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SUNU 
 

Başkentin ilk üniversitesi olması yanında, tarihi, yetiştirdiği öğrencileri 
ve bünyesinde barındırdığı bilim insanları ile Türk Üniversite Tarihi içinde 
önemli bir yerde durmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde örgütlenmiş tüm bilim dallarında yer alan 
seçkin fakültelerimiz yaptıkları akademik ve bilimsel çalışmalarla bilim 
dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu fakültelerimiz arasında yer alan 
ve 1936 yılında Atatürk’ün emriyle kurulan Dil ve Tarih - Coğrafya 
fakültemizin ayrı bir yeri vardır. Fakültemiz bünyesinde barındırdığı yurt içi ve 
yurt dışından pek çok öğretim üyesi ile yetiştirdiği öğrenci ve eğitim verdiği 
bilim dalları açısından sosyal bilimler alanında önemli bir işlevi yerine 
getirmektedir. Fakültemizin yetiştirdiği birçok bilim insanı Sosyoloji’den, 
Psikoloji’ye, Tarih’ten, Coğrafya’ya, Edebiyat’tan, Halkbilimi’ne, Eski 
Diller’den, Modern Diller’e, Tiyatro’dan, Felsefe’ye, pek çok değişik alanda 
ürettikleri bilimsel çalışmalar ve yetiştirdikleri araştırmacı ve bilim insanları 
ile ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.  

Cumhuriyetin 85. yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizin 
gerçekleştirdiği “Cumhuriyet ve DTCF” konulu uluslararası sempozyum 
dolayısı ile hazırlanan ve Fakültemizin yetiştirdiği 50 bilim insanının hayat 
öyküsünü kaleme alarak onları araştırmacı ve meraklılarının hizmetine sunan 
bu eseri iki açıdan önemsiyorum.  

Bunlardan ilki, bu seçkin bilim insanlarına olan vefa borcumuzun bir 
karşılığı olması, ikincisi de üniversitemizde ve üniversitemiz dışında yönetici ve 
siyasetçi olarak da görev yapan ve pek çoğunun hayatları hakkında ayrıntılı 
bilgi sahibi olamadığımız bu değerli insanların anılmasıdır. 

Bu değerli çalışmanın hazırlanıp, bilim hayatına sunulmasında emeği 
geçen herkese teşekkür eder, yararlı olmasını dilerim. 

 

 
      Prof. Dr. Nusret ARAS 

           REKTÖR 
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SUNU 
  

Türk Bilim Hayatı’nın öncüleri arasında yer alan Fakültemiz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 85. yılına, “Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” 
adını taşıyan, 14-16 Mayıs 2008 tarihlerinde dünyanın birçok ülkesinden bilim 
adamlarının katılımı ile gerçekleşecek olan uluslararası bir sempozyumla 
hazırlandı. Bu sempozyum etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Remzi Demir ve 
Doç. Dr. Doğan Atılgan tarafından hazırlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası (Elli Portre) başlıklı yapıt, 
diğer niteliklerinin yanı sıra bilim tarihimize kaynaklık edebilecek çok önemli 
bilgileri içermekte, Türkiye’de ve Dünya’da isim yapmış bilim adamlarımızı 
tanıtmaktadır. 

Ülkemizde kalıcı, yaratıcı, ilerletici çalışmalar yapan, bunun da ötesinde, 
yaşamlarını belirli bir alana adayan insanlara karşı gerektiği kadar bilinçli ve 
hatırşinas bir yaklaşım sergilediğimizi söylemek oldukça güçtür. Kendi bilim ve 
sanat tarihimiz içinde yer alan, gerçekte önemli katkıları olan bu kişiler, 
ebediyete göç ettikten kısa bir süre sonra hafızalarımızdaki yerlerini yavaş 
yavaş ne yazık ki kaybederler. Ancak, hiç beklemediğimiz bir anda düşünceleri 
veya yapıtları ile karşımıza çıktıklarında bizi sarmalamış olan kayıtsızlık 
rahatsızlık vermeye başlar. Bu nedenle, tarihimize damga vurmuş bilginlerimizi 
ve temsil ettikleri fikir dünyasını yaşatmak üzere, vakıflar, dernekler kurmalı, 
adlarına ödüller koymalı, yayınlar yapmalı, değerlerimizin toplumun her 
kesiminde ilgi görmesini sağlamalı ve düşünsel ürünlerin olduğu yerde kalıp 
kurumasını önlemeliyiz. 

Bugün bir kısmı hâlâ üretkenliğini sürdüren veya yapıtları ve düşünceleri 
ile geçmişimizi yüceltmiş olan bu değerli insanlara karşı bir vefa borcumuzun 
olduğu açıktır. İnsanî niteliklerimizi geliştirme yolculuğu, tek bir kuşağın 
birikimleriyle sınırlı olan bir yolculuk değildir. Bu yolculuk bir süreklilik arz 
eder. Her kuşağın başarıları, sonraki kuşakların başarılarına eklenir. Bir 
dönemin birikimleri bir sonraki dönem tarafından tanınmadıkça ve bir 
öncekinden yararlanma yolları sonuna kadar açık tutulmadıkça, bilimsel 
bağlamda bir gelişme beklemek oldukça güçtür. 

Elli portreden oluşan bu çalışma, gelecek kuşaklarda bilime, felsefeye, 
edebiyata, tarihe ve diğer alanlara gerekli ve yeterli ilgiyi uyandırmak üzere, 
Fakültemizde söz konusu alanlarda daha önce çalışmış, başarı sağlamış 
insanlarla tanıştırmayı hedefleyen bir kaynaktır. 

        

Prof. Dr. H. Sekine KARAKAŞ 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı 
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SUNUŞ 
 

1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Türk Ulusu için yeni bir dönem 
başladı. Yeni Türk Devleti’nin çağdaş yönetsel ilkeler ve sağlam bilimsel temeller 
üzerinde yükselebilmesi için, Osmanlılar Dönemi’nde belirli bir düzeye taşınmış olan 
beşerî bilimlerin ve özellikle de Türk Dili ve Türk Tarihi ile ilgili çalışma alanlarının 
yeniden inşası gerekiyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün istekleri ve 
dilekleriyle, 15 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) ve 
12 Temmuz 1932’de ise Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kuruldu. Ancak 
bununla kifâyet edilmedi; çünkü hem söz konusu akademilerde çalışacak 
araştırmacıların ve hem de araştırmalar sonrasında üretilen yeni bilgiyi yurt sathında 
yayacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için Ankara’nın ortasında bir yüksek okula veya 
bir fakülteye ihtiyaç vardı. İşte çatısı altında görev yaptığımız Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, bu maksatla kuruldu ve eğitime başladı. Nitekim Başbakan İsmet İnönü’nün 
imzası ile 23 Mayıs 1935’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan 
kanun tasarısında da, Fakültemizin kuruluş gerekçesi ifade edilirken bu hususa temas 
edilmişti: 

“Hükümet merkezimizde bir taraftan Türk Kültürü’nü bilgi metodu ile işleyecek 
tetkik ve araştırma müessesesine olan ihtiyaç, diğer taraftan orta tahsil müessesemize 
ulusal dil ve tarihimizin ilmî ve en yeni telakkilerine göre hazırlanmış muallim 
yetiştirmek ve bugünkü muallimlerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak lüzûmu, 
Ankara’da bir Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasını icab ettirmiştir.”    

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 9 Ocak 1936 tarihinde açıldı. Öğretim üyeleri 
üç kaynaktan sağlandı. Daha önce yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla Türk Bilim 
Hayatı’nda saygın bir yer edinmiş “eski âlimler” göreve çağrıldı. Ayrıca yurt dışından 
yabancı öğretim üyeleri getirtildi ve yurt dışına Türk öğrenciler gönderildi. Böylece 
kısa bir süre içinde seçkin bir araştırma ve öğretim kadrosu teşkil edildi. Türkiye’yi 
“muasır medeniyet” seviyesinin üstüne yükseltme göreviyle donatılmış olan bu öncü 
hocalarımız, Atatürk’ün “Hayatta en hakikî mürşit ilimdir” düstûru doğrultusunda 
büyük güçlüklere katlanarak ve fedakârlıklar yaparak yoğun bir biçimde çalıştı ve kısa 
bir süre içinde, uluslar arası düzeyde itibar gören bilimsel bilgiler üretmeyi ve sorumlu 
öğrenciler yetiştirmeyi başardı. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası 
(Elli Portre) adını vermiş olduğumuz bu albümü hazırlamaktaki temel amacımız, bütün 
öğrencilerimize ve genç araştırmacılarımıza, bu kutsal davada görev almış ve ortaya 
koymuş oldukları bilimsel yapıtlarla, ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde isim 
bırakmış elli hocamızı, fotoğrafları ve kısa hayat öyküleriyle tanıtarak hatırlanmalarını 
sağlamaktır.  

Söz konusu bilginlerin isimleri belirlenirken, özellikle iki ölçüt temel alınmıştır: 
Bunlardan birincisi, ulusal veya uluslar arası düzeyde yapmış oldukları bilimsel 
araştırmalar ve yayınlarla beşerî bilimlerin herhangi bir alanına katkıda bulunmuş 
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olmak ve ikincisi ise Türkiye’nin bilim hayatında kalıcı izler bırakmış olmaktır. Hayat 
hikâyeleri topluca okunduğunda görülecektir ki Cumhuriyet Dönemi düşünce hayatının 
öncülüğünü yapmış olan bu bilginlerin bazı müşterek özellikleri bulunmaktadır. 

Bunlardan otuz kadarı, yani Günaltay, Baltacıoğlu, Bayur, Hızır, Arık, Kansu, 
Kurat, Yetkin, Banguoğlu, Karal, Başoğlu, Çağatay, Karasan, İnan, Baykal, Berkes, 
Tuncel, Boran, Atademir, Akurgal, Sayılı, Alp, Burian, Erhat, Şenyürek, Sinanoğlu, 
Kıray ve Örnek yüksek öğrenimlerini veya doktoralarını yurt dışında yapmış ve burada 
edinmiş oldukları birikimi Türkiye’ye taşımıştır. Eğitimlerini yurt dışında 
yapamayanların büyük bir kısmı ise, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi başta olmak 
üzere yurt içindeki diğer fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olduktan sonra, 
çeşitli vesilelerle yurt dışına çıkmışlar ve buralarda bir süre kalarak bilgilerini ve 
görgülerini arttırmışlardır. Buradan şu açığa çıkmaktadır ki hem beşerî bilimlerin 
yeniden kurgulanmasında, hem de mevcut birikimin yenilenmesinde, yurt dışı 
temasların sağlamış olduğu olanakların büyük faydası olmuştur.  

Ülkemizde beşerî bilimlerin bazı alanları, muhtemelen ilk defa olarak ve diğer 
bazı alanları ise -daha önceki gayretler göz önünde bulundurulduğunda- daha sağlam 
olarak, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev yapmış bilim adamları tarafından 
kurulmuştur. Meselâ Şevket Aziz Kansu’nun fizikî antropoloji, Suut Kemal Yetkin’in 
sanat tarihi ve sanat felsefesi, Muzaffer Şerif Başoğlu’nun sosyal psikoloji, Pertev Naili 
Boratav’ın halkbilimi, Niyazi Berkes’in sosyoloji, Ekrem Akurgal’ın arkeoloji, Aydın 
Sayılı’nın bilim tarihi, Sedat Alp’in hititoloji, Azra Erhat’ın klasik filoloji, Muzaffer 
Süleyman Şenyürek’in paleoantropoloji, Nermin Erdentuğ’un sosyal antropoloji, 
Bahaeddin Ögel’in Türk Kültür Tarihi ve Türk Mitoloji Tarihi, Mübahat Türker 
Küyel’in Türk Felsefe Tarihi, Metin And’ın Türk Tiyatro Tarihi ve Doğan Aksan’ın 
dilbilim çalışmaları bu bakımdan takdire değerdir.  

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde yürütülen ve çağdaş beşerî 
bilimlerin Türkiye’ye aktarılmasını hedefleyen “Transkültürasyon Projesi”nin, yani 
Kültür Aktarımı Projesi’nin, süreç içinde iki farklı yorumu ve bununla bağlantılı olarak 
iki farklı türevi ortaya çıkmıştır. Sonradan bütün Türk Düşüncesi’ni etkisi altına alacak 
olan bu yorumlardan birini, evrensel değerlere ağırlık verdiği için “Hümanist Akım” ve 
diğerini ise yerel değerlere ağırlık verdiği için “Romantik Akım” olarak adlandırmak 
mümkündür. Hümanist Akım’ın başını Orhan Burian, Bedrettin Tuncel, Azra Erhat, 
Suat Sinanoğlu, Nusret Hızır, Ekrem Akurgal ve Romantik Akım’ın başını ise Mehmet 
Necati Lugal, Fuat Köprülü, Remzi Oğuz Arık, Abdülbaki Gölpınarlı, Aydın Sayılı, 
Mübahat Türker Küyel ve Bahaeddin Ögel gibi isimler çekmiştir. Öyle anlaşılmaktadır 
ki bu ayrışmanın temelinde yatan en önemli sebeplerden birisi, hocalarımızın meslekî 
ilgilerinin etkisi altında kalmış olmalarıdır. Bu nedenle Batı’da üretilen ve kullanılan 
meslekî bilgileri ve araştırma yöntemlerini müştereken benimsemiş olmalarına karşın, 
halkın uyandırılabilmesi ve aydınlatılabilmesi maksadıyla farklı inceleme dönemlerini 
ve farklı uygarlık alanlarını seçtikleri için farklı anlayışlar geliştirmişlerdir. Yine de 
kişisel ve toplumsal faktörlerin etkisi devreye girmiş ve aynı akıma mensup olan 
bilginler bile, farklı düşünceler ve davranışlar sergilemişlerdir; meselâ Hızır’ın 
hümanizm anlayışı ile Burian’ın hümanizm anlayışı arasında bazı ciddi farklılıklar 
bulunmaktadır. 
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Bununla birlikte, yine yorum ayrışmalarını göz ardı etmek mümkün olmasa da, 
istisnasız bütün hocalarımız, Atatürkçü Öğreti üzerinde uzlaşmış ve bütünleşmiştir. 
Hatta bu konudaki ısrarları ve kararlılıkları neticesinde, Atatürkçülük, sonraki yıllarda 
bütün Cumhuriyet kuşaklarını derinden etkileyecek bir “dünya görüşü” ve bir “siyasî 
ideoloji” haline gelebilmiştir. Bu konuda emeği geçenler arasında, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi mensuplarından Afet İnan’ın, Enver Ziya Karal’ın, Yusuf Hikmet 
Bayur’un ve Şerafettin Turan’ın adlarını özellikle anmak gerekir. Hümanist Akım’a 
mensup Suat Sinanoğlu ise, Türk Humanizmi adlı çalışmasında diğerlerinden oldukça 
farklı bir yaklaşım geliştirmiş ve Atatürkçülük’ü felsefî bir öğreti haline yükseltmek 
istemiştir. Öyle umulmaktadır ki yakın bir gelecekte onun bıraktığı yerden başlayarak 
felsefî yorum denemeleri yeniden gündeme getirilecek ve Atatürkçülük’ün bütün 
insanlığı ve bu arada sömürgeleştirilmiş ulusları kucaklayan aydınlanmacı doğası daha 
açık bir biçimde ortaya konulacaktır. 

Yine beşerî bilimlerin muhtelif alanlarındaki çağdaş eğilimlerin ve yöntemlerin 
ülkemize taşınmasında ve yayılmasında da, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev 
yapan bilginlerin büyük katkısı olduğu gözlenmektedir. Meselâ pedagoji alanında “iş 
okulu” kavramına yakın bir eğitim anlayışı Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ile, felsefe 
alanında Viyana Çevresi’nin bilim anlayışı Nusret Hızır ile, tarih alanında Annales 
Okulu’nun tarih anlayışı Halil İnalcık ve Mustafa Akdağ ile, sosyoloji alanında 
Amerika çıkışlı amprik sosyoloji anlayışı Niyazi Berkes, Behice Boran ve Muzaffer 
Şerif Başoğlu ile ve nihayet sosyal antropoloji alanında fonksiyonalizm öğretisi 
Nermin Erdentuğ ile Ankara’daki bilimsel çevreye dâhil olmuş ve mevcut çalışmaları 
etkilemiştir.    

Bazı bilginler de, bilimin yanı sıra siyasetle ve idareyle de yakından ilgilenmiş 
ve önemli siyasî ve idarî mevkilere gelerek Türkiye’nin yönetsel kurumlarının 
oluşmasına ve gelişmesine unutulmayacak katkılarda bulunmuşlardır. Meselâ Atalay, 
Günaltay, Baltacıoğlu, Köprülü, Bayur, Arık, Yetkin, Banguoğlu, Karal, Karasan, 
Boran, Atademir ve Turan, siyasî hayatımızda milletvekili olarak ve yine Günaltay, 
Baltacıoğlu, Köprülü, Kansu, Yetkin, Karal, Baykal, Tuncel, Atademir, Akurgal, 
Sayılı, Alp, Şenyürek, Özgüç, Acıpayamlı, Ersoy ve Turan gibi bilginler ise, idarî 
hayatımızda dekan, rektör, Türk Tarih Kurumu başkanı, Türk Dil Kurumu başkanı, 
Atatürk Kültür Merkezi başkanı olarak önemli roller oynamışlardır. Bunlardan bir 
kısmı ise, birkaç kimlikle karşımıza çıkmıştır. Meselâ Şemsettin Günaltay, öğretim 
üyeliğinin dışında, Başbakanlık ve Türk Tarih Kurumu başkanlığı ve Fuat Köprülü ise 
yine öğretim üyeliğinin dışında, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Dârü’l-Fünûnu, 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yapmıştır. 

Buna karşın, bazı olağanüstü dönemlerde, siyasetle yakın ilişki içinde olmak 
veya siyasî bir duyarlılık içinde bulunmak bahane edilerek, eğitim ve araştırma 
düzeyini ciddî ölçüde düşüren bir takım keyfî uygulamalara başvurulduğu da 
gözlenmiştir. Meselâ 1944’te, siyasî propaganda yaptığı gerekçesiyle Muzaffer Şerif 
Başoğlu tutuklanmış ve yoğun tepkiler üzerine 1945’te serbest bırakıldığında Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Üç sene sonra, 1947’de yabancı uyruklu biriyle 
evlendiği savlanarak Azra Erhat görevinden uzaklaştırılmıştır. “1948 Olayları” 
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sonrasında ise Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berkes, Mediha Berkes ve 
Adnan Cemgil’in işine son verilmiştir. Böylece birkaç seneye yayılan bu müdahaleler 
ve tasfiyeler sonrasında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin bazı enstitülerinde ve 
kürsülerinde, bilimsel ve eğitsel etkinliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi büyük 
ölçüde yavaşlatılmıştır.  

Bilindiği üzere, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev yapan öğretim 
üyelerinin Türk Bilim Hayatı’na yapmış oldukları etkileri ve vermiş oldukları katkıları 
belirlemek maksadıyla bugüne kadar ciddî bir araştırma yapılmamıştır. Ancak 
kuruluşundan bu yana yetmiş iki sene gibi uzun bir süre geçtiğine göre, umulur ki 
önümüzdeki yıllarda bu konu ayrıntılı bir biçimde araştırılır ve bir eğitim ve araştırma 
kurumu olarak Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Bilim Tarihi’ndeki yeri açık 
bir biçimde belirlenir. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin 
Yeniden İnşası (Elli Portre) başlıklı bu küçük albüm ise, böyle bir niyetle kaleme 
alınmamıştır. Bununla birlikte seçmiş olduğumuz elli bilim insanının hayat hikâyeleri 
şöyle bir gözden geçirildiğinde, böyle bir araştırma açısından yararlı olacağını 
düşündüğümüz bazı önemli ipuçlarına tesadüf edileceği hemen görülecektir. 

Bu küçük çalışmaya önerileri ile katkıda bulunan meslektaşlarımızdan ve 
hocalarımızdan, özellikle M. Muhtar Kutlu’ya, Filiz Öktem’e, Musa Çadırcı’ya, 
Mürsel Öztürk’e, Kurtuluş Kayalı’ya, Aysu Ata’ya ve Galip Akın’a teşekkür ediyoruz.  

 

Ankara 2008     
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MEHMET NECATİ LUGAL 
(1881-1964) 
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               rap ve Fars dillerinin büyük üstadı Mehmet Necati Lugal, 
İstanbul’da doğdu. Medrese eğitimi gördü ve bu arada 1905 yılında dönemin önde 
gelen düşünürlerinden ve âlimlerinden Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’den 
(1858-1920) icâzetnâme aldı. Çeşitli okullarda Arapça ve Farsça dersleri verdi. 
1917’de Türk talebelerine öğretmenlik ve müfettişlik yapması maksadıyla 
Almanya’ya gönderildi. Bir süre sonra Hamburg Üniversitesi, Doğubilim 
Enstitüsü’ne çağrıldı ve 1921’de burada Türk ve Fars Dili ve edebiyatı 
okutmanlığına getirildi. II. Dünya Savaşı’na kadar bu görevi sürdürdü ve sonra 
1939’da Türkiye’ye döndü. İsmail Saib Sencer’in emekliye ayrılması üzerine 
Beyazıt Umumî Kütüphanesi Müdürlüğü’ne getirildi. Ancak 1943 yılında dönemin 
Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in emriyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Klasik Şark Dilleri Kürsüsü profesörlüğüne atandı. 1952’de yaş haddinden 
emekliye ayrıldı, ama çalışmalarını bırakmadı. 1956-1959 yılları arasında Bonn ve 
Frankfurt Üniversitelerinde görev yaptı ve ayrıca Alman Araştırma Kurumu’nun 
bir projesine katılarak Arapça yazmaların kataloglarının çıkarılması etkinliğine de 
katkıda bulundu. 

Necati Lugal, Şark Klasikleri’nin tercümesi faaliyetlerine destek olmuş ve 
Firdevsî’nin Şâhnâme’sini (1945-1955) Türkçe’ye aktarmak suretiyle Eski Türk 
Edebiyatı’nın ve özellikle de Divan Edebiyatı’nın en temel kaynaklarından 
birisinin Türk Aydınları tarafından okunmasını ve incelenmesini sağlamıştır. 
Bunun yanı sıra çevirileri arasında Ahbârü’d-Devleti’s-Selcûkiyye’yi (1943), 
Zafernâme’yi (1949), Tezkire-i Devletşâh’ı (1963) ve metin yayınları arasında ise 
Münşeât’ı (1956), el-Evâmirü’l-‘Alâ’iyye fî’l-Umûri’l-‘Alâ’iyye’yi (1957) ve 
Kitâb-ı Diyârbekriyye’yi de (1962) burada anmak gerekir. Ayrıca yabancı dilde 
yayınlar da yapmış ve meselâ Alman asıllı şarkiyatçılardan Osman Reşer (1883-
1972) ile birlikte Sehi Bey’s Tezkere (1942) ile Fuzulî, des türkischen Dichters 
Fuzulî Poem “Laylâ Meğnun” und die gereimte Erzählung “Benk u Bâde” (Haşiş 
und Wein) (1943) adlı kitapları yayına hazırlamıştır.  

İslâm Düşüncesi’yle de ilgilenen Lugal, Türkiye’deki Fârâbî araştırmalarının 
başlamasına katkılarda bulunmuştur. Bilim tarihçilerimizden Aydın Sayılı ile 
birlikte yayımlamış oldukları Ebû Nasri’l-Fârâbî’nin Halâ Üzerine Makalesi 
(1951) ve “Fârâbî’nin Tabiat İlminin Kökleri Hakkında Yüksek Makaleler Kitabı” 
(Belleten, 1951) adlı iki çalışmayla, bilim tarihi alanındaki metin çalışmalarına 
destek olmuş ve büyük Türk filozoflarından Fârâbî’nin tabiat konusundaki 
düşüncelerinin aydınlanmasına aracılık yapmıştır.    
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BESİM ATALAY 
(1882-1965) 
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         ürk Dili araştırmalarına büyük katkılarda bulunan Besim Atalay, 
Uşak’ta doğdu. Bir yandan medrese eğitimi gördü ve diğer yandan 1908’de Dârü’l-
Muallimîn’den mezun oldu. Çeşitli şehirlerde öğretmenlik de dahil olmak üzere 
eğitimle ilgili görevler yaptı. 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Kütahya 
Milletvekili olarak girdi; daha sonra üç devre Aksaray, üç devre de Kütahya 
milletvekilliğine seçildi. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin 26 Eylül 1932’de 
düzenlediği I. Türk Dil Kurultayı’nda merkez heyeti muhâsibi oldu ve buradaki 
görevini on sekiz yıl boyunca sürdürdü. Bu arada 1937-1942 yılları arasında Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Polis Enstitüsü’nde Farsça dersleri verdi.  

Atalay, bugüne değin tespit edilen ve Türkçe açısından değer taşıyan 
yapıtların önemli bir kısmını, dilimize çevirmek ve yayımlamak suretiyle dilbilim 
çalışmalarına büyük bir katkıda bulundu. Yayınlamış olduğu kitaplar arasında en 
önemlisi hiç kuşku yoktur ki XI. yüzyılın Türk âlimlerinden Kaşgarlı Mahmud’un 
(1008-1105), Araplar’a Türk dilini ve aslında medeniyetini öğretmek maksadıyla 
yazdığı Dîvânu Lugati’t-Türk (1939-1943) adlı Arapça-Türkçe sözlüğüdür. 
Türkiyât çalışmaları bakımından son derece önemli olan bu sözlük neşrini, sırasıyla 
bilinmeyen bir yazarın et-Tuhfetü’z-Zekiyye fî’l-Lugati’t-Türkiyye’si (1945), 
Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’l-Ulûm’u (1946), Molla Sâlih’in eş-Şüzûrü’z-
Zehebiyye ve’l-Kitâbü’l-Ahmediyye fî’l-Lugati’t-Türkiyye’si (1949) takip etmiştir.  

Besim Atalay, dilbilgisi üzerinde de değerli çalışmalar yapmış ve özellikle 
de yeni kelime türetme imkânları konusuyla ilgilenmiştir. Kitapları arasında Türk 
Dili Kuralları (1931), Türkçemizde -men, -man (1940), Türk Dilinde Ekler ve 
Kökler Üzerine Bir Deneme (1942), Türkçede Kelime Yapma Yolları (1945) ve 
Türk Dilinde Ana Kelimeler ya da Türkçe Türetme Sözlüğü’nü (1967) anmak 
burada gerekir.       
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MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(1883-1961) 
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         ürkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı olan Mehmet Şemsettin 
Günaltay, Erzincan’ın Eğin (Kemaliye) ilçesinde doğdu. Üsküdar Ravza-i Terakki Mektebi 
ile Vefâ İdâdîsi’nin ardından 1905 yılında Dârü’l-Muallimîn-i Âliye’nin Fen Şubesi’ni 
bitirdi. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. İstanbul Dârüşşafaka’da bir süre geometri 
öğretmenliği yaptı ve 1909’da Maarif Nezâreti tarafından doğa bilimleri eğitimi için bir 
yıllığına İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’ne gönderildi.  

1915 yılından itibaren dönemin saygın yüksek eğitim kurumları olan İstanbul 
Dârü’l-Fünûnu, Edebiyat Fakültesi’nde ve Süleymaniye Medresesi’nde medeniyet tarihi, 
dinler tarihi, İslâm tarihi ve İslâm felsefesi müderrislikleri yaptı. 1924’te İstanbul Dârü’l-
Fünûnu, İlâhiyat Fakültesi müderrisliğine ve aynı yıl dekanlığına atandı. 1931’de Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) üyeliğine ve on sene sonra 1941’de ise 
başkanlığına getirildi; ölümüne değin bu görevi yürüten Günaltay, bu arada yeni kurulan 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde 
ordinaryüs profesör olarak dersler verdi. 

1915’te İttihat ve Terakki Fırkası’ndan Ertuğrul (Bilecik) Mebusu olarak Meclis-i 
Mebûsân’a ve 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan Sivas Mebusu olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne girdi; yedi dönem Sivas ve bir dönem de Erzincan Milletvekilli seçildi. 
15 Ocak 1949 - 22 Mayıs 1950 tarihleri arasında ise Başbakanlık yaptı. 

Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra, İslâm tarihi ve düşüncesi üzerindeki araştırmalara 
ve yayınlara yönelen Günaltay’ın yapıtları, aslında iki büyük öbekte toplanabilir. Bunlardan  
Hurâfattan Hakîkata (1332), Mâzîden Âtîye (1339), Felsefe-i Ûlâ, İsbât-ı Vâcib ve Ruh 
Nazariyeleri (1339), Zulmetten Nûrâ (1341), La décadence du monde musulman est-elle à 
l’invansion des Seldjoukides (1937) ve Hasan Tankut’la birlikte yazdıkları Dil ve Tarih 
Tezimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar (1938) adlı kitapları, Türk Uygarlık Tarihi açısından 
önemli olan bazı tarihî sorunları tartışmaktadır; geriye kalan Târîh-i Edyân (1338), 
İslâm’da Târîh ve Müverrihler (1339), İslâm Tarihi (1341), Müslümanlığın Çıktığı ve 
Yayıldığı Zamanlarda Orta Asya’nın Umumî Vaziyeti (1933), Mezopotamya, Sümerler, 
Akadlar, Gutiler, Amürüler, Kassitler, Asurlular, Mittaniler, İkinci Bâbil İmparatorluğu 
(1934), Suriye ve Paletsin (1934), İbrânîler (1936), Türk Tarihinin İlk Devirleri, Uzak 
Şark, Kadim Çin ve Hind (1937), Türk Tarihinin İlk Devirlerinden Yakın Şark, Elam ve 
Mezopotamya (1937), Yakın Şark II: Anadolu, En Eski Çağlardan Akamenişler İstilasına 
Kadar (1946), Yakın Şark III: Suriye ve Filistin (1957), İran Tarihi: En Eski Çağlardan 
İskender’in Asya Seferine Kadar (1948), Yakın Şark IV: Perslerden Romalılara Kadar 
Selevkoslar, Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama Krallıkları (1951) adlı çalışmaları ise, 
genellikle Atatürk’ün belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda Yakın Doğu veya Orta 
Doğu siyasî ve dinî tarihiyle ilgilidir.   

Günaltay, çalışmalarında ve özellikle de Zulmetten Nûrâ gibi çeşitli dergilerde 
yayımlanmış fikrî yazılarının toplandığı seçkilerinde, genellikle iki önemli görüşü ileri 
sürdü ve kanıtlamaya çalıştı; bunlardan birincisi, Müslümanlar’ın geri kalmasında 
İslâmiyet’in değil, ama bize öğretilen Müslümanlığın sorumlu olduğunu ve ikincisi ise, 
İslâm Uygarlığı’nın oluşmasında ve gelişmesinde Türkler’in de önemli katkılarda 
bulunduğunu savlıyordu.   

T 
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ISMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU 
(1886-1978) 
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         ürk Pedagoji Tarihi’nin seçkin sîmâlarından Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, 
1886’da İstanbul’da doğdu. 1903’te Vefa İdâdîsi’nden ve ardından 1908’de Dârü’l-Fünûn-ı 
Osmâniyye’nin Tabiiyye Şubesi’nden mezun olduktan sonra, Dârü’l-Muallimîn-i 
İbtidâiyye’ye öğretmen olarak girdi. Müdür Satı Bey’in önerisi üzerine pedagoji alanında 
incelemelerde bulunmak üzere Avrupa’ya gönderildi. Fransa, İngiltere, Belçika, İsviçre ve 
Almanya’da bulundu ve buradaki kurumlarda uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerini 
gözlemledi. 1911’de Türkiye’ye döndü ve eski görevine devam etti. 1913’te Dârü’l-Fünûn 
terbiye müderrisliğine atandı, ama 1916’ya kadar Dârü’l-Muallimîn’deki görevini de 
sürdürdü. Bu arada bazı arkadaşlarıyla birlikte kadınlara yüksek eğitim veren İnas Dârü’l-
Fünûnu’nun kurulmasına önayak oldu.  

1921-1924 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve 1924-1927 yılları 
arasında ise Dârü’l-Fünûn Rektörlüğü yapan Baltacıoğlu, rektörlük görevi esnasında, 
üniversite özerkliğini sağlayan yasanın çıkarılmasında ve yürürlüğe konulmasında büyük 
rol oynadı. 1933 Üniversite Reformu’nda görevine son verilince, sekiz sene kadar 
kitaplarının yazılması ve Yeni Adam adlı derginin çıkarılmasıyla ilgilendi. 1941’de İsmet 
İnönü’nün isteği ve Hasan Âli Yücel’in aracılığıyla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Felsefe Enstitüsü’nde yeni açılan Pedagoji Şubesi’nde dersler vermek üzere yeniden göreve 
alındı. Ayrıca 1942-1950 yılları arasında iki dönem CHP Afyon ve Kırşehir Milletvekili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi ve siyasî çalışmalar yaptı. 

Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-1778) Émile’inden (1762) büyük ölçüde 
etkilenen Baltacıoğlu, Avrupa eğitim kurumlarında yürürlükte olan bazı çağdaş yöntemleri 
Türkiye’ye aktarmak ve yerleştirmek için çalıştı. Pedagoji konusundaki büyük birikimini 
Talim ve Terbiyede İnkılâb (1912), Mekâtib-i İbtidâiyyede Hendesenin Usûl-i Tedrisi 
(1913), Terbiye ve İman (1914), Coğrafyanın Usûl-i Tedrisi (1914), Terbiye-i Avam (1914), 
Eşya Derslerinin Usûl-i Tedrisi (1914), İlm-i Terbiye Konferansları (1915), İzmir 
Konferansları (1915), El İşlerinin Usûl-i Tedrisi (1915), Resmin Usûl-i Tedrisi (1915), 
Mekteb Temsillerinin Usûl-i Tedrisi (1915), Terbiye İlmi (1916), Usûl-i Terbiye ve Tedris 
(1920), Terbiye Dersleri (1923), İçtimaiyyât Nokta-i Nazarından Terbiye (1923), Jean-
Jacques Rousseau’nun Terbiye Felsefesi (1925), Umumî Pedagoji (1930), Tarih ve Terbiye 
(1935), İçtimâî Mekteb Nazariyeleri ve Prensipleri (1932), Toplu Tedris (1938), Rüyamdaki 
Okullar (1944) ve Pedagojide İhtilal (1964) gibi çok sayıda yapıt aracılığıyla yöneticilere 
ve öğretmenlere aktardı. “İş okulu” kavramına yatkın bir okul anlayışını savundu ve iş 
okullarından yetişecek meslek sahibi kişilerin toplumsal üretimle bütünleşmesinin daha 
kolay olacağına vurguda bulundu.  

Bunun dışında sosyolojiyle de ilgilendi ve özellikle de sosyoloji-pedagoji ilişkisini 
gözden kaçırmadan toplumsal çevrenin eğitim üzerindeki etkilerini araştırdı. Emile 
Durkheim ve Ziya Gökalp’in etkisi altında kalmakla birlikte, toplumsal kurumlar arasında 
özellikle din, lisan ve sanata ayrıcalıklı bir yer tanıdı. Sosyolojiyle ilgili olarak Maarifte Bir 
Siyaset (1919), Sosyoloji (1934), Türk’e Doğru (1942-1943), Batı’ya Doğru (1945), Ziya 
Gökalp (1966), Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları (1967) gibi tanınmış yapıtları 
yayımladı.         
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MEHMED FUAT KÖPRÜLÜ 
(1890-1966) 
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         ağdaş Tarih Anlayışı’nı Türkiye’ye taşımış ve bu anlayış çerçevesinde 
yazdığı yapıtlarla ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk tarih araştırmacılığı ve 
yazıcılığında yeni bir dönem açmış olan Mehmed Fuad Köprülü İstanbul’da doğdu. 
1907’de Mercan İdâdîsi’ni bitirdi ve İstanbul Dârü’l-Fünûnu’na bağlı, Mekteb-i 
Hukûk’a girdi; ancak üç sene sonra burayı terk etti ve kendi kendisini yetiştirdi. Bir 
süre orta eğitimde öğretmenlik yaptı ve Ziya Gökalp’in destekleri sayesinde 1913 
tarihinden itibaren Edebiyat Fakültesi’nde Türk Edebiyatı Tarihi dersleri vermeye 
başladı. Bu yıl içinde tanınmış Fransız sosyal psikologu ve tarih felsefecisi Gustave 
le Bon’dan da (1841-1931) yararlanarak yazdığı ve tarih araştırmalarında yöntem 
konusunu ele aldığı Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl (1913) başlıklı öncü çalışması, 
sonraki yıllarda hem edebiyat tarihi alanında ve hem de diğer tarih alanlarında 
çalışma yapacak araştırmacıların temel başvuru kaynaklarından biri haline geldi. 

Edebiyat Fakültesi dekanlığı yapan ve 1924’te Türkiyât Enstitüsü’nü kuran 
Köprülü, 1935 yılında Kars Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
girdi. Ankara’ya geldi ve Atatürk’ün isteği üzerine, Mekteb-i Mülkiyye’de 
kurumlar tarihi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde ise Orta Çağ Türk Tarihi 
derslerini verdi. Büyük ilgiyle karşılanan derslerini, 1941 yılına değin düzenli bir 
biçimde sürdürdü ve değerli tarihçiler yetiştirdi. Bunlar arasında Akdes Nimet 
Kurat, Osman Turan, Mehmet Altay Köymen, Neşet Çağatay ve Halil İnalcık gibi 
seçkin bilginler de bulunuyordu. Ayrıca 1940’ta Abdülhak Adnan Adıvar 
başkanlığında telif ve tercüme yoluyla yayımlanmaya başlanan İslâm 
Ansiklopedisi’ne yazar olarak iştirak etti ve yetmiş bir madde kaleme aldı.  

1946 yılında diğer üç arkadaşı ile birlikte Demokrat Parti’yi kurdu ve 1950 
seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi üzerine Dış İşleri Bakanlığı’na 
atandı. 1956 yılında bu görevinden istifa edinceye kadar, Türkiye’nin NATO 
üyeliği başta olmak üzere önemli çalışmalar yaptı. 27 Mayıs 1960 İhtilali’nden 
sonra tutuklandı, ama 4 ay sonra serbest bırakıldı. 

Fuat Köprülü, Türk tarih araştırmacılığının ve yazıcılığının, (a) Osmanlı 
Tarihçiliği dışına taşınmasında, yani başka zaman ve mekânlarda devletler kurmuş 
olan Türk Toplumları’nın tarihlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinde ve (b) 
eski tarihçiler arasında gelenekselleşmiş olan siyasî ve askerî tarih odaklı 
yaklaşımın aşılmasında, yani edebiyat tarihi, dil tarihi, sanat tarihi, hukuk tarihi, 
iktisat tarihi, din tarihi gibi medeniyet tarihinin muhtelif alanlarının mevcudiyetine 
dikkat çekilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır; kısacası tarihçiliğimizin ufkunu 
genişletmiş ve yeni araştırma alanları açmıştır.    

Köprülü’nün çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Bunlar arasında, Türk 
Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919), Türk Edebiyatı Tarihi (1920-1921), Türkiye 
Tarihi (1923), Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında 
Bazı Mülâhazalar (1931), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934), 
Les origines de l’Empire ottoman (Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu) ve İslâm 
Medeniyeti Tarihi’ni burada anmak gerekir (1940). 
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          ürk Devrim Tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve Sadrazam 
Kıbrıslı Kâmil Paşa’nın torunu olan Yusuf Hikmet Bayur, İstanbul’da doğdu. 
Mekteb-i Sultânî’yi bitirdikten sonra yüksek eğitim için Fransa’ya gönderildi. Paris 
Üniversitesi’nde tarih eğitimi gördü ve Türkiye’ye döndüğünde Mekteb-i 
Sultânî’de öğretmenliğe başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından 
sonra Ankara’ya geldi ve Dış İşleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Lozan 
Konferansı’nda İsmet Paşa’nın yanında danışman olarak görev yaptı. Çeşitli 
büyükelçiliklerde çalıştı ve 1927’den sonra Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği’ne getirildi. 1933’te Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne girdi ve 1933-1934 yılları arasında kısa bir süre Millî Eğitim Bakanı 
oldu. Bu görevi esnasında, birkaç ay önce yapılan yeniliklerle yeni bir kimliğe 
büründürülen İstanbul Üniversitesi’nde İnkılâp Tarihi dersinin mecburî olarak 
okutulmasını sağladı ve 4 Mart 1934’te ilk dersi verdi. Sonra Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’ne profesör olarak geçti ve burada siyasî tarih ve Hint Tarihi 
dersleri verdi. 

Atatürk’ün vefatından sonra muhalefete başladı ve 1946 yılında CHP’den 
ayrıldı. 1948’de arkadaşlarıyla birlikte Millet Partisi’ni kurdu ve 1948-1950 yılları 
arasında genel başkanlığını yaptı. 1952’de bu partiden de ayrıldı. 1954 ve 1957 
genel seçimlerinde bu defa Demokrat Parti’den bağımsız Manisa Milletvekili 
olarak yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi; ancak DP milletvekillerinin 
aksine, orta okullarda din derslerinin okutulmasına ve ibadetin Arapça yapılmasına 
karşı çıktı. Buna karşın 27 Mayıs 1960’ta tutuklanarak Yassıada’da yargılandı ve 
mahkûm edildi. 1963’te serbest bırakıldıktan sonra siyasî hayattan çekildi. 

Bayur’un en önemli çalışması, 1940-1967 yılları arasında üç cilt ama on 
kitap halinde yayımladığı hacimli Türk İnkılâbı Tarihi’dir; yapıt, 1878 Berlin 
Muâhedesi’nden Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen bütün siyasî ve 
askerî olayları ayrıntılı bir biçimde işlemiştir. Bunun dışında aynı alanla ilgili 
olarak kaleme aldığı, Yeni Türkiye Devleti’nin Haricî Siyaseti (1942), Atatürk, 
Hayatı ve Eseri (1963) ve XX. Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası 
Üzerindeki Etkileri (1974) adlı yapıtları da bulunmaktadır. 

1928 yılında Kabil Büyükelçiliği yaparken Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan 
ve Afganistan tarihiyle de ilgilenmeye başlamış ve bu konuda toplamış olduğu 
bilgileri, Hindistan Tarihi (1946, 1947, 1950) adlı üç ciltlik yapıtında sergilemişti. 
Birinci Cild’i başlangıcından Gurkanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar, İkinci Cild’i 
Gurkanlı Devleti’nin sonuna kadar ve Üçüncü Cildi ise Nâdir Şah Avşar’ın 
akınından Bağımsızlık ve Cumhuriyet Dönemi’ne kadar Hindistan tarihini anlatan 
bu yapıt, bugün de bu konu üzerinde yapılan araştırmalarda yoğun olarak 
kullanılmaktadır.                
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(1895-1979)



 29

 

          ürk Dili Çalışmaları’nın önde gelen isimlerinden Agop Dilâçar, 
İstanbul’da doğdu. 1915 yılında hocaları arasında Tevfik Fikret’in de bulunduğu 
Robert Kolej’den mezun oldu. Anadili olan Ermenice’nin dışında Türkçe, Latince, 
Yunanca, Almanca, İngilizce, Rumca, İspanyolca, Rusça ve Bulgarca öğrendi. I. 
Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine yedek subay olarak askere alındı ve Kafkasya 
Cephesi’ne gönderildi. Savaştan sonra Sofya’daki Svaboden Üniversitet’te Eski 
Doğu Dilleri ve Osmanlı Türkçesi gibi dersler verdi ve Türk Dilleri üzerinde 
araştırmalar yaptı. Atatürk’ün isteği üzerine 26 Eylül 1932’de Birinci Türk Dili 
Kurultayı’na katıldı ve “Türk, Sümer ve Hint Dilleri Arasındaki Rabıtalar” 
başlığını taşıyan bir bildiri sundu. Bildirisi ilgiyle karşılandı; bunun üzerine önce 
İstanbul’a sonra Ankara’ya yerleşti ve çalışmaya başladı. 1934’te Türk Dil Kurumu 
başuzmanlığına getirildi. 

1936 yılında Dilâçar, yeni açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, “ilmî 
yardımcı” sıfatıyla Dilbilim Tarihi ve Genel Dilbilim derslerini vermeye başladı. 
“Dilde Yalınlaşma Akımı”nın güçlenmesinde ve yayılmasında çok etkili oldu; 
ancak Fakülte’deki kadrosu 1947’de okutmanlığa aktarıldı ve 1948’e gelindiğinde 
ise muhtemelen Pertev Naili Boratav ve arkadaşları gibi siyasî mülâhazalarla 
tamamen kaldırıldı. Bu tasfiye, sonraki yıllarda dilbilim çalışmalarını büyük ölçüde 
sekteye uğrattı. 

1960’lı yıllarda Agop Dilâçar, kendisini tamamen dilbilim çalışmalarına 
verdi ve sırasıyla Devlet Dili Olarak Türkçe (1962), Wilhelm Thomsen ve Orhon 
Yazıtlarının Çözülüşü (1963), Türk Diline Genel Bir Bakış (1964), Türkiye’de Dil 
Özleşmesi (1965), Dil, Diller ve Dilcilik (1968) adlı kitaplarını yayımladı. Bunların 
ardından Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Türkçe olarak yazılmış bilinen ilk felsefî 
metin olan Yusuf Has Hacib’in  (1017-1077) Kutadgu Bilig (1070) adlı yapıtını 
incelemeye başladı ve ulaştığı sonuçları 1972 yılında bastırdığı Kutadgu Bilig 
İncelemesi’nde sundu. Bu yapıt gözden geçirildiğinde hemen anlaşılacaktır ki 
özellikle Kutadgu Bilig’in içeriğinin yerleşik dinî ve tasavvufî öğretiler açısından 
değerlendirildiği ve Doğu ile Batı Siyasetnâme-Ütopya Literatürleri’yle 
karşılaştırılarak özgün yönlerinin serimlendiği bölümler, Türk Düşünce Tarihi 
çalışmaları açısından da büyük bir değer taşımaktadır.  
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              iyana Çevresi’nin ve Yeni Pozitivistler’in Türkiye’deki 
temsilcilerinden Nusret Hızır İstanbul’da doğdu. Almanya’da temel alan olarak 
fizik-matematik ve yan alan olarak da felsefe tahsili gördükten sonra ülkesine 
döndü ve 1934’te dünyaca tanınmış filozoflardan Hans Reichenbach’ın (1891-
1953) asistanı ve mütercimi olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Felsefe Enstitüsü’ne girdi. İyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyordu; 
bu nedenle 1937-1942 yılları arasında Türk Tarih Kurumu’nda görevlendirildi. 
1942’de Hasan Âli Yücel’in ısrarı üzerine dışarıdan sınav vererek doçent oldu ve 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 
22 Haziran 1942 tarihli başvurusundan anlaşıldığına göre, doçentlik çalışmasını 
Aydınlanma Dönemi Fransız filozoflarından Étienne Bonno de Condillac (1714-
1780) üzerinde yapmış ve yapıtına “Bünye Tahliline ve Bu Tahlilin Condillac’ın 
Tarih Görüşüne Tatbikine Dair” başlığını vermişti. Uzmanlık konusu olan mantık 
dersleri Hamdi Ragıp Atademir tarafından okutulduğu için, uzun bir süre başka 
konularda dersler vermişti; ama Atademir’in ayrılmasından sonra 14 Mayıs 1954’te 
mantık profesörlüğüne atandı.  

Çalışmalarını daha çok bilimsel felsefe ve modern mantık üzerinde 
yoğunlaştıran ve süreç içinde Hocası Reichenbach’ın öğretisini bazı bakımlardan 
eleştiren Hızır, 27 Mayıs 1960 İhtilali’nden sonra, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
kadrosundaki Hasan Eren, Emin Bilgiç, Şerif Baştav, Enver Bostancı, Şevkiye 
İnalcık ve Atillâ Tolun gibi hocalarla birlikte görevinden uzaklaştırıldı; ancak iki 
sene sonra eski görevine dönebildi ve altı sene sonra 1968’de emekliliğe ayrıldı. 
Buna karşın eğitim ve öğretimden uzaklaşmadı. Emeklilik döneminde Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde ve Hacettepe Üniversitesi’nde mantık ve felsefe dersleri vermeyi 
sürdürdü.  

Bilim felsefesi, mantık ve bilim tarihi ile ilgili çok sayıda makale kaleme 
alan Nusret Hızır, bunların bir kısmını Felsefe Yazıları (1976) adlı kitabında 
topladı. Bu yapıt, Türk Dil Kurumu 1977 Deneme Ödülü’nü kazandı. Diğer bazı 
makaleleri ise asistanı Füsun Akatlı tarafından Bilimin Işığında Felsefe (1985) ve 
Geride Kalanlar (1987) adlı kitaplarda derlendi.  

Bunların dışında Çeviri Hareketi’ne de iştirak etti ve Erasmus’un Deliliğe 
Methiye (1941), Nietzsche’nin Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe (1956) ve Hans 
von Freyer’in Yunan Felsefesinin Menşei Üzerine (1956) adlı kitaplarını Türkçe’ye 
aktarmak suretiyle felsefe birikimimizin artmasına katkılarda bulundu.    
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          sman Hamdi Bey, Halil Edhem Bey ve Hâmit Zübeyir Koşay’dan 
sonra, Türkiye’de arkeoloji ve sanat tarihi araştırmalarına öncülük yapan 
bilginlerimizden Remzi Oğuz Arık, Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu. Savaş 
yıllarında çeşitli şehirlere savruldu; İstanbul’da Mercan İdâdîsi’nde, İzmir 
Sultânîsi’nde ve nihayet yine İstanbul’da Muallim Mektebi’nde okudu ve ardından 
İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Felsefe Şubesi’ni bitirdi. 
Galatasaray Sultânîsi’nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1926 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazandı ve yüksek tahsil yapmak üzere Paris’e gitti. 
1930’a değin Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi, Louvre Arkeoloji 
Enstitüsü’nde arkeoloji ve Yaşayan Doğu Dilleri Okulu’nda ise Arapça tahsili 
yaptı. 1931 yılında mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve sürdürülmekte olan 
arkeolojik kazılarda arkeolog ve hükümet temsilcisi olarak hazır bulundu. Yalova, 
Alişar, Ankara, Truva, Güllüdağ, Karalar, Kusura, Ankara Kalesi, Çankırı Kapı, 
Kara Oğlan, Bitik, Konya Alâeddin Tepe, Ankara Hacılar Köyü, Hatay Amik ve 
Karaağaç Köyü kazılarına iştirak etti.  

1934’te Gazi Terbiye Enstitüsü’nde sanat tarihi öğretmeni olarak çalışmaya 
başladı. 1937 yılında Alaca Höyük Hafriyatı adlı çalışmasını Fransızca ve Türkçe 
olarak iki cilt halinde yayımladı; bilindiği üzere Hâmit Zübeyir Koşay’ın yönetimi 
altındaki Alaca Höyük Kazıları’nda çıkan tarihî buluntulardan birisi olan güneş 
kursu, sonradan Ankara Üniversitesi’ne amblem olarak benimsendi.  

Arık, 1940’ta Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girdi ve arkeoloji dersleri 
vermeye başladı; ancak iki sene sonra görevinden istifa etti. 1943’te Ankara 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi müdürlüğüne atandı. Bundan sonra yaptığı 
çalışmalarla Türk Müzeciliği’nin gelişimine önemli katkılarda bulundu. 
Halkevlerinde Müze, Tarih ve Folklor Çalışmaları Kılavuzu (1947) ile Türk 
Müzeciliğine Bir Bakış (1953) adlı yapıtlarında, bu konudaki deneyimlerini ve 
bilgilerini bir araya topladı. 1949 yılında ise yeni kurulan Ankara Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi’nde sanat tarihi dersleri okutmaya başladı ve Türk-İslâm 
Sanatları Enstitüsü’nün kuruculuğunu yaptı.  

1950’de DP’den Seyhan Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne girdi. 1952’de bu partiden ayrıldı ve Türkiye Köylü Partisi’nin 
kurucusu ve ilk genel başkanı oldu; ancak 3 Nisan 1954’te üzücü bir uçak kazası 
sonrasında vefat etti.  

Remzi Oğuz Arık’ın bilimsel çalışmaları arasında Truva Kılavuzu (1953) ile 
ölümünden sonra yayımlanan Türk Sanatı: Türk Medeniyet ve Sanatına Dair; 
Arkeolog Gözüyle Anadolu (1976) adlı kitaplarını burada anmak gerekir. Ayrıca 
siyasî düşüncelerinin bir kısmı da, İdeal ve İdeoloji (1947), Coğrafyadan Vatana 
(1956) ve Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz (1958) gibi tanınmış yapıtlarında 
derlenmiştir.   
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           ürk Edebiyatı Tarihi ve İslâm Tarihi alanlarının büyük üstadı Abdülbaki 
Gölpınarlı, İstanbul’da doğdu. Hoca Tahsin Medresesi’ndeki Yusuf Paşa İlkmektebi’nden 
sonra, Menbaü’l-İrfan İdâdîsi, Gelenbevî İdâdîsi ve İstiklâl Lisesi’nde okudu. 1925’te 
Erkek Muallim Mektebi’ni ve 1930’da ise İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Edebiyat Fakültesi’ni 
bitirdi. Bir süre yurdumuzun çeşitli köşelerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1939’da Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne önce okutman sonra doçent olarak atandı. Burada Farsça 
gramer ve metin dersleri verdi; ancak 1942 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi’ne geçti ve yeni yuvasında tasavvuf tarihi ve edebiyat tarihi öğretmeye başladı. 
1945’te Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki bazı meslektaşları gibi, Marksist 
etkinliklerde bulunmak savıyla tutuklandı, ama takriben on ay kadar süren yargılama süreci 
sonrasında aklandığı için görevine geri döndü. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 

Hasan Âli Yücel’in bakanlığı döneminde, Avrupa Kültürü’nü teşkil eden edebî ve 
özellikle de felsefî yapıtların tercümesi görevini yürütmek maksadıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde ve Nurullah Ataç başkanlığında Tercüme Bürosu kurulmuş ve hemen 
çalışmalarına başlayan Tercüme Bürosu, 1940-1946 yılları arasındaki altı senelik süreç 
içinde dünya edebiyatının seçkin örneklerinden toplam 496 yapıtın Türkçe’ye aktarılmasını 
sağlamıştı. Türkiye’de büyük bir düşünsel uyanışın temellerini atan bu çeviri etkinliğine, 
Abdülbaki Gölpınarlı da önemli katkılarda bulundu; ancak Gölpınarlı, Bahâriye 
Mevlevîhânesi’nde yetiştiği ve Arapça ve Farsça bildiği için Doğu Klasikleri’ne yönelmiş 
ve bunlardan bir kısmının doğrudan özgün metinlerini ve diğer bir kısmının da Türkçe 
çevirilerini yayımlamıştı. Birinci gruptaki yayınları arasında, Yunus Emre’nin Divan’ı 
(1948), Fuzûlî’nin Divan’ı (1948), Nedim’in Divan’ı (1951), Hacı Bektâş-ı Velî’nin 
Vilâyet-nâme’si (1958), Yunus Emre’nin Risâle el-Nushiyye’si (1965), Şeyh Gâlib’in Hüsn 
ü Aşk’ı (1968), ikinci gruptaki yayınları arasında ise Fuzûlî’nin Sıhhat ve Maraz’ı (1940), 
Ferideddin-i Attar’ın Mantık el-Tayr’ı (1944-45), Hâfız’ın Divan’ı (1944), Şebüsterî’nin 
Gülşen-i Râz’ı (1944), Ferideddin-i Attar’ın İlâhinâme’si (1947), Ömer Hayyâm’ın 
Rubâîler’i (1953), Seyyid Burhâneddin’in Ma‘ârif’i (1973), Sultan Veled’in İbtidânâme’si 
(1976) de bulunuyordu. Böylece “tek kişilik akademi” olarak nitelendirebileceğimiz 
Gölpınarlı’nın gayretleri neticesinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri başta olmak üzere 
Ortaçağ İslâm Dünyası’nın edebî ve tasavvufî şaheserlerinden bir kısmı da Türkçe’de hayat 
bulmuş oluyordu. 

Buna karşın Abdülbaki Gölpınarlı, mesaisinin büyük bir bölümünü, tanınmış Türk 
düşünürlerinden ve mutasavvıflarından Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî üzerindeki çalışmalara 
tahsis etmişti. Uzun yıllara yayılan bu çalışmalar sonrasında Mevlânâ’nın Mesnevî (1942-
1946), Dîvân-ı Kebîr (1957-1974), Fîhi Mâ-Fîh (1954), Mektuplar (1963), Mecâlis-i Seb‘a 
(1965) ve Rubâîler (1964) gibi en temel yapıtlarını Türkçe’ye aktarmış ve Türk 
bilginlerinin ve okuyucularının kullanımına sunmuştu.  

Gölpınarlı, bunların yanı sıra, bugün de İslâm Tarihi, Tasavvuf Edebiyatı Tarihi, 
Türk Edebiyatı Tarihi, Fars Edebiyatı Tarihi, Türk Düşünce Tarihi gibi birçok alanda 
çalışmakta olan araştırmacılar tarafından güvenle kullanılan çok sayıda kitap ve makale 
kaleme almıştı. Kitapları arasında, özellikle Melâmîlik ve Melâmîler (1931), Pertev Naili 
Boratav’la birlikte yazılan Pir Sultan Abdal (1943), Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945), 
Mevlânâ Celâleddin: Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler (1951), Yunus 
Emre: Hayatı, Sanatı, Şiirleri (1952), Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik (1953), Alevî-Bektaşî 
Nefesleri ((1963), Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1966), Mevlânâ Müzesi Yazmalar 
Katalogu (1967-1994), 100 Soruda Tasavvuf (1969), 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve 
Tarikatlar (1969), Hurûfîlik Metinleri Katalogu (1973) ve Tasavvuftan Dilimize Geçen 
Deyimler ve Atasözleri’ni de (1977) burada anmak gerekir.   
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         ürkiye’de antropoloji biliminin kurucularından Şevket Aziz Kansu Edirne’de 
doğdu. 1923’te İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 1924-1926 
yılları arasında Ankara’nın Bâlâ ilçesinde hükûmet tabibi olarak çalıştı. Bu arada 1925’te 
İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Tıp Fakültesi bünyesinde, Türkiye Antropoloji Tetkikât Merkezi 
(Centre d’Etudes Anthropolojique de Turquie) kurulmuş ve Türk Antropoloji Mecmuası 
(Revue Turque d’Anthropologie) adında bir dergi yayımlanmaya başlamıştı. Merkezin 
amacı, Atatürk’ün ifadesiyle “Türk’ü ve Türk hey’et-i ictimâ‘iyyesini tetkik”ti. Burada 
görevlendirilecek araştırmacıların eğitilmesi maksadıyla Şevket Aziz Kansu, 1927’de 
Paris’e, Seniha Tunakan 1934’te Berlin’e, Muzaffer Şenyürek 1935’te Boston’a ve Afet 
İnan ise 1936’da Cenevre’ye gönderildi.  

Kansu, 1929 yılına kadar Paris Antropoloji Mektebi’nde eğitim aldı ve Paris Yüksek 
Etütler Mektebi, Broca Antropoloji Laboratuarı’nda George Papillault’nun yanında çalıştı. 
“Yeni Kaledonyalılar’la Afrika Zencileri’nin Kafa Morfolojileri” konusundaki çalışmasını 
savunduktan ve antropoloji diplomasını aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. 1929’da Tıp 
Fakültesi’nde açılan müderris muavinliği sınavını geçti ve 1929-1932 yılları arasında 
burada verdiği antropoloji konferansları ile bu yeni alanı tanıtmaya başladı.  

1933 Üniversite Reformu esnasında, Türkiye Antropoloji Tetkikât Merkezi, Fen 
Fakültesi’ne taşındı ve Türk Antropoloji Enstitüsü adıyla yeniden örgütlendi. Profesörlüğe 
yükseltilen Kansu, bu yeni kurumun çatısı altında 1935 yılına değin antropoloji ve etnoloji 
dersleri verdi. Ancak Atatürk’ün isteği üzerine aynı yıl Antropoloji Enstitüsü ile birlikte 
Şevket Aziz Kansu’nun kadrosu da, Ankara’da kuruluş çalışmaları sürdürülen Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’ne aktarıldı ve 1936 yılının Şubat ayından itibaren bu enstitüde, 
“Antropoloji ve Etnoloji Tedrisat Programı” uygulamaya konuldu. Programın maksadı, 
yeni bir ulus oluşturma isteği çerçevesinde Türkler’in biyokültürel kökenlerini araştıracak 
bilginler yetiştirmekti. 1946 yılında Ankara Üniversitesi kuruldu ve Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi buraya bağlanırken Enstitü’nün adı Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü’ne 
dönüştürüldü. 

Şevket Aziz Kansu, 1942-1944 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığı, 1946-1948 yılları arasında yeni kurulan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve 
1962-1972 yılları arasında ise Türk Tarih Kurumu başkanlığı yaptı; ancak idarî görevlerinin 
yoğunluğuna karşın, Ankara yakınlarındaki Etiyokuşu’nda, Marmara Bölgesi ve Trakya’da, 
İstanbul Küçükçekmece’deki Yarımburgaz Mağarası’nda, Alacahöyük ve Arslantepe’de 
çok sayıda kazı çalışmaları yürüttü ve bu çalışmalar sonrasında ürettiği bilgileri duyurmak 
maksadıyla çok sayıda yayın yaptı. Kitapları arasında Antropometri Tetkikleri İçin Rehber 
(1937), Prehistorya: Tarihten Evvelki Zamanlar Bilgisi (1937), Selçuk Türkleri Hakkında 
Antropolojik İlk Bir Tetkik ve Neticeleri (1937), Ankara ve Civarının Prehistoryasında Yeni 
Buluşlar (1937), Prehistorya Araştırmalarında Metodlar (1939), Antropoloji Dersleri I 
(1939), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Etiyokuşu Hafriyatı Raporu (1940), Türk 
Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi (1940), İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler (1947), 
Avrupa’nın İskân Tarihi, Bugünkü Durum, Kaynaklar ve Evrim’ini (1950) burada anmak 
gerekir. 

Kansu, antropolojinin paleoantropoloji, fizikî antropoloji, prehistorya ve etnoloji alt-
dallarına ayrılarak gelişmesine önemli katkılarda bulundu.   
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               luslararası İlişkiler Tarihi ve özellikle de Türk-Rus Siyasî İlişkileri Tarihi 
alanındaki çalışmalarıyla tanınan Akdes Nimet Kurat, Tataristan’ın Berkete Köyü’nde 
(Novoşeşminsk) doğdu. Lise eğitimini Rusya’da tamamladıktan sonra 1924’te Türkiye’ye 
geldi ve İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Şubesi’ne kaydını yaptırdı. 
1928’de burayı bitirdi ve Konya Erkek Muallim Mektebi’nde tarih öğretmeni olarak 
çalışmaya başladı. Bir süre sonra Almanya’ya gitti ve Breslau ve Hamburg 
Üniversitelerinde, Doğu Avrupa ve Bizans Tarihi üzerinde doktora yapmaya başladı. 
1933’te doktorasını bitirdi ve İstanbul’a dönerek yeni kurulmakta olan İstanbul 
Üniversitesi’ne girdi; ancak burada uzun süre çalışmadı. 1937’de yurt dışına çıkarak 
Stockholm, Berlin, Viyana, Lahey ve Londra’da çeşitli konularda araştırmalar yaptı. 
1938’de Türkiye’ye döndü. 1939’da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’ne öğretmen ve 
1941’de ise Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne doçent olarak atandı. 1944’te Rus dili ve 
edebiyatı profesörü oldu, ama daha sonra Orta Çağ Tarihi Kürsüsü’ne geçti. 

1953-1955 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yapan 
Kurat’ın yapıtları arasında, Peçenek Tarihi (1937), Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın 
Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikler (1940), İsveç Kralı XII. Karl’ın 
Hayatı ve Faaliyeti, 1682-1718 (1940), XVII. Yüzyıl Başı Avrupa Umumî Harbinde 
Türkiye’nin Tarafsızlığı (1943), Rusya Tarihi (1948), Prut Seferi ve Barışı (İki Cilt, 1951-
1953), Türk İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi, 1553-1610 (1953), Türk-
Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, 1800-1959 (1959), Türkiye ve İdil Boyu (1966), 
Türkiye ve Rusya, XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşı’na Kadar Türk-Rus İlişkileri, 
1798-1919 (1970), IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve 
Devletleri (1972) de bulunmaktadır. 

Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar başlıklı çalışmasında Akdes Nimet 
Kurat, Türkler’in Rus Tarihi’ndeki yerini de konu edinmiş ve özellikle Rusya’nın devlet ve 
kültür kurumlarının oluşumunda Bizanslılar’ın yanı sıra Moğol-Türkler’in de etkilerinin 
bulunduğuna değinmişti. Halbuki ona göre, Rus tarihçileri ve özellikle de Sovyet tarihçileri, 
bu hakikati mümkün mertebe örtmeğe çalışmışlardı; çünkü (1) Rus İmparatorluğu’nun 
yayıldığı alanın beşte üçü, eskiden Türk topraklarıydı;  (2) yerleşik halkın önemli bir kısmı 
Türkler’den oluşuyordu ve (3) Moskova Aristokrasisi’ne mensup ailelerden birçoğu, 
Ruslaşmış Moğol-Türkler’di.  

Bu yapıt temelde üç kitaptan oluşuyordu; Birinci Kitap’ta Rus Devleti’nin 
kuruluşundan Moskova Büyük Knezliği’nin yükselişine kadar (862-1462), İkinci Kitap’ta 
Moskova-Velikorus (Büyük Rus) Devleti’nin kuruluşundan Büyük Petro’ya kadar (1462-
1689) ve Üçüncü Kitap’ta ise Rus İmparatorluğu’nun kuruluşundan 1917 Devrimi’ne kadar 
geçen süredeki Rus tarihi konu edilmişti. Kitabın ayırıcı niteliklerinden birisi de, Rus bilim 
ve sanat tarihine de doyurucu bir şekilde yer verilmiş olmasıydı.  

Kurat’ın, diğer ilginç bir çalışması da Washington’daki The National Archives ile 
İstanbul’daki Başvekâlet Arşivi’ndeki belgelere dayanarak yazmış olduğu Türk-Amerikan 
Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, 1800-1959 adlı küçük kitabıdır. Bu yapıtta da başka 
konuların yanı sıra meselâ “Karşılıklı Kültür Faaliyetleri” kısmında, 1950’lere kadar 
Amerikalılar’ın ve Türkler’in birbirlerini tanıma süreçleri ana-çizgileriyle anlatılmıştır.     

U



   

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUUT KEMAL YETKİN 
(1903-1979) 



 41

 

          anat tarihi ve sanat felsefesinin ülkemizde tanınmasını ve yerleşmesini 
sağlayan ve bu alanlarda yapmış olduğu telif ve tercüme cinsinden yayınlarla geniş bir 
kütüphane oluşturmayı başaran Suut Kemal Yetkin, Urfa’da doğdu. 1924’te Galatasaray 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ertesi yıl felsefe tahsili için Paris’teki Sorbonne 
Üniversitesi’ne gönderildi. Dönüşünde bir süre Konya ve Ankara liselerinde felsefe 
öğretmenliği yaptı ve 1933 Üniversite Reformu esnasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi’ne estetik tarihi ve sanat tarihi doçenti olarak tayin edildi; ama kısa bir süre sonra 
açılış çalışmaları sürdürülen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne geçti. Bu görevi sürerken, 
1939-1942 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 
görevini yaptı. 1939’da doçentliğe ve 1942’de ise profesörlüğe yükseltildi. 1942’de CHP 
Urfa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi ve sekiz sene sonra, 
1950’de ise yeniden akademik hayata dönerek Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde 
sanat tarihi dersleri vermeye başladı.  

1959-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten 
Yetkin’in ilgi alanı çok genişti ve ülkemizde çok iyi tanınmayan sanat tarihi ve sanat 
felsefesinin yanı sıra mimarlık tarihi, resim tarihi ve edebiyat tarihi gibi tarih alanlarını da 
kuşatıyordu. Sanat felsefesi ve sanat tarihiyle ilgili eserleri arasında Büyük Muzdaripler 
(1932), Metafizik (1932), Sanat Felsefesi (1934), Filozofi ve Sanat (1935), Estetik (1936), 
Ahmet Hâşim ve Sembolizm (1938), Edebî Meslekler (1941), Estetik Dersleri (1942), 
Estetik Tarihi (1942), Sanat Meseleleri (1945), Leonardo da Vinci’nin Sanatı (1945), 
Büyük Ressamlar (1955), Edebiyatta Akımlar (1967), Estetik Doktrinler (1972) ve Barok 
Sanatı da (1977) bulunuyordu. Meselâ son kitaplarından biri olan Estetik Doktrinler’de 
aralarında Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Hippolyte Taine ve Benedetto Croce’nin de 
bulunduğu yirmiye yakın filozofun estetik öğretisini özlü bir biçimde tanıtmıştı. Bunların 
dışında felsefeyle ilgili çok sayıda çeviri de yaptı ve bu çeviriler arasında Platon, Leibniz, 
Hegel ve Heidegger gibi meşhur filozofların kitapları da mevcuttu. 

İslâm Mimarisi (1954), İslâm Sanatı Tarihi (1954), L’Architecture Turque en 
Turquie (1962), Turkish Architecture (1965), Türk Mimarisi (1970) ve İslâm Ülkelerinde 
Sanat (1974) gibi yapıtlarında ise yurt içinde ve yurt dışında büyük ölçüde ihmâl edilmiş 
olan İslâm ve Türk Sanatları’nı betimlemeye ve tanıtmaya yönelik yoğun araştırmalarının 
sonuçlarını yayımladı. Meselâ resim sanatı ile ilgili olarak şunu savlıyordu: Çeşitli dinî 
yapılardaki bitki ve hayvan tasvirlerinden de anlaşılacağı üzere, İslâm Sanatı’nda resim 
yasağı bulunmaz; ancak Tanrı anlayışının soyut olması nedeniyle, somut tasvirlerden 
kaçınılır; özellikle insanlar, minyatür sanatında olduğu gibi iki boyutlu olarak resmedilir. 
Bu durum ressamın bilgisizliğinden veya yeteneksizliğinden değil, resim anlayışını 
belirleyen ve yönlendiren dinî duyarlılığından kaynaklanır.   

Bunların dışında Suut Kemal Yetkin, edebiyatla da ilgilendi ve edebî denemeler 
yazdı. Bu kategoriye sokulabilecek yapıtları arasında Edebiyat Konuşmaları (1944), 
Edebiyat Üzerine (1952), Günlerin Götürdüğü (1958), Düşün Payı (1960), Yokuşa Doğru 
(1963), Baudelaire ve Kötülük Çiçekleri (1967), Şiir Üzerine Düşünceler (1969) ve 
Denemeler’i (1972) burada anmak gerekir. 
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          ürkiye Türkçesi’nin grameri üzerinde yapmış olduğu çalışmalarla 
tanınan Hasan Tahsin Banguoğlu, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan 
Drama’da doğdu. Balkan Savaşı sırasında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. 
1926’da İstanbul Erkek Lisesi’ni ve 1930’da ise İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Edebiyat 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1930-1932 yılları arasında Ankara’daki Gazi Terbiye 
Enstitüsü’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1932’de doktora çalışmaları için 
Berlin’e gönderildi ve meşhur Türkiyâtçı Willy Bang-Kaup’ın (1869-1934) 
yanında doktoraya başladı; ama hocasının ölümü üzerine Breslau Üniversitesi’ne 
geçti ve burada F. Giese ve Carl Brockelmann’ın (1868-1956) yanında eğitimini 
sürdürdü. 1938 yılında Altosmanische Sprachstudien zu Suheyl ü Nevbahar adlı 
çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Aynı yıl içinde Ankara’ya döndü ve Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Edebiyatı Enstitüsü’ne atandı.  

1943 yılında Bingöl Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
girdi ve 1948’de ise Millî Eğitim Bakanlığı’na getirildi. İlk öğretime din derslerinin 
konması, imam-hatip okullarının açılması ve ilahiyat fakültesinin kurulması için 
çaba harcadı. Bu görevleri 1950’ye değin sürdü. 1950-1955 yılları arasında 
Ayvalık’ta çiftçilikle uğraştı. 1955’te İngiltere’ye gitti ve 1959’a kadar Londra 
Üniversitesi, School of Oriental and African Studies adlı kuruluşta eski ve yeni 
Türk Lehçeleri okutmanı olarak çalıştı. Daha sonra Ankara’ya döndü ve Ankara 
Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak Türkçe Dinî Metinler 
Kürsüsü’nde dersler vermeye başladı. 1960’ta İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na 
getirildi. Bir ara İstanbul’a giderek İstanbul Üniversitesi’nde ve Robert College’da 
görev yaptı. 

Arapça, Farsça, Eski Türkçe ve Çağatayca’nın yanı sıra Almanca, Fransızca 
ve İngilizce de bilen Banguoğlu, 1960-1963 yılları arasında Türk Dil Kurumu, 
1963-1966 yılları arasında ise Halkevleri Genel Başkanlığı yaptı. Ayrıca 1961’de 
yeniden siyasete atılarak CHP’den Edirne Senatörü seçildi. 1966’da bu partiden 
ayrıldı ve bir süre Yeni Türkiye Partisi’nin başkanlığını yaptı. 1971’de de siyasî 
hayattan tamamen çekildi. 

Araştırmalarını özellikle Türkiye Türkçesi’nin gramerini belirlemeye 
yönelten Banguoğlu, Türkçe’yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaya ve 
yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaya çalışmıştı. Gramer öğretimi ile matematik 
öğretimini aynı derecede önemli görüyor ve bunların birbirlerini bütünlediğini 
düşünüyordu. Arapça’nın gramerini temele koyan ve Türkçe’nin gramerini bu 
kalıba uygun olarak dökmeye çalışan girişimlere karşı çıktı ve  “Yeni Türk 
Grameri”nin dilin kendi yapısal niteliklerine ve gelişim biçimine uygun olması 
gerektiği ilkesini benimsedi. 1940 yılında yayımladığı Ana Hatlarıyla Türk 
Grameri adlı çalışması, Cumhuriyet Dönemi’nde bu yönde atılmış ilk önemli 
adımdı. Bundan sonra yayımladığı Türk Grameri I, Sesbilgisi (1959) ve Türkçe’nin 
Grameri (1974) adlı yapıtları ise bu yöndeki girişimlerini olgunlaştırmayı 
amaçlıyordu.     
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            akınçağ Osmanlı Tarihi’ne ilişkin araştırmalarıyla ve yayınlarıyla tanınan 
Enver Ziya Karal, Kosova’nın Osmaniye ilçesinde doğdu. Balkan Savaşı (1912-1913) 
sırasında ailesi ile birlikte Anadolu’ya göç etti. Babası ve annesi yolda öldüğü için İzmir, 
Bursa ve İstanbul Dârü’l-Eytamlarında ve ardından Edirne Lisesi’nde okudu. 1928 yılında 
buradan mezun olduktan sonra devlet bursuyla Fransa’ya gönderildi. 1929-1933 yılları 
arasında Paris Üniversitesi’nde tarih-coğrafya alanında yüksek tahsilini tamamladı ve 
meşhur tarihçilerden Charles Seignobos’un (1854-1942) yanında doktoraya başladı; ancak 
hükümetin çağrısı üzerine çalışmalarını tamamlamadan Türkiye’ye geri döndü ve 1933’te 
yeni kurulan İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’ne 
doçent olarak atandı. Ardından görevi, 1940 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’ne aktarıldı ve ertesi yıl profesörlüğe yükseltildi.  

1944-1946 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve 1948-1950 
yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yapan Karal, 1942’de DTCF’ye bağlı 
olarak Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nü kurdu ve aralıklarla da olsa uzun bir süre bu 
enstitünün müdürlüğünü yaptı. Görevi esnasında bazı kurumlara ve kişilere ait çok kıymetli 
arşiv ve evrakı enstitüde toplayarak koruma altına aldı. 27 Mayıs 1960’tan sonra CHP 
temsilcisi olarak Kurucu Meclis’e girdi ve Anayasa Komisyonu başkanlığı yaptı.  

1972’den ölümüne değin on sene süreyle Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevini 
yürüten Enver Ziya Karal, özellikle Yakınçağ Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi üzerinde uzmanlaştı. Ömrü boyunca büyük bir sevgiyle bağlı olduğu 
Atatürkçülük’ün tanınmasına ve yayılmasına çalıştı. 1942’de yayımlanan Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi adlı yapıtı, uzun yıllar liselerde ve üniversitelerde ders kitabı olarak 
okutuldu. Atatürk’ün Nutuk’unun yeni baskılarını yaptırdı ve Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri’nin derlenmesine öncülük etti. Bu konuda yapmış olduğu çalışmalarını, 
Atatürk’ün Siyaset Üzerine Düşünceleri (1946), Atatürk ve Türk Tarih Tezi (1946), Atatürk 
ve Gençlik (1948), İnkılâp ve Laiklik (1954), Türk İnkılâbı ve Kadın (1954), Atatürk’ten 
Düşünceler (1959), Atatürk ve Devrimler: Konferanslar ve Makaleler, 1935-1978 (1980) 
adlı kitaplarında topladı. 

Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan ve bugün de araştırmacılar tarafından 
başvuru kaynağı olarak kullanılan Osmanlı Tarihi adlı dokuz ciltlik yapıtın ilk dört cildi 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977) ve son beş cildi ise Enver Ziya Karal tarafından 
kaleme alındı. Bunlar sırasıyla Osmanlı Tarihi: Nizâm-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri, 
1789-1856 (Cilt 5, 1947), Osmanlı Tarihi: Islahat Fermanı Devri, 1856-1861 (Cilt 6, 
1954), Osmanlı Tarihi: Islahat Fermanı Devri, 1861-1876 (Cilt 7, 1956), Osmanlı Tarihi: 
Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri, 1876-1907 (Cilt 8, 1962) ve Osmanlı Tarihi: İkinci 
Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı, 1908-1918 (Cilt 9, 1996) adlarını taşıyordu. 

Karal, ayrıca Fransa, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu, 1767-1802 (1938), Halet 
Efendi’nin Paris Büyükelçiliği, 1800-1802 (1940), Tarih Notları: Makaleler, Konferanslar 
ve İncelemeler (1940), Selim III’ün Hatt-ı Hümayunları (1942) ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831 (1943) adlı çalışmalarıyla da yakın dönem 
Osmanlı Tarihi’nin muhtelif yönlerine ışık tuttu.     
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          osyal psikoloji alanında yapmış olduğu çalışmalarla psikoloji tarihinde 
kendine seçkin bir yer edinmeyi başaran Muzaffer Şerif Başoğlu, İzmir’in Ödemiş ilçesinde 
doğdu. İzmir Amerikan Koleji’nden ve ardından 1928’de İstanbul Dârü’l-Fünûnu, Edebiyat 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1929’da psikoloji tahsili için ABD’ye gitti. Robert 
Woodworth (1869-1962) ve Edwin G. Boring (1886-1968) gibi ünlü psikologların yanında 
bulundu; ancak sosyoloji, antropoloji, siyasetbilim, iktisat ve tarih alanlarında da kendini 
yetiştirdi. Özellikle şahsiyet psikolojisinin kurucusu Gordon Allport’tan (1897-1967) 
etkilendi. 1929 Büyük Ekonomik Bunalımı’nı ve onun toplumsal sonuçlarını yaşadı. 
1932’de Harvard Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Almanya’ya 
geçti; burada Gestalt Psikolojisi’nin kurucularından Wolfgang Köhler (1887-1967) ile 
tanıştı ve Nazizm’in yükselişine tanık oldu.  

1933’te ABD’ye döndü; ancak toplumsal gelişme ile ilgilenmeye başladığı için 
Harvard Üniversitesi’nden Columbia Üniversitesi’ne geçti. Burada Gardner Murphy (1895-
1979) ile karşılaştı ve siyasi görüşlerinin benzerliği nedeniyle onunla çalışmaya başladı. 
1935’te “Some Social Factors in Perception” adlı doktora çalışmasını bitirdi ve Murphy’nin 
desteği sayesinde The Psychology of Social Norms (1936) adıyla yayımladı. Büyük ses 
getiren bu çalışmasında, kişinin üyesi bulunduğu gruplardan nasıl etkilendiğini inceleyerek 
toplumsal kuralların gruba göre belirlendiğini ve gruplar değiştikçe kuralların da değiştiğini 
deneysel olarak gösterdi.  

1937’de Türkiye’ye döndü; önce Gazi Terbiye Enstitüsü’nde psikoloji dersleri verdi; 
ama sonra 1939’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’ne psikoloji doçenti 
olarak atandı. Tan, İnsan ve meslektaşı Behice Boran’ın çıkardığı Yurt ve Dünya ve 
Adımlar gibi dönemin meşhur gazete ve dergilerinde ilmî ve siyasî içerikli yazılar yazdı ve 
bunları sonradan Değişen Dünya (1945) adlı bir kitapta topladı.  

1943’te yayımladığı Irk Psikolojisi adlı kitabında, Alman Faşizmi’nin 
dayanaklarından biri olan “üstün ırk” savının, emperyalizmin gelişme dönemlerinde istilacı 
güçler tarafından ortaya atıldığını savundu. Nazizm’i ve bu öğretiden esinlenerek 
biçimlendirilen Türkçülük’ü eleştirdi. 1944 yılında dersleri esnasında siyasî propaganda 
yaptığı gerekçesiyle kovuşturmaya uğradı ve tutuklandı; ama ABD’deki arkadaşlarının ve 
hocalarının desteği sayesinde 4 ay sonra hapishaneden kurtarıldı ve yurt dışına çıkarıldı. 
Daha sonra Türkiye’ye dönmek istemesine karşın, bir Amerikalı ile evli olmasının sorun 
yaratacağı düşüncesiyle ABD’de kaldı ve yerleşti. 1949’da Oklahoma Üniversitesi’ne gitti 
ve 1966’ya değin burada kaldı. 1980’lerin başında Pennsylvania Park Üniversitesi’nden 
emekliye ayrıldı. 

Ergenlerle yaptığı gruplar-arası çatışma ve dayanışma süreçlerini inceleyen 
çalışmalarıyla anılan Muzaffer Şerif, çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı. Yukarıda 
belirtilenlerin dışında, Vaziyet-alışların (Attitude) Psikolojisi Üzerinde Birkaç Yeni 
Araştırma (1944), H. Cantril ile birlikte yazdığı The Psychology of Ego-Involvements: 
Social Attitudes and Identifications (1947), An Outline of Social Psychology (1948), eşi 
Carolyn Sherif ile birlikte yazdığı Groups in Harmony and Tension (1953) ve Reference 
Groups: Exploration into Conformity and Deviation of Adolescents (1964), C.I. Hovland ile 
birlikte yazdığı Social Judgement: Assimilation and Contrast Effects in Communication 
and Attitude Change (1961), In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup 
Conflict and Cooperation (1966) ve Social Interaction: Process and Products (1967) adlı 
kitaplarını burada anmak yararlı olacaktır.   
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           ürkiye’de halkbilimi ve halk edebiyatı alanlarını akademik düzeyde kuran ve yaptığı 
çalışmalarla Türk Halk Kültürü’nü uluslar arası alanda tanıtan araştırmacıların başında gelen Pertev 
Naili Boratav, Bulgaristan’daki Darıdere’de (Zlatograd) doğdu. İlk öğrenimini İstanbul, Arapsun 
(Gülşehri), Develi ve Mudurnu’da (1912-1919) ve orta öğrenimini ise Kumkapı Fransız Koleji (1919-
1924), Gelenbevî Lisesi ve İstanbul Lisesi’nde (1924-1927) tamamladı. İstanbul Lisesi’nde edebiyat 
öğretmeni Hasan Âli Yücel ve sınıf arkadaşlarından birisi ise Niyazi Berkes’ti. Psikoloji ve sosyoloji 
derslerine de Hilmi Ziya Ülken girmiş ve Boratav’ı folklor araştırmaları yapmaya yöneltmişti. 
1930’da Dârü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi ile Yüksek Muallim Mektebi’ni bitirdi ve 1931’de Edebiyat 
Fakültesi’nde Fuat Köprülü’nün asistanı olarak çalışmaya başladı; ama 1932’deki Türk Tarih 
Kongresi’nde yaşanan bir hadise yüzünden Konya Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Burada 
Sabahattin Ali ile tanıştı ve dostluk kurdu.  

1936’da Millî Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak Almanya’ya gitti; fakat burada diğer Türk 
öğrencilerle nasyonal sosyalizm üzerine tartışmalara girince, dönemin talebe müfettişi Reşat 
Şemsettin Sirer’in isteği üzerine Türkiye’ye geri çağrıldı. 1938 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne atandı. Araştırmalarının sonuçlarını, 1941 Ocak’ında 
yayımlanmaya başlanan Yurt ve Dünya’daki makaleleriyle duyurmaya başladı. Aynı yıl içinde “Türk 
Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği” başlığını taşıyan çalışmasıyla doçentliğe ve 1946’da ise 
profesörlüğe atandı. 

II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra savaşın galipleri olan ABD ve SSCB tarafından 
Dünya’nın siyasî ve iktisadî çehresi yeniden tanzim edilirken, yurt içinde de büyük bir ideolojik 
duyarlılık oluştu ve bunun bir sonucu olarak 1945 yılı Aralık ayında, Millî Eğitim Bakanlığı, öğretim 
üyelerinin ve öğretmenlerin siyasî içerikli yazılar yazamayacaklarına ilişkin bir genelge yayımladı. 
Ardından 15 Aralık 1945’te, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin seçkin hocalarından Pertev Naili 
Boratav, Behice Boran ve Niyazi Berkes’i, Bakanlık emrine aldı ve haklarında soruşturma açtı. Üç 
yıla yakın süren inişli çıkışlı gelişmeler neticesinde, Boratav ve arkadaşları 12 Temmuz 1948’de açığa 
alındı. Böylece başta halkbilim ve toplumbilim olmak üzere beşerî bilim araştırmaları büyük bir darbe 
yemiş oldu. 

1948-1952 yılları arasında Boratav, Türkiye’deki bilimsel araştırmalarını sürdürdü ve 
ABD’deki Stanford Üniversitesi, Hoover Kütüphanesi’nin Türkiye Bölümü’nün kuruluşunu yönetti; 
ancak 1952’de siyasî ve iktisadî koşulların daha da ağırlaşması üzerine Fransa’ya gitti. 1952-1972 
yılları arasında Centre National de Recherche Scientifique’de ve ayrıca 1976’ya kadar da Ecole 
Pratique des Hautes Etudes’de halkbilimi ile ilgili araştırmalar yaptı ve seminerler yönetti. 

İlk önemli yapıtı olan Köroğlu Destanı’nda (1931), Pertev Naili Boratav, bu konuyla ilgili 
metinleri tesbit etmekle yetinmemiş, destanın anlatıldığı zaman ve zeminin, toplumsal çevrenin ve 
anlatıcının metin üzerindeki etkilerini de incelemişti. Bu yaklaşım dönemin folklor araştırmaları için 
yeniydi ve muhtemelen Dârü’l-Fünûn’da bir süre dersler veren Fransız filologlarından ve 
etnologlarından Georges Dumézil’in (1898-1986) etkisi altında biçimlenmişti. İki ciltlik Folklor ve 
Edebiyat’ta (1939-1945) ise çeşitli dergilerde yayımlanan araştırmalarını derledi. Bu çalışmalarıyla, 
Ziya Gökalp’in (1876-1924) etkisi altında gelişen “romantik ulusçu araştırma geleneği”ni aşarak 
destan, masal, türkü, mani gibi folklorik unsurları, evrensel bir bakış altında inceledi. Bunun ardından 
yayımladığı Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği’nde (1945) yeni geliştirmiş olduğu araştırma 
yöntemleri ile halk hikayelerimizin yapısal çözümlemelerini yaptı. Halkbilim araştırmaları açısından 
kaynak bir yapıt haline gelen bu çalışma, yurt dışında da büyük bir beğeni kazandı ve bir süre sonra 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde de öğretim üyesi olarak çalışmış olan meşhur sinolog ve etnolog 
Wolfram Eberhard tarafından Turkische Volkserzahlungen und die Erzahlerkunst (1975) adıyla 
Almanca’ya çevrildi. Daha sonra Boratav, yine Eberhard ile birlikte en önemli çalışması olan Typen 
Turkischer Volkmarchen (Türk Halk Masallarının Tipleri, 1953) adlı çalışmasını yayımladı ve burada 
3000 masalı inceleyerek temel masal türlerini belirlemeye çalıştı. Bunların dışında da çok sayıda 
çalışmaya imza attı. Kitapları arasında, Halk Edebiyatı Dersleri (1942), Halil Vedat Fıratlı ile birlikte 
yazdığı İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (1943), Abdülbaki Gölpınarlı ile birlikte yayımladığı Pir Sultan 
Abdal (1943), Zaman Zaman İçinde (1958),  Az Gittik Uz Gittik (1969), Nasreddin Hoca (1996), 100 
Soruda Türk Halk Edebiyatı (1969), 100 Soruda Türk Folkloru’nu da (1973) burada anmak gerekir.     
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           usuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, Zeki Velidi Togan, Akdes Nimet 
Kurat, Abdülkadir İnan, Reşit Rahmeti Arat gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
döneminde siyasî ve ilmî çalışmalarıyla düşünsel yapılanmaya katkıda bulunan 
Kazan Türkleri’nden birisi de Saadet Çağatay’dı.  

Tatar Edebiyatı’nın en tanınmış yazarlarından Ayaz İshaki’nin (1878-1954) 
kızı olan Çağatay, Kazan’da doğdu. Bu şehirde ve daha sonra ailece kaçtıkları 
Berlin’de lise eğitimi gördü. 1927-1928 öğretim yılında Berlin Üniversitesi, 
Felsefe Fakültesi’ne bağlı Türkoloji Bölümü’ne girdi. Fakülte’ye başladığında 
anadili Tatarca ve birçok Türk dillerinin yanı sıra Almanca, Rusça, İngilizce ve 
Fransızca da biliyordu ve hocaları arasında “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri 
Yöntemi”ni kuran büyük Alman Türkiyâtçısı Willy Bang-Kaup da bulunuyordu.  

1932 yılında üniversiteden mezun oldu ve Bang-Kaup’un danışmanlığı 
altında doktora çalışmalarına başladı. Yaklaşık on dört ay sonra bitirdiği yapıtını, 
Roma’da Denominale Verbbildungen in den Türksprachen (Türk Lehçelerinde 
İsimlerden Fiil Yapılması, 1933) adıyla yayımladı.  

Saadet Çağatay, bu arada 1932 yılı içinde Taşkent’in tanınmış ailelerinden 
ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden sosyolog 
Tahir Çağatay (1902-1984) ile evlendi. 

1939 yılında II. Dünya Savaşı başladığında, eşi ile birlikte Ankara’ya geldi 
ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkoloji Bölümü Kütüphanesi’nde memur 
vekili olarak göreve başladı. 1943’te “Eski Osmanlıca’da Fiil Müştakları” başlığını 
taşıyan çalışmasıyla Türkoloji Bölümü doçentliğine atandı.  

Çağatay, 1950’de uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı Türk Lehçeleri 
Örnekleri’nin birinci cildini ve 27 yıl sonra 1977’de ise ikinci cildini çıkardı. 
Karşılaştırmalı İnceleme Yöntemi’yle hazırlanmış olan bu kitap, günümüze değin 
uzanan süreçte, Türkiyât eğitiminin yapıldığı bütün yüksek eğitim kurumlarında 
Türk Lehçeleri dersinde okutulan yegâne çalışma oldu.  

1953 yılında profesörlüğe atanan Çağatay, emekli oluncaya kadar geçen 24 
yıl boyunca Türkiyât araştırmalarının gelişmesi maksadıyla önemli araştırmalar 
yaptı ve seçkin öğrenciler yetiştirdi. Yukarıda adları verilen yapıtların dışında, 
Altun Yaruk’tan İki Parça (1945), Kazakça Metinler (1961) ve Türk Lehçeleri 
Üzerine Denemeler (1978) adlı kitaplarla birlikte çok sayıda makale de yayımladı.        
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           apmış olduğu Descartes çevirileriyle Türkiye’de felsefe etkinliklerinin 
gelişimine büyük katkıda bulunan Mehmet Karasan, Denizli’nin Çivril ilçesinde 
doğdu. 1928’de İstanbul Lisesi’ni bitirdikten sonra, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yurt 
dışı eğitim sınavını kazanarak Fransa’ya gitti. Lyon Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi’nde felsefe ve sosyoloji tahsili yaptı ve sonra Türkiye’ye döndü. 1933’te 
yeniden düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Felsefe Şubesi’nde doçent olarak çalışmaya 
başladı; ancak bir süre sonra bölüm başkanı Hans Reichenbach tarafından görevine son 
verilmesi üzerine Ankara’ya geldi ve önce Mülkiye Mektebi’ne ve bir süre sonra da 
1942’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’ne atandı. Burada sosyoloji 
ve etik dersleri verdi.  

Bilindiği üzere, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1939-1940 öğretim yılında 
bir Felsefe Zümresi, sonra Felsefe Enstitüsü kurulmuş ve başına Sorbonne Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Olivier Lacombe getirilmişti. Yurt dışında eğitimini 
tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Necati Akder, Niyazi Berkes, Behice Boran, 
Muzaffer Şerif Başoğlu, Hamdi Ragıp Atademir ve Mediha Berkes de bu Enstitü’ye 
dâhil edilmiş ve böylece oldukça güçlü bir akademik kadro teşkil edilmişti. İşte sonraki 
iki sene içinde bu kadroya Suut Kemal Yetkin, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Mehmet 
Karasan, Nusret Hızır ve Bedii Ziya Egemen de eklendi. Karasan, bu fakültede on sene 
boyunca görev yaptı. Ardından 1952’de Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’ne 
geçti; burada din sosyolojisi ve ahlâk felsefesi derslerini okuttu. Bir süre dekanlık 
yaptı. 1954 ve 1957 seçimlerinde DP’den Denizli Milletvekili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne girdi.   

Mehmet Karasan, Eflatun’un Devlet Görüşü (1947) ve Büyük Feylesoflar 
Antolojisi (1949) adlı yapıtları kaleme aldı. Sadece Birinci Cildi’ni yayımlayabildiği 
Büyük Feylesoflar Antolojisi’nde, sırasıyla Eflâtun, Aristo, Epikuros, Lucretius, Cicero, 
Seneca, Epiktetos, Plotinos, Francis Bacon, Descartes, Pascal gibi önemli filozofların 
kısaca hayat hikâyelerini verdikten sonra, muhtelif felsefî sorunlara ilişkin 
görüşlerinden alıntılar yaptı.     

Buna karşın Karasan, şöhretini daha çok Fransız filozofu René Descartes’tan 
(1596-1650) yapmış olduğu çevirilere borçludur. Hasan Âli Yücel’in başlattığı 
Tercüme Hareketi kapsamında Descartes’ın, İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler 
(1942), Felsefenin İlkeleri (1943), Tabiat Işığı İle Hakikati Arama (1945), Aklın 
İdaresi İçin Kurallar (1945), Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin 
Metot Üzerine Konuşma (1945), Ahlak Üzerine Mektuplar (1946) ve Ruhun İhtirasları 
(1972) adlı kitaplarını Türkçe’ye aktardı. Bunların dışında yine Descartes’ın felsefî 
öğretisinin daha iyi tanınması ve anlaşılması maksadıyla Jacques Loeb’in Hayatın 
Mihaniki Telakkisi’ni (1935), Olivier Lacombe’un Descartes’ını (1943), Charles 
Adam’ın Descartes, Hayatı ve Eserleri’ni (1952) ve Laberthonnière’in Descartes 
Üzerine Tetkikler’ini (1959) de dilimize kazandırdı.   

Ayrıca Eflatun’un Sofist’ini (1943) ve Behice Boran ile birlikte yine Eflatun’un 
Devlet Adamı’nı (1944), Bergson’un Ahlak İle Dinin İki Kaynağı’nı (1949) ve Emile 
Durkheim’ın Meslek Ahlakı’nı da (1949) çevirdi. 
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          ürk tarih araştırmacılığının ve yazıcılığının gelişimine büyük katkılarda bulunan 
Afet İnan, Selanik’e bağlı Kesendire’de doğdu. Balkan Savaşı sırasında ailesiyle birlikte önce 
İstanbul’a ve oradan da Adapazarı’na göç etti. Babası İsmail Hakkı Bey, orman müfettişi olarak 
görev yaptığı için Ankara, Mihalıççık, Biga, Alanya, Elmalı’da bulundu ve 1922 yılında orta 
öğrenimini bitirdi. Sonra Bursa Kız Öğretmen Okulu’na üçüncü sınıf talebesi olarak girdi ve 
1925’te buradan mezun oldu. Aynı tarihte İzmir’deki Redd-i İlhak Okulu’na öğretmen olarak 
atandı; ama üç hafta sonra  İzmir’e gelen ve bir çay toplantısında kendisiyle tanışan 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine görev yeri Ankara’ya aktarıldı ve 
sonra Fransızca eğitimi için İsviçre’ye gönderildi.  

İnan, 1925-1927 yılları arasında Lozan’daki Rochemont Okulu’nda eğitim aldı. Yurda 
döndükten sonra İstanbul’daki Notre Dame de Sion Lisesi’ne girdi. Buradaki derslerde okutulan 
ve Türkleri kötüleyen ders kitaplarından çok etkilendi. Bu konuda Atatürk’e bilgi verdi ve onun 
teşvikleri üzerine Türkler’in Dünya Tarihi’ndeki gerçek yerini ve uygarlığa yapmış oldukları 
katkıları belirleme yönünde çalışmalar yapmaya başladı. 1929-1930 öğretim yılında Ankara 
Musiki Muallim Mektebi’nde tarih ve yurt bilgisi dersleri veren Afet İnan, 23 Nisan 1930’da 
Türk Ocakları’nın Altıncı Kurultay’ına Aksaray Delegesi olarak katıldı. Atatürk’ün isteği 
üzerine kurultayın dördüncü ve son toplantısında, tarihimizin yeni bir yöntem çerçevesinde 
incelenmesi gerektiğini savundu ve “Türk tarih ve medeniyetini ilmî bir surette tetkik etmek 
için, hususî ve daimî bir heyet teşkiline” yönelik bir önerge sundu. Böylece 15 Nisan 1931’de 
kurulacak olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin temelleri atılmış oldu.  

1933-1935 yılları arasında Ankara Kız Lisesi tarih öğretmenliği yapan İnan, 1935’te 
Türk Tarih Kurumu Asbaşkanlığı’na getirildi ve bir sene sonra, 1936 yılında ise Türkiye 
Antropoloji Enstitüsü aracılığıyla fizikî antropoloji alanında doktora yapmak üzere Cenevre’ye 
gönderildi. Bu arada Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı sıfatıyla 9 Ocak 1936 günü Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nin açılış törenleri esnasında, “Tarihe Başlarken Metot Bilgisi” başlığını 
taşıyan açılış konferansını verdi. Böylece Atatürk, genç araştırmacılar ile kadınlara vermiş 
olduğu değeri bir kere daha göstermiş oldu.  

Doktorasını 1939 yılında Cenevre Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Bilimler 
Fakültesi’nde İsviçreli antropolog Eugéne Pittard’ın yanında tamamladı ve doktora çalışmasını, 
önce Recherches sur les caractéres anthropologiques des population de la Turqui (1939) ve 
sonra L’Anatolie, le Pay de la “Race” Turque (1941) başlığı altında Cenevre’de bastırdı. 
Sonradan bu çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri 
ve Türkiye Tarihi (1947) başlığı altında Türkçe olarak da yayımlandı. Hocası Pittard, 1927 
yılında Atatürk ile de görüşmüş ve Le Visage nouveau de la Turqie (1931) adlı yapıtında Harf 
İnkılâbı’nı, tarihin en büyük toplumsal devrimlerinden birisi olarak nitelendirmişti. 

Afet İnan Cenevre’de öğrenci iken, 8 Ocak 1937’de Cenevre Coğrafya Cemiyeti’nde 
vermiş olduğu bir konferans ile büyük Türk denizcilerinden Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nın ve 
Kitâb-ı Bahriyyesi’nin coğrafya tarihçileri arasında tanınmasında önemli bir rol oynadı; daha 
sonra bu konudaki çalışmalarını bir kitap haline getirdi. 

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Tarih Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. 1942’de doçent ve 1950’de ise profesör oldu. Çok sayıda 
kitap ve makale yayımladı. Kitaplarından Türk-Osmanlı Tarihinin Karakteristik Noktalarına Bir 
Bakış (1937), Pîrî Reis’in Amerika Haritası, 1513 (1954), Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti 
(1956), Mimar Koca Sinan (1956), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (1959), Tarih 
Üzerine İnceleme ve Makaleler (1960), Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Tarih 
Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri (1968), Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal 
Atatürk’ün El Yazıları (1969), Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım (1971), Devletçilik İlkesi 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı, 1933’ü (1972) burada anmak gerekir.   
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BEKİR SITKI BAYKAL 
(1908-1987) 
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            ekir Sıtkı Baykal, Rize’nin Fındıklı ilçesinde doğdu. Orta eğitimini 
burada tamamladıktan sonra yüksek eğitim için Almanya’ya gönderildi. 1935’te 
Freiburg Üniversitesi’ni bitirdi ve aynı yıl Türkiye’ye dönerek kuruluş çalışmaları 
yürütülmekte olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde göreve başladı. Yeniçağ 
Tarihi Kürsüsü’nde 1937’de doçent ve 1942’de ise profesör oldu.  

1978’de emekliye ayrılan Baykal, 1950-1951 yılları arasında Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve 1960-1961 yılları arasında da Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine 
atandı. 

Özellikle İnkılâp Tarihi üzerinde uzmanlaştı ve XIV. Asra Kadar Akdeniz’de 
Hâkimiyet Davası (1938), Yeni Zamanlarda Avrupa Tarihi (1961), Mithat Paşa: 
Siyasî ve İdarî Şahsiyeti (1964), Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler (1969), 
Heyet-i Temsiliye Kararları (1974), Tarih Terimleri Sözlüğü (1974) ve Millî 
Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti (1986) gibi çok sayıda 
yapıta imza attı. 

Bunların dışında Ali Fuat Türkgeldi’nin Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye’sini 
(3 Cilt, 1950, 1957, 1966), Mâbeyinci Fahri Bey’in İbretnümâ’sını (1968), 
Peçevî’nin Tarih’ini (2 Cilt 1981-1983) yayımladı. Ayrıca Faik Reşit Unat’ın 
bitiremediği Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (1968) adlı çalışmayı, bazı ekler 
yaparak bastırdı. 

Baykal, Tercüme Hareketi’ne de katıldı ve çağdaş tarih anlayışının 
kuruluşuna önemli katkılarda bulunan meşhur tarihçilerden bazılarının yapıtlarını 
Türkçe’ye aktardı. Bunlar arasında Leopold von Ranke’nin (1795-1886) Büyük 
Devletler’i (1944), Johann Gustav Droysen’in (1808-1884) Büyük İskender’i (3 
Cilt, 1945-1949), Nicolae Iorga’nın (1871-1940) Osmanlı Tarihi, 1774-1912’sini 
(1948) ve Jacob Burckhardt’ın (1818-1897) İtalya’da Rönesans Kültürü’nü (2 Cilt, 
1957) burada anmak gerekir. 
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NİYAZİ BERKES 
(1908-1988) 
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              BD sosyologları arasında hüküm süren “amprik araştırma geleneği”ni 
Türkiye’ye taşıyan ve yerleştiren sosyologlardan ve tarihçilerden birisi olan Niyazi Berkes, 
Kıbrıs’ın Lefkoşa şehrinde doğdu. 1928’de İstanbul Erkek Lisesi’ni ve 1931’de ise İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Şubesi’ni bitirdi. 1935’te mezun olduğu fakülteye 
sosyoloji asistanı olarak girdi; ancak aynı yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yüksek tahsil için ABD’ye gönderildi ve 1939’a kadar Chicago Üniversitesi’nde sosyoloji 
eğitimi gördü. Türkiye’ye döndükten sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Ensti-
tüsü’ne sosyoloji doçenti olarak giren Berkes, 1948’de Pertev Naili Boratav, Behice Boran 
ve eşi Mediha Berkes ile birlikte görevinden uzaklaştırıldı. 1952’de Kanada’ya gitti ve McGill 
Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1975’te emekli oldu ve ardından İngiltere’ye yerleşti.  

Köy sosyolojisine yönelik ilk araştırmalardan birisi olarak görülen Bazı Ankara 
Köyleri Üzerinde Bir Araştırma (1942) adlı çalışmasında, 1940 yılından itibaren Ankara 
yakınlarında bulunan bazı köylerde yapmış olduğu gözlemlerin ilk mahsullerini yayımladı. 
Maksadı bu köylerin nüfus durumunu, üretim biçimi ve araçlarını, zaman ve iş bölümünü, 
beslenme ve giyinme şekillerini, aile ve akrabalık ilişkilerini ve evlenme geleneklerini 
belirlemek suretiyle toplumsal yapılanma biçimlerini saptamaktı. Bu çalışma sonraki birçok 
sosyolojik araştırmaya öncülük ve örneklik yaptı.   

Buna karşın Niyazi Berkes, sosyolojik çalışmalarından ziyade The Development of 
Secularism in Turkey  (1964) ve bunun geliştirilmiş ve Türkçe’ye aktarılmış türevi olan 
Türkiye’de Çağdaşlaşma (1973) adlı yapıtıyla tanındı. Toplumbilimsel bir çalışma 
olmaktan çok tarihbilimsel bir yorumsama denemesi olan Türkiye’de Çağdaşlaşma’nın 
temel gayesi, XIX. ve XX. yüzyılın ilk çeyreğindeki yenilenme ve çağdaşlaşma çabalarının 
geçirdiği aşamaları göstermek ve bu aşamaların, iç ve dış olayların zorunlu bir sonucu 
olmak üzere, ulus birimine dayalı laik bir cumhuriyet rejiminin oluşması doğrultusunda 
ilerlediğini kanıtlamaktı. Berkes’in burada kullandığı sosyolojik formasyona dayanan bakış 
yöntemi, Türk Tarihçiliği’ne yeni bir nefes getirmiş ve tarihsel olayların işleyişine ilişkin 
nedenselci anlayışın güçlenmesini sağlamıştı. Bilindiği üzere Berkes’in bu araştırması, 
sonraki tarih çalışmaları üzerinde çok etkili oldu ve aşağı yukarı aynı dönemi konu edinen 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949), Tarık Zafer 
Tunaya’nın Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri (1960) ve Hilmi Ziya 
Ülken’in Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (1966) adlı yapıtlarıyla birlikte yoğun bir 
biçimde gönderi aldı.  

Öyle anlaşılıyor ki Batılılaşma ve laiklik, Berkes’in üzerinde durduğu ve anlamaya 
çalıştığı en önemli sorunlar ve olaylardı. 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz? (1964), Batıcılık, 
Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler (1965), Türk Düşününde Batı Sorunu (1975), Atatürk ve 
Devrimleri (1982), Teokrasi ve Laiklik (1984) adlı kitaplarında da, daha ziyâde bu 
konularda yoğunlaşmış ve temel savlarını başka açılardan kanıtlamaya çalışmıştı. 

Ayrıca Niyazi Berkes, Siyasi Partiler (1946), 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi (2 
Cilt, 1969-1970), Arap Dünyasında İslâmiyet, Milliyetçilik ve Sosyalizm (1969) ve Asya 
Mektupları (1976) adlı yapıtları da yayımladı. Felsefe ve Toplumbilim Yazıları (1985) adlı 
çalışmasında ise meselâ “Unitarianizm ve Matbaa”, “Modern Türkiye’de Felsefenin Kısa 
Bir Tarihi”, “Türkiye’de Toplumbilimin Başlangıcı”, “Türkiye’de Ekonomik Düşünün 
Evrimi”, “Hüseyin Rahmi’nin Sosyal Görüşleri”, “Bilim Dünyasındaki Durumumuz”, “Batı 
Düşününde ve Türkiye Tarihinde Aydınlanma Kavramı” ve “Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Toplumbilimin Öncüleri” gibi daha önce hiç işlenmemiş veya çok az 
işlenmiş olan konularda yazmış olduğu ilginç makalelerini topladı.  
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BEDRETTİN TUNCEL 
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            edrettin Tuncel, Tirebolu’da doğdu. Samsun Milletvekili olan babası 
Ethem Bey’in görevleri sebebiyle Türkiye’nin birçok beldesini dolaştı. Trabzon 
Lisesi’nden sonra, 1932’de Galatasaray Lisesi’ni de bitirdi. Fransız Edebiyatı’yla 
yakından ilgileniyordu; bu nedenle aynı yıl kazanmış olduğu devlet bursuyla, bu 
alanda yüksek tahsil yapması için Fransa’ya gönderildi. 1936’da Lyon Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yurda döndü ve Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. Bu 
görevini sürdürürken, 1940-1946 yılları arasında, Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme 
Bürosu üyeliği yaptı ve birçok kitabın basılmasına katkıda bulundu. Nurullah 
Ataç’ın yönettiği bu kurumun üyeleri arasında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nden Enver Ziya Karal ve Nusret Hızır da bulunuyordu.  

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO’da muhtelif 
görevlerde ve etkinliklerde bulundu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, 1966-1968 yılları 
arasında ise Genel Konferans Başkanlığı yaptı. Bu görevleri sırasında Türk 
Kültürü’nün Dünya’da tanınmasına ve uygarlıklar arası kültürel ilişkilerin 
gelişmesine katkılarda bulundu.  

Ayrıca Tuncel, 1960 yılında üç ay kadar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığı ve beş ay kadar da Millî Eğitim Bakanlığı yaptı ve sonra yeniden 
kürsüdeki görevine geri döndü.  

Bedrettin Tuncel de, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki birçok 
meslektaşı gibi Hümanist Akım’a bağlandı ve bu doğrultuda Sophokles, Molière, 
Albert Camus ve Alfred de Musset başta olmak üzere Batı Edebiyatı’nın önde 
gelen bazı yazarlarından tercümeler yaptı. 

Tiyatro çalışmalarıyla da yakından ilgilenen Tuncel, 1937-1946 yılları 
arasında Ankara Devlet Konservatuarı’nda tiyatro tarihi dersleri verdi ve İrfan 
Şahinbaş ile birlikte Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bir Tiyatro Enstitüsü’nün 
kurulmasına önemli katkılarda bulundu. Bilindiği üzere Türkiye’de akademik 
düzeyde tiyatro eğitimi, ilk defa 1957-1958 eğitim ve öğretim yılının ikinci 
yarısında kurulan bu enstitüde başladı. Tuncel, derslerini kitap haline getirmeye de 
çalıştı. 1938 yılında Tiyatro Tarihi’ni ve 1973’te ise L’Introducteur de Molière en 
Turquie: Ahmet Vefik Pacha’sını (Molière’in Türkiye’ye Girişi: Ahmet Vefik Paşa) 
yayımladı.  

Yapmış olduğu hizmetler karşılığında Tuncel, UNESCO Altın Madalyası 
(1968) ve Fransız Hükümeti tarafından verilmekte olan “Légion d’honneur” ve 
“Ordre du Mérite” (1979) başta olmak üzere birçok ödüle lâyık bulundu. 
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          ürkiye’nin ilk kadın Marksist kuramcısı ve ilk kadın parti başkanı 
Behice Boran, Bursa’da doğdu. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten 
sonra, 1935’te ABD’ye gitti ve Michigan Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi gördü. 
1939’da Türkiye’ye döndü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe 
Enstitüsü’ne sosyoloji doçenti olarak atandı. 

Yurt ve Dünya (1941-1942) ile Adımlar (1943-1944) adlı dergileri çıkardı ve 
buralarda sosyal tabakalaşma, toplum ve bilim, toplum ve sanat, hümanizm, 
gençlik, işçiler ve köylüler üzerine sosyolojik ve politik içerikli makaleler yazdı. 
1945 yılında Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını incelediği doçentlik çalışmasını 
Toplumsal Yapı Araştırmaları (İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki) adıyla 
yayımladı. Bu çalışmada, Manisa’nın belirli sayıdaki dağ ve ova köylerinden 
toplamış olduğu gözlemsel verilerden yola çıkarak, Batı Anadolu Bölgesi’nde 
kendi içine kapalı köy topluluklarının artık mevcut olmadığını ve toplumsal 
örgütlenme ve toplumsal yaşam biçimi bakımından ancak nispî farkların 
görüldüğünü açığa çıkardı. Anadolu Sosyolojisi bakımından önemli olan bu 
sonuçlar, sonraki köy araştırmalarında da sosyologlar tarafından kullanıldı.  

Boran, 1948’de siyasî görüşleri gerekçe gösterilerek Pertev Naili Boratav ve 
Niyazi Berkes ile birlikte görevinden uzaklaştırıldı. Böylece Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde kurgulanmaya başlanan alan araştırmalarına dayalı sosyoloji 
çalışmaları büyük bir darbe yemiş oldu. 1950’de Barışseverler Cemiyeti’nin 
kuruluşuna katıldı ve genel başkanı seçildi; fakat Menderes Hükümeti’nin Kore’ye 
asker göndermesini protesto eden bir bildiri yayımlaması üzerine cemiyet kapatıldı 
ve Boran on beş ay kadar hapse mahkûm edildi. 

1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu ve 1965 genel seçimlerinde TİP 
Urfa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 1968’den sonra 
muhtelif konularda genel başkan Mehmet Ali Aybar ile anlaşmazlığa düştüğü için 
muhalefete başladı. Aybar ve arkadaşlarının partiden ayrılmasından sonra 
1970’teki Büyük Kongre’de genel başkanlığa getirildi; ama 12 Mart 1971’de 
tutuklandı. TİP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı ve Boran, 15 yıl hapse 
mahkûm edildi. 1974’te Af Yasası ile serbest bırakıldı ve yeniden siyasete döndü. 
1975’te ikinci defa kurulan TİP’in genel başkanlığına getirildi. 12 Eylül 1980’de 
kısa bir süre gözaltında kaldı. Kasım ayında sağlık nedeniyle yurt dışına çıktı ve 
1981’de vatandaşlıktan çıkarıldı.  

Boran, 1968’de yayımladığı Türkiye ve Sosyalizm Sorunları adlı 
çalışmasında Türkiye’de sosyalist hareketin durumunu tartıştı ve Türkiye’nin 
sosyo-ekonomik yapısına ilişkin görüşlerini bildirdi. Bunların dışında Mehmet 
Karasan ile birlikte Platon’un Devlet Adamı’nı (1944) çevirdi ve yayımladı.  
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          ürkiye’de felsefe çalışmalarının biçimlenmesine katkıda bulunan yazarlardan 
Hamdi Ragıp Atademir Konya’da doğdu. Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’ne ve 3 Mart 
1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisât Kanunu’ndan sonra Konya Lisesi’ne gitti. 1928’de 
buradan mezun oldu ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavda başarılı olduğu için 
felsefe tahsili yapmak üzere Fransa’ya gönderildi. Sekiz aylık bir yabancı dil eğitiminin 
ardından 1929-1932 yılları arasında Besançon ve Nancy Üniversiteleri’nde eğitimini 
tamamladı. Yurda döndü ve 1933’te Samsun Lisesi’ne felsefe öğretmeni olarak atandı; 
fakat iki yıl sonra görevini, mezun olduğu Konya Lisesi’ne aktardı.  

1939’da öğretmenlikten ayrıldı ve bu sırada kuruluş çalışmaları sürdürülen Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’ne, kurucu Profesör Olivier Lacombe’un 
asistanı olarak girdi. Onun derslerini çevirdi ve seminerlerine katıldı. Mantık ve metodoloji 
çalışmalarına yöneldi ve 1942 yılında “Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı” başlığını 
taşıyan çalışmasıyla doçentliğe ve 1949 yılında ise “Metot Üzerine” başlığını taşıyan 
çalışmasıyla profesörlüğe yükseltildi.  

1954 seçimlerinde, yakın arkadaşı Mehmet Karasan ile birlikte DP Milletvekili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi; ama 27 Mayıs 1960’tan sonra tutuklandı ve 
Yassıada’da yargılandı. Dört yıl hapse mahkûm edildi. 1966’da  “amme hizmetlerinden 
ömür boyu men” cezası bir afla kaldırılınca, ek görev yaptığı Ankara Üniversitesi, İlahiyat 
Fakültesi’ne başvuruda bulundu. 1968’de felsefe tarihi profesörü olarak ataması yapıldı. 4 
Kasım 1968’de bu fakültenin dekanlığına getirildi; ama dönemin öğrenci olayları yüzünden 
22 Nisan 1970’de görevini bıraktı. 1971’de bilimsel çalışmalar yapmak üzere altı aylığına 
Fransa ve İngiltere’ye gitti. Dönüşünde aynı yerde çalıştı ve 1976’da vefat etti. 

Ulusların bilimsel ve düşünsel gelişiminde çevirinin büyük bir etkisi olduğuna 
inanan Hamdi Ragıp Atademir, Türk Felsefe Dünyası’nda daha çok yapmış olduğu 
çevirilerle sağlam bir yer edindi. 1947-1951 yılları arasında Aristoteles’in Organon’unu altı 
cilt halinde çevirdi, ama yalnızca beş cildini bastırabildi. Ayrıca Suut Kemal Yetkin ile 
birlikte Platon’un Phaidon’unu (1943), Süleyman Ölçmen ile birlikte Henri Poincaré’nin 
Son Düşünceler’ini (1948) ve Bilim ve Metot’unu (1951), Porphyrios’un İsagoji’sini (1948) 
yayımladı. Ülkemizde felsefe ve mantık birikiminin gelişmesi için, bunların dışında Victor 
Brochard’ın Yanlış Üzerine Deneme (1943), Bernard Groethuysen’in Nietzsche ve Alman 
Felsefî Düşüncesine Giriş (1944), Jean-Louis Destouches’un Lojisitik (1947), P. Lean 
Veuthey’nin Çağdaş Düşünce İçinde Mantık Meselesi (1948), Jules Lachelier’nin 
Tümevarımın Temeli Hakkında (1949) ve Andre Joussain’nin İhtilâllerin Kanunu (1965) 
adlı yapıtlarını çevirdi ve bastırdı.    

Bunlara ilaveten Filozoflara Göre Felsefe (1947), İlim ve Muhit (1959), Demokrasi 
Üzerine (1959) ve Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı (1974) adlı yapıtları yayımladı. 
Doçentlik çalışması olan ve Organon’a giriş mahiyetini taşıyan son kitabında, Atademir, 
büyük Yunan filozofu Aristoteles’in düşünce tarihindeki yerinin ve İslâm Felsefesi 
üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için hareket noktası ve anahtar vazifesi görecek 
mantık ve bilim anlayışını ayrıntılı bir biçimde inceledi ve tanıttı.   
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            ayraklı Höyüğü’nde yapmış olduğu arkeolojik kazılarla Eski İzmir kentini 
açığa çıkaran ve değerli araştırmalarıyla Anadolu Kültür Tarihi’nin aydınlanmasına önemli 
katkılarda bulunan Ekrem Akurgal, Hayfa’nın Tulkarem kasabasında doğdu. Ailesi ile 
birlikte Anadolu’ya geldi ve Adapazarı’nın Akyazı ilçesine yerleşti. 1931’de İstanbul Erkek 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Dârü’l-Fünûn’u Hukuk Mektebi’nde hukuk 
eğitimine başladı; ancak ikinci sınıfa geldiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yurt dışı 
eğitimi sınavını kazanarak 1932’de arkeoloji tahsili yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. 
1933-1940 yılları arasında Berlin Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde ünlü arkeolog 
Gerhard Rodenwaldt’ın yanında klasik arkeoloji lisans ve lisan üstü eğitimini tamamladı ve 
doktora tezini Griechische Reliefs des VI. Jahrhunderts aus Lykien adıyla 1942’de 
Berlin’de bastırdı.  

1941’de Türkiye’ye döndü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji 
Kürsüsü’nde göreve başladı. Kürsü başkanlığını bu dönemde Remzi Oğuz Arık 
yürütüyordu. Harpy Anıtı üzerindeki çalışmasıyla doçentlik sınavına girdi ve 1941’de 
doçent unvanını aldı. 1949’da profesör ve 1957’de ise ordinaryüs profesör oldu. 1956’da 
alanın en seçkin dergilerinden olan Anatolia’yı kurdu ve burada arkeoloji, Hititoloji ve 
Türk Sanat Tarihi ile ilgili seçkin makalelerin yayımlanmasını sağladı. 1958-1959 yılları 
arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yaptı. 

Batı Anadolu’nun Demir Çağı’nı (MÖ 1200-600) aydınlatmak maksadıyla, çeşitli 
kurumların desteğiyle Eski İzmir, Phokaia (Foça), Sinop, Daskyleion (Ergili), Çandarlı ve 
Erythraie kazılarını yürüttü ve bu kazılarda ulaşmış olduğu bulgulara ve bilgilere dayanarak 
Hitit, Hurri, Geç Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Kayra, Likya, Urartu, Yunan, Roma ve Bizans 
Dönemleri’yle ilgili Anadolu Tarihi’nin ve özellikle de uygarlık ve sanat tarihinin büyük 
bir kesitini sergileyen çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı. Ülkemizde klasik arkeoloji 
çalışmalarının gelişmesini sağlayan çok sayıda öğrenci yetiştirdi.  

Kitapları arasında, Remarques Stylistiques sur les Reliefs de Malatya (1946), 
Spaethethitische Bildkunst (1949), Phrygische Kunst (1955), Die Kunst Anatoliens von 
Homer bis Alexander (1961), Die Kunst der Hethiter (1961), Orient und Okzident (1966), 
Treasures of Turkey (1966), Urartäische und Altiranische Kunstzentren (1968), Ancient 
Civilizations and Ruins of Turkey (1969), Erythrai: An Ancient Ionian City (1979), The Art 
and Architecture of Turkey (1980), Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı 
(1983), Griechische und Römische Kunst in der Türkei (1987), Eskiçağ’da Ege ve İzmir 
(1993), Hatti ve Hitit Uygarlıkları (1995), Anadolu Kültür Tarihi (1998), Türkiye’nin 
Kültür Sorunları’nın (1998) adları sayılabilir.  

Akurgal, en önemli yapıtlarından birisi olan Orient und Okzident’te, Doğu 
Sanatı’nın Batı Sanatı üzerindeki etkilerini araştırdı ve kullanmış olduğu “stilistik yöntem” 
sayesinde Geç Hitit Sanatı’nın Yunan Sanatı üzerinde büyük etkilerde bulunduğunu açığa 
çıkardı; aynı tarihlerde bilim tarihçisi Aydın Sayılı da Mısırlılar’da ve 
Mezopotamyalılar’da Matematik, Astronomi ve Tıp (1966) adlı kitabında, Doğu Bilimi ile 
Batı Bilimi, yani Yunan Bilimi arasındaki etkileşimi ortaya koymaya çalışmıştı. Akurgal’ın 
bu kitabı bilim çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı ve Almancası’nın ardından Fransızca, 
İtalyanca ve İngilizce baskıları da yapıldı.    
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            ilim Tarihi’ni ülkemizde akademik bir disiplin haline getiren Aydın Sayılı, 
İstanbul’da doğdu, ama ailesinin Ankara’ya taşınması üzerine ilk ve orta eğitimini 
Ankara’da tamamladı. 1933 yılında Ankara Erkek Lisesi’ndeki bitirme sınavlarına Mustafa 
Kemal Atatürk de katıldı ve diğer bazı öğrencilerle birlikte Sayılı’nın tarih ve coğrafya 
sınavını da bizzat kendisi yaptı. Aldığı yanıtlardan çok memnun kaldığı için, bu genç 
öğrencinin yurt dışına gönderilmesini istedi. Bunun üzerine Sayılı, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın açtığı sınava katıldı ve başarılı olduğu için, bilim tarihinin öncü isimlerinden 
George Sarton’un (1884-1956) yanında bilim tarihi eğitimi yapmak maksadıyla Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gönderildi.  

Bu yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece birkaç üniversitede bilim tarihi 
eğitimi veriliyordu ve Sarton’un çalıştığı Harvard Üniversitesi de bunlar arasında 
bulunuyordu. Sayılı, 1942 yılında “Institutions of Science and Learning in the Muslim 
World” (İslâm Dünyası’nda Bilim ve Eğitim Kurumları) başlığını taşıyan çalışmasıyla 
doktora derecesini aldı ve ülkesine döndü. Bu doktora, Harvard Üniversitesi’nde, Sarton’ın 
yönetimi altında yapılmış ve verilmiş ilk bilim tarihi doktorasıydı.  

Sayılı, II. Dünya Savaşı’nın etkilerinin daha yoğun bir şekilde yaşandığı 1943 
yılında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’nde “ilim tarihi ilmî 
yardımcılığı”na atandı. Mübeccel Kıray’ın sonradan “Altınçağ” olarak nitelendireceği bu 
yıllarda Felsefe Enstitüsü, büyük bir araştırma ve eğitim merkezi haline gelmiş ve öğretim 
üyelerinden büyük bir kısmı, Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı Dönemi’ndeki 
“Hümanist Akım”a dâhil olarak felsefe tarihinin önemli yapıtlarını Türkçe’ye çevirmeye 
koyulmuştu. 

1955 yılı, Türk Bilim Tarihi araştırmacılığı ve yazarlığı açısından önemli bir dönüm 
noktası oldu; çünkü Türkiye’nin ilk bilim tarihi kürsüsü, 25 Nisan 1955’te Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nde kuruldu ve Sayılı, aynı yıl içinde kürsü profesörü olarak atandı. 
Böylece bilim tarihi, dört yıllık eğitim veren ve araştırmacı yetiştiren akademik bir alan 
haline geldi ve kurumsallaşma sürecini tamamladı.  

Sayılı, astronomi tarihi başta olmak üzere bilim tarihinin birçok alanıyla ilgilendi ve 
bu alanlarda özgün çalışmalar yaptı. Ancak daha Amerika’daki öğrencilik yıllarından 
itibaren temel çalışmalarını ve araştırmalarını genellikle astronomi tarihi üzerinde 
yoğunlaştırdı. 1960 yılına gelindiğinde, başyapıtı olan The Observatory in Islam and Its 
General Place in the History of the Observatory’yi (İslam’da Rasathane ve Genel 
Rasathane Tarihindeki Yeri) yayımladı. Bu kitap, dünyadaki meslektaşları arasında büyük 
bir ilgi ve beğeniyle karşılandı ve kısa bir süre içinde İslâm Rasathaneleri’ne ilişkin 
çalışmaların temel başvuru kaynağı haline geldi. 

1977 Yılında TÜBİTAK “Hizmet Ödülü”ne layık bulunan Aydın Sayılı, 1983 
yılında emekli oldu; ama hizmetlerine devam etti. 1984 yılından vefat ettiği 1993 yılına 
kadar geçen süreçte yeni kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı 
Atatürk Kültür Merkezi’nin başkanlığı görevini yürüttü ve başta Erdem dergisinin 
yayımlanması olmak üzere, söz konusu kurumun birçok bilimsel etkinliğinin tasarlanmasını 
ve gerçekleştirilmesini sağladı. Kitapları arasında, Hayatta En Hakikî Mürşit İlimdir 
(1948), Necati Lugal ile birlikte yayımladıkları Ebû Nasri’l-Fârâbî’nin Halâ Üzerine 
Makalesi (1951), Uluğ Bey ve Semerkand’daki İlim Faaliyeti Hakkında Gıyâsüddin-i 
Kâşî’nin Mektubu (1960) ve Abdülhamid ibn-i Türk’ün Katışık Denklemlerde Mantıkî 
Zaruretler Adlı Yazısı ve Zamanının Cebri’ni (1962) de burada anmak gerekir. 
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          ski Anadolu Tarihi’nin aydınlanmasına büyük katkılarda bulunan ilk Türk 
hititoloğu Sedat Alp, Selanik yakınlarındaki Karaferye’de doğdu. Mübadele sırasında 
ailesiyle birlikte Anadolu’ya göç etti ve Akhisar’a yerleşti. 1932’de Feyziati Lisesi’ni veya 
sonraki adıyla Boğaziçi Lisesi’ni bitirdi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı 
kazandığı için yüksek tahsilini yapması maksadıyla Almanya’ya gönderildi. Bu yıl gidenler 
arasında Ekrem Akurgal, Suat Baydur ve İhsan Ketin gibi Türk Bilimi’nin seçkin isimleri 
de bulunuyordu.  

1933-1934 öğretim yılında Berlin Üniversitesi’ne kaydını yaptırdı ve bir süre 
Eskiçağ Tarihi ile arkeoloji derslerini izledi; ama Hititler hakkında dinlemiş olduğu 
konferanslardan etkilendiği için, Leipzig Üniversitesi’ne geçti ve hititoloji tahsiline başladı. 
Burada ve sonradan hocası Benno Landsberger’in Türkiye’ye göç etmesi üzerine dönmek 
mecburiyetinde kaldığı Berlin Üniversitesi’nde, Hititçe’nin yanı sıra Asurca da öğrendi. 
Alanlarında tanınmış olan hititoloji profesörü Hans Ehelolf ile asuryoloji profesörü Bruno 
Meissnel’in öğrencisi oldu. Ayrıca İbranice ve Arapça derslerini de takip etti. Ehelolf’un 
danışmanlığı altında hazırladığı Untersuchungen zu den Beamtennamen im Hethitischen 
Festzeremoniell (Hitit Bayram Ritüellerinde Memur Adları) başlığını taşıyan çalışmasını 
1940’ta bitirdi ve doktor unvanını aldı.  

Türkiye’ye döndü ve 1941’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, sümerolog 
Benno Landsberger ve hititolog Hans Gustav Güterbock gibi saygın bilim adamlarının 
yanında asistan olarak göreve başladı; sonra doçent oldu. 1941-1943 yılları arasında 
askerlik görevini yaptı ve ardından araştırmalarına geri döndü.  

Ancak 1948 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki siyasî çekişmeler 
sırasında Landsberger ve Güterbock da görevlerinden alınmış ve böylece diğer bazı beşerî 
bilimlerin yanı sıra Atatürk’ün önem verdiği sümeroloji ve hititoloji alanlarına da büyük bir 
darbe vurulmuştu. Güterbock’un gidişinden sonra boş kalan hititoloji profesörlüğüne Sedat 
Alp getirildi ve onun özverili çalışmaları sayesinde hititoloji alanında bazı yeni gelişmeler 
kaydedildi. 1953 yılında Konya yakınlarındaki Karahöyük’te arkeolojik kazıları başlattı. 
Burada bulduğu Hitit mühürleri üzerinde çalıştı ve Zylinder und Stempelsiegel aus 
Karahöyük bei Konya (1968) adlı kitabında bunlara dair ayrıntılı bilgiler verdi. 1956-1958 
yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yaptı ve bu görevi sırasında, 
Sanat Tarihi ve Türk-İslâm Sanatı Kürsüsü’nün kurulması çalışmalarına önayak oldu. 

Zile yakınlarındaki Maşathöyük’te arkeologlarımızdan Tahsin Özgüç, Hititler’den 
kalma tabletler bulmuş ve bunların yayımlanması görevini Alp’e vermişti. Bu tabletler 
üzerinde çalıştı ve Maşat-Höyük’te Bulunan Çivi Yazılı Hitit Tabletleri (1991) adlı 
yapıtında bulgularını yayımladı. Bunların çoğunun bölgenin yönetimi ile ilgili 
yazışmalardan ibaret olduğunu belirledi. Böylece bu dönemdeki yerel Hitit yönetimi 
konusundaki bilgilerimizin artmasını sağladı. 1982’de kısa bir süre Türk Tarih Kurumu’nun 
başkanlığını yaptı. 1995’te Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyeliği’ne seçildi. 

Alp yukarıda belirtilenlerin dışında Kumarbi Efsanesi (1945), Hitit Hiyeroglif 
Mühür ve Kitabelerindeki Bazı Şahıs Adlarının Okunuşları Hakkında (1950), Die Hethiter 
in Anatolien (1976), Konya Karahöyük Civarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri 
(1972), Beiträge zur Erforschung des Hethitischen Tempels Kultanlagen im Lichte der 
Keilschrifttexte (1983), Hititler’de Şarkı, Müzik ve Dans, Hitit Çağında Anadolu’da Üzüm 
ve Şarap (1999), Hitit Çağında Anadolu: Çivi Yazılı ve Hiyeroglif Yazılı Kaynaklar (2000) 
ve Hitit Güneşi (2003) adlı yapıtları da yayımladı. 
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          smanlı İmparatorluğu’nun iktisadî ve içtimaî tarihi üzerinde ayrıntılı 
araştırmalar yapan ilk tarihçilerimizden Mustafa Akdağ, Yozgat’ın Boğazlıyan 
ilçesinde doğdu. İzmir Öğretmen Okulu’ndan ve sonra 1940 yılında Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Tarih Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre Kars Lisesi’nde 
tarih öğretmenliği yaptıktan sonra, 1944’te mezun olduğu fakülteye ilmî yardımcı 
olarak atandı. 1945’te “Celâlî İsyanları’nın Başlaması” adlı çalışmasıyla doktor 
unvanını aldı; fakat iki yıl sonra 1947’de fakülte içi anlaşmazlıklardan ötürü kadro 
verilmediği için görevinden ayrıldı ve Gazi Terbiye Enstitüsü’ne geçti. Ardından 
da 1948’de Diyarbakır Öğretmen Okulu tarih öğretmenliğine atandı. 

Akdağ, özellikle XVI. yüzyılda Osmanlı toplumsal ve ekonomik yapısını 
derinden sarsan Celâlî İsyanları üzerinde çalıştı. 1951 yılında “Celâlî Fetreti, 1597-
1603” adlı çalışmasıyla doçent oldu ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakınçağ 
Tarihi Kürsüsü’nde görevlendirildi. 1955’te bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere 
bir yıllığına Almanya ve İngiltere’ye gönderildi. 1958’de ise profesörlüğe 
yükseltildi ve bu görevini, 1973 yılında “Şerafettin Turan ve Arkadaşları 
Davası”nda sanık olarak yargılanırken vefat edinceye kadar sürdürdü. 

Tarihçiliğimize yeni bir soluk getiren Mustafa Akdağ, 1959’da yayımladığı 
Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi adlı çalışmasının Birinci Cild’inde, 1243-
1453 yılları arasındaki ve 1971’de yayımladığı İkinci Cild’inde ise 1453-1559 
yılları arasındaki Anadolu’nun ekonomik ve toplumsal yapısını, ana kaynaklara 
inerek ayrıntılı bir biçimde inceledi ve siyasî ve askerî olayların ardında yatan ve 
bunları yönlendiren temel nedenleri aydınlatmaya çalıştı. Böylece Türk Tarih 
Yazımı’nda yeni bir araştırma alanının açılmasına önemli katkılarda bulundu.  

Ayrıca 1963’te, doktora ve doçentlik aşamasında yapmış olduğu 
araştırmalardan elde ettiği bilgileri ve görüşleri derleyerek Celâlî İsyanları, 1550-
1603 adlı yapıtını yayımladı. Bu çalışmasında, 1550-1603 yılları arasında 
Anadolu’da baş gösteren ayaklanmaları ve sonuçlarını inceledi. XVI. yüzyıldan 
itibaren giderek artan çiftbozanlığın Türkiye’nin toplumsal yapısını ve devlet 
düzenini temellerinden sarstığını gösterdi. Ortaya koyduğu belgelerle ve 
yorumlarla, XVII. yüzyılda belirgin bir hale gelen çözülme sürecini anlamamızı ve 
Koçi Bey ve Kâtib Çelebi gibi siyaset düşünürlerinin toplumsal çözümlemelerini 
kavramamızı kolaylaştırdı. Bunun yanı sıra medreselerde eğitim gören suhtelerin, 
hiç değilse önemli bir kısmının içine düşmüş oldukları ahlak-dışı durumları 
sergilemek yoluyla bozulmaya yüz tutmuş medrese sistemi konusunda eğitim 
tarihçilerini aydınlattı. Sonra bu çalışmasını genişletti; ancak yapıtın bu son hali, 
ani ölümü üzerine Türk Halkının Dirlik ve Düzen Kavgası, Celâlî İsyanları (1975) 
adıyla asistanı Musa Çadırcı tarafından yayımlandı.       
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         elçuklu Dönemi Türk Tarihi üzerine yapmış olduğu araştırmalarla 
tanınan Osman Turan, Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Lise eğitimini 
Trabzon ve Ankara’da tamamladı. 1940 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Orta Zamanlar Tarihi Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, Fuat Köprülü’nün 
yönetiminde hazırlamış olduğu “On İki Hayvanlı Türk Takvimi” başlıklı 
çalışmasıyla aynı yıl içinde doktor unvanını aldı. 1944’te doçentliğe, 1951’de ise 
profesörlüğe yükseldi. Sonrasında hocası Köprülü’nün isteği üzerine siyasete atıldı 
ve 1954 ile 1957 seçimlerinde Demokrat Parti Trabzon Milletvekili olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne girdi; ayrıca 1959 yılında Türk Ocakları Genel Başkanı 
oldu ve bu görevi esnasında Türk Yurdu’nu çok aranan ve çok okunan bir dergi 
haline getirdi.  

27 Mayıs 1960’ta tutuklanan ve Yassıada’da yargılanan Turan, bir buçuk yıl 
kadar cezaevinde kaldı. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi’nden Trabzon 
Milletvekili oldu, ama 1969’da siyasî hayattan çekildi.  

Turan, Selçuklu Tarihi’yle ilgili çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı. 
Kitapları arasında, On İki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Türkiye Selçukluları 
Hakkında Resmî Vesikalar (1958), Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti 
(1965), Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi (1969-1971), Selçuklular 
Zamanında Türkiye Tarihi (1971), Selçuklular ve İslâmiyet (1971) ve Doğu 
Anadolu Türk Devletleri Tarihi’ni (1973) burada anmak gerekir. Büyük bir ilgiyle 
karşılanan Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti adlı çalışmasında Turan, 
Selçuklu İmparatorluğu’nun ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş, yükseliş ve 
çöküş aşamalarındaki önemli siyasî ve medenî gelişmeleri ayrıntılı bir biçimde 
tanıttı.    

Bilindiği üzere Selçuklu Dönemi Türk Tarihi’ni aydınlatmaya yönelik 
araştırmalar, Köprülü’nün gözetimi ve denetimi altında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde başladı. Osman Turan, Mehmet Altay Köymen, Faruk Sümer, Adnan 
Sadık Erzi, Ali Sevim ve Nejat Kaymaz gibi tarihçiler, kısa bir süre içinde hem 
Selçuklu Tarihi’nden bahseden temel kaynakları Türkçe’ye çevirdiler ve hem de 
Selçuklu Türkleri’ni siyasî, hukukî, iktisadî ve medenî yönleriyle tanıtan 
monografiler kaleme aldılar. Böylece Genel Türk Tarihi’ni, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kuruluş yılı olarak benimsenen 1299’un öncesine doğru 
genişletmek ve derinleştirmek için gerekli bilgi birikiminin oluşumuna önemli 
katkılarda bulundular. 
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            eneme ve eleştiri yazılarıyla ve Shakespeare çevirileriyle Türk 
Edebiyatı’nda saygın bir yer edinmeyi başarmış olan Orhan Burian, İstanbul’da 
doğdu. 1932’de Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı 
burs sınavını kazanarak İngiltere’ye gitti. Cambridge Üniversitesi’nde İngiliz 
Edebiyatı eğitimi gördü ve 1937 yılında Türkiye’ye dönerek Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. Burada İngiliz 
Edebiyatı ve Ankara Devlet Konservatuarı’nda ise Batı Edebiyatı ve Tiyatro Tarihi 
dersleri verdi. 1947-1949 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nde Amerikan 
Edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı ve Türkçe dersleri verdi. Bir süre Tercüme 
Bürosu üyeliği yaptı ve 1936-1950 yılları arasında Yücel dergisinde ve 1952’de 
Vedat Günyol ile birlikte çıkardığı Ufuklar dergisinde, büyük bir ilgiyle karşılanan 
eleştiri ve deneme yazıları yayımladı.  

Hümanizm Akımı’na dâhil oldu; ancak dönemin birçok aydınını fikrî yönden 
besleyen bu akıma, “hümanizm yoluyla kendimizi bulmak” biçiminde 
özetlenebilecek yeni bir yorum getirdi. Yücel’de yazmış olduğu makalelerde bu 
konudaki görüşlerini geliştiren Burian’a göre, Hümanizm bir zihniyetti ve bu 
zihniyetin dogmalardan kaçınma ve doğruyu araştırma gibi iki belirgin özelliği 
bulunmaktaydı. Bu nedenle Hümanizm’e bağlanmak, meselâ XV. yüzyıl 
İtalya’sının veya XVI. yüzyıl İngiltere’sinin düşünce hayatına dönmek olarak 
kavranamaz ve sunulamazdı. Burada temel olan hareket, bir zihniyet devrimi 
yapmak ve bu devrimi yaparken kendi tarihimizden yola çıkmaktı. Bunun için Türk 
Tarihi, ilmî, felsefî ve edebî yönleri de dâhil olmak üzere bütün yönleriyle 
incelenmeli ve aydınlatılmalıydı. 

Burian, araştırmalarının büyük bir kısmını, meşhur İngiliz yazarlarından 
William Shakespeare (1564-1616) üzerinde yoğunlaştırdı. Türk Aydınları’nın ve 
Edebiyatçıları’nın ondan yararlanmasını sağlamak maksadıyla Shakespeare’in 
tiyatro tarihindeki yerini gösteren makaleler yazdı ve oyunlarını çevirdi. Bunlar 
arasında Othello, Atinalı Timon, Hamlet, Beğendiğiniz Gibi ve Macbeth gibi tiyatro 
edebiyatının en seçkin örnekleri de bulunuyordu. Bunun yanında Türkiye ile 
İngiltere arasındaki kültürel temaslar ve temas yollarıyla da ilgilendi ve “Türk-
İngiliz Münasebetinin İlk Yılları”, “Kraliçe Elizabeth’ten Üçüncü Sultan Murat’a 
Gelen Hediyenin Hikâyesi”, “Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi”  ve 
“Üç Yüzyıl Önce Memleketimizi Gezen İngilizlerden Peter Mundy” başlığını 
taşıyan ilginç makalelerinde, Batı’nın Doğu’yu tanıma sürecinden bazı örnekler 
verdi.   

Orhan Burian, Kurtuluştan Sonrakiler (1946) adında bir şiir antolojisi 
derledi. Yazıları ise ölümünden sonra toplandı ve bir kısmı Vedat Günyol 
tarafından Denemeler, Eleştiriler (1954) ve diğer bir kısmı ise Zeki Arıkan 
tarafından Araştırmalar, İncelemeler (2006) adıyla basıldı.     
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                alikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973) ve 
Sabahattin Eyuboğlu (1908-1973) ile birlikte Türkiye’deki “Hümanist Akım”ın 
öncülerinden olan Azra Erhat, 1915’te İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini 
Viyana’da ve orta öğrenimini ise 1934 yılında Brüksel’de tamamladıktan sonra 
Türkiye’ye döndü. Önce İstanbul Üniversitesi’nde Leo Spitzer’in derslerini takip 
etti; ama Almanya’dan yeni gelen George Rohde’nin Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde Klasik Filoloji Enstitüsü’nü kurmakla görevlendirilmesi üzerine, 
onunla birlikte Ankara’ya geldi ve Rohde’nin yanında hem mütercimlik hem de 
öğrencilik yaptı. 1939 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitiren ve Klasik 
Filoloji Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmaya başlayan Erhat, 1946’da doçentliğe 
yükseltildi; fakat 1947 yılında, daha önce boşanmış olmasına karşın bir Macar’la 
evli olduğu ve yabancı uyruklularla evli olanların devlet memurluğu yapamayacağı 
gerekçesiyle fakültedeki görevine son verildi.  

Hasan Âli Yücel’in Millî Eğitim Bakanlığı Dönemi’nde (1938-1946) giderek 
güçlenen ve olgunlaşan Hümanist Akım’ın iki temel eğilimi mevcuttu: Bunlardan 
birisi Anadolu’yu merkeze alan yeni bir tarih ve uygarlık anlayışının geliştirilmesi 
ve diğeri ise Eskiçağ Yunan ve Roma Dönemleri’nden sonra Rönesans ve 
Aydınlanma Dönemleri’nin edebî ve özellikle de felsefî yapıtlarından beslenmeyi 
önemsemesiydi. Yunanca, Latince, Fransızca ve Almanca bilen Azra Erhat, her iki 
eğilimin de güçlenmesine önemli katkılarda bulundu. Mavi Anadolu (1960) ve 
Mavi Yolculuk (1962) adıyla yayımlamış olduğu kitaplarla, ülkemizin arkeolojik ve 
turistik beldelerini tanıtarak Anadolu sevgisini ve ilgisini güçlendirdi. 
Şairlerimizden A. Kadir (1917-1985) ile müştereken yapmış olduğu çeviri 
çalışmaları sonrasında ise Yunan Uygarlığı’nın ve hatta Batı Uygarlığı’nın temel 
metinlerinden biri olarak gösterilen Homeros’un İlyada (1967) ve Odysseia’sını 
(1970) Türkçe’ye aktardı. Böylece geçmişi Tanzimat Dönemi’ne ve hatta daha da 
gerilere uzanan Batılılaşma çabalarına yeni bir boyut daha eklemiş oldu. 

İlyada ve Odysseia çevirileri, Yunan ve ayrıca Latin Mitolojisi’ne duyulan 
ilgiyi giderek arttırmıştı, ama bu ilgiyi besleyecek Türkçe başvuru kaynakları 
yeterli değildi. Bunun üzerine Erhat, çevirilerinin hemen ardından bu eksikliği 
gidermeye yöneldi ve Yunan Panteonu’nu teşkil eden tanrılar ile tanrıçalar 
arasındaki karmaşık bağlantıların ve ilişkilerin daha yakından tanınmasını ve 
böylece Eskiçağ Yunan ve Latin Uygarlığı’nın daha derinden kavranmasını 
sağlamak maksadıyla Mitoloji Sözlüğü’nü (1972) hazırladı. Artık bu kaynaklardan 
istifade etmek suretiyle Anadolu’nun kadim kültürü hakkında önemli bilgilere 
ulaşmak mümkün olabilecekti.      
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MUZAFFER SÜLEYMAN ŞENYÜREK 
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        eolojinin en çok ihtiyaç duyduğu evrimsel paleontolojinin Türkiye’deki 
öncüsü Muzaffer Süleyman Şenyürek, İzmir’de doğdu ve 1933 yılında İzmir 
Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne 
girdi. Ancak aynı yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazandığı için 
antropoloji tahsili yapmak üzere ABD’ye gönderildi. 1934’te Harvard Üniversitesi, 
Antropoloji Bölümü’ne girdi ve 1939’da insan dişinin evrimini niceliksel açıdan 
incelediği A Metric Approach to the Study of the Evolution of Human Dentition 
adlı çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Bu esnada Carl S. Coon tarafından Kuzey 
Afrika’da Tanca civarında bulunmuş olan bir fosil üst çene kemiği ile azı dişini 
inceledi ve bunun Neandertal çocuğuna ait olduğunu belirleyerek “Fossil Man in 
Tangier” adlı tanınmış makalesinde yayımladı.  

Sonra Türkiye’ye döndü ve 1940 yılı Ocak ayında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, Antropoloji Enstitüsü’ne asistan olarak atandı. Aynı yıl içinde doçent 
unvanını aldı ve 1941’de dört yıl sürecek askerlik görevine başladı. Askerlik 
görevini bitirdikten sonra araştırmalarını yoğunlaştırdı. Elmadağ, Ayaş, 
Kızılcahamam, Ürgüp ve Samandağ’da kazılar yaptı ve buluntulara ilişkin 
sonuçları, başta Türk Tarih Kurumu’nun yayın organı Belleten ile Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi olmak üzere birçok yerli ve 
özellikle de yabancı dergilerde yayımladı. 

1946 yılında ABD’ye gitti ve yaklaşık bir buçuk yıl boyunca 
Washington’daki Smithsonian Institute’de, New York’taki American Museum of 
Natural History’de ve Cambridge’teki Peabody Museum’da fosil primatlar 
üzerinde araştırmalar yaptı. 

Pennsylvania Üniversitesi’nden Rodney Young’ın başkanlığında yapılan 
Gordion kazısı esnasında, büyük bir tümülüs içinde bulunan ve Kral Gordios’a ait 
olduğu sanılan bir iskelet de Şenyürek tarafından incelendi ve bu kalıntının, altmış 
yaşını biraz geçmiş 159 santimetre boyunda bir erkeğe ait olduğu açığa çıktı. Yine 
Kılıç Kökten tarafından Antalya’da Karain Mağarası’nda bulunan iki fosil diş 
üzerinde çalıştı ve bunların Neandertal Adamı’na ait olduğunu belirledi. Bu buluş, 
Anadolu’nun eski sakinleri konusundaki bilgilerimizin artmasını sağladı. 

1950’de profesör ve 1958’de ise ordinaryüs profesör olan Şenyürek, 
Antropoloji Bölümü’ne bağlı Paleoantropoloji Kürsüsü’nde verdiği dersler ve 
yaptığı araştırmalar yoluyla, bu alanın ülkemizde gelişmesine büyük katkılarda 
bulundu. 1959-1961 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve 
1954-1961 yılları arasında ise UNESCO Türkiye Millî Komisyonu üyeliği yaptı.     
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              ültepe kazılarıyla Anadolu arkeolojisinin gelişimine büyük katkıda 
bulunan Tahsin Özgüç, bugün Bulgaristan’da kalan Kırcaali’de doğdu. 1940’ta Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Enstitüsü’nü bitirdi ve ilmî yardımcı olarak 
çalışmaya başladı. 1946’da doçentliğe ve 1954’te ise profesörlüğe yükseltildi. 
1968-1969 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığı ve 1969-1980 
yılları arasında ise dört dönem Ankara Üniversitesi rektörlüğü yaptı. 1981 yılında 
emekli olan Özgüç, 1981’den 1986’ya kadar yeni kurulan Yüksek Öğretim 
Kurulu’nda başkan vekilliği görevini yürüttü. 

Türk Tarih Kurumu üyesi olan Özgüç, 1945’te Ankara’da Anıtkabir alanı 
içinde, 1947’de Elbistan Ovası’nda, 1948’de Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de, 
1957’de Erbaa Horoztepe’de, 1959-1968 yılları arasında Erzincan yakınlarındaki 
Altıntepe’de, 1967’de Kayseri’nin kuzeydoğusundaki Kululu’da ve nihayet 1973’te 
ise Zile yakınlarındaki Maşathöyük’te arkeolojik kazılar yaptı ve çeşitli dönemlere 
ve uygarlıklara ait çok sayıda ilginç buluntular ortaya çıkardı. 

Tahsin Özgüç, idarî görevlerinin yoğunluğuna karşın, arkeolojik 
araştırmalarını ve yayınlarını aksatmadı. Özellikle 1948 yılından itibaren karısı 
Nimet Özgüç (1916) ile birlikte Kültepe’nin ortaya çıkarılmasında ve bilim 
dünyasına tanıtılmasında çok emeği geçti. Bu kazılar sonrasında ulaşmış olduğu 
temel bulguları ve bilgileri, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Kültepe Kazısı 
Raporu, 1948 (1950), Kültepe-Kaniş, Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde 
Yapılan Yeni Araştırmalar (1959), Demir Devrinde Kültepe ve Civarı (1971), 
Kültepe-Kaniş II, Eski Yakındoğu’nun Ticaret Merkezinde Yeni Araştırmalar 
(1986) ve Kültepe-Kaniş/Neşa Sarayları ve Mabetleri (1999) adlı yapıtlarda 
yayımladı. Bu konudaki ilk yayını olan Kültepe Kazısı Raporu’nda Özgüç, 
Kültepe’nin coğrafî konumunu betimledikten sonra Karum yapılarını, buradaki 
gömme adetlerini ve kazılar sonrasında çıkarılan çanak, çömlek, ibrik, meyvelik 
gibi küçük arkeolojik objeleri tanıttı. Böylece Kaniş Karumu üzerindeki 
araştırmalar, süreç içinde hem Anadolu ile Asur arasındaki siyasî ve ticarî 
münasebetlerin aydınlanmasını, hem de Hitit Uygarlığı’nın çeşitli yönleriyle 
tanınmasını sağladı. Özellikle burada bulunan Asurca tabletler, Anadolu Tarihi’nin 
geçmiş dönemlerinin öğrenilmesine büyük ölçüde katkıda bulundu.   

Ayrıca bunların dışındaki çalışma sonuçlarını, Ön Tarihte Anadolu’da Ölü 
Gömme Adetleri (1948), Mahmut Akok’la birlikte yazdığı Horoztepe, Eski Tunç 
Devri Mezarlığı ve İskân Yeri (1958), Altıntepe Mimarlık Anıtları ve Duvar 
Resimleri (1966), Altıntepe II, Mezarlar, Depo Binası ve Fildişi Eserler (1969), 
Maşat Höyük Kazıları ve Çevresinde Yapılan Araştırmalar (1978), Les Hittites 
(1979), Maşat Höyük II, Boğazköyün Kuzeydoğusunda Bir Hitit Merkezi (1982) ve 
İnandıktepe, Eski Hitit Çağında Önemli Bir Kült Merkezi (1988) adlı kitaplarıyla 
bilim dünyasına duyurdu.  
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MEHMET ALTAY KÖYMEN 
(1916-1993) 
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          elçuklu Tarihi araştırmacılarından Mehmet Altay Köymen, Ankara’nın 
Haymana ilçesinde doğdu. 1935’te İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girdi. 1940 senesinde Orta 
Zamanlar Tarihi Enstitüsü’ndeki tarih eğitimini bitirdi ve Mehmed Fuad 
Köprülü’nün yönetimi altında yaptığı Muhammed ibn İbrâhim’in Târîh-i 
Selcûkıyân-ı Kirmân adlı yapıtı üzerindeki çalışmasıyla 1943 yılında doktor 
unvanını aldı.  

İki yıl boyunca Gazi Terbiye Enstitüsü’nde Ortaçağ İslâm ve Bizans Tarihi 
okutan Köymen, sonra mezun olduğu fakülteye asistan olarak atandı. 1948 yılında 
“Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Çerçevesi İçinde Sancar’ın Meliklik Devri” 
adlı çalışmasıyla doçentliğe ve 1958 yılında ise “Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 
İkinci İmparatorluk Devri” adlı çalışmasıyla profesörlüğe yükseltildi. Muhtelif 
araştırma kurumlarında ve kurullarında önemli görevler üstlendi. Almanya, İran, 
İngiltere, Suriye ve Pakistan’da araştırmalar yaptı ve dersler verdi. 

Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Köymen, Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu Tarihi (1979-1992) adını taşıyan üç ciltlik hacimli 
çalışmasında, Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasî, askerî, idarî ve hukukî tarihi ve 
kurumları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Uzun yıllara yayılan ve büyük emek 
harcanan bu çalışmanın dışında Anadolu’nun Fethi ve Malazgirt Meydan 
Muhârebesi (1968), Selçuklu Devri Türk Tarihi (1963) ve Tuğrul Bey ve Zamanı 
(1976) gibi kitapları da yayımladı. 

Bunların dışında Mehmet Altay Köymen, meşhur tarihçilerimizden Faik 
Reşit Unat ile birlikte Mehmed Neşrî’nin Kitâb-ı Cihânnümâ’sı (1949-1957) ile 
Türk Siyaset Düşüncesi’nin en seçkin yapıtlarından olan Büyük Selçuklu Veziri 
Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme’sini (Farsça Aslı, 1976 ve Türkçe Çevirisi, 1982) 
yayına hazırladı ve ikincisini Türkçe’ye aktardı. Siyâsetnâme çevirisi, bugün de 
siyaset tarihçileri ve felsefe tarihçileri tarafından yoğun bir biçimde okunmakta ve 
kullanılmaktadır.    
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(1916) 
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         smanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal yapısı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan 
Halil İnalcık, İstanbul’da doğdu. 1935’te Balıkesir Muallim Mektebi’nden ve 1940’ta ise Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakın Çağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl ilmî yardımcı 
olarak bu kürsüye atandı ve doktora çalışmasına başladı. 1942’de “Tanzimat ve Bulgar 
Meselesi” başlıklı çalışmasıyla doktor ve 1943 sonlarında ise doçent oldu. Doktora çalışmaları 
esnasında yavaş yavaş ayrımına vardığı içtimaî ve iktisadî tarih konuları üzerinde yoğunlaşmaya 
ve bunun bir sonucu olarak Osmanlı Arşivleri üzerinde çalışmaya başladı.  

1949-1950 yılları arasında bilimsel çalışmalar yapmak üzere Fakülte tarafından 
İngiltere’ye gönderildi. Burada Paul Wittek ve Bernard Lewis gibi meşhur tarihçilerle tanıştı ve 
Avrupa Tarihi ve Uygarlığı’nı yakından tanıdı. Özellikle Paris’teki bir bilimsel toplantı sırasında 
büyük Fransız tarihçilerinden Fernand Braudel’in (1902-1985) La Méditerranée et le Monde 
méditerranéen à l’époque de Philippe II (II. Philippe Dönemi’nde Akdeniz ve Akdeniz 
Dünyası) adlı çığır açıcı yapıtıyla karşılaştı ve Annales Okulu’nun tarih anlayışını benimsedi. 
Bilindiği üzere 1929’da Lucien Febvre ve Marc Bloch’un öncülüğünde yayımlanmaya başlanan 
Annales: économies, sociétés, civilisations dergisinin etrafında toplanan bazı tarihçiler, siyasî ve 
askerî olayları betimlemeye yönelik tarih anlayışına karşı çıkmışlar ve bunların ardında yatan 
toplumsal ve ekonomik yapıyı aydınlatmaya çalışmışlardı.  

1951 Şubat’ında Türkiye’ye döndü ve 1952’de Viyana Kuşatması sırasındaki Osmanlı 
İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı arasındaki ilişkiler konusundaki çalışmasıyla profesör oldu. 
1954 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar ile 
Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid adlı çalışmaları basıldı ve bu çalışmaları, 
tarihçiler arasında tanınmasını sağladı. Birçok uluslar arası bilimsel toplantılara katıldı ve 
bildiriler sundu; saygın dergilerde ve ansiklopedilerde makaleler yayımladı.  

1972 yılında emekli olan İnalcık, ABD’ye gitti ve Chicago Üniversitesi, Tarih 
Bölümü’nde çalışmaya başladı. 1973’te en önemli yapıtlarından birisi olan The Ottoman 
Empire: Classical Age, 1300-1600 adlı kitabını yayımladı. Yapıt, meslektaşları arasında büyük 
bir ilgiyle karşılandı ve arka arkaya Balkan Dilleri’ne ve Arapça’ya çevrildi. 1986’da Chicago 
Üniversitesi’nden emekli oldu ve 1993’te Ankara’ya taşınarak Bilkent Üniversitesi’nde Tarih 
Bölümü’nü kurdu. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğine seçildi ve Osmanlı 
İmparatorluğu. Toplum ve Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları, İncelemeler adlı kitabıyla 
Sedat Simavi Vakfı ödülünü kazandı.  

Dört meslektaşıyla birlikte yazdığı An Economic and Social History of the Ottoman 
Empire adlı çalışması, 1994’te Cambridge’de basıldı. Üç sene sonra iki cilt olarak yeniden 
yayımlanan bu yapıtın Birinci Cild’i tamamen İnalcık tarafından kaleme alınmıştı. 2000’de 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600 adıyla Türkçe’ye de 
çevrilen bu çalışma, Türk İktisat Tarihi alanında yapmış olduğu araştırmalarla tarih alanında 
yeni bir çığır açan Ömer Lutfi Barkan’dan (1902-1979) sonra arşiv belgelerinden derlenen ve 
Osmanlı Dönemi sosyal ve ekonomik tarihini ilgilendiren bütün bilgileri ve bulguları bir araya 
toplamayı ve yeni bir terkip oluşturmayı amaçlıyordu. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu 
Dönemi’ndeki nüfus ve nüfus hareketleri, iktisadî zihniyet, devletin gelirleri ve giderleri, ziraî 
üretim şekli, arazi tahrirleri, iç ve dış ticaret gibi konular ayrıntılı bir biçimde işlenmişti.  

Bunların dışında son yıllarda İnalcık, Türk Denizcilik Tarihi (2002), Tarih ve Akademi 
(2002), Şâir ve Patron, Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme (2003), 
Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ (1300-1600) gibi değerli eserler yayımladı. Günsel Renda 
ile birlikte 2003 yılında yayına hazırlamış olduğu iki ciltlik Osmanlı Uygarlığı, yaklaşımı 
itibariyle benzerlerinden oldukça farklıydı; bağımsız bir “Osmanlı Uygarlığı” vurgusu üzerine 
kurulmuştu ve alanlarının uzmanı olan tarihçilerin makalelerinden oluşuyordu. 
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           umhuriyet Dönemi’nin seçkin bilim kadınlarından Nermin (Aygen) 
Erdentuğ, babasının esir olarak tutulduğu Malta’da doğdu. 1936’da İstanbul Kız 
Lisesi’nden ve 1940’da ise Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 
Kürsüsü’nden mezun oldu. Aynı yerde asistan olarak göreve başladı ve fizikî 
antropoloji ile ilgili doktora çalışmasını 1942’de tamamladı; ama sonradan 
etnolojiye geçti ve 1944’te doçent unvanını bu alandan aldı. 1949-1951 yılları 
arasında bilgisini ve görgüsünü arttırmak maksadıyla İngiltere ve İskandinav 
ülkelerinde bulundu ve özellikle sosyal antropolojiyle ilgili çalışmalar yaptı. 
İngiltere’deyken Bronislaw Kasper Malinowski’nin (1884-1942) fonksiyonalist ve 
çağdaşı Reginald Radcliffe-Brown’un (1881-1955) bundan yararlanarak geliştirdiği 
strüktürel-fonksiyonalist öğretilerden etkilendi. Türkiye’ye döndükten sonra, 
Antropoloji Kürsüsü’nde ilk defa Sosyal Antropoloji ve Alan Araştırması derslerini 
açtı ve böylece Fakültemizde yeni bir bilim alanı olarak sosyal antropolojinin 
kuruluş çalışmalarını başlatmış oldu.  

1956’da ABD’ye gitti ve yaklaşık üç yıl boyunca muhtelif üniversitelerde 
alanı ile ilgili araştırmalar yaptı; konferanslar verdi. 1959’da Türkiye’ye döndükten 
sonra etnoloji alanında profesörlüğe yükseltildi ve iki yıl sonra 1961’de Etnoloji 
Kürsüsü’nü kurdu ve ders programını Amerikan kültürel antropolojisinin 
yaklaşımını ve niteliklerini yansıtacak şekilde yeniden örgütledi. Sosyal 
antropolojinin ülkemizde tanınması ve yayılması için büyük gayret gösterdi. 

Erdentuğ, 1952-1955 yılları arasında Elazığ’ın Hal ve Sün köylerinde 
yapmış olduğu incelemelerinin sonuçlarını, Hal Köyü’nün Etnolojik Tetkiki (1956) 
ve Sün Köyü’nün Etnolojik Tetkiki (1959) başlıklı kitaplarında topladı. Buradaki 
incelemeler esnasında, “anket metodu”nun yanı sıra, “katılarak gözlem tekniği”ni, 
saha araştırmasında uygulayan ilk Türk bilim kadını oldu. Döneminde Batılı 
etnologlar arasında yaygın bir biçimde kabul gören fonksiyonalist yaklaşım 
çerçevesinde yürütmüş olduğu araştırmalarını, özellikle kırsal kesimde kültür 
değişmesi, kültür-eğitim ilişkisi ve kalkınma girişimlerinde karşılaşılan çeşitli 
sorunlar üzerinde yoğunlaştırdı. 

1961-1980 yılları arasında Etnoloji Kürsüsü’nün ve bu kürsünün, 1980 
yılında Sosyal Antropoloji ve Halkbilim olarak ikiye ayrılması ve yeniden 
örgütlenmesi sonrasında ise Sosyal Antropoloji Kürsüsü’nün başkanlığını yürüten 
Nermin Erdentuğ, meslekî yaşamı boyunca çok sayıda kitap ve makale yayımladı. 
Yukarıda anılan kitaplarının dışında, Türk Beyinleri Üzerinde İlk Antropolojik 
Araştırma (1941), Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik 
Karakterlerle İlgisi Üzerine Bir Araştırma (1946), A Study of the Social Structure 
of a Turkish Village (1959), Ankara İli ve Köylerinde Sosyal Hizmetler ve Sosyal 
Antropoloji Bakımından Bir Araştırma (1966), Türkiye Türk Toplumlarında 
Kültürel Antropolojik (Etnolojik) İncelemeler (1972), Sosyal Adalet ve Gelenekler 
(1977), Türkiye’de Çağdaşlaşma, Eğitim ve Kültür Münasebetleri (1981) adlı 
yapıtları da fizikî antropoloji ve sosyal antropoloji tarihimizde kendilerine önemli 
bir yer edindiler.  
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“          ürk Hümanizmi” adıyla ülkemizde yeni bir hümanist yaklaşım geliştiren 
Suat Sinanoğlu, İstanbul’da doğdu. Eskiçağ Tarihi’yle yakından ilgilenen babası 
Nüzhet Haşim Sinanoğlu’nun hariciye görevlisi olarak Roma’da bulunduğu sırada, 
ağabeyi Samim Sinanoğlu ile birlikte Torquato Tasso Lisesi’ni bitirdi ve ardından 
Roma Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne girdi; ancak 1940’ta İtalya’nın II. Dünya 
Savaşı için hazırlıklara başlaması üzerine, Türkiye’ye döndü ve aynı yılın sonbaharında 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu.  

Bilindiği üzere Klasik Filoloji, Türkiye’de ilk olarak 1936 yılında Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nde, Fransız Filolojisi’ne bağlı olarak kurulmuş ve Hamit Dereli ile 
Fazıl Hüsnü Rükün tarafından verilen Latince dersleriyle eğitime başlamıştı. 1936-
1937 eğitim ve öğretim yılında Alman filolog George Rohde de İstanbul’dan 
Ankara’ya getirtilmiş ve böylece Yunanca dersleri de Latince derslerine eklenmişti. 
Rohde, 1937’de Azra Erhat’ı yanına mütercim ve asistan olarak almış ve böylece 
Klasik Filoloji’nin temelleri atılmıştı. İşte Suat Sinanoğlu, bu enstitüye girmiş ve 
1940’ta mezun olduktan sonra, ağabeyi gibi asistan olarak kalmıştı; ancak Suat 
Sinanoğlu, Eski Yunanca’ya, Samim Sinanoğlu ise Latince’ye yönelmişti. 

1985’te emekli oluncaya kadar 45 yıl hocalık yapan Suat Sinanoğlu, 1943’te 
“Bukolik Şiirin Kaynakları” adlı çalışmasıyla doktor ve 1946’da “Epigram Bukoliği ve 
Theokritos” adlı çalışmasıyla da doçent unvanını aldı ve ondan sonra Yunan Dili ve 
Edebiyatı üzerindeki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kelimelerin Etymonu Esas 
Tutularak Tertiplenen Yunanca-Türkçe Sözlük (1953), Yunan Dili Grameri I, (1975) ve 
öğrencisi ve asistanı Candan Türkan Şentuna ile birlikte yayına hazırladığı Yunanca 
Uygulama Kitabı (1979) adlı yapıtlarıyla, ülkemizde Eski Yunan Dili eğitim ve 
öğretiminin temellerini attı. Bunun dışında Euripides’in Iphigeneia Tauris’te, 
Ksenophon’un Yunan Tarihi, Platon’un Kriton, Sophokles’in Aias, Theokritos’un 
Yunan Çoban Şiirleri adlı yapıtlarını Türkçe’ye aktararak Eski Yunan Edebiyatı’nın 
ülkemizde tanınmasına katkıda bulundu.  

Sinanoğlu’nun en önemli yapıtlarından birisi de, felsefî bir yaklaşım altında 
Atatürkçülüğü yorumladığı Türk Humanizmi (1980) adlı kitabıydı. Daha önce 
L’Humanisme à venir (1960) adıyla Fransızca olarak yayımladığı bu çalışmasında, 
Atatürkçülük’ün maddî ve manevî unsurlarıyla bütünsel bir Batılılaşma olduğunu ve 
böyle bir batılılaşmanın ise sanılanın ve korkulanın aksine, toplumu taklit aşamasından 
tahkik aşamasına yükselteceğini savundu. Ona göre, ancak böyle bir yaklaşım 
hümanizm olarak adlandırılabilirdi. Atatürkçülük’ün böyle yorumlanmasından başka 
bir şey olmayan “Türk Hümanizmi”, tarihteki İtalyan Hümanizmi ile Alman Neo-
Humanizmi’ne eklemlenecek ve Avrupa Uygarlığı’nın kaynağı olan “Klasik 
Düşünce”yi, hem Türkiye’ye ve hem de onun aracılığıyla Hıristiyan Avrupa’nın 
sınırlarının ötesine taşıyacaktı. 

Suat Sinanoğlu, Türkiye Klasik Çağ Araştırmaları Kurumu’nu kurduğu, Klasik 
Filoloji eğitiminin gelişmesine katkıda bulunduğu ve hümanizm kavramının ve 
kültürünün tanıtılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli görevler yaptığı 
gerekçesiyle 2001 yılında TÜBA Hizmet Ödülü’ne lâyık bulundu. 

T 
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          ertev Naili Boratav ile İlhan Başgöz’ün görevden alınmasından sonra 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde kesintiye 
uğrayan halkbilim araştırmaları ve eğitimi, 1961 yılında Nermin Erdentuğ’un 
öncülüğünde Antropoloji Bölümü’ne bağlı olarak kurulan Etnoloji Kürsüsü’nde 
devam ettirildi. Kürsünün gelişmesine iki bilim adamı büyük katkılarda bulundu; 
bunlardan birisi Orhan Acıpayamlı ve diğeri ise Sedat Veyis Örnek’ti. 

Orhan Acıpayamlı, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde doğdu. 1945’te Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra asistan 
olarak göreve başladı. Aynı yıl, “Acıpayam ve Çevresinde Meskenle İlgili Âdet ve 
İnanmalar” adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Daha sonra 1958’de bitirdiği 
“Türkiye’de Doğumla İlgili Âdet ve İnanmaların Etnolojik Tetkiki” başlıklı 
çalışmasıyla doçentliğe ve 1965’te bitirdiği “Türkiye’de Yağmur Duasının Folklor 
Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışmasıyla da profesörlüğe yükseltildi.  

İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Acıpayamlı, 1976-1979 yılları 
arasında Elazığ’da yeni kurulan Fırat Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nin kurucu 
dekanlığını yaptı. Bu arada Etnoloji Kürsüsü, 1980 yılında alınan bir kararla Sosyal 
Antropoloji ve Halkbilim adlarıyla iki kürsüye ayrıştırıldı. Sosyal Antropoloji 
Kürsüsü’nün başkanlığına Nermin Erdentuğ ve Halkbilim Kürsüsü Başkanlığı’na 
ise Sedat Veyis Örnek getirildi; ancak Örnek’in birkaç ay sonra ölümü üzerine bu 
görev Acıpayamlı’ya verildi. Söz konusu kürsü, ülkemizde halkbilim araştırmaları 
yapmakla ve eğitimi vermekle görevli ilk akademik kuruluştu. 

Acıpayamlı çalışmalarını genellikle doğum, evlenme, mesken, nazar, halk 
hekimliği, yağmur duası, hıdrellez ve çocuk oyunları gibi Anadolu’da yerleşmiş ve 
yaygınlaşmış halk inançları ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştırdı ve Türkiye’de 
Doğumla İlgili Âdet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü (1974) adlı yapıtında, psiko-
sosyal metottan yararlanarak Anadolu’daki doğum uygulamalarını ve inançlarını 
bütün yönleriyle inceledi. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev yapan etnologlar, halkbilim 
terimlerinin Türkçeleştirilmesine ve tanımlanmasına yönelik sözlük çalışmalarına 
da büyük katkılarda bulundular; nitekim Sedat Veyis Örnek’in Etnoloji Sözlüğü 
(1971) ve ardından bunun elden geçirilmiş türevi olan Budunbilim Terimleri 
Sözlüğü (1973) ile Orhan Acıpayamlı’nın Zanaat Terimleri Sözlüğü (1976) ve 
Halkbilim Terimleri Sözlüğü (1978) Türk Dil Kurumu tarafından birbiri ardı sıra 
yayımlandı. Bu sözlükler, halkbilim eğitiminin ve araştırmalarının Türkiye’de 
tanınmasını ve benimsenmesini kolaylaştırdılar.     
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                ırsal ve kentsel alanlardaki toplumsal değişmeyi inceleyen 
araştırmalarıyla tanınan Mübeccel Belik Kıray, İzmir’de doğdu. İzmir Kız Lisesi’nden 
ve ardından 1944 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’nden 
mezun oldu. Bu esnada söz konusu enstitüde görev yapan Muzaffer Şerif Başoğlu, 
Behice Boran ve Niyazi Berkes gibi seçkin hocaların etkisi altında sosyolojiye yöneldi 
ve Boran’ın danışmanlığı altında lisansüstü eğitimine başladı; ama iki sene sonra 
1946’da danışmanı aracılığıyla ABD’ye gönderildi ve 1950 yılında Northwestern 
Üniversitesi’nden sosyal antropoloji alanında doktorasını aldı. Sonra ülkesine döndü, 
ama Boran ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri yüzünden, Ankara Üniversitesi ile İstanbul 
Üniversitesi’ne yapmış olduğu başvurular sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine bir taraftan 
Amerikan Haberler Bürosu’nda çalıştı ve diğer taraftan da sosyoloji alanında dışarıdan 
doçentlik alabilmek maksadıyla araştırmalarını sürdürdü; fakat 31 Mart 1952’de, hiçbir 
gerekçe gösterilmeksizin kocası Dr. İbrahim Kıray ile birlikte tutuklandı ve yirmi ay 
sonra çıkarılmış olduğu ilk mahkemede serbest bırakıldı. Çeşitli işler yaptı; ama 
sosyoloji çalışmalarını bırakmadı. Sarf ettiği büyük gayretler ve çabalar sonrasında 
“Gösterişçi İstihlâk ve Tabakalaşma” adlı çalışmasıyla 1960 yılında doçentlik unvanını 
almayı başardı. 

Kıray, siyasî ortamın giderek düzelmeye ve olgunlaşmaya yüz tuttuğu 1961’de 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal İlimler Bölümü’ne girdi ve Sosyolojiye Giriş 
dersini vermeye başladı. Yaz geldiğinde Devlet Plânlama Teşkilatı’nın sağladı maddî 
olanaklardan yararlanarak Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir sosyolojik araştırma 
yapmaya girişti. Maksadı, Ereğli Demir Çelik Fabrikası kurulmadan ve işletmeye 
geçilmeden hemen önce Ereğli’nin toplumsal yapısını belirlemekti. Ünlü Ereğli: Ağır 
Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası (1964) adlı yapıtı, aslında bu araştırmanın raporu 
olarak hazırlanmıştı. 

ODTÜ’de sosyolojinin kurumsallaşmasına büyük katkılarda bulunan Mübeccel 
Belik Kıray, 1965’te bölüm başkanı ve 1966’da ise profesör oldu. 1967-1968 eğitim ve 
öğretim yılında İngiltere’ye gitti ve London School of Economics and Political 
Science’da konuk öğretim üyesi olarak bilimsel incelemeler yaptı ve konferanslar 
verdi. Yurda döndükten sonra bir süredir üzerinde çalışmakta olduğu Örgütleşemeyen 
Kent: İzmir (1972) adlı çalışmasını yayımladı ve burada XX. yüzyılın ortalarına değin 
İzmir’in toplumsal dönüşüm sürecini inceledi.  

Buna karşın 12 Mart 1971 sonrasındaki siyasî gelişmelerden etkilendi ve 1973 
yılında emekli olarak araştırmalarını yürütmek maksadıyla İngiltere’ye gitti. Döndükten 
sonra 1975’ten itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ile sonradan 
Marmara Üniversitesi’ne bağlanan İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi başta 
olmak üzere muhtelif yüksek okullarda dersler verdi. 1994 yılında Türkiye Bilimler 
Akademisi’ne Şeref Üyesi olarak seçilen Kıray, 2007 yılında vefat etti. 

Yukarıda anılan kitapların dışında Kıray, Yedi Yerleşme Noktasında Turizmle 
İlgili Sosyal Yapı Analizi (1964), J. Hinderink ile birlikte Social Stratification as an 
Obstacle to Development (1970) ve Toplumbilim Yazıları (1982) adlı yapıtları yayımladı. 

K



   

 96

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLHAN BAŞGÖZ 
(1923) 



 97

 

          ürk Folkloru ve Halk Edebiyatı üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İlhan 
Başgöz, Sivas’ta doğdu. Sivas Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1940 yılında Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne girdi. Tahsin 
Banguoğlu, Pertev Naili Boratav, İbrahim Necmi Dilmen, Abdülbaki Gölpınarlı, 
Necmettin Halil Onan ve Ferit Kam gibi seçkin hocalardan dersler aldı. 1944’te 
mezun oldu ve ilmî yardımcılığa atandı. 1945 yılında Pertev Naili Boratav’ın 
yanında, Halk Edebiyatı üzerine doktora yapmaya başladı ve 1949 yılında 
doktorasını bitirdi; ancak bu arada Boratav siyasî gerekçelerle görevden alındığı 
için, tezini Mehmed Fuad Köprülü önünde savundu. Başarılı bulundu ve doktor 
unvanını aldı; fakat Boratav’ın öğrencisi olması hasebiyle Fakülte’deki görevine 
son verildi.   

Başgöz, burslu okuduğu için 1950 yılında Tokat Lisesi’ne edebiyat 
öğretmeni olarak atandı. İki yıl sonra buradan da çıkarıldı. Ankara’ya döndü ve 
yedek subaylık başvurusunda bulundu; ama 1953’te tutuklandı. Sekiz ay tutuklu 
kaldı; ardından serbest bırakıldı ve yedek subay okuluna döndü. Askerlikten sonra 
bir süre çeşitli işler ve araştırmalar yaptı. 27 Mayıs 1960’tan sonra Ford Vakfı 
bursuyla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve bir süre sonra burada yerleşti. 
Kaliforniya ve Indiana Üniversiteleri’nde çalıştı. Indiana Üniversitesi’nde görev 
yaparken 1967’de doçent ve 1975’te ise profesörlüğe atandı.  

Gerek Türkiyât konusunda yapmış olduğu araştırmalar ve gerekse vermiş 
olduğu konferanslar ve dersler nedeniyle, Türk Halk Edebiyatı’nın tanınmasına 
büyük katkılarda bulunan İlhan Başgöz’ün, özellikle Turkish Folklore Reader 
(1971), Andreas Tietze ile birlikte yazdığı Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles 
(1973), Mark Glazer ile birlikte hazırladığı Studies in Turkish Folklore (1978) ve 
Pertev Naili Boratav ile birlikte yazdığı I, Hodja Nasreddin, Never Shall I Die, A 
Thematic Analysis of Hodja Stories (1999) gibi çalışmaları büyük ilgiyle karşılandı. 
Bunların dışında, Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1956), Manilerimizden (1960), 
Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk: Sorunlar, Çözüm Aramaları, Uygulamalar 
(1995), Karacaoğlan (1978), Folklor Yazıları (1986) gibi kitapları da yayımladı. 
Makaleleri ise sonradan öğrencisi Kemal Sılay tarafından Turkish Folklore and 
Oral Literature, Selected Essays of İlhan Başgöz (1998) adıyla derlendi.  

Başgöz’ün, uluslararası halkbilim çalışmalarına yapmış olduğu en önemli 
katkılardan birisi hiç kuşku yoktur ki Amerika Birleşik Devletleri’ndeki folklor 
araştırmacıları arasında yaygın bir biçimde benimsenen işlevselcilik ve yapısalcılık 
gibi büyük çaplı anlamlandırma ve açıklama kuramlarını Anadolu’dan derlemiş 
olduğu gözlem verileriyle sınaması ve aksayan yönlerini göstermesiydi. 

Yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle, İlhan Başgöz T.C. Kültür Bakanlığı 
tarafından 1993 yılında Türk Kültürüne Üstün Hizmet Onur Belgesi’ne ve TÜBA 
tarafından 2004 yılında Bilim Ödülü’ne lâyık görüldü. 
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          ürkiye’de kütüphaneciliğin bir meslek olarak gelişmesine önemli 
katkılar sağlayan ve bu alanda verilmiş ilk profesörlük unvanına sahip olan Osman 
Ersoy, Artvin’in Ardanuç ilçesinde doğdu. 1941’de yatılı olarak okuduğu Kars 
Lisesi’nden ve 1945’te ise Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 
mezun oldu. Ardından Topkapı Sarayı Müzesi’nde müze asistanı olarak göreve 
başladı, ama takriben beş sene sonra 1950 yılında memuriyeti, Ankara’daki 
Etnografya Müzesi’ne aktarıldı. Burada çalıştığı yıllarda, bir süreliğine arşivlerde 
araştırma yapmak üzere İngiltere’ye gönderildi. Ayrıca pek az kişiye nasip olan bir 
olaya tanıklık yaptı: Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Ankara Etnografya 
Müzesi’ne naklinden sonra, tabutunun açılışında müze görevlisi olarak hazır 
bulundu. 

1954 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü’ne asistan 
olarak atanan Ersoy, bir sene sonra çalışma alanını değiştirdi ve yeni kurulan 
Kütüphanecilik Bölümü’nün sağladığı bir burstan istifade ederek kütüphanecilik 
eğitimi almak üzere bir seneliğine Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Chicago 
Üniversitesi’ne gitti. 1956 yılında Türkiye’ye döndü ve aynı bölüme asistan olarak 
atandı. O yıllarda yeni yeni örgütlenen Kütüphanecilik Bölümü, Amerikalı öğretim 
elemanları tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyordu. Böylece bu atama 
sonrasında Osman Ersoy, söz konusu bölümün ilk Türk hocası olmuş oldu.  

Ersoy, akademik kariyerinin ilk yıllarında araştırmalarını genellikle matbaa 
ve kâğıt tarihine yöneltti. 1958’de “Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan 
Eserler” adlı çalışmasıyla doktor, 1960’ta ise “XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda 
Türkiye’de Kâğıt” adlı çalışmasıyla doçent unvanını aldı. Giderek ülkemizde de 
yaygınlaşmaya başlayan halk kütüphaneleri hakkındaki “Halk Kütüphaneleri 
Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasıyla da 1968 yılında profesör oldu. Ersoy’un 
bu çalışmaları, sonraki yıllarda kitap olarak yayımlandı ve araştırmacılar tarafından 
kullanıldı. Bunların yanı sıra Türkiye’de kurulan ilk kâğıt fabrikaları ve kâğıt 
filigranlarının incelenmesi gibi daha önce üzerinde durulmamış olan konular da 
başta olmak üzere, alanıyla ilgili diğer konularda yazılmış olan makaleleri, 
kütüphanecilik literatüründe saygın bir yer edinmeyi başardı.  

Ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği’nin kuruluşunda önemli katkıları olan 
ve 1961-1964 yılları arasında iki dönem boyunca bu kurumun başkanlığını yapan 
Ersoy, Kütüphaneciliğimizin Sorunları (1966) adlı yapıtında, Türk Kütüphaneciliği’nin 
gelişimi açısından önemli olan kurumsal ve yönetsel sorunları tartıştı. Bunların 
dışında Mihin Eren ile birlikte A. Roderio Davison’ın Yakın Çağ Osmanlı 
Tarihinin Kaynağı Olarak Avrupa Arşivleri adlı yapıtını Türkçe’ye çevirdi. 

1972-1974 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi ve 1979-1982 yılları arasında da Fırat Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığı yapan Ersoy, Kütüphanecilik Bölümü Başkanı olarak sürdürdüğü 
görevinden 1990 yılında emekli oldu. 
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      955 yılında kurulan Bilim Tarihi Kürsüsü’nde doktora çalışmasını bitiren 
ilk araştırmacı Sevim Tekeli’dir. 22 Aralık 1924 tarihinde İzmir’de doğan Tekeli, 
çeşitli vilayetlerde valilik yapan babasının görevi nedeniyle ilk öğrenimini 
Osmaniye’de, orta öğrenimini ise İzmir Kız Lisesi ile Üsküdar Amerikan Kız 
Koleji’nde tamamladı. Sonra bir arkadaşının teşvikleri üzerine Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’ne kayıt yaptırdı ve 1951 yılında burayı 
başarıyla bitirdi. Aynı yıl Aydın Sayılı’nın yanında doktora çalışmalarına başladı 
ve 1952 yılında bu bölüme asistan olarak atandı. 

Tekeli, araştırmalarını özellikle XVI. yüzyılın önde gelen Türk bilginlerin-
den Takiyyüddin ibn Maruf’un (1521-1585) yapıtları üzerinde yoğunlaştırdı. 
Sayılı’nın danışmanlığı altında 1956 yılında bitirdiği “Nasirüddin, Tycho Brahe ve 
Takiyyüddin’in Rasat Aletlerinin Mukayesesi” adlı doktora çalışmasıyla astronomi 
tarihi araştırmalarına yöneldi ve bu çalışmasında, Takiyyüddin’in İstanbul 
Rasathanesi’nde üretmiş ve kullanmış olduğu rasat aletleriyle, Nasirüddin el-Tûsî 
ve Tycho Brahe’nin rasat aletlerini mukayese etmek suretiyle, Osmanlılar 
Dönemi’ndeki astronomi araştırmalarının genel düzeyi konusunda sağlam bir görüş 
edinmemizi sağladı.   

Sevim Tekeli, “Takiyyüddin’in Sidretü’l-Müntehâ Adlı Astronomi Kitabı ve 
XVI. Yüzyıl Astronomisi” başlıklı çalışmasıyla 1960 yılında doçent ve “XVI. 
Yüzyılda Saat Konstrüksiyonu ve Takiyyüddin’in ‘Mekanik Saat Konstrüksiyonuna 
Dair En Parlak Yıldızlar’ Adlı Eseri” başlıklı çalışmasıyla da 1967 yılında profesör 
unvanını aldı.  

Bilindiği üzere, mühendislik çalışmalarıyla da tanınan Takiyyüddin’in, Kitâb 
el-Kevâkib el-Dürriyye fî Vad‘ el-Bingâmât el-Devriyye (Mekanik Saat 
Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar, 1559) adlı yapıtı, mekanik saatlerle ve 
el-Turuk el-Seniyye fî el-Âlât el-Rûhâniyye (Mekanik Araçlara Dair Yüksek 
Yöntemler, 1552) adlı yapıtı ise çeşitli maksatlar için tasarlanmış otomatlarla 
ilgilidir. Tekeli, profesörlük çalışmasının uzantısı olan On Altıncı Asırda Osmanlı-
lar’da Saat ve Takiyyüddin’in “Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak 
Yıldızlar” Adlı Eseri (1966) başlıklı kitabında, söz konusu Arapça yapıtın eleştirel 
metnini ve Türkçe-İngilizce çevirisini yayımladı ve böylece Türk Saat Tarihi’nin 
en temel eserinin bütün Dünya’da ve bu arada Türkiye’de tanınmasını sağladı.  

Bunların yanı sıra Modern Bilimin Doğuşunda Bizans’ın Etkisi (1975) ve 
aynı fakültedeki öğrencileriyle birlikte yazdığı Bilim Tarihine Giriş (1999) adlı 
kitapları yayımladı. Ayrıca yine öğrencilerinden Melek Dosay Gökdoğan ve Yavuz 
Unat ile birlikte Artuklu Dönemi mühendislerinden el-Cezerî’nin el-Câmi‘ beyne’l-
‘İlm ve’l-‘Amel en-Nâfi‘ fî Sınâ‘ati’l-Hiyel (2002) adlı yapıtını Türkçe’ye aktardı.   

İlk kadın bilim tarihçimiz olan Sevim Tekeli, yapmış olduğu araştırmalar ve 
yetiştirmiş olduğu öğrenciler aracılığıyla, Türkiye’de güçlü bir bilim tarihi ve 
özellikle de astronomi tarihi araştırmaları geleneğinin oluşumuna büyük katkılarda 
bulundu. 
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          ince kaynaklardan yararlanmak suretiyle İslâm Öncesi Türk Kültür Tarihi’nin 
aydınlanmasına büyük katkılarda bulunan Bahaeddin Ögel, Elazığ’da doğdu. 1941’de 
Malatya Atatürk Lisesi’nden ve 1945’te ise Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre Erzurum Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptıktan 
sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bursla 1947’de mezun olduğu fakültenin Genel 
Türk Tarihi Kürsüsü’nde büyük sinolog Wolfram Eberhard’ın  (1909-1989) denetimi 
altında doktora çalışmalarına başladı. “Uygur Devletinin Kuruluşu” başlıklı çalışmasını 
1948’de bitirdi ve doktor unvanını aldı. Aynı yerde asistan olarak göreve başlayan Ögel, 
1953 ile 1959’da iki kere Almanya’ya, 1962’de ise Tayvan’a gitti ve buralarda kaldığı süre 
içinde Orta Asya Türk Tarihi açısından önemli olan Çince’yi öğrendi ve Türkler’den 
bahseden Çince kaynakları inceledi. 1955 yılında “Lio Devrinden Önceki Kitanlar” başlıklı 
çalışmasıyla doçent ve 1965 yılında ise Tayvan’dayken yayımlamış olduğu Sino-Turcica 
adlı çalışmasıyla profesörlüğe yükseltildi. Sino-Turcica’da Batılı şarkiyatçılar tarafından 
daha önce anılmamış olan bazı önemli Çince belgelerin metinlerini ve tercümelerini vererek 
tarihî yorumlarını yapmıştı. 

Ziya Gökalp ve özellikle de hocası Fuat Köprülü’nün açmış olduğu yoldan giden 
Ögel, Türk Tarihi’ni bölünmez bir bütün olarak algılamış ve Türkler’in yakından 
tanınabilmesi için bütün dönemlerin ve “Türk” olarak nitelendirilen bütün toplumların 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerektiğini savunmuştu. Nitekim İslâmiyet’ten Önceki 
Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre (1962), Sino-Turcica, Çingiz 
Han ve Çin’deki Hanedanın Türk Müşavirleri (1964), Türk Mitolojisi (İki Cilt, 1971), Türk 
Kültürünün Gelişme Çağları (İki Cilt, 1971), Türk Kültür Tarihine Giriş (Dokuz Cilt, 
1978-1990), Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi (İki Cilt, 1981) ve Türklerde Devlet Anlayışı 
(1982) adlı yapıtlarında, bu anlayış çerçevesinde Orta Asya Tarihi’ne yönelmişti.  

İslâmiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi’nde Ögel, Orta Asya’da yapılan arkeolojik 
kazılar sonrasında ulaşılan buluntulara dayanarak Türkler’in yaşamış oldukları bölgelerdeki 
gündelik hayat biçimlerini ve dinî inançlarını ilk defa olarak ayrıntılı bir biçimde 
betimlemeye çalışmıştı. Ulaştığı bilgi birikiminin boyutları gerçekten de hayret verecek 
düzeydeydi ve Hunlar’dan başlayarak Uygurlar’a varıncaya değin birçok Türk Kavmi’nin 
özellikle de günlük hayatlarında kullandıkları maddî kültür unsurlarının hiç değilse bir 
kısmının iyi bir şekilde tanınmasını sağlıyordu. 

Ögel, Türk Mitolojisi adlı çalışmasında ise, yeni bir tarih alanı açmış ve yazılı ve 
sözlü kaynaklara dayanarak Mete Han ve Oğuz Han, Türeyiş Efsaneleri ve bu arada 
Ergenekon Efsanesi, Yaratılış Efsaneleri, Manas Destanı, kurt, geyik, kartal totemleri gibi 
Türk Mitolojisi’nin temel unsurlarına ilişkin ayrıntılı bir döküm yapmıştı. Böylece hem 
Türk Din Tarihi’nin ve hem de Türk Düşünce Tarihi’nin geçmişini derinleştirmiş ve 
başlangıç dönemlerine ilişkin sağlam bilgiler vermişti.    

Türk Tarih Yazarlığı’na yeni bir soluk getiren Bahaeddin Ögel, bilimsel yöntem 
bakımından Eberhard’dan büyük ölçüde etkilenmiş ve Türk Kültür Tarihine Giriş adlı 
anıtsal incelemesinde, hocasının yapıtlarında sergilemiş olduğu bilimsel yaklaşımı ölçüt 
almıştı. Yirmi cilt olarak tasarlanmış ama ancak dokuz cildi yazılmış ve basılmış olan bu 
yapıtta, Orta Asya Türkleri’ndeki yaylak-kışlak hayatı, çiftçilik, ev yapımı, yiyecek ve 
içecek, giyecek, süslenme, tuğ ve bayrak, ordu ve ordugâh, mehter, musiki ve çalgılara 
ilişkin ayrıntılı bilgiler sergilenmiş ve bir bakıma çeşitli çağlara ve iklimlere yayılmış olan 
Türkler’in günlük yaşamları bütün renkleriyle canlandırılmıştı.       
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“    ürk Devrimi”nin doğru bir biçimde tanınmasına büyük katkılarda 
bulunan Şerafettin Turan Van’ın Erciş ilçesinde doğdu. Öğretmen olan babasının 
görev yerini sık değiştirmesi nedeniyle ilk okulu 1937’de Bitlis’te, orta okulu 
1940’ta Muş’ta bitirdi. Aynı yıl yatılı olarak Erzurum Lisesi’ne ve burayı 
tamamladıktan sonra 1944 yılında ise yine yatılı olarak Gazi Terbiye Enstitüsü, 
Tarih-Coğrafya Bölümü’ne girdi. 1946’da burayı bitirdi ve aynı yerde asistanlığa 
başladı; ancak bir süre sonra bu görevi bıraktı ve öğretmenliğe geçti. 1948-1949 
öğretim yılı başında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Enstitüsü’ne giren 
Turan, yönetmeliğin tanımış olduğu bir olanaktan yararlanarak üç yıl sonra 
1951’de buradan da mezun oldu ve 1952 Şubatı’nda aynı fakültenin Genel Türk 
Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak atandı.  

1954’te “Kemal Paşa-zâde Şemseddin Ahmed’in Hayatı, Eserleri ve 
Tevârîh-i Âl-i Osmân’ının Fâtih Mehmed Dönemine İlişkin VII. Defter’inin 
Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla doktor ve 1956’da ise “Kanunî’nin Oğlu 
Şehzade Bayezid Vak‘ası” başlıklı çalışmasıyla doçentlik unvanını aldı. İtalyan 
Hükümeti’nin verdiği bir burstan yararlanarak 1959 yılında İtalya’ya gitti ve 
Roma’daki arşiv ve kütüphanelerde 10 ay kadar çalıştı. Dönüşünde Erzurum 
Atatürk Üniversitesi’nde görev aldı. 1960-1962 yılları arasında Türk Tarihi ve 
Devrim Tarihi derslerini üstlendi. Böylece tarihî araştırmalarını yavaş yavaş 
Devrim Tarihi’ne doğru kaydırmaya başladı.  

Sonra “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları” adlı takdim tezi ile 
profesörlüğe başvurdu ve 1964 Ocak’ında Genel Türk Tarihi profesörlüğüne 
atandı; fakat 1973’te Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nden, Yakınçağ Tarihi 
Kürsüsü’ne geçti.  

1969-1972 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı, 1972-
1978 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği, 1978-1979 yılları arasında 
Kültür Bakanlığı müsteşarlığı ve 1977-1983 yılları arasında ise Türk Dil Kurumu 
Başkanlığı görevlerini yaptı.  

TÜBA’nın 1997 Yılı Bilim Ödülü’nü alan Şerafettin Turan, çok sayıda 
öğrenci yetiştirdi ve yayın yaptı. Araştırmalarını genellikle Türk Devrim Tarihi ve 
Atatürk konuları üzerinde yoğunlaştırdı ve bugün de başvuru kaynağı olarak 
kullanılan Atatürk ve Ulusal Dil (1981), Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen 
Olaylar, Düşünürler, Kitaplar (1982), Türk Devrim Tarihi (Beş Cilt, 1991-2002), 
İsmet İnönü, Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği (2000) ve Kendine Özgü Bir Yaşam ve 
Kişilik: Mustafa Kemal Atatürk (2004) adlı yapıtlarını kalem aldı. Bunun dışında 
Genel Türk Tarihi’yle ilgili olarak Kanunî’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak‘ası 
(1961), Türkiye-İtalya İlişkileri (1990) ve Türk Kültür Tarihi (1990) adlı 
çalışmalarını yayımladı.  
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MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL 
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            urt içinde ve yurt dışında Fârâbî çalışmalarıyla şöhret yapan Mübahat 
Türker Küyel, Ankara’da doğdu. Ankara Kız Lisesi’ni ve ardından Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Felsefe Enstitüsü’nü bitirdi. Necati Akder’in yanında felsefe tarihi 
çalışmalarına başladı. 1954 yılında tamamladığı, “Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve 
Din Münasebeti” başlıklı doktora çalışmasında, “Tehâfüt Geleneği” bağlamında İmam 
Gazzâlî’nin, İbn Rüşd’ün ve Fatih Sultan Mehmed Dönemi düşünürlerinden 
Hocazâde’nin yapıtlarını mukayese ederek fikirlerinin benzeyen ve benzemeyen 
yönlerini gösterdi. 1959 yılında tamamladığı “Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık ve 
Düşünce Öğretileri” adlı doçentlik çalışmasında ise ontolojik ve epistemolojik açıdan 
Aristoteles ve Fârâbî öğretilerini betimledi ve karşılaştırdı. Böylece Türkiye’deki 
felsefe tarihi araştırmalarının, özellikle Türk Düşünce Tarihi üzerinde yoğunlaşması 
yönündeki eğilimlere destek oldu.  

1968’de profesörlüğe yükseltildi ve bu tarihten 1994’e kadar Felsefe Tarihi 
Kürsüsü (sonra Anabilim Dalı)  başkanlığı görevini yürüttü. 1983’te Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı olarak kurulan Atatürk Kültür Merkezi aslî 
üyeliğine getirildi ve burada kurum başkanı Aydın Sayılı ile birlikte önemli etkinlikler 
gerçekleştirdi. 

Felsefe Çevresi’nde de yoğun bir ilgiyle karşılanan ve Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde Nusret Hızır ile temsil edilen “Hümanist Akım”, Ortaçağ İslâm 
Dönemi’ndeki ve Osmanlı Dönemi’ndeki Türk Düşüncesi’ne tamamen ilgisiz kalmış 
veya dışlamıştı; ancak Felsefe Enstitüsü’nde, bu eksikliğin farkına varılmış ve meselâ 
Necati Akder, felsefe tarihinde ve Aydın Sayılı ise bilim tarihinde Türk Düşünce 
Tarihi’nin kimi unsurlarına vurguda bulunan çalışmalar yapmaya başlamıştı. Mübahat 
Türker Küyel, Eskiçağ Felsefesi’ni dışlamayan ama insanlığın felsefe deneyiminin 
daha dengeli bir biçimde kavranabilmesi için Ortaçağ Felsefesi’nin ve özellikle İslâm 
Felsefesi’nin de hesaba katılması gerektiğini savlayan bu ikinci akıma katıldı ve 
öncelikle mevcut felsefî birikimin sergilenmesi maksadıyla eleştirel metin 
çalışmalarına girişti. Dikkatini Türk Düşüncesi’nin en seçkin filozoflarından birisi olan 
Fârâbî üzerinde yoğunlaştırdı ve Fârâbî’ye Atfedilen Küçük Bir Eser (1989), 
Fârâbî’nin Peri Hermeneias Muhtasarı (1990), Fârâbî’nin Şerâ’it ul-Yakîn’i (1990), 
Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri (1990), Fârâbî’nin Geometri Felsefesine İlişkin 
Metinler (1992) adlı kitaplarında, onun felsefî metinlerinden bir kısmını yayımladı. 
Böylece giderek gelişen çeviri etkinliğinde Platon ve Aristoteles’in yapıtlarının yanı 
sıra, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi Müslüman filozofların yapıtlarının da Türkçe’ye 
aktarılması gerektiği doğrultusunda bir bilincin oluşumuna önemli katkılarda bulunmuş 
oldu. 

Bunların dışında Küyel’in Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde Felsefe Eylemi 
(1976), Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda 
Matematik, Astronomi ve Tıp Adlı Eserinin Muhtasarı (1996) ve Atatürk’ün Saâdet 
Anlayışı Hakkında Bir Deneme (1997) gibi kitapları da bulunmaktadır. Ayrıca bir 
kısmı kitap hacminde çok sayıda makale de yayımlamıştır.         
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          ürk Tiyatro Tarihi üzerinde yapmış olduğu araştırmalarla ve yayımladığı kitaplarla 
ülkemizde yeni bir tarih alanı açan Metin And, İstanbul’da doğdu. 1946’da Galatasaray 
Lisesi’nden ve 1950’de ise İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sonra 
İngiltere’ye gitti ve iki yıl süreyle Londra Üniversitesi’nde okudu. 1956 yılında, Rockefeller 
Vakfı’nın verdiği bursla bale ve tiyatro eğitimi almak üzere New York’a gitti. Burada 
incelemelerde bulundu ve çeşitli temsilleri izledi. 1967 yılına kadar serbest çalıştı. Avrupa, 
Amerika ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde araştırmalar yaptı ve konferanslar verdi.  

Bu arada Bedrettin Tuncel ve İrfan Şahinbaş’ın girişimleriyle, 1958 yılında Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nde, Dünya ve Türk Tiyatrosu’nun incelenmesi, tiyatro tarihimizin 
aydınlatılması ve tanıtılması, bilgili tiyatro seyircilerinin yetiştirilmesi ve genç yazarlara senaryo 
tekniğinin öğretilmesi maksatlarıyla bir Tiyatro Enstitüsü kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. 
1964 yılında Tiyatro Kürsüsü’ne ve sonra da Tiyatro Bölümü’ne dönüşen bu kurumda, Metin 
And da dersler verdi. Ardından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak 
girdi ve “Meşrutiyet Çağı Siyasal, Hukukî ve Toplumsal Düzeninin Türk Tiyatrosuna Etkisi” 
adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Tiyatro Kürsüsü’nün yanı sıra Basın ve Yayın Yüksek 
Okulu’nda da tiyatro tarihi ve başka konularda dersler okuttu. 1980’de profesör oldu ve 1994’te 
emekliliğe ayrıldıktan sonra da Boğaziçi ve Bilkent Üniversitelerinde üçer yıl kültür tarihi 
dersleri verdi. 

Genellikle çalışmalarını Geleneksel Türk Tiyatrosu üzerinde yoğunlaştıran And, Gönlü 
Yüce Türk. Yüzyıllar Boyunca Bale Eserlerinde Türkler (1958), Kırk Gün Kırk Gece. Eski 
Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunlar (1959), Dionisos ve Anadolu Köylüsü (1962), Bizans 
Tiyatrosu (1962), Kavuklu Hamdi’den Üç Orta Oyunu (1962), Türk Köylü Oyunları (1964), 
Geleneksel Türk Tiyatrosu. Kukla, Karagöz, Ortaoyunu (1969), 100 Soruda Türk Tiyatrosu 
(1970), Meşrutiyet Dönemi’nde Türk Tiyatrosu, 1908-1923 (1971), Tanzimat ve İstibdat 
Dönemi’nde Türk Tiyatrosu, 1839-1908 (1972), Oyun ve Bügü. Türk Kültüründe Oyun Kavramı 
(1974), Osmanlı Tiyatrosu. Kuruluşu, Gelişimi, Katkısı (1976), Dünya’da ve Bizde Gölge Oyunu 
(1977), Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları (1982), Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 
(1983), Geleneksel Türk Tiyatrosu. Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (1985), XVI. Yüzyılda 
İstanbul. Kent, Saray, Günlük Yaşam (1994), Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası (1998), 
40 Gün 40 Gece. Osmanlı Düğünleri, Şenlikleri, Geçit Alayları (2000) ve Ritüelden Drama. 
Kerbelâ, Muharrem, Ta‘ziye (2002) gibi yapıtlarıyla, Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet 
Dönemi’ne uzanan geniş bir süreç içinde, Türk Tiyatro Tarihi’nin aydınlanmasına ve tarih 
yazarlığının gelişmesine çok büyük katkılarda bulundu. 

Meselâ Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1923-1983) başlığını taşıyan çok kapsamlı 
çalışmasında, 1983 yılına değin uzanan altmış yıllık dönemde, seyirci ve tiyatro anlayışı, 
oyunculuk ve oyuncular, tiyatro toplulukları, binaları, yönetimi, oyun yazarlığı ve yazarlar gibi 
tiyatro sanatı açısından önemli olan unsurlar çerçevesinde ve sistematik bir biçimde Türk 
Tiyatrosu’nun gelişim sürecini inceledi ve on yıllık evreler halinde dramatik edebiyatımızdan 
örnekler sundu. 

Son yıllarda yayımlanan Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası adlı son derece ilginç 
araştırmasında ise Metin And, Osmanlı yazmalarından çıkarmış olduğu seçkin minyatürlere 
dayanarak, Yaratılış ve Tufan, peygamberlerin mucizeleri, Mahşer ve Âhiret, mitolojik 
yaratıklar, astrolojik unsurlar, Şii büyükleri, ulu kişiler ve aşk hikâyeleri gibi İslâm 
Mitolojisi’nin belirgin konularına ve kişilerine ilişkin mevcut bilgileri derledi ve böylece, bir 
bakıma daha önce üzerinde çok durulmamış yeni bir araştırma ve tartışma alanının tarihçilere 
açılmasını sağladı.  

Ayrıca And, Tiyatro Kılavuzu (1973) ve arkadaşları Haldun Taner ve Özdemir Nutku ile 
birlikte yazdığı Tiyatro Terimleri Sözlüğü (1966) gibi çalışmalarla, tiyatro eğitiminin temel 
gereksinimi olan başvuru kaynaklarının hazırlanmasına da katkıda bulundu.  
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               alkbilim alanında yapmış olduğu özgün çalışmalarla tanınan Sedat 
Veyis Örnek, Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu. 1949’da Sivas Lisesi’nden ve 1953’te 
ise Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1956’da kendi 
olanaklarıyla Almanya’ya gitti ve Tübingen’deki Eberhard-Karl Üniversitesi’nde 
dinler tarihi ve etnoloji alanında yaptığı doktora çalışmasını 1960’ta bitirdi. 
Türkiye’ye döndü ve 1961 yılında Nermin Erdentuğ’un öncülüğünde yeni 
kurulmuş olan Etnoloji Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. “Sivas ve Çevresinde 
Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik 
Tetkiki” başlıklı çalışmasıyla 1966’da doçent ve “Anadolu Folklorunda Ölüm” adlı 
çalışmasıyla da 1971’de profesör oldu. 1980 yılında Etnoloji Kürsüsü’nün Sosyal 
Antropoloji ve Halkbilim kürsüleri olarak ayrışması ve yeniden örgütlenmesi 
üzerine birkaç ay süreyle Halkbilim Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı. 

1977-1979 yılları arasında İzmir Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
ile Elazığ Fırat Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde halkbilim dersleri veren ve 
Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu, Millî Folklor Araştırmaları Dairesi Danışma 
Kurulu, UNESCO Sosyal Bilimler Komitesi ve Kültür Bakanlığı, Kültür Yüksek 
Kurulu üyeliklerinde bulunan Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli 
Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki (1966) 
adlı meşhur çalışmasında, Sivas köylerinde uzun süre yapılan etnolojik 
gözlemlerden yararlanarak insan hayatı içindeki en önemli geçiş dönemleri olan 
doğum, evlenme ve ölüm sırasındaki folklorik uygulamaların ve işlemlerin etkileri 
üzerinde durdu. Bilindiği üzere alanda yapılan bu tür gözlemler yoluyla derlenen 
bilgiler, kırsal yaşamın bütün yönleriyle saptanması ve tanınması bakımından çok 
önemliydi; çünkü süreç içinde sanayileşme ve bununla yakından ilintili göç 
olgusuna bağlı olarak kırsal yaşam ve bu yaşamın ürettiği değerler süratle 
kaybolmaya başlayacaktı.  

Bunun dışında 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane (1971), 
Anadolu Folkloru’nda Ölüm (1971), Türk Halkbilimi (1977) ve Geleneksel 
Kültürümüzde Çocuk (1979) gibi yapıtlarıyla Anadolu Halk Kültürü’nün tanınması 
açısından yararlı olacak çok sayıda bilgi ve belge derledi. 

Türkiye’de etnoloji ve halkbilimin bağımsız bir araştırma alanı olarak 
biçimlenmesine öncülük yapan araştırmacılardan birisi olan Sedat Veyis Örnek, 
meslektaşı Orhan Acıpayamlı ile birlikte Türkçe’nin yalınlaştırılması girişimlerine 
de etkin bir biçimde iştirak etti ve Etnoloji Sözlüğü (1971) ile bunun farklı bir 
türevi olan Budunbilim Terimleri Sözlüğü’nde (1973) Türkçe halkbilim 
terminolojisinin oluşumuna katkılarda bulundu. 

Ayrıca dönemin Varlık, Yeditepe, Değişim, Su ve Türk Dili gibi seçkin 
dergilerinde öykü ve eleştiri gibi edebî yazılar da yazdı; çeviriler yaptı. Tiyatro 
oyunlarından, Kurt (1964) ve Pirinçler Yeşerecek (1969) devlet tiyatrolarında 
sahnelendi ve Manda Gözü (1970) ise radyoda yayımlandı.      

H



   

 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN AKSAN 
(1929) 



 113

 

              ilbilimin ülkemizde bağımsız bir araştırma ve eğitim alanı olarak 
kurulmasına büyük katkılarda bulunan Doğan Aksan, İzmir’de doğdu. 1948’de 
Ankara Atatürk Lisesi’ni ve 1952’de ise Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1954’te aynı yerde asistan olarak göreve 
başladı ve Türkiye’de iyi tanınmayan dilbilim çalışmalarına yöneldi. Alexander 
von Humboldt bursunu kazanarak Almanya’ya gitti ve bir süre Bonn Üniversitesi, 
Dilbilim Enstitüsü’nde araştırmalar yaptı. 1958’de “Yabancı Dillerle Türkçe 
Arasında Anlam Benzerliği ve Alışverişi” başlıklı çalışmasıyla doktor ve 1964’te 
ise “Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçe’deki Örnekleri” başlıklı 
çalışmasıyla da doçent unvanını aldı.  

1963 ve 1967 yıllarında Frankfurt Üniversitesi, Doğu Bilimleri 
Enstitüsü’nde Türk Dilbilimi dersleri verdi. 1972’de ise “Anlambilimi ve Türk 
Anlambilimi” başlıklı çalışmasıyla profesör oldu. Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde 1982 yılında kurulan Dilbilim Anabilim Dalı’nın ve daha sonra 1991 
yılında kurulan Dilbilim Bölümü’nün başkanlığını yürüttü. 1996’da emekli oldu. 

Aksan, uzun yıllar süren araştırmalarının sonuçlarını Anlambilimi ve Türk 
Anlambilimi (1971), Tartışılan Sözcükler (1976), Türkçenin Gücü (1987), Şiir Dili 
ve Türk Şiir Dili (1993), Türkçenin Sözvarlığı (1996), Anlambilim, Anlambilim 
Konuları ve Türkçenin Anlambilimi (1998), Halk Şiirimizin Gücü (1999), En Eski 
Türkçe’nin İzlerinde (2000) ve Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını (2000) 
adlı yapıtlarında topladı. Özellikle dilbilimin sağlamış olduğu olanaklardan 
yararlanarak Türkçe’nin yapısını bütün yönleriyle aydınlatmaya çalıştı; meselâ En 
Eski Türkçe’nin İzlerinde adlı ilginç çalışmasında, Orhun ve Yenisey Yazıtları’nda 
karşılaşılan anlatım biçiminden yararlanarak Türkçe’nin VIII. yüzyıldan önceki bir 
dönemde edebiyat dili haline gelmiş olması gerektiğini savundu.   

Dilbilim eğitimi görenlere yardımcı olmak maksadıyla kaleme aldığı üç 
ciltlik Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim (1977-1982) adlı temel 
çalışmasında ise, dile ilişkin konuları ve sorunları, dilbilimin sunmuş olduğu 
çerçeve dâhilinde çeşitli yönleriyle bir bütün olarak inceledi. Birinci Cilt’te 
dilbilimin kapsamı, tarihçesi ve dalları, dilin doğuşu, dil-düşünce ve dil-toplum 
ilişkisi, Yeryüzü’ndeki diller, İkinci Cilt’te sesbilim, biçimbilim ve dizimbilim ve 
Üçüncü Cilt’te ise sözcükbilim, sözlükbilim, adbilim, anlambilim konularına yer 
verdi.   

Ayrıca Türk Dil Kurumu’nda Dilbilgisi Kolu Başkanı iken Sözcük Türleri 
(İki Cilt, 1976-1977), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilgisi (1978) ve Dilbilim 
Seçkisi (1982) adlı kitapların yayıma hazırlanmasını sağladı.  

D



   

 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURGUT ÖZAKMAN 
(1930) 



 115

 

           azmış olduğu tiyatro oyunlarıyla Türk Tiyatrosu’nun temel 
yönelimlerinin belirlenmesine büyük katkılarda bulunan Turgut Özakman, 
Ankara’da doğdu. 1948’de Ankara Atatürk Lisesi’ni ve 1952’de ise Ankara 
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. 1956’da 
Almanya’ya gitti ve bir yıl kadar Köln Üniversitesi, Tiyatro Enstitüsü’ne devam 
etti. İki sene sonra, 1958’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Enstitüsü’nün 
düzenlediği seminere katılarak yazarlık eğitimi aldı. 1961-1964 yılları arasında 
Ankara Radyosu’nda ve 1964-1969 yılları arasında ise TRT’de görev yaptı. 1976 
yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü’ne öğretim görevlisi 
olarak girdi ve dersler vermeye başladı. 1983-1987 yılları arasında Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğü yaptı ve bu görevi esnasında tiyatro sanatının gelişimi 
bakımından önemli icraatlarda bulundu; meselâ Tiyatro Belgeliği’ni ve Çocuk ve 
Gençlik Tiyatrosu Birimi’ni kurdu. Konya, Bolu, Çorum, Kahraman Maraş 
Tiyatrolarını hizmete açarak, tiyatronun Anadolu’da yayılmasına yardımcı oldu.     

Masum Katiller (1946), Pembe Evin Kaderi (1951), Güneşte On Kişi (1955), 
Tufan (1957), Duvarların Ötesi (1958), Hastane (1959), Karagöz’ün Dönüşü 
(1959), Kanaviçe (1960), Ocak (1962), Paramparça (1963), Bulvar (1964), Ulusal 
Kolej Disiplin Kurulu (1966), Komşularımız (1967), Sarıpınar 1914 (1968), 
Babamla Birlikte (1971), Fehim Paşa Konağı (1980), Masal Var, Masalcı Var 
(1981), Ah Şu Gençler (1983), Resimli Osmanlı Tarihi (1983), Bir Şehnaz Oyun 
(1984), Töre (1986), Deliler (1987), Ben Mimar Sinan (1988) ve Şu Çılgın Türkler 
(2006) gibi tiyatro oyunları, başta Devlet Tiyatroları olmak üzere ülkemizin en 
seçkin tiyatro sahnelerinde gösterime girdi. Ayrıca 1989’da Kurtuluş Savaşı’nı 
konu edinen 20 bölümlük “Kurtuluş” adlı dizinin senaryosunu yazdı ve TRT’ye 
verdi. Genellikle birey-toplum çatışmasını işleyen tiyatro oyunlarını, yalın bir dille 
ve halkın anlayacağı biçimde yazdığı için, geniş bir izleyici kitlesi tarafından 
ilgiyle ve beğeniyle takip edildi. 

Korkma İnsancık Korkma (1999), Romantika (2000), 19 Mayıs 1999, 
Atatürk Yeniden Samsun’da (İki Cilt, 2003) ve Şu Çılgın Türkler (2005) adlı 
romanlarıyla Turgut Özakman,  Çağdaş Türk Edebiyatı’nda da kendine bir yer 
açmayı başardı. Özellikle Mustafa Kemal’in önderliğinde yeni bir devletin ve 
ulusun doğuşuyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın öyküsünü geniş kitlelere 
anlatmayı ve öğretmeyi amaçlayan Şu Çılgın Türkler adlı belgesel romanı, 
toplumun bütün katmanlarında büyük bir beğeni ile karşılandı; yüzlerce baskı yaptı 
ve bugüne değin çok farklı ortamlarda konuşuldu ve tartışıldı. 

Özakman, Cumhuriyet Dönemi tarihiyle de yakından ilgilendi ve yukarıda 
adlarını vermiş olduğumuz romanların dışında, Dr. Rıza Nur Dosyası (1995), 1881-
1938, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi (1999) ve Vahidettin, M. 
Kemal ve Milli Mücadele, Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar (2000) adlı 
incelemeleri yayımladı. Ayrıca Bizi Dinler misiniz?, Dil Üzerine Konuşmalar 
(1969), Radyo Notları (1969), Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği (1998) gibi 
yapıtlara da imza attı. 
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