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Buyuk mtitefekkir ve devlet.adamr Ordinaryus Profesor $emseddin Gunaltay 19

Ekim 1961 gunu vefat etti. istanbul Universitesinde senelerce 6{retim tjyesi
srfatryla galrgarak binlerce talebe yetigtiren, btituin tarihgilerin ya dof rudan
do$ruya veya negriyatr vasrtasryla hocasr olan bu faziletli 6limin kaybr Ttirklilk

I lSleminde.ve hassaten tiniversite gevrelerinde derin bir tizrintri ile kargtlandr.
Genig olEirdeki negriyat ile memleket irfanrna hizmet etti6ini, iEtimai ve siyasi

ff ff ffi ttliitiiiffiff lx:,rigf if Hnfi;#":11.:ml*?i"
faaliyetleri etrafh bir surette tetkik edildi$i zamant yaptr$r hizmetlerin cinemi ve

, yanm asrrlrk.tarihimizdeki mevkii daha iyi anlagrlacak ve bu ornek hayat,
gelecek nesiller igin birer ders mahiyetini tagtyacakttr. Rahmetli Ustadtn

hatrrasrnr taziziEin, Profes6r M. Tayyib Gdkbilgin'in (6 Kasrm 1961 tarihli) Vatan gazetesinde
negretti$i $emseddin GUnaltay baglr{rnt ta5ryan yaztslnl aynen naklediyoruz:

"Tam krrk rig sene evvel Kasrm ayrntn baglarrnda idi. Mondros mutarekesi aktedilmig, harp kabinesi.' '^ :drigmug, evvel6 lzzet, Tevfik Paga kabineleri kurulmu5, Mebusan Meclisi eski htiktimet adamlartntn
6li divana sevki meselesini muzakere ediyordu. Bu maksatla kurulan hususi enctimende -ki buna
beginci gube denilmi5ti- sorguya gekilmeleri kararlagttrrlan Said Halim Pa5a, Qtirtiksulu Mahmut
Paga, Cavid Bey vesaire gibi harbin sorumluluiunu yriklenmig kimselerin sorgulart straslnda, onlara
sual soran, bu feci 6krbetin hesabrnr isteyenler arastnda g€ng, enerjik ve hamiyetli bir milletvekili
riye dikkati qekiyordu; Ertu{rul mebusu $emseddin Bey,

Gtinaltay'rn ilim ve fikir hayatr ile birlikte, hemen hemen aynt zamanda, siyasi faaliyeti de
baglamrgtr denilebilir. 1915 de ittihat ve Terakki partisinden bir mebus srfatiyle Meclise girdifri vakit
henuz otuz iki yagrnda bir gengti, ilmi fikri hayatrnrn verimli qa!rna daha ulagamamtgtr. Gergi ikinci
megrutiyet devrinin tr.irklegmek-isldmlagmak, muasrrlagmak (batrlr olmak) parolalart ile umumi
efk6r dnunde sdz ve tartrgma konusu edilen fikir cereyanlartna o da karrgmrg, dini mecmualardaki
negriyatr ile bir islimcr olarak tanrnmrgtr. Ancak Batr k0ltrirri ile temastndan kazandr$r tenkid ruhu
ile hareket etmekte, koyu geriatgrlardan ve muteassrp dindarlardan kolayltkla aynlarak bu
istikamette mUmtaz bir yer almakta idi. $emseddin Gtlnaltay'tn Zulmetten nura, Hurafattan
hakikata adlr eserleri bu drigiinUg ve davranrgrnr agrklamakta, isl6miyetin terakkiye mani olmadr!r
gerge$ini nasrl savundulunu ortaya koymaktadrrlar.

$emseddin Bey, dinde aydrnlr$r ve hurafelerden, taassuptan kurtulmug saf ve temiz bir
miislumanh!rn cemiyet hayatrnda yerlegmesini isterken, di$er yandan da, milletin arttk cihadt
ekbere baglamasr y6ni yeni hayatta daima yUkselmek, tarihin bize tayin etti$i gerefli mevkii
alabilmek igin, bilimsel, sosyal, ekonomik ve teknik zaferi temin edecek vasttalart bulmast
Irizumunu ve zaruretini ileri srirtiyordu.

Gunaltay, istikl6l Savagrndan ve zaferden sonra diyordu ki:

"Yeni Trirkiye'nin mustakbel yrikselmesi igin en btiyrik tehlike, milletin rehberlerine kargr beslenmesi
zarufi olan samimi itimadln sarsrlmamasrdrr. Bir Eok zararlt telkinlerin gittikge derinlegmek uzere
halk ile rehberleri arasrnda bir ugurum agrlrrsa, ihtiraslr vatansrzlartn, ftrsat dUgkunti dtigmanlarln
akrl ve hayale gelmez entrikalarr bag gdsterecek, ig tefrikalar elde edilen buttin kazanElarr yok
edecektir. Turk'ri hig bir gey yrldrrmaz, fakat tefrika oldUrur. T0rk'tin en korkung dtigmanr tefrikadtr'
Turk'rin tarihi, tefrikanrn daima izmihlSl ile neticelenmig oldufunu g6stermektedir."

igte bu dtigtinceler, Grjnaltay'a, Turkrin tarihini tanrtmaya, milli ruhunu tahlile, milli karakterini
tayin etme$e sevk etmig, Maziden atiye adh kitabrnr bu gayeyi temine y6nelmig bir kalem tecrtibesi
saymrgtrr. Ona gdre, cumhuriyetin i16nr srralarrnda, bir tarihi devir kapanarak yeni bir tarihi devir
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baglamrgtrr ve bu strada, yeni TUrkiye'nin nasrl temeller rizerine kurulmasr l6zrm geldifiini
anlayabilmek igin, TUrk'un milli ruh ve karakterini, yeni ihtiyaglarrnr aragtrrmaya kat'i bir ihtiyag
vardr,

$emseddin Glinaltay, bu trirkgri vasfr ile Ttirk tarihi rizerindeki tetkik ve tetebbularrnr
derinlegtirmekte ve genigletmekte idi. Miitareke devrinden beri istanbul Danilfunununda tedris
ettif i Ttirk tarihini, Trirk medeniyet tarihini ilmi ve metodlu yollardan aragtrrmaya devam etmekte,
bir ktsrm Batr ilim muhitlerinde son yriz yrllarrn kin ve garaz hisleri ile beslenmig sabit fikirlerini
gurtitmekte buytik bir bagarr gdsteriyordu. Bu maksatla, birinci Trirk tarih kongresi Ankara'da
toplandr$r zaman, o "islam medeniyetinde Turklerin mevkii" konusunda bir tebli$ yaptr ve bunda
Ttirk zek6 ve irfanrnrn isl6m medeniyetinde ne derece 6mil oldu$u keyfiyetini tayine gahgtr.

Atattirk'un yeni ve ytiksek bir ruh ve drigiinrig ile Ttirk Tarih Kurumunu tesis etti$i ve milli tarih
meselesini, bunun tahlil ve tenkidini, toplum hayatrmrza hdkim olmasrnr istedi$i bir srrada,
$emseddin Grinaltay, ilmi otoritesi ile bu tezi ele ahyor. isl6m medeniyetinin hakiki 6mil ve
mtjessirlerini tayin etmenin ilmi bir vazife oldu$unu, aynr zamanda, bazr garplr tarihgileri de ighat
ederek, "ESer Ttirkler isl6m camiasrna girmemig olsalardr, isl6m medeniyeti vricut bulmaz, o derece
inkigaf etmez, o derece genig iklimlere dairlmazdr" diyerek do$ru ve agrk bir hukme varryordu.
Diyordu ki, "Turkler neticesinde gdruyoruz ki Ebu Mtislim ihtililinin iktidar mevkiine getirdifii
Toharistan, Horasan, Maveraiinnehir Ttlrkleri isl6m heyeti igtimaiyesi rizerinde n6fiz bir rol
oynamaya bagladrklarr andan itibaren fen, san'at, hukuk, dini telekki sahalarrnrn her birinde feyizli
bir hareket baglamrg, neticede isl6m medeniyeti denilen bUyrik medeniyet vticut bulmugtur.
Emeviler devri nihayetine kadar isl6m c6miasrnr kaplayan fikri durgunlu$un, Tr.irklerin h6kim bir
vaziyette bu camiaya girmelerini mtiteakip feyizli bir harekete inkrlap etmesi sebepsiz de{ildir. Bu
hareketi yapan Ttirkler irfan, medeniyet, dima$i tegekktil itibariyle c6miayr tegkil eden di{er
unsurlarrn fevkinde bulunuyordu".

$emseddin Grinaltay, bu sahadaki Eahgmalarrna bUyUk bir hrz ve vukufla devam etti, Bir taraftan
tegri? hayatta vazife yaparken difer yandan istanbul Universitesinde ve yeniden kurulan Ankara
riniversitesinde Trirk tarihi hakkrnda dersler veriyordu.

7937 de Dolmabahge sarayrnda, milletlerarasr bir mahiyet arzeden, ikinci Trirk Tarih Kongresi
toplandrlr zaman, Gr.inaltay'rn, Turk tarihinin di$er mUhim bir problemi uzerinde, "isl6m dUnyasrnrn
inhitatr sebebi Selguk istildsr mrdrr?" konusu hakkrnda bir tebli$ yaptr$rnr goruyoruz, O, bu
tetkikinde IX. ve X. yUzyrllarda isl6m dtinyasrna en parlak devrini yagattrran ilim hareketinin
"selguk TUrklerinin On-Asyayr istilA etmeleri neticesinde durmug ve bu hal isl6m dilnyasrnrn umumi
inhitatrna sebep olmugtur" yolunda ileri siirUlen yanhg goruigri tahlil ve tenkit etmekte, tarihi
vaklalann bil6kis tamamen bunun aksini ispat etti$ini gostermekte idi. Gergekten, Selguk Ttirkleri
Yakrn-garka gelmekle, bu bolgedeki anargik devir son bulmug, kurulan genig imparatorluk dahilinde
emniyet ve asayig teessus etmi9, halkr ezen haksrzhklar zulumler ortadan kaldrrrlmrg ve bu hal,
ticaretin inkigaftna yol agtrdr gibi, dof u ile batr arasrndaki eski ipek ticareti yolu yeniden iglemeye
baglamrgtr. BtitUn din ve mezheplere kargr tarafsrzca ve musamahalr hareket etmek karakterinde
bulunan Ttirkler mezhep kavgalarrna da son vererek inang ve vicdan htirriyetinin Trirkistan'dan
Akdeniz'e kadar uzanan genig sahada hrikiimran olmasrnr sa$lamrgtr.

$emseddin Giinaltay siyasi hayatta bir gok 6nemli
unutulmayacak roller oynadrf r son devirlerinde de
dederli yayrnlarrna ara vermedi.

mevkiler aldr$r ve millet hayatrnda asla
Trirk tarihi rlzerindeki gahgmalanna ve gok

Yakrn-do$u tarihinin btitrln olaylarr ve meseleleri onun gahgma ve incelemeleri sayesinde briyrik
nisbette aydrnh$a kavugmug, Anadolu, Suriye, Filistin, iran ve di$er Orta-dolu bdlgeleri uzerindeki
negriyatr tarihgili!imize btlytik faydalar sa$lamrgttr. Turk tarihgili$i, $emseddin Grinaltay'rn gahsrnda
de$erli bir hocastnr, mtistesna bir tarihgisini kaybetmekle derin bir acr ve elem duymugtur. Ancak,
yrllarca ders verdifi,feyiz da$rttr$r universiteler, yirmi bir sene devamh olarak bagkanlrk yaptr$r
Ttirk Tarih Kurumu, onu temiz ve yi.iksek bir siyasi gahsiyet oldu{u kadar btiytik Trirk milletinin
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engin ve gerefli tarihini tantyan ve 6mrti boyunca da genE Turk nesillerine bunu tanrtmaya galgan
olgun bir tarih 6limi srfatryla da hatrrlayacak ve onunlr:rk tarihgilifrine yaptrdr ruy'i'r;ijiij[- '
hizmetleri daima grikranla anacaktlr.

ESERLERi

Eski Tiirk Harfleriyle:

Fennin En Son Kegfiyatrndan. istanbul 1912 Matbaa-i Ahmed ihsan ve gurek6sr 192 s,
Zulmetten Nura. istanbul 1915 Tevsi-i Trbaat Matbaasr. 405 s. (2. bsm. 1915, 3.bsm. 1925)
Hurafattan Hakikata. listanuut; 1916 Tevsi-i rrbaat Matbaasr. 368 s.
isl6m Tarihi. I.k. istanbul t922-r925 Evkaf-r islAmiyye Matbaasr. 416 s.
Mufassal Ttlrk Tarihi. 5. c. istanbul 1922-7924 Evkaf Matbaasr - Matbaa-i Amire.
Tarih-i Edyan. I. c. istanbut 1922 Kanaat Matbaasr. 320 s,
Felsefe-i Ul6. isbat-r Vacib ve Ruh Nazariyeleri. (istanbul) 1923 Evkaf-r isl6miyye Matbaasr.
582 s.
isl6mda Tarih ve Mtiverrihler. istanbul 7923-1926 Evkaf-r islAmiyye Matbaasr. 464 s.
Maziden Atiye. istanbul 1923 Kanaat Ktittiphanesi. 316+4 s,
Muntehap Ktraat, (Dartilhil6fe medreseleriyle bil0mum medaris-i ilmiyede tedrisi kabul
edilmigtir). I. k. (istanbul) 1923 Kanaat Matbaasr. 160 s.
isl6m Dini Tarihi. istanbul 1924 Darulfrinun Matbaasr. 296 s.
Mufassal rrirk Tarihi. 6. k., 2. bsm. istanbur 1925 Matbaa-i Amire.

Yeni Tiirk Harfleriyle:

Miisltimanh$rn Qrktr$r ve Yayrldr$t Zamanlarda Orta Asya'nrn Umumi Vaziyeti. Ankara 193?
BagvekAlet Mridevvenat Basrmevi. 89 s.
Mezopotamya-Sumerler, Akatlar, Gutiler, Amrirtjler, Kassitler, Asurlular, Mitanniler; ikinci
Babil imparatorluf u. istanbul 1934 Akgam Basrmevi 52 s.
Suriye ve Palestin. tstanbul 1934 Akgam Basrmevi. 52 s.
Ttjrk Tarihinin Ana Hatlarr Eserinin Miisveddeleri. istanbul 1934 Akgam basrmevi. 208 s.
ibraniler. istanbul 1936 Akgam Matbaasr. 62 s.
La d6cadence du monde Musulman est-elle due 6 I'invansion des Seldjoucides? istanbul 1937
Devlet Basrmevi. 16 s.
isl6m Dtinyasrntn inhitatr Sebebi Selguk istil6sr Mrdrr? tstanbul Lg37,2. TrlrkTarih Kongresi.
15 s. (Yeni basrm: 1938).

o Turk Tarihinin ilk Devirleri Uzak $ark, Kadim Qin ve Hind. istanbul 1937 Milli Mecmua
Basrmevi. 309 s.

r Ttirk Tarihinin ilk Devirlerinden Yakrn $ark, El6m ve Mezopotamya. 1937 Devlet Basrmevi.
307 s. Trirk Tarih Kurumu yayrnlarrndan. VIiI. Seri No. 3

I Ttirk Tarih Tezi Hakkrndaki intikatlarrn Mahiyeti ve Tezin Kat'i Zaferi. (Ayrrbasrm), istanbul
1938 Devlet basrmevi, 337-365 s.

r Atati.irk'un TarihEili$i ve Fahri Profesorhilti Hakkrnda Bir HStrra. (Ayrrbasrm). istanbul 1959
Maarif basrmevi. 2.s.
Tarih. Lise i. istanbul 1939 Maarif Basrmevi xx + 426 s.{2. bsm. 1941).
ibni sina'nrn $ahsiyeti ve Milliyeti Meselesi (Ayrrbasrm) istanbul 1g40 Maarif basrmevi 37 s.
Not: Belleten 23 /24ten ayrrbasrm.
Abbas O$ullarr imparatorlulunun Kurulug ve Ytikseliginde Turklerin Rolti. (Aynbasrm) Ankara
7942TirkTarih Kurumu Bastmevi.ITT + 205 s. Not: Belleten 23 / Zqten ayrrbasrm.
Selguklulartn Horasan'a indikleri Zaman islSm Drinyasrnrn Siyasal, Sosyal, Ekonomik ve Dini
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Durumu. (Ayrtbastm). Ankara 1943 Turk Tarih Kurumu Basrmevi. 60-99 s. Not: Belleten 25
ten ayrrbasrm.

r Yaktn $ark II. Anadolu. En Eski Eaf lardan Akamenigler istilAsrna Kadar. Ankara 1945 Turk
Tarih Kurumu Basrmevi. XIX + 384 s. Tr.irk Tarih Kurumu Yayrnlarrndan. VIII. seri, No. 3

r Yaktn $ark III. Suriye ve Filistin. Ankara 1947 Tirk Tarih Kurumu Basrmevi, XVIII + 468 s.
Turk Tarih Kurumu Yayrnlarrndan. VIIi. Seri, No. 3-III

. iran Tarihi. L c. En Eski ga$lardan iskender'in Asya Seferine Kadar. Ankara 1948 Trirk Tarih
Kurumu Basrmevi. XIX + 344 s.

r Far6bi'nin $ahsiyeti, Eserleri ve Tesirleri, (Ayrrbasrm) Ankara 1951 Tiirk Tarih Kurumu
Bastmevi. 423-436 s. Not: A. U. Dil ve Tarih - Colrafya Faktlltesi Dergisi VIII /4 ten
ayrrbasrm.

. isldmdan 6nce Araplar Arasrnda Kadrnrn Durumu, Aile ve Trirhi Nik6h $ekilleri. (Ayrrbasrm)
Ankara 1951 Ttirk Tarih Kurumu Basrmevi. 69t-7O7 s.

r Yaktngark IV, 2 bl. Ankara 1951 TUrk Tarih Kurumu Bastmevi. XIII + 654 s.
r Hurriyet Mticadeleleri, Haz.: Sabahat Erdemir. (istanbul 1958 Gun Matbaast). 118 s.
o Perslerden Romalrlara Kadar: Selevkoslar, ,Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama

Krralhklarr . Ankara 1951 T.T,K. Basrmevi 253 s.

Kaynak: Turk Tarih Kurumu; Kurulug, Amao, ve Qalrgmalan / Fahri Qoker.- Ankara:Turk Tarih
Kurumu, 1983.- (Trirk Tarih Kurumu Yayrnlarr XVI.Dizi-Sa. 48)
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