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Öz
Makalede, Milli Mücadele ve Atatürk dönemi tarihine ait kaynaklann saklandigi-'-

yerler, türleri, özellikleri, tarihçi tarafindan kullanim alanlan ve isleme yöntemleri üzerinde

durulmakta, her bir veri türünün, tarihi bilgi üretimine katkisi tespit edilmeye çalisilmaktadir.

Kaynaklann saklandigi yerler, üç kisim halinde incelenmektedir: l-Arsivler, 2- Kütüphaneler,

3- Müzeler. Her bir kurumun niteligi ve önemi hakkinda bilgi verilerek, basvurulmasi gereken

belli baslilannin adlan belirtilmistir. Arsivlerde saklanan kaynaklar cerideler, gazeteler,

dergiler, mecmualar ve diger süreli yayinlar, günlükler ve günlük notlan, mahkeme zabitlan,

meclis zabitlari, mektuplar, not defterleri kayitlan, nüfus idaresi kayitlan, resmi dairelerde

tutulan kayitlar, resmi yazismalar, tapu sicilleri, tebrik mesajlan ve yazilan ve telgraflar

olarak tasniflenmis, içerikleri ve kullanim yöntemleri hakkinda bilgi verilmistir.

Kütüphanelerde saklanan kaynaklar, Atatürk'ün söylev ve demeçleri, önemli konusmalari,

Atatürk'ün vecizeleri (özdeyisleri), biyografiler ve otobiyografiler, devlet büyüklerinin

söylev ve demeçleri, döneme ait kanun ve yönetmelikler, hatiralar (hatirat), her çesit edebi

eser (siir, hikaye, roman), istatistik kayitlan, kongre ve seminer notlan ve tutanaklan,

kronolojiler ve kronolojik bilgiler, milli mücadele anekdotlan, hikayeleri ve fikralari, yabanci

yayinlar, yilliklar, almanaklar ve anallar adlari altinda tasniflenerek, haklarinda bilgi

örnekleriyle birlikte verilmistir. Müzelerde saklanan kaynaklarin yalnizca adlarinin

siralanmasiyla yetinilmistir. Makalenin amaci, tarih arastirmacilari ve ögrencilerini, döneme

iliskin kaynak malzeme türleri ve bunlarin bütünlesIk biçimde kullanimi hakkinda

bilgilendirmektir.

Anahtar Sözcükler: Milli Mücadele, Atatürk, tarih metodolojisi, kaynak, arsiv, kütüphane,
müze.

* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Enstitüsü, facun@hacettepe.edu.tr
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Abstract

Examining the source material from the period of National Struggle and the era of Atatürk,
this article focuses on the places where these documents are housed, their types, and methods
by which theyare studied. The artiele also emphasizes the ways in which the historian makes
use of the information these sources provide and their contribution to the advancement of
historieal knowledge. The article analyses the location of the source materials under three

headings: archives, libraries, and museums, and provides contact information for some of the
main locations.The source materia] housed in the archives is categorized under the headings

of newspapers, journals and periodicals, diaries, court records, parliament papers, private
letters, notes, censuses, official records, official correspondence, registers, postcards, and

telegrams. Information is given about the content of each source and its use in historica]
studies. Sources found in the ]ibraries are classified under the categories of speeches and

statements by Atatürk, sayings by Atatürk, biographies and autobiographies, statements by
statesmen, law codes, memoirs, literary sources (poems, stories, novels), statistics, congress

aiiii~y,giposiumrecords, chrono]ogies, anecdotes, yearbooks and almanacs. Information is
also given about each of these sources together with sample studies. Finally, the names of
artifacts displayed in museums and public places are listed, and some summary information

is giyen. This article aims at bringing to the attention of history students and researchers the
abundanceof the source material conceming the national struggle and Atatürk' s life, and their

use in an integrated way.
Keywords: Nationa] Struggle, Atatürk, methodology of history, source, archive, library,
museum.

Giris
Yakin dönem tarihi kapsamina giren Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerine aIt

kaynak türlerinin çesitliligi ve boBugukarsisinda, bunlardan yeterince istifade edildigini

söylemek mümkün degildir. Döneme dair arastirmalarda, kuBanilan belgelerin kaynak
degeri, formüle edilen sorulara cevap verebilirligi ve nesneBigi gibi konularda elestirel
degerlendirmenin, çogu zaman göz ardi edildigi gözlemlenmektedir. Halbuki, bir tarih
arastirmasinda yapilacak ilk is kullanilan kaynagin sagladigi verinin sinirlanni,
geçerligini ve güvenilirligini tespit etmektir. Kaynak kritiginin yapildigi bu ön
çalismadan sonra, kaynagin ihtiva ettigi verinin degerlendirilmesine geçilebilir. Bir
konunun yalnizca bir kaynak grubu üzerinden çalisilmayacagi, diger kaynak gruplan ile
baglantilarin kurulmasi geregi herkesçe bilinmektedir. Ancak,zaman ve konu
sinirlamasi gibi nedenlerle, tarih arastirmacilannin, genelde, yalnizca yazili kaynaklara
müracaat etmekle yetinilmektedir. Cumhuriyet tarihinin günümüze dogru ilerledikçe

giderek artan kaynak türleri dikkate alindiginda, mümkün oldugunca fazla kaynak
türünü kuBanmanin geregi kendiliginden ortaya çikmaktadir.

Bu makalede, Milli Mücadele ve Atatürk dönemin tarihine ait kaynaklann

muhafaza edildigi yerler, türleri, özeBikleri, tarihçi tarafindan kuBanimindakiavantaj ve
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dezavantajlan üzerinde durulmakta, her bir veri türünün, tarihi bilgi üretimine ne tür

katkisi olacagi tespit edilmeye çalisilacaktir. Öncelikli olarak, veri türlerinin toplu bir
degerlendirmesinin amaçlandigi çalismada, veri türlerine ve bunlar üzerinde yapilan
arastirmalara iliskin örnekler, makalenin hacmini haddinden fazla artiracagindan, birkaç
örnekle yetinilmistir.i

Kaynaklarin Bulundugu Yerler

Arsiv/er

Latince'de resmi daire, belediye sarayi anlamindaki
kelimesi günümüzde üç manada kullanilmaktadir:

I. Tarihi belgelerin saklandigi yer.
2. Tarihi belgeleri saklamak ve onlara ulasimi

archivum' dan gelen arsiv

kolaylastirmakla sorumlu
organizasyon.

3. Devlet, çesitli kurum ve kuruluslar, bireyler ve aileler tarafindan olusturulan
veya toplanan; olaylan, gelismeleri, kurumlann yapilan ve fonksiyonlanni,
bireylerin kariyerlerini ve faaliyetlerini belgeleyen evrak, film, görsel isitseI
materyal gibi kayitlar.

Modern arsivlerde saklanan kayitlar, fotograf, film, video ve ses kayitlan,
bilgisayar kayitlan ile birlikte, elyazmasi, mektup, günlük gibi basilmamis belgeleri
içerir. Kurumlar gibi bireyler de, faaliyetlerinin neticesinde, yazilar yazarak, fotograflar

çekerek, filimler yaparak, günlükler, raporlar veya diger tür belgeler tutarak kayit
olustururlar. Arsiv degerini tasiyan bu kayitlar, geçmis hakkinda, gerçekte ne olduguna,

niçin ve nasil olduguna dair önemli bilgiler ihtiva eder. Arsiv materyalini diger
kayitlardan ayirt eden en önemli nokta, kayitiann sürekli olarak saklanmasidir.
Kütüphanelerin aksine, arsivier basili olmayan materyali muhafaza eder. Arsiv
materyalleri birincil kaynak olarak da bilinir. Arsiv kaynaklan, tek nüshali ve yerine
konulamaz belgelerdir. Tabiati geregi, arsiv materyalleri, kolayca zedelenebilinen
uygunsuz kullanima duyarli belgelerdir. Bir arsiv materyali kaybolur, çalinir, tahrip
edilir veya yanarsa içindeki bilgi de, geri getirilerneyecek biçimde kaybolur. Bu nedenle
arsivler belirli güvenlik uygulamalanna tabidir. Yine ayni nedenle, arsiv materyali,
kontrol altinda, özelokuma salonlannda kullanima sunulur.

Olusturulmalan bakimindan, tarihi belgelerin saklandigi tarihi arsivler ve kamu ya
da özel kurunilann faaliyetleri esnasinda ürettikleri belgelerden olusan kurum arsivleri
olarak; bulundukIan ortam bakimindan ise, fiziki ve elektronik arsivler olarak ikiye

Bu konuda, dönemin kaynaklannin toplu degerlendirildigi, müracaat eseri niteligindeki takip eden

çalismalara bakilabilir: Semih Yalçin, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Kayna/dar, Siyasal Kitabevi, Ankara

2004. Fatma Acun, Yakin Dönem Tarihi Metodolojisi, Hacettepe Üniversitesi Yayinlan, Ankara (baskida).
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ayrilabilir. Tarihi arsivler fiziki mekanlarda muhafaza edilmektedir. Kamu veya özel
kurum arsivleri ise baslangiçta fiziki mekanlarda olusturulmalanna ragmen, gelisen
teknoloji sayesinde, elektronik ortamlara aktarilmaktadir. Elektronik arsivIere, Açik
Erisim Arsivi de denilmekte ve daha çok kurumlar tarafindan benimsenen bu arsiv
türünde, belgeler elektronik ortamlarda saklanarak Internet üzerinden kullanima
sunulmaktadir. Milli mücadele ve Atatürk dönemine iliskin belgelerin muhafaza edildigi

arsivlerin baslicalan alfabetik sirayla asagida verilmistir. Resmi kurumlarin bütün
arsivleri zikredilmeyip, Resmi Kurum ve Kuruluslarin Arsivleri kategorisine dahil
edilmistir.

. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baskanligi (ATASE) Arsivi, Ankara:
Osmanli son dönemindeki savaslar ve Milli Mücadele'nin askeri yönüyle ilgili

belgeler mevcuttur.. Bakanliklar ve Resmi Kurum Kuruluslarin Arsivleri, Ankara: Ilgili
bakanliklarda bulunmakta ve bakanligin Cumhuriyet dönemine ait evraklari
muhafaza edilmektedir. Bunlar, bakanliklarin isleyisi esnasinda üretilen

belgelerdir.
. Cumhuriyet Arsivi, Ankara: Mim Mücadele, T.B.M.M. hükümeti ve

Cumhuriyet dönemine ait, resmi belgeler bulunmaktadir. Günümüzdeki çesitli
resmi kurum ve kuruluslarin, Cumhuriyetin ilk yillari ve öncesine ait evraklari

da, arsiv bünyesinde muhafaza edilmektedir. Arsive Internet'ten

ulasilabilinmekte ve katalog taramasi yapilmaktadir (http://www.devletarsivleri.
gov.tr).. Cumhurbaskanligi Arsivi, Ankara: Cumhurbaskanligi makaminin ihdasindan

itibaren (1923), bu makam ve makama gelenlerle ilgili resmi belgeler
saklanmaktadir.

. Emekli Sandigi Arsivi, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
kurulmasindan sonra, çesitli kurumlar için olusturulan emekli sandiklari ile 1950

yilinda kurulan Emekli Sandigi Genel Müdürlügü'ne bagli olarak kamu
kesiminde çalisan memurlar ve askeri personele ait emeklilik, maluliyet, ölüm
vb. konularda kayitlar muhafaza edilmektedir. Günümüzde T.C. Sosyal
Güvenlik Kurumu bünyesinde yer almaktadir.

. Inönü Vakfi Arsivi, Ankara: Ismet Inönü'ye ait çesitli belgelerin saklandigi
özel bir arsivdir. Arastirmaciya açik degildir. Ancak, özel izinle arastirma

yapilmaktadir.
. Kizilay Arsivi, Ankara: Yardim kurumu olan, Osmanli dönemindeki Hilal-i

Ahmer Cemiyeti, günümüzdeki Kizilay'in kurum tarihine ve faaliyetlerine

iliskin belgeleri ihtiva etmektedir.
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. Osmanli Bankasi Arsiv ve Arastinna Merkezi, Istanbul: Bank-i Osmani-i Sahane

adiyla 1863'de kurulan bankanin faaliyetlerine iliskin evrak muhafaza edilmektedir.

Bankanin, Türkiye disinda, Fransa ve Ingiltere'de de arsivleri bulunmaktadir.

Türkiye'de arastirmacilara açilan ilk özel arsivdir. Osmanli hnparatorlugu'nun

merkez bankasi, emisyon bankasi ve hazinedari olarak görev yaptigi döneme ait

belgeler mevcuttur. Muhasebe defteri, zabit ve yazisma dosyalari, personel kayitlari

ve fotograflari, hisse senedi ve banknot gibi belgeler de bulunmaktadir. Arsiv

katalogu Internet'ten sorgulanabilmektedir (http://www.obarsiv.comlarsiv-
arsiv.html).

. Tapu Kadastro Genel Müdürlügü Kuyud-u Kadime Arsivi, Ankara:
Osmanli Devleti'nde, 1848'den itibaren tutulan tapu tahrir ve tapu sicil defterleri
bulunmaktadir. Balkanlar'dan Kafkaslara ve Basra körfezine kadar uzanan,

günümüzde 30'dan fazla devleti içerisine alan cografi sahanin Osmanli
dönemine iliskin bilgileri, arazi, nüfus, idari ve mülki taksimat konularinda
kayitlan ihtiva etmektedir. Toplam 2334 adet defter mevcuttur. Bu defterler,
mülkiyet ve sinir ihtilaflari konularinda günümüzde de kullanilmaktadir.
Cumhuriyet dönemine ait arazi ve mülkiyet kayitlari da mevcuttur.. TBMM Arsivi, Ankara: TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açilisindan bu yana
yürüttügü yasama ve yönetim görevleri sonucunda olusan, her türlü yazili evrak,
defter, resim, plan, harita, fotograf, film, fotokopi, ses ve görüntü bandi ve
benzeri belge ve materyali ihtiva etmektedir. Arsiv materyali Dosyalar,
Tutanaklar, Komisyonlar Evraki ve Kayit Defterleri halinde dört kisimda
tasniflenmistir.

. Türk Tarih Kurumu Arsivi, Ankara: Osmanli son dönemi, Kurtulus Savasi,
Cumhuriyetin ilk yillari ve Atatürk dönemine ait, dört bölüm halinde tasnif
edilmis belgeler bulunmaktadir. Satinalma veya bagis yoluyla edinilen çesitli

belgelerin büyük bölümü Osmanlicadir. Latin harfli belgelerin yani sira,
Ingilizce, Fransizca, Almanca belgeler de bulunmaktadir. Arsivin, yirmi bine
ulasan zengin bir fotograf koleksiyonu da bulunmaktadir.

. Üniversite Arsivleri, Ankara, Istanbul ve diger sehirlerde: Kuruluslarindan

itibaren, üniversitelerin isleyisi esnasinda olusan egitimle ilgili kayitlari ihtiva
etmektedir. Her üniversitenin kendi bünyesinde yer almaktadir.

. Vakiflar Genel Müdürlügü Arsivleri, Ankara, Istanbul ve digerleri:
Osmanli ve Cumhuriyet döneminde kurulan vakiflara ait kayitlar muhafaza

edilmektedir. Arsiv Ankara'dadir. Istanbul ve diger bazi illerde de arsivler
bulunmaktadir.
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Ayrica, belediyeler çesitli okullar, özel kuruluslar ve ailelerin dearsivleri vardir.

Kütüphaneler

Arsivlerin ardindan arastirmacilarin müracaat edecegi ortamlardan ikincisi

kütüphanelerdir. Arastirina konusu ile ilgili yayinlanmis eserlere kütüphanelerden
ulasilabilir. En sade tanimiyla kütüphane, kitap ve süreli yayinlarin toplandigi yerdir.
Kütüphane ile sahislarin özel koleksiyonlarina da atifta bulunulmaktadir. Fakat genelde
kastedilen, bir kurum veya sehir idaresi tarafindan kurulan ve desteklenen büyük yayin
koleksiyonlaridir. Kütüphaneler, arsivleri gibi yayinlanmamis ve tek nüshali belgeleri
degil, yayinlanmis ve nüshalari olan eserleri bünyelerinde toplar. Akademik ve halk

kütüphaneleri olarak ikiye ayrilabilir. Akademik kütüphanelerin amaci, akademik
arastionayi ve ögrenimi desteklemektir. Bu tür kütüphanelerde, akademik olmayan
yayinlar bulundurulmaz. Büyük kurumlar, belli konuda akademik ihtisas
kütüphanelerine sahip olabilir. Milli Kütüphane ve Üniversite kütüphaneleri, bunlarin
bünyesinde yer alan koleksiyonlar (sanat, müzik gibi) arastirinacilarin çalismalarinin
baslangicinda müracaat edecegi yerlerdir.. Ankara Üniversitesi Türk Inkilap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi, Ankara.

. ATASE Baskanligi Kütüphanesi, Ankara.

. Kamu Kurum ve Kuruluslarinin Kütüphaneleri ve Kitapliklari, Ankara ve diger
illerde.

. Milli Kütüphane, Ankara.

. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Ankara.

. Üniversite Kütüphaneleri (Bilkent Üniversitesi vs.) Ankara.

. Kadin Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, IstanbuL.

Müzeler

Müzeler, eskiyi temsil eiligi, degerli ve ilgi çekici oldugu düsünülen nesnelerin,

bunlara dair bilgilerin toplandigi, muhafaza edildigi ve sergilendigi binalardir. Müzeler,
halka ve arastionacilara ilham almalari, ögrenmeleri ve arastirina yapmalari için çesitli
kültür nesnelerini ve numunelerini sunar. Kar amaci gütmeyen ve toplumun hizmetinde
olan müzeler halka açiktir. Belli bir dönemi kapsayan müzeler oldugu gibi, belli temaya

yönelik müzeler de mevcuttur. Teknolojinin yarattigi imkanlardan istifade edilerek,
günümüzde müzeler sanal ortamda ziyaretçilere açilmaktadir. Milli Mücadele ve
Atatürk dönemiyle ilgili asagida adlari siralanan müzeler, halka ve arastirinaciya açiktir.

Anitkabir Müzesi (Ankara), Atatürk Egitim Müzesi (Ankara). Atatürk Evleri
(muhtelif sehirlerde), Atatürk Müzeleri (muhtelif sehirlerde), Dolmabahçe Sarayi
Müzesi, (Istanbul), Etnografya Müzesi (Ankara), Türk Inkilap Tarihi Müzesi (Ankara
Üniversitesi, Ankara), 75. Yil Egitim Müzesi (Ankara).
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Kaynak Türleri ve Tanitimi

Arsiv/erde Muhafaza Edilen Kaynaklar

Yazili Kaynaklar

Milli Mücadele ve Atatürk dönemine ait arsiv kaynaklan çogunlukla yazilidir, daha
az miktarda olmak üzere görsel ve sözlü kaynak türleri de mevcuttur. Milli MÜcadele
dönemi kaynaklan, çogunlukla el yazisi ile yazilmis, ilgililerin imzalanni tasiyan
belgelerdir. Atatürk dönemi belgeleri ise, genellikle matbu eserlerdir. Her iki tür belge
de arsiv belgesi niteligindedir ve asagida alfabetik sirada sunularak, haklannda bilgi
verilecektir.

. Cerideler

. Gazeteler, Dergiler ve Mecmualar ve diger Süreli Yayinlar. Günlükler ve Günlük Notlan

. Mahkeme Zabitlan

. Meclis Zabitlan

. Mektuplar. NotDefterleriKayitlan

. Nüfus Idaresi Kayitlan

. Resmi Dairelerde Tutulan Kayitlar

. Resmi Yazismalar

. Tapu Sicilleri

. Tebrik Mesajlan ve Yazilan

. Telgraflar

Cerideler

Cerideler, Osmanli döneminde çikanlmaya baslanan, Milli Mücadele döneminde
ve sonrasinda çikanlmasina devam edilen resmi gazetelerdir. Osmanli resmi gazetesi
olan Takvim-i Vekayi (ilk çikisi 1831) Istanbul'da yayinlanirken, TBMM'nin Ceride-i
Resmiyesi de Ekim 1920'de yayina baslamistir. Kasim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti'nin Resmi Gazetesi adini alan resmi gazetenin yayini günümüzde de devam
etmektedir. Kanunlar, tüzükler, bakanlar kurulu kararlan, anlasmalar ve bazi mevzuatin
resmi gazetede yayinlanmasindan sonra yürürlüge girmesi nedeniyle, resmi gazetelerde
bu tür verileri bulmak mümkündür. Özellikle, kanun degisikligi ve yeni yürürlüge giren
kanunlar konusunda, mutlaka müracaat edilmesi gereken kaynaklardir.

Ceride-i Havadis, Tercüman-i Ahval, Ruzname-i Ceride (Tibbi Takvim),
Ruzname-i Ceride-i Havadis.

Gazeteler, Dergiler, Mecmualar ve Diger Süreli Yayinlar

Döneme iliskin hemen her tarih arastirmasinda müracaat edilmesi gereken günlük
gazeteler, tarih arastirmalannda kullanilan basili kaynaklardan, beklide en önemlisidir.
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Gazeteler tarihçiye üç noktada veri saglar. Ilki, döneminde en çok etki yaratan siyasi ve

toplumsalolaylari ve görüsleri yansitir. Ikincisi, gazeteler meydana gelen olaylara iliskin'

günlük kayitlari sunar. Diger bir ifadeyle gazeteler, tarihi olaylarin kaydedildigi ilk

müsveddelerdir. Üçüncüsü, gazeteler günlük haberciliginin yani sira, bazi konularda

ayrintili görüsleri sunar. Gazetelerden edinilen veriler tarihçinin günlük olaylar, siyasi,

sosyal ve ekonomik gelismeler ve dönemin fikriyati hak1anda malumat sahibi olmasini

saglar. Milli Mücadele yillarinda, Türkçe yayinlanan yüze yakin günlük gazetenin yani

sira, 8 Arapça, 12 Fransizca ve 1 Ibranice gazete yayinlanmistir.

Dergi, mecmua vb. yayinlar, genellikle haftalik, 15 günlük, aylik, 3-6 ayda veya

yilda bir çikarilan süreli yayinlar kapsamina girmektedir (Yalçin, 2004: 160-235).

Yorumun, haber vermenin önüne geçtigi, fikirlerin açiklandigi, hatta savunuculugunun

yapildigi yayinlardir. Bu tür yayinlar, belli alanlarda ve konularda ihtisaslasmislardir ve

belli egilimler dogrultusunda yayin yaparlar. O nedenle, üzerine arastinna yapilan

konuyla ilgili, döneminde çikarilan süreli yayinlara mutlaka bakilmali, verilen bilgiler,

yayinin egilimi baglaminda degerlendirilmelidir.

Ittihat ve Terakki Dergisi, Milli Mecmua, Tercüman-i Ahval, Tasvir-i Efkar, Tanin,

Ikdam, Alemdar, Hakimiyet-i Milliye, Babalik, Hürriyet Gazetesi (Londra, Ingiltere),

Kanuni Esasi Gazetesi (Kahire, Misir), Mesveret Gazetesi (Kahire, Misir).

Günlükler ve Günlük Notlari

Günlükler, yazarinin sahit oldugu olaylarla birlikte, olaylar karsisinda gelistirdigi

kendi kisisel tepki ve tavir alislarini yansitan kaynaklardir. Günlük tutan yazar, edebi

metinlerin biçimsel sinirlamalarindan uzaktir. Gözlem yapma, düsünme ve bunlari

kaydetme düsüncesi ön plandadir. Siyasetçilcr için günlükler, otobiyografilerini yazma
zamani geldiginde kullanabilecekleri bir tür hafiza tazeleyici yerine geçer. Tarihçinin

müracaat edecegi çok sayida resmi kayit bulunsa da, 20. yüzyilin siyasi olaylarini ve

aktörlerini inceleyen tarihçi için günlükler ve günlük notlari özel bir önem tasir. Arsiv
kaynaklari içerisinde, yazarinin elinden çikmasi, aracisiz olmasi ve günü gününe

tutulmasi bakimindan ayri bir yere sahiptir. Genis okuyucu kitlesini göz önünde
bulundunnadan kaleme alindiklari için, kimseyi etkileme endisesi yoktur. Ancak,

günlüklerin, günü gününe tutulmus olanlari makbuldür. Olaylar yasandiktan sonra

yazilan günlükler makbul degildir.

On Yillik Savasin GÜnlügü, izzettin Çalislar-Ismet Görgülü-Ömer Çendeoglu, Yapi

Kredi Yayinlari, Istanbul 1997.

Lozan GÜnlügü, Amerika' nin Türkiye Büyükelçisinin Anilari, Hatiralari, Joseph C.

Grew, Türkçeye çeviren: Kadri Mustafa Oragli, Istanbul 2001.
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Mahkeme Zabitlari

Milli Mücadele esnasinda ve sonrasinda görev yapan sivil ve askeri mahkemeler ve

yine ayni dönemlerde, ihtiyaca binaen ihdas edilen Istiklal Mahkemeleri tarafindan

tutulmus olan zabitlar, tutanaklar, raporlar ve nihai mahkeme kararlaridir. Kamu
kayitlari niteligindeki bu tür belgeler, gündelik hayata, sosyal olaylara iliskin önemli

veriler saglar. Bir kismi, küçük çapli anlasmazliklar ve cürümler hakkinda tutulmustur,
bu özelligi sebebiyle, toplum hayatina dair tarihçiye önemli veriler sunar. Ancak,
mahkeme kayitlarinin tamami islenen suçlarla ve anlasmazliklarla ilgili oldugu için,

arastiriciya, toplumun tamami problemli gibi görünebilir. Halbuki kayitlar yalnizca
anlasmazliklari yansitmaktadir. Diger yandan, kayitlara yansiyan, anlasmazliklarin

yalnizca bir kismidir. Tarihçi, her anlasmazligin mahkemeye yansimadigini, bazilarinin

da mahkemeye yansimadan çözüldügünü gözden kaçirmamalidir.

Ankara isiiklal Mahkemesinin Zabiilan (1920-1926 Yillanna Ait), Ahmet Nedim,

Isaret Yayinlan, Ankara 1993.

izmir Suikasii: isiiklal Mahkemeleri Adil miydi? iddianame ve Kazim Karabekir' in

Savunmasi, Sümer KiliÇ, Emre Yayinlan No: 31, Yakin Tarih Serisi: 19, Istanbul

1994.

Meclis Zabitlari

Meclis zabitlari, arastirmacilarin en fazla ilgi duydugu kaynaklardandir. Meclis

oturumlarinda yapilan konusmalari oldugu gibi yansitan bu kayitlar, özellikle politik

söylem çalismalari için önemlidir. Meclis zabitlari,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23
Nisan 1920'de açilisindan itibaren tutulan, günlük çalismalarinin tamaminin

kaydedildigi kayitlardir. Meclis çalismalari ve oturumlarinda ele alinan, ülkenin
gündemini isgal eden meseleler hakkinda karar alma sürecinde yapilan tartismalari
ihtiva etmektedir.

TBMM tutanaklari, 1945 yilina kadar Zabit Ceridesi adiyla yayinlanmistir.

1945-1954 tarihleri arasinda TBMM Tutanak Dergisi, 1954-1960 tarihleri arasinda
tekrar Zabit Ceridesi adiyla yayinlanmistir. Bu tarihten itibaren yeniden Tutanak Dergisi

adini alarak günümüze kadar ulasmistir. Meclis zabitlarinin, özellikle oturumlarla ilgili
kisimlari titizlikle ve dikkatle tutulmus, hakikatte oturumlarda söylendigi gibi olmasina

özen gösterilmistir. Bu nedenle, güvenilirligi yüksek belgelerdir. Diger yandan, resmi

belge olmasi nedeniyle, devlet tarafindan üretilen diger belgeler gibi, resmi görüs lehine

önyargilidir. Arastirmalarda, ilgilenilen konuya dair diger belgelerle birlikte

degerlendirilerek kullanilmasi tavsiye edilir.

Mektuplar

Mektup, sahsa özel yazilmis, yalnizca yazilan kisiyi ilgilendiren, özellikle
telefonun icadindan önce, sikça müracaat edilen iletisim aracidir. Resmi mektuplarin
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yani sira, bu kategoride degerlendirilmesi gereken diger tür de, siyasi aktörlerin ve

bireylerin özel hayatlariyla ilgili mektuplar ve yazismalardir. Her iki tür mektup da, tarih
belgesi olarak, özellikle siyasi tarihçiler için önemli kaynaklardir. Siyasetçilerin özel
mektuplan ve yazismalari, resmi kayitlarda deginilmeyen pek çok seyi açiga çikartmasi
bakimindan önemlidir. Özel mektuplar, eger mevcutsa, sahislarin kisilikleri ve fikirleri
konusunda teferruatli bilgi sunan günlüklerle birlikte degerlendirilmelidir.

Lozan Muahedesine Merbut Mekiuplar, Ikdam Matbaasi, Istanbul Hicri 1339.

Alalürk'ün Özel Mekiuplari, Sadi Barak, Varlik Yayinlari,Ankara 1961.

Not Defterleri Kayitlari

Yapilan toplanti ve görüsmelerde tutulan veya bir vesile ile el yazisiyla yazilmis

notlar, tarihi açidan çok özel önem tasiyan, tabii biçimde meydana gelmis kaynaklardir.

Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yillarinda yasamis önemli sahsiyetler,

komutanlar, askeri ve sivil liderlerin yasadiklari ve sahit olduklari önemli olaylari,

katildiklari toplanti, seminer ve gezileri kaydetmis olduklari not defterlerindeki

kayitlardir. Bu tür kayitlarin orijinalleri arsiv kaynagi olarak kabul edilmekte ve

arastirmacilar tarafindan, özellikle biyografi çalismalarinda kullanilmaktadir.

Atatürk'ün Not Defterleri, Ali Mithat Inan, Gündogan Yayinlari, Atatürkçü

Düsünce Dizisi, Ankara i 998.

Atatürk'ün Not Defterleri, 5 Cilt Genelkurmay ATASE Baskanligi Yayinlari,

Ankara 2005.

Nüfus Idaresi Kayttiari

Dönemin nüfus idaresi tarafindan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslari için tutulmus

olan her türlü nüfus ve hüviyet kayitlaridir. Bu tür kayitlar, toplumun etnik-dini yapisi,

demografik egilimler, göçler vb. konularinda çalisan arastirmacilara teferruatli bilgiler

sunar. Resmi kayitlar olmasi nedeniyle güvenilir kaynaklardir.

Resmi Dairelerde Tutulan Kayitlar
Bürokrasinin isleyisi esnasinda meydana gelen belgeler, resmi kayitlari olusturur.

Arsiv belgeleri içinde en büyük yeri tutan, devlete ait kayitlardir. Üzerinde en fazla
arastirma yapilan bu kayitlar arasinda, resmi yazismalar, raporlar, tutanaklar, alinan ve
gönderilen mektuplar, tebligler, yabanci ülkelerde görev yapan elçilerin yazilari ve
raporlari önemli yer tutmaktadir. Mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluslari, siyasi
partiler, sendikalar vb. resmi hüviyete sahip kuruluslar tarafindan tutulmus olan ve her
geçen gün sayisi ve hacmi hizla artan resmi kayitlar, tarihçiler için önemli bir kaynak
grubunu olusturur.

Resmi Yaztsmalar

Devlet kuruluslari ve sahislar arasinda, belli konulara dair karsilikli yapilan,
gönderen kisi veya kurulusun açik kimligi, yazinin tarihi ve sayisi belli olan, imzali ve
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mühürlü resmi yazismalardir. Milli Mücadele sirasinda el yazisi ile yazilmis bu türden

resmi yazismalar mevcuttur. Yazismalar, belli bir olayi takip ederken arastirmacinin

mutlaka basvurmasi gereken kaynaklardir.

Atatürk'ün Resmi Yayinlara Girmemis Söylev, Demeç ve Yazismalari, Sadi Barak,

Halkevleri Kültür Vakfi, Ankara 1980.

Atatürk'ün Kurtulus Savasi Yazismalari, 2 Cilt, Mustafa Ömer, Kültür Bakanhgi

Yayinlari, Atatürk Dizisi, Ankara 1985.

Tapu Sicilleri

Tapu sicilleri bireylerin, kamu ve özel kuruluslarin arazi kayitlaridir. Arazi
sahibiyeti, intikali ve statüsüne dair bilgileri ihtiva eder. Bu kayitlarin büyük bir

çogunlugu, uzun yillardan beri korunarak günümüze kadar ulasmistir. Günümüzde,
Tapu ve Kadastm Genel Müdürlügü Arsivi'nde saklanmakta olan kayitlar arasinda,
Osmanli Tapu Teskilati ve Cumhuriyetin ilanindan sonra kurulan Tapu Kadastm Umum
Müdürlügü tarafindan, bütün vatandaslarin tasinmaz mallarina, orman arazileri ve

devletin tasinmaz mallarina ve arazilerine ait, tapu kayitlari, kadastm dokümanlan ve
bilirkisi raporlari mevcuttur.

Tebrik Mesajlari ve Yazilari

Dönemin sivil ve asker önemli sahsiyetleri, devletin ileri gelenleri ve yöneticileri
tarafindan el yazisi ile yazilmis, genellikle tarih (gün, ay ve yil) belirtilerek imza edilmis
orijinal tebrik yazilari ve kutlama mesajlari da arsiv kaynaklari arasina dahil edilebilir.
Ancak, arsivlerde bu tür belgelere çok az oranda rastlanir veya hiç rastlanmaz.

Te 19ra.fla r

Milli Mücadele'nin kazanilmasinda telgraf yoluyla haberlesmenin çok önemli bir

yere sahip oldugu ve Anadolu'da çok yaygin biçimde kullanildigi göz önüne

alindiginda, önemi kendiliginden ortaya çikar. Cumhuriyetin ilk yillarinda,
haberlesmenin büyük bir kisminin telgraf araciligiyla yapildigini dolayisiyla, dönemin
önemli sahsiyetlerinin kendi aralarinda veya devlet kuruluslari ile yaptiklari telgraf
haberlesmelerinin önemli oldugunu belirtinek gerekir. Posta Teskilati'nda toplanmis,
büyük bir bölümü orijinal el yazilari ile yazilmis olan Milli Mücadele ile ilgili telgraflar,
takip eden dönemlerde, muhafaza edilmek üzere arsivde bir araya getirilmistir.
Telgraflar, olaylari yakindan takip etmek isteyen arastirmacilari, dakika gelismelerinden
haberdar ederek, olaylari yeniden insa sürecine katkida bulunurlar.

Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, LV. Cilt, Mustafa Kemal Atatürk,

Atatürk Arastirma Merkezi Yayinlan, Ankara 1991.

Lozan Telgraflari: Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Baris Konferansi, Bilal N.

Simsir, Türk Tarih Kurumu Yayinlan, Ankara 1990.
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Görsel Kaynaklar

Bu grupt~kikaynaklar, görüntüyedayali, gözün görebildigi,geçmise ait her tür veriyi
kapsamaktadir. Iki ve üç boyutlu olarak ikiye ayrilan görsel kaynaklarda, iki boyutlular,

fotograf, resim, afis gibi basili materyali, üç boyutlular ise, nesneleri ifade etmektedir.

Arsivlerdeiki boyutlu görsel materyaller saklanmakta,tarih arastirmalannda da genellikle
bunlar kullanilmaktadir. Müzelerde muhafaza edilen üç boyutlu materyalin tarihçiler

tarafindan kullanimi oldukça nadirdir. Teknolojik imkanlarin artmasiyla birlikte,
günümüzde olaylann görüntü kayitlan da alinmakta, gelecek arastirmalar için veri

biriktirilmektedir.Görsel kaynaklarda yazi ya, hiç yoktur ya da, asgari düzeydedir. Film,

video kaydi olarak düsünüldügündesesle birlestirilmisdurumdadir.(Acun, 2004: 95-,118)
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, okuma-yazma oraninin çok düsük oldugu bir

toplumda görselligin, yeni düsünceleri ve yeni yapilan inkilaplan anlatmak üzere
müracaat edilen bir vasita oldugu düsünüldügünde, görsel verilerin önemi daha da
artmaktadir. Milli Mücadele ve Atatürk dönemine iliskin görsel kaynaklar söyle
siralanabilir:

i. Afisler, Ilanlar, Reklamlar
2. Fotograflar ve Fotograf Albümleri
3. Diyapozitif ve Slaytlar
4. Haritalar, Planlar, Taslaklar, Krokiler ve Tarih Atlaslari
5. Pullar

6. Sessiz/Sesli Sinema ve Film Görüntüleri, Video Kayitlari
7. Tablo, Resim, Gravür ve Minyatürler

Afisler, Ilanlar, Reklamlar

Dönemin önemli olaylanni halka duyurmak amaciyla hazirlanmis olan afisler,
ilanlar (el, gazete, --invarilanlari) ve reklam amaçli hazirlanmis materyaller, tarih

arastirmalarinda, özellikle propaganda, seçim ve söylem çalismalarinda önemli
kaynaklardir. Ancak, arsivlerde bu tür materyale çok az oranda rastlanir veya hiç
rastlanmaz. Küçük alanda çok bilgi vermeyi amaçlayan bu tür kaynaklarda mesajlar

semboller yoluyla iletilmeye çalisildigindan, semiyotik (sembolizm) tekniklerinin
kullanilarak çözümlenmesi gerekir.

Fotograflar VeFotograf Albümleri

Sagladigi görüntü anlik olmasina ragmen, fotograflar, tarih arastirmacisina, hiç bir
zaman sahit olamayacagi olaylarin ve yine, görmesi mümkün olmayan sahislarin

görüntülerini sunar. Milli Mücadele ve Atatürk dönemi olaylarinin, sivil ve askeri

sahislarin, devlet büyükleri ve idarecilerinin tek veya grup halinde veya halk arasinda
çekilmis fotograflari önemli görsel kaynaklaridir. Fotograflar tek baslarina da önem
tasimakla beraber, albüm seklinde bir araya getirildiklerinde, daha anlamli ve kullanisli
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hale gelir. Fotograf albümlerinde, mevcut her bir fotografin çekim tarihi ve yeri,
fotografta yer alan kisilerin adlari ile birlikte, fotografin konusu ve diger bazi
özelliklerini açiklayan notlara da yer verilmektedir. Döneme ait mevcut fotograflarin
sonraki yillarda bir araya getirilmesi ve ilgili açiklamalar eklenerek yayinlanmasiyla

olusturulan albümler, geçmisin anlik görüntülerini tarihçilere sunar. Milli Mücadele ve
Atatürk dönemi, fotograflarin oldukça bololdugu fakat tarih arastirmalarinda nadiren

kullanildigi dönemdir.

Cephelerden Kurtulus Savasina Imparatorluktan Cumhuriyete Fotoifraf Albümü,

Kültür Bakanligi Yayinlan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlügü, Hazirlayan: Mehmet

Özel, Ankara, ) 992.

Atatürk Albümü, Cumhuriyetimizin 70. Yildönümünde Atatürk'e Saygi, Hazirlayan:

Mehmet Özel, Kültür Bakanligi Yayinlan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlügü,

Ankara 1994.

Diyapozitif ve Slaytlar

Döneminde çekilmis diyapozitifler ve slayt görüntüleri de, görsel veri grubuna

dahil edilebilir. Ancak, bu kaynak grubu arsivlerde yok denecek kadar azdir. Fotograflar

gibi, son dönemlerde kullanilmaya baslanmistir.

Haritalar, Planlar, Taslaklar, Krokiler ve Tarih Atlaslan

Özellikle, Milli Mücadele dönemindeki askeri harekatlarda kullanilan, o dönemde

veya daha önceki yillarda üretimi ve baskisi yapilan harita ve planlar ile hazirlanan
taslak ve krokiler, çok önemli ve orijinal görsel arsiv materyali arasindadir. Harp tarihi

arastirmalarinda ve cografi bilgi gerektiren çalismalarda mutlaka müracaat edilmesi
gerekir.

Sevr Antlasmasi Haritalari, 20.08.1920, Türk Tarih Kurumu.

Istiklal Savasma Ait Türkiye Haritalari, Türk Tarih Kurumu.

Putlar

Küçük karede büyük anlamlar ifade eden pullar, çikanldiklan dönemdeki önemli
gelismeleri yansitan görsel malzemelerdir. Osmanli döneminden beri çikarilmakta olan
pullarda, özellikle Osmanli'dan Cumhuriyet'e geçisi görselolarak takip etmek
mümkündür. Hatiralar (örnegin Atatürk'ün ölümü, 27 Mayis Anayasasi hatirasi) ve
yildönümleri için çikanlanlarin yani sira, belli seriler halinde yayinlananlan mevcuttur.
Pullardaki resim ve desenler, büyüklükleri, renkleri, sayilan incelenerek, ait olduklari

dönemin olaylarina dair önemli ipuçlari elde edilebilir.

Pulko Osmanli Imparatorluifu ve Türkiye Cumhuriyeti Posla Pullari Katalaifu.

2006. Istanbul 2006.
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Sessiz/Sesli Sinema ve Film Görüntüleri, Video Kayitlari

Dönemin olaylarini ve toplumun çesitli yönlerini yansitan, döneminde veya hemen

ardindan çekilmis sesli/sessiz filmler, görsel kaynaklar arasinda degerlendirilmektedir.

Arsivlerde çok az karsilasilan veya hiç karsilasilamayan bu görüntü türleri, tarihi bilgi

üretme açisindan üzerinde hiç çalisilmamis kaynaklardir. Benzer sekilde, Cumhuriyetin

kurulusundan itibaren, özellikle Halkevlerinin aktif oldugu dönemde sahnelenmis tiyatro

ve oyunlari da bu kategoriye dahil etmek mümkündür. Bu tür kaynaklar arsivlerde yok

denecek kadar az olmakla birlikte, sözlü bilginin daha yaygin oldugu bir topluma

verilmek istenen mesajlari anlamak bakimindan önemlidir. Video kayitlari da tarihçiler

için önemlidir. Ancak, arsivlerde özellikle Cumhuriyetin kurulusu ve ilk yillarina ait bu

tür görüntüler az sayidadir.

Tablo, Resim, Gravür ve Minyatürler

Cumhuriyetin ilk yillarinda, sanatçilar tarafindan yapilmis tablo, resim, gravür,
minyatür vb. görsel materyaldir. Dönemin sanatçilari tarafindan yapilan bu eserler,
dönemin sanat anlayisi ile birlikte, sanat araciligiyla topluma verilemek istenen

mesajlari tespit etmek için degerlendirilmesi gereken önemli görsel kaynaklardir.
Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapilan, Atatürk ve diger önde gelen devlet adamlarinin
portreleri, ilgili sahislarin toplum nazarinda yaratilmak istenen imajlarini tasvir etmede
kullanilir.

Sözlü Kaynaklar

Olaylara müdahil olan veya sahit olanlarin, olaylar hakkinda verdigi sözlü
bilgilerin, sözlü veya yazili kayitlari bu gruba dahil edilmektedir. Bu tür veriler, görsel
materyaller gibi, tarih arastirmacilarinin daha az kullandiklari materyal grubunu
olusturur. Güvenilirlik açisindan bakildiginda ise, sözlü kaynaklar, beklide, tarihi veriler
içerisinde en az itimat edilenidir. Bunun nedeni bütünüyle sahsi görüsleri ifade etmesi,
dolayisiyla, nesnellikten uzak olmasidir. Veri güvenilirligin düsük olmasi, verinin
geçerliligini de etkilemekte, bu da kullanimini azaltmaktadir. Yine de, sözlü kaynaklar,
belli sinirlamalar dahilinde, tarih arastirmalarinda kullanilmasi gereken veri grubunu
olusturur. Sözlü kaynaklar üç grup halinde ele alinabilir:

1. Dönemi Yasayanlar ve Sahitlerle Yapilan Mülakatlar ve Sohbetler
2. Ses Kayitlari
3. Telefon Kayitlari

Dönemi Yasayanlar ve Sahitlerle Yapilan Mülakatlar ve Sohbetler

Milli Mücadele, Cumhuriyetin ilk yillari ve Atatürk'ün ölümüne kadar olan sürecin

tamamini veya bir bölümünü yasamis, halen hayatta olan sahislarin, yasadiklari döneme

iliskin verdigi bilgiler, önemli tarihi kaynaklar arasindadir. Bu §ahislardan yalnizca çok
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azinin günümüzde hayatta oldugu düsünülürse, sahitligin insan ömrü ile sinirli oldugu

görülür. Sözü edilen sahislardan, mülakatlar ve sohbetler yoluyla bilgi alinmaktadir.

Mülakat yapiminda, mülakat yapilan kisinin yasi, saglik durumu, hafizasi önemlidir.

Mülakatlarin saglikli biçimde yapilmasi için çesitli yöntemler gelistirilmistir. Özellikle

yasli kisilerle yapilan mülakatlarda unutulan, yalan veya yanlis söylenmis sözlerin

dogrulugunu kontrol etmek üzere gelistirilen tekniklere basvurulmalidir.

Tarih Sohheii, Cemal Kutay, Halk Matbaasi, Istanbul 1966.

Alalürk'le Dil Sohheii, Abdülkadir Inan, Ankara Üniversitesi Yayinlan, Ankara

1968.

Ses Kayitlari

Bu gruba, önemli sahislar ve devlet adamlari tarafindan törenler, açilislar (meclis

açilisian), kongre ve toplantilarda çesitli vesilelerle yapilmis konusma, beyanat ve irad

edilen nutuklarin ses kayitlari dahil edilmistir. Bu tür ses kayitlanna, bazi arsivlerde,

oldukça sinirli sayida ulasmak mümkündür. Döneminde yapilan radyo konusmalarinin

kayitlari da, bu gruba dahil edilebilir, TRT Ankara Radyosu kurum arsivinde,

Cumhuriyetin ilk yillanna ait radyo kayitlan saklanmaktadir. Kurum arsivi olmasi

sebebiyle arastirmaciya özel izinle açilmaktadir.

Alalürk'ün LA uncu Yil Nuikundaki Konusmasinin Ses Bandi Kaydi, 29 Ekim 1933,

TRT Ankara.

Telefon Kayitlari

Dönemin önemli sahsiyetleri ve devlet adamlari arasinda yapilan telefon

konusmalarinin kayitlari bu gruba dahilolur. Ancak, Cumhuriyetin ilk yilarlinda,
teknolojik yetersizlik nedeniyle, arsivlerde çok az veya hiç mevcut olmayan kaynak
türüdür. Günümüze dogru yaklastikça, bu tür kaynaklarda artis görülür.

Kütüphanelerde Yer Alan Kaynaklar

Bu gruba, tamamen orijinal nitelikte olan, asil nüshalari arsivlerde saklanan veya

sahislarin elinde bulunan yazili-basili materyal üzerinden yapilan yayinlar dahil
edilmistir. Birinci elden kaynaklar arasinda degerlendirilen bu eserlerin belli basli türleri

asagida siralanmistir.

1. Atatürk'ün Söylev ve DemeçIeri, Önemli Konusmalan
2. Atatürk'ün Vecizeleri (Özdeyisleri)
3. Biyografiler ve Otobiyografiler
4. Devlet Büyüklerinin Söylev ve DemeçIeri
5. Döneme ait Kanun ve Yönetmelikler

6. Hatiralar (Hatirat)

7. Her Çesit Edebi Eser (Siir, Hikaye, Roman)
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8. Istatistik Kayitlan

9. Kongre ve Seminer Notlan ve Tutanaklan
10. Kronolojiler ve Kronolojik Bilgiler
1i. Milli Mücadele Anekdotlan, Hikayeleri ve Fikralan
12. Yabanci Yayinlar
13. Yilliklar, Almanaklar ve Anallar

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Önemli Konusmalari
Söylev (nutuk, hitabe) belli bir görevle yükümlü bir konusmacinin, bir tören veya

önemli bir toplantida, dinleyicilere seslenerek yaptigi etkileyici, dinleyicileri inandirma
amacini güden, kesin kurallara göre yapilanmis, hitaplardir. Demeç ise, kamuoyunu
aydinlatmak için, yetkili bir kimsenin, yayin organlanna yapmis oldugu sözlü veya
yazili açiklamadir. Bu, söylev ve nutuktan farkli anlam tasimaktadir. Atatürk'ün
muhtelif yer ve zamanlarda, özellikle Milli Mücadele yillannda, kongre ve TBMM
açilisiannda, Türk ordusuna, gençlere, halka, bazi meslek gruplanna yapmis oldugu ve
çesitli mesajlan aktarmayi hedefledigi söylev ve demeçIeri mevcuttur.

Nuiuk, Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Basimevi, tstanbul1938.

Alalürk'ün SÖJ'lev ve Demeçleri, I-III Ciltler, Atatürk Arastirma Merkezi

Yayinlari, Ankara 1989- 1990.

Atatürk'ün Vecizeleri (Özdeyisleri)

Vecize (özdeyis) herhangi bir konuda söylenen derin, anlamli, kisa ve özlü sözdür.

Bir sorun konusunda bilinmesi gerekeni birkaç sözcükle özetleyen ifadeler, günlük

yasamla ilgili siradan bir gerçegi ifade eden kisa cümlelerdir. Atatürk'ün muhtelif

zamanlarda, Milli Mücadele, Cumhuriyet, bagimsizlik, hürriyet, özgürlük, inkilaplar,

din, laiklik, milliyetçilik, dis politika, medeniyet, milliyetçilik vb. konularda, degisik yer

ve zamanlarda çesitli vesilelerle söylemis oldugu kisa ve özlü sözler, ifadeler, anlatimlar

ve deyislerdir.

Alalürk'ün Ordu ve Askerlik ile ilgili Vecizeleri, Genelkurmay ATASE Baskanligi

Yayinlari, Ankara.

Alalürk ve Vecizeleri, Hava Kuvvetleri Basimevi, Eskisehir 196 i.

Biyografiler ve Otobiyogra.filer

Biyografi, önemli sahislann hayat hikayelerini konu alan, uzmanlar tarafindan
incelemeler sonucunda yazilan eserlerdir. Biyografiler, özellikleri geregi, bir sahsi tekil
hiçimde ve onu merkez alarak anlatim yapar. Bu nedenle, biyografisi yazilan sahsin
önemi ve olaylardaki rolükolayca abartilabilir. Biyografi yazannin, ilgili bütün belgeleri
görmesi, yakinlan ile görüsmeler yapmasi ve dönemindeki olaylan çok iyi bilmesi
gerekmektedir. Milli Mücadele ve Atatürk dönemine damgasini vurmus önemli
sahislann ve devlet adamlannin hayat hikayelerini anlatan, genellikle sahsin ölümünden
sonra kaleme alinmis biyografileri mevcuttur.
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Otobiyografi, bir sahsin kendisi tarafindan yazilmis hayat hikayesidir. Rönesans
Italya'sinin bir icadi olan otobiyografi, sanatçilar, yazarlar ve daha ziyade siyasetçiler
tarafindan benimsenmistir. Benimsenmesinin temel nedeni, içerisinde anilara yer
verilmesi ve ilk elden anlatimidir. Yazarin kendi kisiligini ön plana çikardigi,
otobiyografiler, zihniyete ve degerlere iliskin pek çok konunun ögrenilmesinde önemli

kaynaklardir. Ancak, olaylarin birebir kaydi anlaminda alindiginda, çok da geçerli
olmayabilir, tahrifat derecesinde seçicilik arz edebilir.

Celal Bayar: Bir Türk'ün Biyografisi, Cemal Kutay, Onan Matbaasi, Türk Tarih

Kurumu Kütüphanesi, Ankara.

Türk Istiklal Harbl'ne Katilan Tümen ve Daha Ost Kademelerdeki Komutanlarin

Blyografilerl, Genelkurmay AT ASE Baskanligi Yayinlan, Genelkurmay Basimevi,

Ankara ]989.

Devlet Büyüklerinin Söyle v ve Demeçleri

Atatürk haricindeki devlet büyükleri, yöneticiler, asker ve sivil sahislar tarafindan,

muhtelif ortamlarda yapilan konusmalar verilen demeçlerdir. Basili hale getirilen bu tür

konusmalar, tarih arastirmalari için, özellikle siyasi söylemçalismalarinda önemli

kaynaklardir.

Milli Sefin Söyle v, Demeç ve Mesajlari, ismet inönü, Derleyen: Kadri Kemal Kop,

Akay Kitabevi, (stanbul ]945.

inönü'nün Söylev ve Demeçieri 1919-1946, Milli Egitim Basimevi, Istanbul ]946.

Döneme Ait Kanun ve Yönetmelikler

Döneminde yayinlanarak yürürlüge girmis olan, tüm yasal mevzuat, kanunlar,

yönetmelikler ve yönergeler bu gruba dahil edilmistir. Bütün bu kanunlar ve hukuki

mevzuat Düstur adiyla yayinlanmistir. Ilki 1863 yilinda yayinlanan ve 12 Eylül 1982

yilina kadar devam düsturlar, kanun mecmuasi niteligindeki resmi yayinlardir. Bes tertip

halinde yayinlanan Düsturda kanun ve tüzükler, devletin taraf oldugu anlasmalar ve

sözlesmeler, imtiyazlar, TBMM' nin kanunlarin yorumu ile ilgili kararlari, bakanlar

kurulunca onaylanan sözlesmeleri, Danistay kararlari ve içtihadi birlestirme kararlari

bulunmaktadir. (Yalçin, 2004:73-77) Osmanli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait meclis

kararlari, kanunlar, talimatlar, tefsirler, kararnameler ve nizamlarin yayinlandigi Sicill-i

Kavanin, düstur benzeri gayri resmi yayinlardir. TBMM' nin çikardigi kanunlar ve

tefsirlerin yer aldigi Kavanin Mecmuasi (Kanunlar Dergisi) de Cumhuriyet döneminde

çikarilmaya baslanmistir (23 Nisan 1920).

Hatiralar (Hatirat)

Anilar (hatirat) sahislar tarafindan, geçmis yillarda yasanmis olaylari anlatmak

üzere kaleme alinan yazilan eserlerdir. Esas itibariyla, siyasi hayatin içerisinde

bulunmus sahislar tarafindan kaleme alinan ve genellikle yazarin ölümünden sonra
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(bazen çok uzun yillar sonra) yayimlanmasi planlanan kisisel yazilardir. Anilarin geçmis

dönemlerdeki en önemli fonksiyonu, zamaninda kamuoyuna açiklanmasi uygun

bulunmayan olaylari ve görüsleri kaydetmektL Bundan dolayi hatirat okumak, genellikle

siradan yazilmis bir otobiyografi okumaktan daha zevklidir (Gürün, 1996:227-231).

Istiklal Harbi, Kazim Karabekir, 5 cilt, Türkiye Yayinevi.lstanbuI1960.

Istiklal Harbi Hatirat/, (5. Kisim),lzzeddin F. Çalislar, Askeri Matbaa, Istanbul 1932.

Ali Fuat Cebesoy'un Siyasi Hatiralari, Ali Fuat Cebesoy, Vatan Nesriyaii, Istanbul 1957.

Her Tür Edebi Eser (Siir, Roman, Hikfiye)

Edebi eserler, dönemindeki insanlara ve gelecek kusaklara hitaben yazilmis olan
tarihçilerin çogu zaman fazla müracaat etmedigi yaratici yazilardir. Bunlar arasinda en
belirgin olanlari roman, piyes ve siirlerdir. Tarihi romanlar, siirler ve oyunlarin, konu
aldiklari döneme iliskin tarihi belge olarak hükmü oldugu söylenemez. Ancak, bu tür
edebiyat ürünleri, yazarin yasadigi toplumsal ve düsünselortam hakkinda fikir verir,
hatta çogu zaman fiziki ortama iliskin canli tasvirler de saglar.

Atatürk Hayati: Hatiralar, Seçme Siir ve Yazilar, Necdet Günesoglu, Örnek
Matbaasi, Ankara 1954.

Tarik Bugra, Küçük Alfa, 1964.

Istatistik Kayitlari

Ilgili döneme ait nüfus kayitlari, illere ve bölgelere göre tutulmus dogum ve ölüm
kayitlari, savaslarda verilen sehit, gazi ve yarali durumlari ile ilgili istatistiksel kayitlar
ve bilgilerdir. Toplum yapisi ve demografik konulara iliskin arastirmalarda istatistik
kayitlarina mutlaka müracaat edilmelidir.

Harici Ticaret Yillik Istatistik Yil 1931, , Ankara 1930.

Maarif Istatistikleri No: 26, 1923-1932, Devlet Matbaasl,lstanbul1933.

Kongre ve Seminer Notlari ve Tutanaklari

Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin kurulusundan sonra gerçeklestirilmis

kongre, seminer, toplanti, sempozyum ve konferansiarda tutulan notlar ve kayitlardir. Bu

tür orijinal belgelere dayali olarak hazirlanan yayinlar mevcuttur.

Sivas Kongresi Tutanaklari, Ulug lgdemir, Türk Tarih Kurumu Yayinlan, Ankara 1969.

Iwir iktisat Kongresi 17 Subat - 4 Mart 1923, Afet Inan, Türk Tarih Kurumu,

Ankara 1989

Kronolojiler ve Kronolojik Bilgiler

Kronoloji, belirli dönemde yasanmis olaylari, yalnizca olus sirasina göre anlatan bir

tarih anlatim türüdür. Kronolojilerde, seçilip ayiklanarak bir bütün haline getirilmis

olaylar silsilesi sunulur. En belirgin önyargisi, yazarlarinin kendi dönemleri hakkinda
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anlatmaya deger bulduklan olaylan kapsamalandir. Oysa, onlann anlatmaya deger
buldugu konular, bugünkü tarihçiler ve arastirmacilar için o kadar da ilgi çekici
olmayabilir.

Türk Inkiliihi Tarihi Kronolojisi, Gotthard Jaesckhe, Milli Mecmua Matbaasi,

Istanbul 1939.

Türk Kurtulus Savasi Kronolojisi, Gotthard Jaeschke, Türk Tarih Kurumu

Yayinlari, Ankara 1970.

Milli Mücadele Anekdotlari, Hi/diyeleri ve Ftkralari

Döneminde yasanmis olaylan ele alan, olayin kahramanlanmn çogu zaman belli

oldugu kaynaklardir. Özellikle Milli Mücadele döneminde yasanan önemli gelismeleri

ve halkin durumunu yansitan, zaman zaman abartili unsurlan da içeren fikra, hikaye ve

anekdotlar bu gruba dahildir. Döneme ait bu türden çok sayida basili eserler mevcuttur.

Atatürk'ün Nükieleri, Fikralari, Hatiralari, Hilmi Yücebas, Kültür Kitabeyi, Istanbul

1963.

Yabanci Yayinlar

Sözü edilen döneme ait, esas itibariyle o dönemi yasamis yabanci yazarlar, basin

organlan, devlet adamlan, siyasetçiler ve tarihçiler tarafindan kaleme alinmis eserlerdir.

Döneme sahid olmayan sahislann, arsiv belgelerine dayali olarak hazirladigi yayinlar da

bu kategoriye dahil edilebilir.

Bir Sovyet Diplomatinin Türkiye Hatiralari, S. I. Aralov, Burçak Yayinevi, Istanbul

1967.

Kurtulus Savasi ile ilgili Ingiliz Belgeleri, Gothard Jaeschke, Türk Tarih Kurumu,

Ankara i 99 i.

Yilliklar, Almanaklar ve Anallar

Yilliklar, bir yil içerisinde gelisen olaylarin tarih sirasina göre anlatildigi

kaynaklardir. Aslinda, yilliklar, almanaklar ve anallar amaçlan bakimindan birbirinin

benzeri hatta aynisi olan kaynaklardir. Almanaklar, çesitli alanlarda ögretici bilgilere ve

tahminlere yer veren, halka yönelik bir edebiyat türüdür. Almanaktaki takvim bir önceki

yilin olaylanm hatirlatir. Özdeyis ve atasözleri ile zenginlestirilerek, ders alinacak

olaylarla, toplumu ilgilendiren olaylann dökümünü verir. Bu gruptaki kaynak ve

eserlerde, döneme iliskin önemli, iz birakan olaylarin tarihsel bir zaman ve olus sirasina

göre anlatilmasi, yani olaylann kisilere veya konulara göre degil de zamana bagli olarak

açiklanmasi, her bir konunun tüm aynntilanyla birlikte, vuku buldugu yil içerisinde ele

alinmasi önem tasimaktadir.
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Istatistik Yilli!!1 1930, Ahmet ihsan Matbaasi, Ankara, 1930.

T.B.M.M. Yilli!!l, T.B.M.M. Basimevi, Ankara 1931.

Cumhuriyet Resiiiili .\liii(!Iiak 1937, Cumhuriyet Matbaasi, Istanbul 1937.

Müzelerde ve Müze Disinda Sergilenen Eserler

Milli Mücadele ve Atatürk döneminde kullanilan, günümüze kadar ulasan her türlü
araç, gereç, silah, malzeme ve teçhizati konu alan, çogunlukla bu amaçla hazirlanan
müze ve benzeri mekanlarda sergilenen materyaldir. Ilgili dönemde veya hemen

sonrasinda yapilan ve açik alanlarda sergilenen anit, heykeL,ve kabartinalar da bu gruba
dahil edilmistir. Üç boyutlu görsel materyal diyebilecegimiz, olaylar esnasinda
kullanilan veya sonradan insa edilen bu gruptaki nesneler arastirmacilara, dönemin

olaylanni ve fiziki sartlanni anlayabilmeleri için dolaysiz veriler sunar.
Müze disi ortamlarda sergilenen anit, heykel ve kabartmalar, yapildiklan dönemin

sanatini ve sanat araciligiyla topluma verilmek istenen mesajlan yansitan önemli
eserlerdir. Toplumsal degisimi, yeniliklerin halka benimsetilmesinde takip edilen
yöntemleri izlemek için basvurulmasi gereken önemli kaynaklardir. Ancak, bu tür
sanatsal degeri olan eserleri degerlendirenler, genellikle sanat tarihçileridir.

Üç boyutlu görsel veri grubuna dahilolan materyallerden, müzelerde ve müze disi
ortamlarda sergilenenlerden bazilan sunlardir: Anit, heykel ve kabartmalar, askeri
teçhizat, askeri üniforma kiyafet ve madalyalar, Atatürk'ün özel esyalan, çesitli alet esya

araç-gereç ve malzemeler, egitimle ilgili kayitlar ve okul esyalan, eski hüviyet
cüzdanlari, kagit ve madeni paralar, motorlu araçlar, sancak, bayrak ve Damalar,
cephane, mühimmat, silah, tabanca, tüfek ve toplar, mermiler ve mermi kovanlari.

Sonuç
Tarihi olaylarin önce anlasilmasi, sonra da açiklanmasinda, tarih arastirmacisinin

basarisini belirleyen, bekli de en önemli etken kullandigi kaynaktir; kaynagin türü,

çesitliligi ve bu kaynaklari degerlendirirken istifade ettigi metoddur. Kaynaklarin adeta
kutsandigi 19. yüzyil artik çok gerilerde kalnus olsa da, günümüz tarihçiliginde, ilgili
kaynak kullanmadan veya az kullanarak ciddi bir tarih arastirmasi yapilamayacagi da
anlasilmistir. Kaynagin az oldugu belli alanlarda, boslugu teorinin doldurmasi
beklenebilir, bu alanlarda teori yönelimIi çalismalara agirlik verilebilir. Ancak, Milli

Mücadele ve Atatürk dönemi için, böyle bir durum söz konusu degildir. Veri bollugunun
yani sira, tür ve çesit konusunda sikinti mevcut degildir.

Tarihi kaynaklar, geçmisteki olaylardan, insan faaliyetlerinden geriye kalan
izlerdir. Tarihçi bu izler üzerinden giderek, geçmisi yeniden insa eder. Dolayisiyla,

üzerinde çalistigi izler ne kadar çesitli ve çok olursa, tarihçinin geçmis olaylari insa etine
süreci, aslina o kadar uygun olur. Bir tarihçinin tek basina bütün kaynak türlerini
degerlendirmesinin mümkün olmadigi da bir hakikattir. Bunun üstesinden gelmek için,
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farkli kaynak grubu üzerine çalisan diger alanlardaki arastirmacilarin çalismalarinin

sonuçlarindan istifade edebilir. Bu yaklasimla, tarihçi yazili kaynaklann yani sira, sözlü
ve görsel kaynaklari da arastirmasina dahil etme imkani bulur. Milli Mücadele ve
Atatürk dönemi henüz çok uzak bir dönem olmadigi, yakin dönem tarihi kapsamina
girdigi için, arastirmalarda kullanilacak kaynaklan çesitlendirmek pek de zor degildir.
Yukandaki çalismadan bu maksatla istifade edilebilir.
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