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ÖNSÖZ
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Türk ulusu bugün büyük bir adam~n 'o° üncü do~um y~l~~
s~n~rlar~~içine girmi~~bulunuyor. O, 188~ 'de Selanik'te do~du~u
s~ ralarda dünya ve Türkiye büyük bir bunal~m geçirmekte idi;
Rusya'da ve Amerika'da devlet ba~ kanlar~~öldürülüyor, Güney Amerika'da iki devlet aras~nda sava~~sürüyor, ~ngiltere ile Irlanda aras~nda y~ llarca sürecek bir anla~mazl~k a~amas~~ geli~iyordu. Bu olaylar
yan~nda her ulusun kendi s~n~rlar~~içinde bunal~mlar~~da vard~.
Türkiye'ye gelince; tarihinin karanl~ k günlerini ya~amaya ba~lam~~t~. Imparatorluk sars~ lma devrinden çözülme devresine girmi~ti.
~syanlar ve sava~ lar sonunda büyük eyaletler ba~~ms~z devletler
meydana getirmek için Osmanl~~egemenli~inden ayr~lmakta idi.
Bu olaylarla Türk'ün onuru zedeleniyor, dünyada itibar~~k~r~l~yordu.
Hatta sonunun yak~n oldu~u konusunda da dünya bas~n~nda yaz~lara rastlanmakta idi; Bütün bu olaylar Türkleri, bir ruh hastal~~~na
yakalanm~~~olarak kötümserli~e ve ümitsizli~e götürüyordu. Kurtulu~~ve gelecek için tek güven bir kurtar~c~n~n ç~kmas~na ba~lan~yordu.
Atatürk böyle bir atmosferde do~du. Do~u~unda bir kurtanc~n~n
dünyaya geldi~ini i~aret eden herhangi bir mucize belirmedi. 20 inci
yüzy~l ak~lc~l~ k devri idi; üstelik Atatürk mütevazi bir ailenin çocu~u idi. Ailesi ne bir servete ne de bir ~öhrete sahipti. O, bir düzeye
kadar kendi gelece~ini kurmak durumunda bulunuyordu. Ilkokulda
ö~retmeninden bir tokat yemesi üzerine ruhundaki ate~~bütün benli~ini sard~, isyan etti. Okulu b~rakt~ . Bundan sonra Onu bu ruh
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haliyle ya~am kavgas~nda görüyoruz. Babas~~ölmü~tü. Annesinin kar~~~
koymas~na ra~men asker okuluna girdi. Yurdun bütün tehlikelerinden,
ac~larmdan, sefaletlerinden kendisini sorumlu tutmaya ba~lad~. Askerlik e~itimi kademelerinin birinden di~erine yükseldikçe sorumluluk
duygusu da artt~. E~itimi bitip ordu saflar~na kat~ld~~~~gün, kurtulu~~
için muhtaç oldu~u manevi gücü, ölüm tehlikesini kendileri ile payla~t~~~~Mehmetçi~in davran~~~nda buldu.
Bu s~ ralarda manevi kuvvetin halifeden gelece~ini umanlar
vard~. Büyük bir Avrupa devletinin pe~ine tak~l~p onun yard~m~~ile
kurtulaca~~m~za inananlar da yok de~ildi. Atatürk, bütün bunlar~~
bir tarafa b~rakarak "selamet Türk milletine inanmakla mümkündür"
ilkesine sar~ld~. imparatorlu~un müthi~~çat~rt~larla çökmekte oldu~u
Birinci Cihan Sava~~'nda Çanakkale zaferini bu imanla yaratt~. istilac~lar~~ denize dökmek için tüm kuvvetin Anafartalar'da kendi emrine verilmesini istedi~i zaman, ordumuzda hizmet gören bir yabanc~~
mare~al ona paçavralara bürünmü~, yorgun dü~mü~~askerlerimizi
göstererek: "Bunlarla m~~dü~man~~denize atacaks~n~z?" diye sormu~tu. Cevap vermi~ti: "Hay~r bunlarla de~il, bu gördü~ünüz
paçavralarm ve yorgunlu~un saklad~~~~sizin göremedi~iniz ve asla
göremiyece~iniz ruhla" demi~ti.
Mondros silah b~rak~~mas~ndan sonra büyük devletlerin filolarnun Istanbul önlerine gelip demirledikleri 13 Kas~m 1918 günü
Atatürk küçük bir motorla dü~man toplarm~n gölgelendirdi~i bir
alandan geçerken kendisine sormu~lar: "~imdi bunlar nas~l gidecek?" K~l~~k~p~rdamadan cevap vermi~ti: "Geldikleri gibi gidecekler".
Bu k~sa cümlede, ba~~ms~zl~k sava~~n~n ba~ar~s~n~~sa~layan Türk
ulusunun bütün ümidi ifade edilmi~tir. Evet, bu sava~~zaten yer yer
kurulan "ulusal haklar~~savunma cemiyetleri"nin almaya koyuldu&
tedbirlerle ba~lam~~~bulunuyordu. ~imdi bunlar~~bütünle~tirmek, belirli
bir ülkü etraf~nda toplamak, ça~da~~bir sava~~yöntemi ile yeni bir
devlet biçimine getirmek gerekiyordu. Atatürk "Hak kuvvete üstündür" ilkesine ba~lanarak ve ulusal inan~n' ulusa a~~layarak istiklal
Sava~~m büyük zaferle sonuçland~rd~. Türk'ün onuruna ve haysiyetine yüzy~ llardan beri vurulan darbeler bu sava~la temizlendi.
Yurt, ba~~ms~zl~k ve ulusçuluk kavramlar~~bu sava~la berrakla~t~.
Bu sava~la yeni bir ulusal ülkü ve yeni bir çal~~ma zihniyeti ba~lam~~~
oldu. Türk ulusuna Haçl~~Seferleri'nden beri yap~lan iftiralar ona
lay~k görülen yeteneksizlikler ve haklar~na reva görülen sald~r~lara
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son vermek üzere ba~~ms~zl~k sava~~n~ n yeni bir a~amas~~ ba~lad~ .
Bu sava~ ta, Türk ink~lab~n~ n birer meydan muharebesi niteli~inde
olan siyasal, hukuksal, sosyal ve kültürel bölümleri ba~ar~ld~. Bunlardan her biri özlemleri duyulan, Türk ulusunun benli~inin hem
~ ahitleri hem de garantisi idi.
Atatürk'ün Türk ulusuna gelecek için gösterdi~i amaç, dünyan~n
uygar uluslar~~düzeyine yükselmek; hatta bu düzeyi a~mak oldu. Bu
amaca ula~ mak için de yeni Türk ku~aklar~n~ n devrime öz dü~ünce
ile yeti~ tirilmesi gerekli idi. Atatürk'ün, Türk devriminin sonuçlar~n~~
ve sözü geçen amaca ula~may~~Türk gençli~ine emanet etmesi kendi
ya~am deneyinin ve felsefesinin bir ürünü idi. O, kendi ülküsüne
genç iken biçim vermi~ti. Türk gençli~ini i~~ba~~ nda görmü~, mucizeler yaratmaya yetenekli oldu~unu anlam~~t~ . Sonra gençlik demek
"gelecek" demek de~il mi idi? Gelece~in sahipleri elbette kendilerine verilen emaneti canlar~~pahas~ na korumak isteyeceklerdi.
Zaten bütün ~ ehitlerimizin son arzusu, ulusun namus ve onurunun
halk~ n refah ve güvenli~inin sa~lanmas~~ noktas~ nda toplanm~ yormuydu?
Inan, özgürlük, ba~~ms~zl~ k, uygarl~ k gibi bütün bu kavramlar
ta~~ makta olduklar~~ sisli anlamlanndan ancak Atatürk taraf~ndan
kurtar~ld~ lar. O, "Özgürlük ve ba~~ms~zl~ k benim karakterimdir.
Ben milletimin ve en büyük ecdad~m~n en de~erli miras~~olan ba~~ms~zl~ k duygusu ile yarat~lm~~~bir adam~m" demi~tir.
Atatürk, yukar~da i~ aret edilen ülküsü ve dü~ ünceleri ile Türkiye
Cumhuriyeti Devletini kurdu. Bir mimar gibi bu azametli binan~n
her parças~n~~ ölmez fikirleri ile i~ ledi. Onu dünya uluslar~ n~n ilham
alacaklar~~bir eser olarak ta dü~ ündü. Hiçbir zaman kin ve intikam
duygular~~ a~~lamad~. Bütün insanlar~ n yüreklerinde evrensel adalet
dü~ üncelerine dayal~~bir dünyan~ n meydana gelmesini herkesten
önce duydu. Milliyetle insanl~ k ülkülerinin ba~da~abilece~ini ilan
ve ispat etti. Bu nedenledir ki, ölümünde dünya uluslar~~tarihte,
örne~i bulunmayan bir biçimde matem tuttu. Bugün yatmakta
bulundu~u An~ tkabir'in etraf~ ndaki a~açlar, bu uluslar~n ülkelerinden gönderilip dikilmi~~olan, insanl~~~n bar~~~ülküsünü sembolle~tiren ~ahitlerdir.
Atatürk'ün kurmu~~oldu~u örgütler aras~ nda Türk Tarih Kurumu'nun bir özelli~i vard~ r. Bu Kurum'un üyeleri, yaln~z eserleri
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ile onun tarihsel ara~t~rmalar yapmak ta öngördü~ü yönteme ve
espiriye ba~l~~olduklar~n~~ispatlamakla yetinmezler, ayn~~zamanda
ilkelerine ba~l~~kalacaklar~na yemin etmek zorundad~rlar.
Türk Tarih Kurumu üyeleri kurulu~tan bu yana bu ilkeler
do~rultusunda ona lay~k olmaya çal~~m~~lard~r. Bütün çal~~malar~nda,
özellikle yay~mlar~nda onun ülküsünü geli~tirmek zihniyeti hâkimdir.
Türk Tarih Kurumu, do~-'umunun yüzüncü y~l~nda Kurum
ad~na gerçekle~tirilecek eserlerden ba~ka, Ona kendisi taraf~ndan
adland~r~lm~~~olan "Belleten"in bu say~s~n~~arma~an etmeyi bir
görev saym~~t~r.

