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TÜRK TARIH KURUMU'NUN
50. KURULU~~YILDONUMV
Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~y~l~~15 Nisan 198 ~~de Ankara'da Kurum
merkezinde törenle kutlanrn~~~ve bir kokteyl verilmi~tir. Törende Türk Tarih
Kurumu'nun kurucu üyelerinden hayatta kalan Prof. Dr. Afet Inan ve Dr. Hâmit
Ko~ay'a bu münasebetle birer hat~ra ~ildi sunulmu~tur.
Töreni bir konu~ma ile Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya
Karal açm~~, bundan sonra Türk Tarih Kurumu'nun bir numaral~~kurucu üyesi
Prof. Dr. Afet Inan an~lar~n~~anlatm~~t~r. Daha sonra Kurum'a kuruldu~u günden
beri sekreter, ba~sekreter ve Genel Müdür olarak 50 y~l emek vermi~~olan Ulu~~
I~demir, Kurum'un kurulu~u ve 50 y~ll~k çal~~malar~~ hakk~ndaki raporunu okumu~tur.
Törene Say~n Devlet Ba~kan~~ ad~na Genel Sekreter Yard~mc~s~~Tu~general
Hasan Sa~lam ile Anayasa Mahkemesi Ba~kan~~ ~evket Müftugil, Milli E~itim
Bakan~~Korgeneral Hasan Sa~lam, Sa~l~k ve Sosyal Yard~m Bakan~~Prof. Dr. Necmi
Ayano~lu, Sanayi ve Teknoloji Bakan~~ ~ahap Kocatopçu, baz~~büyükelçiler ve
seçkin bir topluluk kat~lm~~t~r. Törene kat~lamayan Say~n Devlet Ba~kan~m~zla
Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden Deniz Kuvvetleri Komutan~~ Oramiral Nejat
Turner, Hava Kuvvetleri Komutan~~ Orgeneral Tahsin ~ahinkaya, Jandarma
Genel Komutan~~ Orgeneral Sedat Celasun, Devlet Bakan~~Mehmet Ozgüne~,
Orman Bakan~~Prof. Dr. Sabahaddin Özbek, Dan~~tay Ba~kan~~ Rag~p Tartan ve
Türk Dil Kurumu Genel Yazman~~ Cahit Külebi a~a~~daki kutlama telgraflar~n~~
göndermi~lerdir:
SAYIN ORD. PROF.
ENVER ZIYA KARAL
TÜRK TAR/H KURUMU BA~KANI
ANKARA
Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~ y~ldönümü dolay~s~yla düzenlenen
törene davetiniz için te~ekkür ederim. Türk Tarih Kurumu Yüce Atatürk'ün
kurdu~u ve düzenle yeti~tirdi~i seçkin bir bilim yuvam~zd~r. Kurum günümüze
kadar temel amaçlar~~olan Türk tarihi ve Türkiye tarihinin yanl~~~bilgilerden
ar~nd~r~larak milletimize ve dünyaya gerçek belgeleri sunma ve önemli olaylar~~
ayd~nlatma yolunda ba~ar~l~~hizmetler gerçekle~tirmi~tir. Bu alanda eme~i geçen
de~erli tarihçilerimize ~ükran duygularlyla doluyuz. Kurum'un her~eyimizi borçlu
oldu~umuz Yüce Atatürk'ün do~umunun ~~oo. y~ldönümünde onun devrim ve
ilkelerini yaymak ve ya~atmak konusunda kendisine dü~en görevi etkin bir ~ekilde
yerine getirece~i inanc~~ ile çal~~malar~n~zda ba~ar~lar diler, ~ahs~n~zda de~erli
üyelerinize, toplant~ya kat~lan say~n konuklara içten sevgiler sunar~m.
ORGENERAL KENAN EVREN
Devlet Ba~kan~~
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SAYIN ORD. PROF. ENVER Z~YA KARAL
Kurumunuzun 50. kurulu~~y~ldönümü münasebetiyle 15 Nisan 1981 Çar~amba
günü verece~iniz kokteyle ait nazik davetiniz için çok te~ekkür ederim. Ancak,
an~lan tarihte tatbikat nedeniyle Diyarbak~r bölgesinde bulunaca~~mdan maalesef
kat~lam~yaca~~m~~ belirtir, Ulu Önder Atatürk'ün milletçe büyük bir co~ku içinde
~~oo. do~um y~l~n~~kutlad~~~m~z ~u günlerde ~erefli bir tarihe sahip Türk milletinin
hizmetinde büyük vazifeler veren kurulu~unuzun ba~kan~~olarak ba~ta zat~alinizin
ve ~ahs~n~zda tüm mensuplar~n~n bu mutlu günlerini kutlar, faydal~~ve ba~ar~l~~
çal~~malar~n~z~n devam~n~~ temenni eder, bu vesileyle en iyi dileklerimi sunar~m.
ORAM/RAL NEJAT TOMER
Deniz Kuvvetleri Komutan~,
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi
SAYIN ORD. PROF. ENVER ZIYA KARAL
TÜRK TARIH KURUMU BA~KANI
ANKARA
Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~y~ldönümünü kutlad~~~= bu mutlu
günde ~ahs~n~zda Türk Tarih Kurumu mensuplar~n~~gönülden kutlar~m. Daha
nice y~l dönürnlerini ayn~~heyecanla, sa~l~k ve mutlulukla kutlaman~z~~diler, sevgiler yollar~m.
ORGENERAL TAHSIN ~AH/NKAYA
Hava Kuvvetleri Komutan~~
SAYIN ENVER ZIYA KARAL
ORD. PROFESÖR
TÜRK TARIH KURUMU BA~KANI
ANKARA
Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~ y~ldönümü dolay~s~yla düzenlenen
törene ait davetiyenizi ald~m. Te~ekkür ederim.
Türk tarihi üzerinde ba~ar~l~~çal~~malar~n~, ATATÜRK Devrim ve Ilkelerinin ~~~~~~alt~nda sürdüren ve sürdürecek olan bu kurulu~a hizmeti geçen, ba~ta siz
olmak üzere de~erli çal~~ma arkada~lar~n~z~~ içtenlikle kutlar, ba~ar~lar~n~n devamuu dilerim.
ORGENERAL SEDAT CELASUN
Jandarma Genel Komutan~~
SAYIN PROF. ENVER Z~YA KARAL
TÜRK TARIH KURUMU BA~KANI
TÜRK TAR/H KURUMU
KIZILAY SOKAK NO. ~~ATATÜRK BULVARI
ANKARA
Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~y~ldönümü münasebetiyle vaki davetinize te~ekkür eder, aran~zda bulunamad~~~m için üzüntülerimi belirtir, en iyi
dileklerimle sayg~lar sunar~m.
MEHMET OZGÜNE~~
Devlet Bakan~~
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SAYIN ORD. PROF. ENVER ZIYA KARAL
TÜRK TARIH KURUMU BA~KANI
ATATÜRK BULVARI, KIZILAY SOKAK NO. ~~
ANKARA
Türk Tarih Kurumu'nun 50 nci kurulu~~y~ldönümü münasebetiyle göndermi~~
Oldu~unuz nazik davetinize te~ekkkür ederim. i~lerimin yo~unlu~u nedeniyle
aran~zda bulunam~yorum. Selam ve sevgiler sunar~m.
PROF. DR. SABAHATTIN ÖZBEK
Tar~m ve Orman Bakan~~
ORD. PROF. SAYIN ENVER ZIYA KARAL
Ulu Önder Atatürk'ün iste~i ve önerisi üzerine 50 y~l önce kurulan ve tarihimize ~~~k tutmu~, onu ayd~nlatm~~~olan Kurum'a çal~~malar~~ile olumlu katk~larda
bulunan tüm bilim adamlar~m~z~n ve Kurum üyelerinin bu mutlu y~ldönümü
nedeniyle ba~ar~lar~ n~n sürmesini diler, sayg~lar sunar~m.
RAGIP TARTAN
Dan~~tay Ba~kan~~
SAYIN ORD. PROF. ENVER ZIYA KARAL
TÜRK TARIH KURUMU BA~KANI
ANKARA
Türk Dil Kurumu'nun karde~i kurumunuzun 50. y~l~n~n kutlanmas~~törenine,
ayn~~günde Istanbul'da daha önce saptanan bir konu~ma nedeniyle kat~lmay~~~ma
çok üzüldüm.
Ulusalla~mam~z~n en büyük ögelerinden biri olarak Atatürk'ün kurdu~u
Türk Tarih Kurumu'nun birçok yüzüncü y~llar kutlamas~~dile~iyle sayg~lar~m~~
sunar~m.
CAH/T KÜLEBt
Türk Dil Kurumu
Genel Yazman

Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n Konu~mas~~
Say~n Devlet Ba~kan~m~z~n Say~n Temsilcisi, Anayasa Mahkemesi'nin Say~n
Ba~kan~, Say~n Bakanlar, Say~n Elçiler, De~erli Davetlilerimiz.
Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~unun 50. y~l toplant~s~na geldi~inizden
dolay~~ hepinize Türk Tarih Kurumu ad~na ~ükranlar~m~~ sunar~m.
Say~n Devlet Ba~kan~m~z~n, geçen 5 Ocak'ta söylemi~~olduklar~~nutuklanyla
Atatürk'ün do~umunun ~ oo. y~ldönümünü anma toplant~lar~, törenleri ve O'nu
gelecekte hat~rlatacak maddi hat~rlatma çal~~malar~~ ba~lam~~~oldu. Bütün bu çal~~malara bugün yurt içinde ve yurt d~~~nda devam ediliyor ve y~l sonuna kadar da
devam edilecektir. Anma törenlerinin a~~rl~k noktas~n~~ yeni Türkiye devletinin
kurulu~unu sa~layan Atatürk'ün önderli~inde geli~en Türk Devrimi ve O'nun
ilkeleri te~kil etmektedir.
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Türk devrimi, etkileri bak~m~ ndan, yaln~z Türk ulusu ad~na yap~lm~~~de~ildir. Insanl~~~n kutsal tan~d~~~~tüm de~erler ad~na da yap~lm~~t~r. Hakk~n haks~zl~~a, zalimlerin zulmüne, insanl~~~n kaba kuvvete kar~~~bir sava~~~olmu~tur. Bu
niteli~i ile bu sava~~n ba~komutan~~Atatürk, ulusal kahramanl~ktan evrensel büyük
insan düzeyine yükselmi~ tir. Ve yine bu nedenledir ki, Atatürk'ün ~~oo. y~ldönümü,
dünya uluslar~, dünyan~n en büyük örgütü olan E~itim, Kültür ve Sanat Asamblesi
UNESGO'nun karar~~ ile, Türk ulusunun yan~nda kutlanrnaktad~r.
Atatürk'ü evrenselli~e götüren, fikirleriyle yapt~klar~~ aras~ndaki dengedir.
Yapt~klar~~aras~nda yer alan, ve ba~~ms~zl~k sava~~~ a~amas~n~~da kapsayan, Türk
devrimi tüm ulusald~ r. Dökülen kanlar, harcanan çabalar bak~m~ndan oldu~u gibi
yönetim ve amaç bak~m~ ndan da ulusald~ r. Ama bu olaylara egemen olan Atatürk'ün
dü~üncelerinde yans~ yan felsefe, bütün milletler için uyar~c~~bir me~ale hükmündedir.
Ba~~ms~zl~k sava~~n~n ba~~nda Atatürk kendisini ~u fikirleriyle takdim etmektedir: "Özgürlük ve ba~~ms~zl~k benim karakterimdir. Bence bir ulusta ~eref in,
haysiyetin, namusun ve insanl~~~n meydana gelmesi ve devam etmesi, o ulusun
özgürlük ve ba~~ms~zl~~~ na sahip olmas~~ ile kaimdir."
Atatürk'ün bu vas~flar~~Türk ulusunda bulundu~u için, kendi karakterinde
de ya~amaktad~ r. Ne var ki, Türklerin haklar~na sald~ranlar bu gerçe~i henüz
kavram~~~bulunmuyordu. Bu nedenledir ki, Türk ba~~ms~zl~k sava~~n~n bir hak
sava~~~oldu~unu Atatürk, ~u veciz sözleriyle aç~klam~~t~r; "Her halde alemde
bir hak vard~ r ve hak kuvvetin üstündedir". Bu noktadan hareket ederek hakk~n
bir gün haks~zl~~a u~rayan bütün uluslar için tecelli edece~ine ve insanl~~~n gerçek
anlam ve niteli~ine kavu~aca~'~na inanc~n~~Atatürk ~öyle aç~klamaktad~r: "Bütün
mazl~~m uluslar bir gün zalim uluslar~~yok edeceklerdir. O zaman yeryüzünde
zalim ve mazlum kelimeleri kalkacakt~ r. ~nsanl~k kendisine yara~an bir toplum
durumuna kavu~acakt~ r. Bizim ulusumuz o zaman bu amaca ula~an uluslar aras~ndaki öncülü~ü ile hakl~~olarak iftihar edecektir". Yukar~da geçen bu dü~üncelerden anla~~l~yor ki, Atatürk için ba~~ms~zl~k, ulusçuluk ve insanl~k bir bütünü
olu~turmu~ tur. Bu üç kavramdan son ikisinin, yani ulusçuluk ve insanl~~~n, uzla~amayacaklar~~konusunda bilginler aras~nda yayg~n bir kanaat uzun zaman sürmü~tür.
Insanlar ve uluslar aras~nda, ba~l~ca görevleri, bar~~~~ sa~lamak olan dinler bile,
bu neticeye ula~amam~~lard~ r. Hatta uluslar aras~nda devaml~~ bar~~~ sa~lamak
~öyle dursun kendi ürrunetleri yap~ lar~nda meydana gelen mezhepler aras~nda
bile kesin bir bar~~~n kuruldu~u öne sürülememi~tir. Geçmi~e bak~l~nca bu görü~ün
çürüklü~ü, gayet tabii, söz konusu olamazd~ . Ama Atatürk daima gelece~in mimar~~
olmu~tur. E~er zaman zaman maziye bakm~~sa, zaman zaman maziden güç alm~~sa
bu mazide ya~amak için de~ildir. Mazi, as~lda yok olan güçlerin toplam~d~r. Onun
için esas gelece~i kurmakt~r.
Ba~~ms~zl~~a gelince kimi ayd~nlar, bu kavram~~dar anlamda kabul etmekteydiler. Onlara göre, ba~~ms~zl~k yaln~z toprak sorunu ile ilgiliydi. Bir ulusun tüm topraklar~~ i~gal edilmedikçe o ulus ba~~ms~z say~l~rd~. Bu nedenledir ki, Atatürk'ü
tenkit edenler ba~~ms~zl~k sava~~~deyimindeki ba~~ms~z kelimesini bile anlams~z
buluyorlard~. Atatürk, bu dü~üncede de~ildi. O'nun ba~~ms~zl~k dü~üncesi ~öyle
idi: "Tam ba~~ms~zl~k siyasi, iktisadi, adli, askeri, kültürel v.b. her hususta tam
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ba~~ms~zl~k demektir. Bu say~ lanlarm herhangi birinden yoksun bulunmak ulusun
ve yurdun, gerçek anlam~yla, tüm ba'~~ms~zl~ktan yoksun olmas~~demektir."
Bu, tam ba~~ms~zl~k tarifindeki kavramlar aras~nda kültür ba~~ms~zl~~~~üzerine
dikkatler yo~unla~t~r~l~nca Atatürk'ün tarih ile ve tarih üzerinde çal~~malar~n~n
anlam~~ve amac~~kolayl~kla anla~~l~r. Bu çal~~malar~n Atatürk için ba~~ms~zl~k
sava~~m= kültür alan~nda bir devam~~oldu~unu kabul etmede bir tutarsal~k
görülmez.
Atatürk'te tarih tutkusu okul s~ras~nda ba~lam~~t~r. Harp Okulu'nda iken,
kazamlm~~~ve kaybedilmi~~muharebeler vesilesiyle o muharebeleri yapan uluslar~~
tan~mak istemi~tir. Onun için sava~, yaln~z kar~~~kar~~ya gelen ordular~n çarp~~mas~~
demek de~ildir; bu ordulara sahip uluslar~n bütün manevi, maddi güçleriyle de
çarp~~mas~~demektir. Bu nedenle Atatürk'ün askerlik anlay~~~~da çok geni~~bir alana
yay~lmaktad~r.
Askerlik göreviyle sorumluluk duygusu aras~ndaki ili~kilerde tarih ~ahit yerini
tutmaktad~r.
Devrim a~amalar~nda ise tarih, Atatürk için hem bir savunma hem de bir ilham
kayna~~d~r.
Atatürk'ün ba~ar~larmda daima yüksek bir görev duygusuyla yüce bir sorumluluk duygusu göze çarpar. Bir ba~ar~s~ndan sonra kendisine tebrikler, iltifatlar
ya~d~r~ld~~~~vakit bir çocuk mahcubiyetiyle "Ben, ancak vaziferni yapt~m" demekle
yetinir. Görev yaparken ise, ona egemen olan sorumluluk duygusudur. O kadar ki,
bu duyguyu "Gerçekte sorumluluk yükü her~eyden hatta ölümden a~~rd~r" suretinde nitelemektedir. Neden Atatürk sorumlulu~u bu düzeye ç~kartmaktad~r? Yine
kendisinin verdi~i cevap ~udur: "Her an tarihe kar~~~hareketlerimizin hesab~n~~
verebilecek bir vaziyette bulunmak laz~md~r."
Öyle anla~~l~yor ki, tarih, Atatürk'e göre hem savc~, hem avukat, hem yarg~çt~r. Dolay~s~yla nas~l bir do~al ve insanc~ l adalet var ise, Atatürk için, bir de tarihsel
adalet vard~r.
Atatürk, yeni bir Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur.
Önceki Türk devletlerinin tarihini incelerken, onlar~, bu yeni Türk devletinin
vas~flarma sahip olup olmama yönünden ele~tirir. Daha ~~924'ten önce Türk ulusunun Osmanl~~ve Selçuk devletlerini a~an, çok eski bir geçmi~e sahip oldu~una
inanm~~~bulunuyordu. Ne var ki, o, bu uzak geçmi~te Türk'ün kendi bilincini
unutmu~~oldu~una da kanaat getirmi~tir. Bu kanaatini özellikle Osmanl~~tarihi
ile ilgili olarak ~u surette tespit etmi~tir: "Biz, cumhuriyet devrine kadar bilimsel,
müspet ve gerçek anlam~yla ulusal bir devir ya~amad~k. Dolay~s~yla da ulusal bir
tarihe malik olmad~k".
~unu arz etmeliyim ki, Atatürk'ün burada i~aret etti~i fikirlerinde tarihimize
kar~~~bir sayg~s~zl~k söz konusu de~ildir. Tarihi 2 bölümde inceler. Birisi, ulusal
olan devir; ötekisi ulusal olmaktan uzak olan devi;. Tarih'e ulusall~k yönünden
bakt~~~~için, dedi~ini de herhangi bir ~ekilde ele~tirmeye imkan~m~z yoktur.
Osmanl~~tarihinde sarfedilen gayretler acaba kimin yararmayd~ ? Ulusun
iste~i ve ihtiyac~n~~kar~~l~yor muydu? Hay~r. Sarfedilen gayretler padi~ah ve halifelerin, zümrelerin ve ki~ilerin ihtiraslar~~içindi. Tekrar ediyorum, burada söz konusu
&Ikin: C. XLV12,
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olan Osmanl~~ imparatorlu~unun medeniyet tarihi de~ildir. Sadece siyasal tarihi ve
siyasal hedeflerdir. Atatürk devam ediyor: "Fatih Sultan Mehmet Do~u Roma'y~~ald~ktan sonra Bat~~ Roma'y~~da alarak eski Roma Imparatorlu~u birli~ini kurmaktan
ba~ka ne istiyordu? Yavuz Sultan Selim Büyük Arap Yar~madas~~ve M~s~r'~~alarak büyük bir Islam Imparatorlu~u kurmak giri~imine kap~ld~. Kanuni Sultan Süleyman
Akdeniz'i bir Osmanl~~gölü yapmak, Hindistan'da nüfuz sa~lamak gibi çok ~ahane
ve çok azametli bir siyaset izledi. Dikkat edilirse bu u~urda d~~~siyaset, yurdun ve
ulusun yarar~na göre ayarlan.m~~~de~ildi. Tersine, iç te~kilat, hanedan h~rslar~~ ve
emelleri do~rultusunda ayarlanm~~~ve as~l unsur olan Türk milleti bu yolda fakir
ve peri~an durumda b~rak~lm~~t~r. Bu siyasetin sonucu nereye var~yordu? Türk
olmayan imparatorluk halk~na imtiyazlar, yabanc~~devletlere kapitülasyonlar ad~~
alt~nda ekonomik ve kültürel haklar ve ayncal~klar verilmi~tir. Ya bu ~ahane siyasetten Türk ulusuna ne kalm~~t~r? imparatorlu~un yükünü ta~~mak, sefil ve peri~an
bir durumda ya~amak. Hal bu olunca, Osmanl~~tarihi, padi~ahlann ~an ve ~öhretlerini kaydeden bir destandan ba~ka bir ~ey de~ildi.
Din tarihine gelince, o vakitlerde geçerli olan din tahakkümü özgür dü~ ünceye
olanak b~rakmad~. Bu bak~mdand~r ki, yüzlerce vakanüvis yeti~mi~tir; fakat
Türk ulusunda dünyaya söz geçirten, dünyada etki yapan bir tarihçi yeti~memi~tir".
Bütün bu fikirler gösterir ki, Atatürk, kendisine kadar gelen tarih yönünden
önem kazanm~~~olan dü~ünceleri ele~tirmi~~ve onlar~n ulusal bak~mdan de~erlerini
tartm~~, ona göre de~erlendirmi~tir.
Osmanl~~imparatorlu~unda kendi tarihimize kar~~~gösterilen bu kay~ts~zl~k,
ulusal tefekkür ve bilinci de dondurdu~u gibi, yabanc~~memleket ve uluslar tarihçileri de tarihimizi diledikleri istikamette ve diledikleri maksatlarla kullanm~~lard~r. Bu kullanma ilkin din ad~na olmu~tur. Haçl~~seferlerinden bu yana Fransa
Ihtilaline kadar, H~ristiyanl~k ve Müslümanl~k mücadelesi ~eklindedir. Fransa
thtilalinden sonra buna bir de milliyet fikirlerine dayanarak Türkleri suçlama
ba~lar. XIX. yüzy~l~n sonunda, Osmanl~~ imparatorlu~unun parçalanmas~~s~ras~nda
bu iki iftiraya bir üçüncüsü eklenir. O da medeniyet ad~na Türkleri küçümsemek,
bu suretle de onlar~n yurtlar~n~, haklar~n~~ ve hakikatlar~n~~inkâr etmek.
Bu vesile ile Atatürk, onlar~n tarihe geçen ~u iftiralar~~üzerinde durur. Türkler
vah~idir, zalimdir. Bugünkü uygarl~~~~kabul edecek karaktere sahip de~ildirler.
Kendilerini idare edecek durumda bile bulunmuyorlar. Tarihte herhangi bir
uygarl~k yaratt~klar~~ da görülmemi~tir. Bunun yan~nda Türklerin sar~~ ~rktan
olduklar~ ; yine geldikleri, gelmi~~olduklar~~Asya'ya, Avrupa'dan ve Anadolu'dan
kovulmalar~~gerekti~i tezini savunmu~lard~r.
Atatürk, Türk ulusunun haklar~na herhangi bir tecavüzü küçümseyecek,
affedecek, onu müsamaha ile kar~~layacak bir karaktere sahip de~ildi. Bütün bu
iftiralara kar~~~verdi~i cevap ~u cümlelerle ifade ediliyor: "Her çe~it iftira uydurmaktan daha kolay bir ~ey yoktur. Türkler, zalimdir, vah~idir, uygarl~k vas~flar~ndan yoksundur gibi esasen vah~ilerin, zalim ve istilac~lar~n haks~z yere icat ettikleri
bir formüldür. Bunu gevelemeleri kamuoyunu aldatmaktan ba~ ka bir maksada
hizmet etmek için de~ildir. Bu zanlar~nda tamamen aldanm~~lard~ r ve arzular~nda
da hiçbir vakit muvaffak olamayacaklard~r. Çünkü Türk tarihinin gerçek çehresi
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bugüne kadar ortaya ç~kar~lmam~~sa bu, hiçbir vakit ç~kar~lmayacak demek de~ildir".
~~in garibi, Atatürk, bu dü~ünce ile Türk tarihinin savunucusu durumunda kal~rken, yabanc~~tarihçilerin iftiralar~~kimi aydmlar~m~z taraf~ndan da kabul edilmi~~
ve yazd~klar~, tarihlere veya tarihi izahlara geçirilmi~tir. Tabii bunlar~n ulusal tarihten yana bir bilgisi yoktur. Bu konuda o kadar ileri gitmi~lerdir ki, tarihin yan~nda
Türkçeyi bile küçürnsemi~ler, Türkçemizin bir ilim dili, bir edebiyat dili olamayaca~~n~~anlat~ru~lar; Türkçemizin kaba bir dil oldu~unu söylemekten çekinme
mi~lerdir.
Bütün bu nedenlerledir ki, Atatürk, ulusumuzun tarihte ihmal edilmi~, unutulmu~~ve inkâr edilmi~~haklar~n~n ve hakikatlerinin ara~t~r~l~p bulunmas~n~, ba~~ms~zl~k sava~~m~zm geni~~anlam~, s~n~rlar~~içinde görmekteydi. Bu maksatla kendisinin
kurmu~~oldu~u Türk Tarih Kur~nnu'nu, Türk Dil Kurumu'nu ve Dil ve Tarih
Co~rafya Fakültesi'ni, ara~t~rmalar ve ö~retim yapmak üzere görevlendirmi~ti.
Atatürk'ün, Ankara'daki fakülteye, Dil ve Tarih. Co~rafya ad~n~~vermesi, bu
üç kelimenin anlam~n~n, ulus anlam~na geldi~i içindi. Türk tarihi, Türk Dili, Türk
co~Tafyas~, Türk ulusu Istiklal Sava~~~ile ça~da~~manalar~n~~kazanm~~lard~r.
Ulusumuzun ve dünya uluslar~n~n Atatürk'ün roo y~ldönümünü kutlad~klar~~
bu y~lda ve Nisan'm 15 nci gününde Türk Tarih Kurumu'muzun kurulmu~~olmas~~
bizim için gerçekten bir k~vançt~r. Bu kutlama toplant~m~z' sizlerin yüksek huzur~muzda yapmam~z da Kurumumuzun önümüzdeki çal~~malar~~için en büyük
destek olacakt~r. Çok te~ekkür ederiz.

Prof. Dr. Afet inan'~n Konu~mas~~
Say~n Misafirlerimiz,
Gençli~imin heyecan~n~~ya~ad~m bugün. Evet, 50 y~l, yar~m as~r. Tarih Kurumu'nda çal~~ma ile geçen bu günlerimin güzel bir arma~an~~olarak verilen bu
~iltten hakikaten çok duyguland~m, te~ekkür ederim.
Müsaade ederseniz bir iki an~mdan bahsedece~im.
Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~u için güzel fikirler ileri sürüldü. Atatürk'ün
hakikaten tarihe çok merakl~~oldu~u, onu gayet ciddiyetle etüt etti~i bilinir. Bütün
vesikalarda T. B. M. Meclisindeki nutuklarmda, tarihten çok faydaland~~~~ve
onunla birçok meseleleri de ispat etmeye çal~~t~~~~görülür. Bu bir hakikat. Fakat
bir taraftan da özellikle Türk milleti medeniyet eserleri bak~m~ndan ne suretle
incelenmelidir? Bunun üzerinde çok durmu~tur.
Ben, müsaade ederseniz, kendimden söz etmek istemiyorum ama, bu elli y~l~n
çal~~malar~~içinde bulundum, Atatürk benim ö~renirnim için yard~mda bulunmu~tur. 1927-29 y~llar~nda Istanbul Frans~z K~z Lisesi'nde yat~l~~olarak ö~renciydim. Bir ders kitab~nda öyle bir terim kullan~l~yordu ki Türkler hakk~nda. Türkler
barbard~r. Bir taraftan da, hiç unutmuyorum, kitab~n bir yerinde ikinci derecede
bir ~rkt~r, sar~~~rka mensuptur deniliyor. Bu benim o zaman çok gücüme gitmi~ti.
Hakikaten tiplerimize bakt~~~m~z zaman Avrupal~lardan bir fark~m~z yoktur. Mesela
Isviçre'de bul~mmu~tw~n daha evvel, lisan ö~renmek için. Onlarla da aram~zda
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bir fark göremiyordum. Niçin böyle bir deyim kullan~l~yor. O~retmenimize bu
hakikate uygun de~il, dedim. Ben bunu ö~renmeyece~im. Hiçbir cevap vermedi.
Peki, dedi. Fakat okul kitab~~yaz~yordu. Tatilde bunu Atatürk'e gösterdim; ama
heyecanl~~olarak. Baksan~za dedim, biz hem barbar~z, hem de ikinci derecede ~rk,
sar~~~rk. Sar~~ ~rk denmesi bir ~ey de~il; ama niçin ikinci derecede bir ~rk oluyoruz.
O s~rada Atatürk de Wels'in tarihini tercüme ettirmi~, onlar~~okuyordu. Bir de Istanbul Üniversitesindeki tarih profesörlerinin ders notlar~~y~~~nla önünde. Bana al sen
de bunlar~~oku, dedi. Bu, böyle olamaz, bunun üzerinde durahm. Ben, hiçbir ~ey
anlayamad~m. Dural~m, ama ne yapaca~~z? Kitaptakini mi de~i~tirece~iz? Ondan
sonra bir de bakt~m, mebuslar aras~nda olan tarihçileri ça~~rd~. Onlarla konu~maya ba~lad~. O zaman Ankara'da üniversite yoktu. Yaln~z Hukuk Mektebi bulunuyordu. Istanbul'dan da baz~~kimseler bu konu~malar için ça~~r~lmaya ba~land~. Nihayet, Türk Oca~~'n~n Kurultay~~toplanacakt~. Benim de Musiki Muallim Mektebinde
ö~retmen olarak ilk senemdi. Oraya Aksaray'dan delege olarak göstermi~lerdi.
Bu toplant~da isimleri çok tan~nm~~~~ahsiyetler vard~. Yaln~z içlerinde han~m olarak
kimse yoktu.
Atatürk, bir gün bana sordu: Kurultayda neler konu~uluyor? diye. Ben de
duyduklar~m~~söyledim. Peki, sen bir ~ey söylemiyecek misin? dedi. O tarihte,Musiki
Muallim Mektebi'nde yeni ö~retmenli~e ba~lam~~t~m. Yurtbilgisi dersinde bir tatbikat yapt~rm~~t~m. Belediye seçimleri için k~zlara da, erkeklere de oy verdirdim.
Bir ö~rencim itiraz etti:" Yürürlükteki kanuna göre yaln~z erkekler oy verebilir,
halbuki siz k~z arkada~lar~m~za da verdirdiniz". I~te o zaman ben, bundan da
esinlenerek ve üzerinde durarak kad~n haklar~~üzerinde Atatürk'ün te~vikiyle bir
konferans vermi~tim, Türk Oca~~'nda (3 Nisan 1930). Türk Oca~~'ndaki Kurultay
için Atatürk, bir ~eyler yap dedi~i zaman ise orada o kadar sayg~~ duydu~um ya~l~~
kimseler vard~~ki, ben onlara kar~~~nas~l konu~urdum? Türk Ocaklarm~n tüzü~ünü getirtti. O metinde Türk tarihiyle de u~ra~~l~r deniyordu. Bunun üzerinde
durdu ve birkaç ki~iyi de ça~~rarak Kurultaya teklif yap~lmas~n~~istedi. Ben de
tarih üzerine bir konu~ma yapt~m. Kurultayda kabul edilen esasa göre bir tarih
heyeti te~kil edildi ve çal~~maya ba~land~. Fakat Türk Ocaklar~~kapan~nca 15
Nisan 1931 'de Atatürk'ün emri ve birçok üyelerin teklifi ile bir Cemiyet kurulmu~tur. Türk Tarih Cemiyeti'nin de çal~~malar~, Türklerin medeniyete hizmetleri
konusu üzerinde idi. Bunlar müsveddeler halinde bas~ld~~~~zaman, sahifelerin bir
k~sm~~bas~lm~~, bir k~sm~~ da bo~~b~rak~lm~~t~r. Herkes tenkidini yazs~n diye.
Ben, Atatürk'ün entelektüel hayat~nda bu ele~tirilerin fevkalade faydal~~oldu~unu görmü~ümdür.
Tarih Kurumu'nda bunlar uzun uzad~ya, günlerce okunmu~~ve münaka~a
edilmi~tir.
Tarih Kurumu'na Atatürk'ün ilgisi her zaman devam etti. Mesela bugün
dahi bana sorarlar; Tarih Kongrelerinde Atatürk'ün bir nutku yok mudur? diye,
yoktur ama daimi olarak bütün yap~lan tebli~ler, yan~nda münaka~a edilmi~~ve
tamamen tasvibinden ç~kt~ktan sonra as~l kongrede okunabilmi~tir.
Bir de as~l önemli bir konu, o zamana kadar hiç yap~lmam~~~olan, biraz evvel
sildi alan arkada~~m~z bunun ba~~nda bulunmu~tur. Say~n Dr. Ilimit Ko~ay, arkeo-
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lojiye ehemmiyet verilmesidir. Çünkü memleketimizde birçok tarihi zenginlikler
vard~r. Fakat o zamana kadar hepsinin ecnebi heyetler taraf~ ndan arkeolojik kaz~lar~~ yap~l~yordu. Tarih Kurumu kurulduktan sonra, tüzü~üne de konmu~tur.
Türk heyetleri de bu ara~t~rmalar~~yapabilirler. Buna itiraz edenler de oldu. Bu
hususta biz de daha yeti~mi~~kimseler yok diye. Nitekim ~~933'te Ankara yak~n~nda
Ahlatl~bel'de arkeolojik çal~~malar ba~lam~~, ~~935'te Alacahöyük'te. Burada bir
ay zarf~nda büyük ve de~erli eserler meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu suretle yurdumuzun
as~l arkeolojik ve tarihi kaynaklar~na da inilmi~~ve bunlar bugün de~erlendirilmi~tir. O tarihten itibaren pek çok de~erli arkeologlar~m~z yeti~mi~~ve çe~itli yerlerde
kaz~~yap~lmakta ve yay~nlar~~olmaktad~r.
Tarih Kurumu'nun 50 y~ll~k hayat~~içinde bu çal~~malar~n~, yay~nlar~n~~ve
müzelerimizin bu bulunan eserlerle zenginle~melerini görebiliriz.
Ben ~imdi müsaade ederseniz Atatürk'ün son olarak, hastal~k devrinde gördü~ü ve üzerinde hassasiyetle durdu~u iki meseleden bahsedece~im. O da Tarih
Kurumu'nun yay~nlar~~aras~nda Say~n' Ulu~~~~demir'in idaresinde hiç aksatmadan ç~kan Belleten mecmuam~zd~r. Atatürk hastal~~~~esnas~nda birçok ~eyler okutuyordu. Tarih Kurumu'nun bürosu da zaten saraydayd~ . Tarih Kurumu'nun
çal~~malar~~ile daima ilgilenir ve bana sorard~. Kendisinin de son gördü~ü kitaplardan biri Belleten olmu~tur. "Devam ediniz, bunlar~~mutlaka geli~tiriniz", diye
de emirler vermi~tir.
Bir taraftan da dedi~im gibi kaz~~i~leriyle de çok ilgileniyordu. O s~rada haber
verdiler, Trakya tümülüslerinde kaz~~yap~lm~~~ve de~erli belgeler bulunmu~. Ben,
gittim, gördüm. Hakikaten çok ho~uma gitti. O zaman müze Müdürü Aziz Ogan'a
sordum, acaba bunlar~~Atatürk'e gösterebilir miyiz? Döndü~ümde derhal getiriniz,
dedi. Saraya bu e~yalar getirildi. Bunlar pek çoktur. Elimde bir listesi var ama
bunlar~n hepsini size okuyacak de~ilim. Yaln~z enteresan olan Atatürk'ün do~rudan
do~ruya ilgilenmesi ve bunun devam ettirilmesi için te~vikidir.
Bunlardan bir tanesi alt~n yüzüktür. M.O. ki devreye aittir. 'üzerinde ortada bir
vazo ve iki yan~nda leylek ve tilki. Bunlar son gördü~ü arkeolojik eserlerdir ve
bugün ~stanbul müzesindedirler. Yani Lafontain'in hikâyesi bizim eserlerimizde
ta eski devirlerden itibaren bulunmu~tur. O bak~mdan önemlidir.
Genel Müdürümüz Ulu~~ ~~demir y~ldönümlerinin hesaplanmasu~da çok
hassast~r. Atatürk'ün ~ oo. do~um y~ldönümünü konu~urken, (73'te Cumhuriyetin ilarimm 50) y~l~~idi, o zaman bir de hesaplad~k ki, Tarih Kurumu'nun da
ayn~~y~l 50. y~l~~oluyor. Onun için iki y~ldönümün bir araya gelmesi bizim için de
bir mutluluktur. Çünkü bu vesile ile sizlere Tarih Kurumu'nun neler yapabildi~ini
daha da neler yapmak istedi~ini bildirmek, göstermek emelindeyiz. ~una da inan~yorum ki, o hat~ram~~yeniden canland~rd~.m, okul kitab~nda okudu~umdan bugüne,
hakikaten çok ileriye gitmi~~durumday~z. Türk medeniyetine ait, ben ~ahsen
sadece kendimi buna verdim, tabii zor oluyor birçok vesikalar~~bulmak; fakat
bulundu~u zaman da hem kendimiz iftihar ediyoruz hem de d~~~âleme Türk medeniyetini tan~tm~~~oluyoruz. Bu durumda Atatürk'ün direktifi yap~lm~~~oluyor.
Te~ekkür ederim, beni dinledi~iniz için.
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Genel Müdür Ulu~~~~demir'in Konu~mas~~
Bugün Atatürk'ün büyük eseri Türk Tarih Kurumu'nun 5o. kurulu~~y~ldönümünü kutluyoruz. Bu tarih benim de Türk Tarih Kurumu'ndaki 50. hizmet
y~l~md~r. Bu nedenle o günlerin heyecan dolu an~lar~n~~anlatmama ve Kurum'un
5o y~lda neler yapt~~~n~n bir özetini sunmama izin vermenizi dileyece~im.
Atatürk gençli~inden beri tarihe kar~~~ilgi duymu~~bir ki~idir. Do~u cephesinde
Kolordu Komutan~~bulundu~u s~rada tuttu~u küçük an~~defterinde okudu~u felsefe, edebiyat kitaplar~~aras~nda tarihlerden de söz eder. ~~o Aral~k 1916 günkü
an~lar~n~n bir bölümünde ~öyle der: "Ar~burnu raporunu okuttt~m. Sonra Ne~et
Bey Çapakçur cephesine ait muharebe takririni okudu. Badehu yeni gelmi~~olan
istihkâm yüzba~~s~~Fuat Efendi'ye hayvamlar~m~~gösterdim. Sonra tekrar ikametgatuma geldim. Kemal Bey'in Tarih-i Osmani'sini takibe ba~lad~m. Yemekten
evvel Emin Bey'in ~iirleriyle Fikret'in Rübab-~~ ~ikeste'sinden ayn~~zeminde baz~~
parçalar~n~~okuyarak bir mukayese yapmak istedim. ~kisi de ba~ka ba~ka güzel.
Ancak Türkçe olanda da di~erinde de ayn~~derecede Arapça, Farsça kelimat var.
Fark biri parmak hesab~, di~eri de~il."
Prof. Dr. Afet Inan Atatürk'ün sürekli olarak tarih çal~~malar~na ba~lad~~~~
tarihi ~öyle saptar:
"1928 y~l~nda Frans~zca co~rafya kitaplar~n~n birinde Türk ~rk~n~n sar~~ ~rka
mensup oldu~u ve Avrupa zihniyetine göre ikinci (secondaire) nevi bir insan tipi
oldu~u yaz~l~~idi. Kendisine gösterdim ve bu böyle midir? dedim.
— "Hay~r, olmaz bunun üzerinde me~gul olal~m, sen de çal~~" dediler."
Atatürk bundan sonra Türk tarihi üzerinde yo~un bir çal~~maya ba~lar.
23 Nisan 1930 da Ankara'da toplanan Türkocaklar~~Kurultay'mda Atatürk'ün
iste~i ile Kurultay'~n Aksaray delegesi ve Ankara Müzik Ö~retmen Okulu Tarih
Ö~retmeni Bayan Afet, Atatürk'ün de bulundu~u Kurultay'~n 28 Nisan toplant~s~na k~rk imzal~~bir önerge verir. Bu önergede "Türk tarih ve medeniyetini ilmi
surette tetkik etmek için hususi ve daimi bir heyetin te~kiline karar verilmesini
teklif ederiz" denmektedir. Önergeyi inceleyen Yasa Encünneni Türkocaklar~~yasas~na "Merkez heyeti Türk tarih ve medeniyetini ilmi bir surette tetkik ve tetebbü
etmek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk tarih heyeti te~kil eder" maddesini
ekler.
Kurultay'~n oybirli~i ile kabul etti~i bu madde üzerine Merkez Heyeti 16
üyeden olu~an "Türkoca~~~Türk Tarihi Tetkik Heyeti"ni kurdu. Bu heyet bir y~l
çal~~arak 6o6 sayfal~k "Türk Tarihinin Ana Hatlar~" adl~~bir eser haz~rlad~. Bu
eserden yaln~z too nüsha bas~larak bilim adamlar~n~n ele~tirisine sunuldu. Bu
eserle bizim tarih tezi dedi~imiz tez ortaya konmu~~oluyordu.
~~o Nisan 1931 de toplanan Türkocaklar~~ola~anüstü Kurultay'l Türkocaklarmm kapanmas~na karar verince "Türkocaklar~~Türk Tarihi Tetkik Heyeti"nin
türesel bir niteli~i kalmam~~~oldu~undan, 12 Nisan 1931 de 16 ki~ilik heyet "Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti"ni kurarak bir Yönetim Kurulu seçti. Bu kurul ayn~~tarihte
~çi~leri Bakanl~~~na ba~vurdu ve Dernekler Kanunu'na göre Cemiyet'in onaylanmas~n~~istedi. Bu dilekçenin alt~nda ba~kan olarak Cumhurba~kanl~~~~Genelsekreteri
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Büyükelçi Tevfik (B~y~kl~o~lu), ba~kan vekili Çanakkale Milletvekili Samih Rifat,
ba~kan vekili Istanbul Milletvekili Yusuf Akçura, Genelsekreter Ayd~n Milletvekili
Dr. Re~it Galip, veznedar Bolu Milletvekili Hasan Cemil (Çambel)'in imzalar~~
vard~r. Içi~leri Bakanl~~~~bu dilekçe üzerine: "Ünvan ve maksad~~tesisi yukar~da
yaz~l~~olan "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti"nin nizamnamesi tevdi edilmi~~oldu~undan, Cemiyetler Kanunu'na tevfikan i~bu ilm-ü haber verildi." kayd~yla 13
Nisan 1931 de Cemiyet'i yasala~t~rd~. 1935 de Cemiyet'in ad~~"Türk Tarih Kurumu"na çevrildi. 12 maddeden olu~an Kur~un'un ilk tüzü~ünün birinci maddesi
~öyledir:
Madde ~~— Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal hazretlerinin
yüksek himayeleri alt~nda ve Ankara ~ehrinde "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti"
adl~~ilmi bir cemiyet kurulmu~tur."
Atatürk, Kurum'a k~sa bir süre içinde liseler için tarih kitaplar~~haz~rlanmas~~
buyru~unu verdi. 19 Temmuz 1931 de Türkoca~~~binas~n~n do~u salonunda Atatürk'ün ba~kanl~~~nda yap~lan toplant~da Ba~kan Tevfik B~y~kl~o~lu Atatürk'e
liseler için haz~rlanan tarihin birinci cildinin müsveddelerini sundu. Atatürk bu
müsveddeleri toplant~da bulunan Milli E~itim Bakan~~Esat Bey'e vererek hemen
bas~lmas~n~~ve ö~retim y~l~na kadar yeti~tirilmesini istedi.
Temmuz sonuna do~ru Türk Tarih Kurumu benimle bir daktilodan olu~an
kadrosu ve dosyalanyla Atatürk'le birlikte Istanbul'a ta~~narak Dolmabahçe Saray~'nda ayr~lan özel dairesinde tarihin öteki ciltlerini haz~rlamaya ba~lad~. Türkoca~~nda yap~lan toplant~da rahmetli Yusuf Akçura, Kurum üyelerinden rahmetli
Zakir Kadiri Ugan'a haz~rlatt~~~~Islam tarihi müsveddelerini vermi~ti. Atatürk
bu müsveddeleri yan~na alarak Yalova'da incelemi~ti. Atatürk Islam tarihini
çok iyi bilirdi. Halifeli~in kald~r~l~~~~ s~ras~nda Hilafet hakk~nda yapt~~~~geni~~aç~klama bunu gösterir. Atatürk Zakir Kadiri Ugan'm haz~rlad~~~~Islam tarihini
hiç be~enmemi~ti. Bunun üzerine 16 ve 23 A~ustos 1931 tarihlerinde Kurum Ba~kan~~Tevfik B~y~kl~o~lu'na yazd~~~~mektuplarda, geçerlili~ini bugün dahi yitirmeyen, direktifler vard~r. Bu direktifler Atatürk'ün tarih ara~t~rmalar~nda ne kadar
objektif ve bilimsel bir tutum içinde oldu~unu aç~kca gösterir. Bu mektuptan baz~~
parçalar~~aktarmaya izin vermenizi dileyece~im.
Atatürk mektubunda ~öyle diyor:
"Zakir Kadir"' Bey'e haz~rlatt~~~= Islam tarihi notlar~= Muhammed devrine ait olan ilk sayfas~ndan sonraki parçalar, teessüfle söylemeye mecbur= ki,
hiç de bir mütehass~s~n kafas~ndan, kaleminden ve tertibinden ç~kmi~a benzemiyor.
Zakir Kadiri yaz~lar= oldu~u gibi büyük itina ile haz~rlanmakta olan mektep
kitaplarma koymakta hiç isabet olmayaca~~~fikrindeyim". Bundan sonra Atatürk
K~~rum'a ~u ö~ütlerde bulunuyordu:
"Her i~in esas hedefine k~sa ve kestirme yoldan varmak ~ayan~~arzu olmakla
beraber, yolun makul, mant~ki ve bilhassa ilmi olmas~~ ~artt~r."
"Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve buldu~umuza kani oldukça
ifadeye cür'et gösteren adamlar olmal~y~z."
"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sad~k kalmazsa
de~i~meyen hakikat, insanl~~~~ ~a~~rtacak bir mal~iyet al~r."
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Atatürk birinci mektubunu ~öyle bitirmektedir:
"Türkiye'de Mi riyasetinizde ilk te~ekkül eden tarih cemiyetinin büyük dikkat
intibah~n~~kullanarak ~ imdiye kadar bütün dünya milletleri içinde te~ekkül etmi~~
emsaline fâik bir vaziyet alaca~~na emin olarak size selam ve hürmetlerimi gönderirim."
Atatürk Zakir Kadiri Bey'in yazd~~~~ ~slam tarihini be~et~meyerek bunun bir
bölümünü yeniden yazm~~t~ r. Bu münasebetle Kurum'a gönderdi~i mektubunda:
"Size verdi~im ilk notlar~n~la beraber ~imdi gönderdi~im Hulefai Râ~idin devri
notlar~~da yüksek cemiyetinizin behemehal tenkit nazarmdan geçmelidir." demekte
ve ~slam tarihinin öteki bölümlerini yazan ~emseddin Gtinaltay'm müsveddelerini
okuduktan sonra 23 A~ustos tarihli mektubunda da ~öyle söylemektedir:
"~ernsettin Bey'in haz~rlad~~~~notlardan okudu~um k~s~mlarm~~fevkalade
enteresan ve k~ymetli buldum. Bunlardan mülhem olarak yeniden size verdi~im
notlara ufak bir ilave yapt~m."
1931 yaz~~Türk Tarih Kurumu için yo~un bir çal~~ma y~l~~olmu~tur. K~sa bir
sürede liseler için ilk önce 3 cilt sonra da bir cilt olmak üzere dört ciltlik tarih kitaplar~~haz~rlanm~~t~ r. Birkaç ay içinde bu eserlerin haz~ rlanmas~n~ n Atatürk'ün çal~~ma
yöntemleriyle mümkün olabilece~i unutulmamal~d~r.
Atatürk yeni tarih görü~ünün ve tarih ö~retiminde tutulacak yolun ö~retmenlere anlat~lmas~~ için 1932 Temmuz'unda tarih ö~retmenleri için bir kurs düzenlenmesi buyru~unu verdi. Milli E~itim Bakanl~~~~ile birlikte 2-1 ~~ Temmuz 1932
tarihleri aras~nda düzenlenen bu kursa birinci Türk Tarih Kongresi ad~~verildi
ve tutanaklar~~ Milli E~itim Bakanl~~~nca yay~nland~.
Atatürk yurt gezileri s~ras~nda mutlaka okullar~~ziyaret eder ve özellikle tarih
derslerine girerek ö~rencilere sorular sorard~. Eski~ehir'de yapt~~~~böyle bir ziyarette gördüklerinden memnun kalarak Kurum hakk~ndaki övgülerini Bayan Afet
Inan vas~tas~yla Kurum'a iletmi~ , buna Kurum'un o zamanki ba~kan~~Yusuf
Akçura bir telgrafla te~ekkür etmi~ti. Atatürk bu telgrafa Bal~kesir'den 21. ~~.1933
de ~u yan~t~~ vermi~tir:
Akçura Yusuf Bey
Türk Tarih Cemiyeti Reisi
Ankara
Yaln~z Eski~ehir'de de~il, gezdi~im di~er yerlerde de feyizli mesainizin semerelerini sevinçle görmekteyim. Cemiyetinizin bu yolda millete ifa etmekte oldu~u
ve edece~i hizmet ölçülemeyecek kadar büyüktür. Azamn gözlerinden öperim
efendim.
Reisicumhur
GAZ~~M. KEMAL
~~ te Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~u ile ilk y~llar~n~n öyküsü k~saca budur.
~imdi Kurum'un 543 y~lda yapt~~~~i~leri ana hatlar~ yla belirtmeye izin vermenizi
dileyece~im. Bunlar~~ ~ u ana bölürnlerde toplamak mümkündür:
— Genel Çal~~malar

2 - Yay~nlar
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3 — Kitapl~k
4 — Kongreler
5 — Kaz~lar
6 — Bas~mevi
7 — Dünya bilim kurt~mlanyla ili~ki
8 — Konferanslar
g — Atatürk'ün ~ oo. do~um y~l~~ çal~~malar~~
~~o — Binam~z.
Kurum üyeleri uzman olduklar~~ alanlarda özel çal~~malar~n~~yürütürlerken
Kurum'un amac~na uygun olarak ~u çal~~malar yap~lmaktad~r:
— Türk tarihi kaynaklar~n~n ara~t~r~lmas~~ve yay~mlanmas~ : Yay~nlar~m~z~n
çe~itli dizilerinde bu ara~t~rmalardan bugüne kadar 65 yap~t ç~km~~t~r.
2 - Türkiye tarihinin ara~t~r~lmas~ : Yapt~~~m~z kaz~lardan elde edilen sonuçlar ve bunlar~n raporlar~~ bu bölümdeki çal~~malar~m~z~~ yans~t~r.

3 — Çe~itli monografiler: Üyelerimizin ve üyelerimiz d~~~nda tarih uzmanlar~n~n amaçlar~m~za uygun yap~tlar~~ VII, dizi içinde yay~mlanmaktad~r. Bunlar~n
say~s~~ 83 tür.
4 — Türk ve Türkiye tarihine dair kaynak ve incelemelerin dilimize çevrilmesi:
Bunlardan 9 tanesi bas~lm~~t~r. 151 tanesi yazmalar halinde ara~t~r~c~lar~n yararlanmas~ na sunulmaktad~r.
5 — Türk - ~slam devri yaz~tlar~n~n denenmesi: Tarihi an~tlar~m~z~n yo~un
oldu~u illerinnzde 1°65 an~t incelenmi~, bunlara ait 235 vakfiye, 1217 yaz~t, 602
mezar yaz~t~~kopya edilmi~, 1474 foto~raf çekilmi~, 63 plan yap~lm~~t~r. Ayr~ca
Istanbul'da 206 mezarl~k ve hazire incelenerek 13.456 mezar yaz~t~~derlemni~tir.
Kurum bugün çe~itli illerdeki Türk - ~slam yaz~tlar~n~n bir estampaj koleksiyonuna
sahiptir. Bunlar~n say~s~~ 1121 dir.
6 — Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~rma Merkezi'mizin çal~~malar~~sonunda
67.276 kupür, 679 tefrika, 76.247 makale ve haber fi~i derlenmi~~bulunmaktad~r.
7 — Türk tarihinin büyük olaylar~n~n ve Türk büyüklerinin an~lmas~ :
21 Haziran 1937 de büyük Türk bilgini ve filozofu ~bn-i Sina'n~n goo.
ölüm y~ldönümü için goo sayfal~k anma kitab~~ ç~kar~lm~~, bu y~l da !000. do~um
y~l~~ için bir anma kitab~n~n haz~rlanmas~na ba~lannu~t~r.
Do~umunun 500. y~l~~dolay~s~yla büyük Türk ~airi ve dilcisi Ali ~ir Neval
için 9 ~ubat 1941 de Ankara'da bir tören düzenlenmi~~ve bir bro~ür yay~mlanm~~t~r.
1947 de Kurumumuzun rahmetli üyesi Hail Ethem Eldem için 2 ciltlik
bir anma kitab~~ ç~kar~lm~~t~r.
ç) 29 Aral~k 1950 de büyük Türk bilgini ve filozofu Farabi !000. ölüm y~ldönümünde an~lm~~, Bo~luk (Hala) üzerine yazd~~~~bir makalesi Türkçe ve Ingilizce
olarak yaynnlanm~~, Belleten'in bir say~s~~Farabrye ait ara~t~rmalara ayr~lm~~t~r.
~stanburun Türkler taraf~ndan al~nmas~n~n 500. y~ldönümü nedeni ile
yay~nlar~m~z aras~nda bir dizi aç~lm~~~ve 8 eser yay~mlanm~~t~r.
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20 Aral~k 1957 de Kâtip Çelebi'nin 300. ölüm y~ldönümü dolay~s~yla bir
tören düzenlenmi~, ya~am~~ve eserleri hakk~nda 225 sayfal~k bir eser yay~ mlanm~~t~r.
Edirne'nin Türkler taraf~ndan al~ nmas~ n~ n 600. y~ldönümü dolay~s~yla
9-12 Eylül 1963 tarihleri aras~nda Edirne'de bir seminer düzenlenmi~, burada
verilen 12 konferansla 22 ara~t~rma 350 sayfal~k resimli bir kitap olarak bas~lm~~t~r.
3 Kas~m 1964 de ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tanzimat'~n
125 inci y~ldönümü dolay~s~yla bir seminer düzenlenmi~tir.
Kanuni Sultan Süleyman'~n 400. ölüm y~ldönümü dolay~s~yla 7 Eylül
1966 da ~stanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi'nde üç gün süren bir seminer düzenlenerek 15 bildiri okunmu~, bunlarla birlikte yap~lan ara~t~rmalar "Kanuni Arma~an~" ad~~ alt~nda ve 396 sayfal~k bir kitap halinde yay~mlanm~~t~r.
Do~u bilimlerinin büyük bilgini Necati Lugal için 1968 de 67 makaleden
olu~an 797 sayfal~k bir anma kitab~~ ç~kar~lm~~t~r.
Anadolu'nun yeniden ve kesin olarak Türkle~mesini sa~layan 1071 Malazgirt Sava~~'n~n goo. y~ldönümünde 26 A~ustos 1971 de Malazgirt'te bir tören,
12-14 Ekim 1971 tarihleri aras~ nda da Ankara'da "Selçuklu Tarih ve Uygarl~~~"
konusunda 21 bildiriden olu~an bir seminer düzenlenmi~, bunlar zengin resimlerle
466 sayfal~ k bir eser halinde "Malazgirt Arma~an~" ad~~ alt~nda bas~lm~~t~r.
25 Kas~m 1972 de Malazgirt kahraman~~ve büyük Selçuklu Sultan~~Alp
Arslan'~n goo. ölüm y~ ldönümü dolay~s~yla bir anma töreni düzenlenmi~tir.
1) Cumhuriyet'in 50. y~ldönümü dolay~s~yla 23-26 Ekim 1973 tarihleri aras~nda bir seminer düzenlenmi~~ve ba~ta ~nönü olmak üzere Kurum üyeleri 8 bildiri
ile kat~lm~~t~ r. Bu bildiriler ~~7o sayfal~k bir kitap halinde bas~lm~~t~r.
1973 de üyelerimizden rahmetli Prof. Arif Müfid Mansel için 3 ciltlik
"Arif Müfid Mansel Arma~an~" adl~~ bir kitap yay~nlanm~~t~r.
Büyük Türk bilgini Beyruni'nin '000. do~um y~l~~dolay~s~yla 23 Kas~m
1973 de anma töreni düzenlenmi~~ve 301 sayfal~k "Beyruni'ye Arma~an" kitab~~
ç~kar~lm~~ t~r.
Rahmetli üyemiz Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~için 1976 da 30 makaleden
olu~an bol resimli 494 sayfal~k "~smail Hakk~~Uzunçar~~ll'ya Arma~an" kitab~~
yay~mlanm~~t~r.
Atatürk'ün Büyük Söylev'ini Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim
1927 tarihleri aras~ nda toplanan ~ kinci Kurultay~nda okumas~n~n 50. y~ldönümü
nedeni ile ~stanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Ara~t~rma Enstitüsü ile birlikte
17-19 Ekim 1977 de Ankara'da bir seminer düzenlenmi~~ve bu seminere sunulan
ii bildiri 286 sayfal~k bir kitap halinde yay~nlanm~~ t~r.
r) Türk Harf Devrimi'nin 50. y~l~~ dolay~s~yla Türk Tarih Kurumu Atatürk
ve Türk Devrimi Ara~t~ rma Merkezi 3-4 Kas~ m 1978 tarihlerinde bir sempozyum
düzenlemi~ tir. Bu sempozyuma 17 bildiri sunulmu~tur. Bildiriler kitap halinde
bas~lmaktad~r.

Yay~nlar~m~z :
Yay~nlar~m~ za gelince: XXIII dizi içinde 1980 y~l~~sonuna kadar yay~mlad~~~m~z yap~tlar~n say~s~~390 cildi bulmu~tur. Bas~lmakta olanlar~n say~s~~ ise 20 dir.
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Ad~n~~Atatürk'ün koydu~u Belleten'imiz 1937 den beri y~lda 4 say~~olarak
hiç aksamadan ç~kmakta, k~ rk dördüncü cildini tamamlam~~~bulunmaktad~r.
Belleten'in 1981 y~l~na ait birinci say~s~~ise müstakil bir cilt olarak Atatürk'ün kutsal
an~s~na ayr~lm~~~ve yay~nlanm~~t~r. Bundan ba~ka y~lda iki defa ç~kard~~~m~z ve
ar~iv belgelerini yarmlayan "Belgeler" adl~~dergimizin onüçüncü cildi ç~km~~~
bulunmaktad~r.
Belleten'imizle yay~nlar~/Tuz' dünyan~n çe~itli akademi, üniversite ve bilim
kurumlarmdan 327 si ile de~i~mekteyiz. Bu yoldan kitapl~~un~za her y~l ortalama
1500 civarmda kitap ve dergi gelmektedir.
Kitaph~~m~z :
Tarih ve arkeoloji alan~ nda yurdumuzun en büyük kitapl~~~~olan kitapl~~~m~z~n 1980 sonundaki varl~~~~kitap, dergi ve yazma olarak 148.604 tür.
Henüz tasnifi yap~lmam~~~olan Prof. Tanci ve Prof. Hikmet Bayur'un kitaplar~~
buna dahil de~ildir. Bunlar da 8000 civar~ndad~r. Kitapl~~~m~z bundan ba~ka
çe~itli ba~~~larla elde edilmi~~zengin bir ar~iv ve foto~raf koleksiyonuna sahip bulunmaktad~r. Bunlar aras~nda Nam~k Kemal, Ziya Gökalp, Kâz~m Orbay, Halil Ethem
Eldem, Osman Ferit Sa~lam, Stihey1 enver, Cemal Pa~a, Zeki Oral, Ali Galip
Bekel, Haluk Cemil Tanju, Tevfik B~y~kl~o~lu, Rahmi Kato~lu, Enver Pa~a, Inönü,
Hikmet Bayur, Ulu~~I~demir ar~ivleri say~labilir.
Kongrelerimiz :
Gerek üyelerimizin, gerekse yerli ve yabanc~~bilim adamlar~n~n yeni bulu~lar~n' bilim dünyas~na sunmak amac~yla 1932 den beri her be~~y~lda bir düzenledi~imiz Türk Tarih Kongrelerinin dokuzuncusu bu y~l 2 ~~-25 Eylül 1981 tarihleri
aras~nda yap~lacak, bu kongrede Atatürk ve Cumhuriyet seksiyonuna a~~rl~k verilecektir.
Kaz~lar :
Tüzü~ülnüzün amaç maddesinde Kurum "Türk ve Türkiye tarihini ayd~nlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi elde etmek için gereken yerlere inceleme,
kaz~~ve bunlarla ilgili ara~t~rma yapmak üzere gereken ki~ileri tek veya heyet
halinde gönderir" denilmektedir. Kurumumuz bu hükme uyarak ilk defa kendi
olanaklar~yla 1935 de Alacahöyük'te kaz~lara ba~lam~~t~r. 1933 de Ahlatl~bel'de
Kurum'~~n o zamanki Genel Sekreteri ve Milli E~itim Bakan~~rahmetli Dr. Re~it
Galip'in bakanl~k bütçesinden sa~lad~~~~para ile üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay'm
ba~kanl~~~ndaki bir heyetin yapt~~~~kaz~~da Kurum'un ilk kaz~s~~say~labilir. Atatürk'
ün emir ve arzusu ile ba~layan bu kaz~lara Kurum bugüne kadar hiç aksatmadan
ve
devam etmi~tir. 1935 den bu yana yurdun çe~itli yerlerinde yapt~~~m~z kaz~~
~lar
tur.
Bunlardan
on
yerde
kaz
arkeolojik ara~t~rmalar~n say~s~~ellidördü bulmu~
hâlâ sürdürülmektedir. Kaz~lardan elde etti~imiz sonuçlar~n raporlar~n~~yay~nlar~m~z~n be~inci dizisi içinde ç~karmaktay~z. Türkçe ve bir yabanc~~dilde ç~kan
lmakkaz~~raporlar~m~zm say~s~~198o sonuna kadar 38 i bulmu~tur, bir rapor bas~
~erli
ta
Ankara
olmak
üzere
Istanbul,
Kayseri
ve
Konya
müzelerinin
en
de
tad~r. Ba~
eserleri kazdar~m~zdan ç~kan eserlerden olu~maktad~r.
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Bas~mevimiz :

Kurumumuzun kuruldu~u ilk y~llarda kitaplar~m~z~~Milli E~itim Bakanl~~~'
n~n Istanbul'daki Bas~mevinde bast~rmakta idik. Ikinci Dünya Sava~~~ s~ras~nda
çe~itli nedenlerle ç~kan zorluklar üzerine o zaman Kurum'un içinde çal~~t~~~~Dil ve
Tarih - Co~rafya Fakültesi'nin bodrum kat~nda elle yap~lan bir dizgi atölyesiyle
kullan~lm~~~bir bask~~makinesi ve bir cilt atölyesinden ibaret günde bir forma kapasiteli küçük Bas~mevimizi kurmu~tuk. 1951 de ~imdiki Bas~mevimizin binas~n~~
yaparak Bas~mevimizi buraya ta~~d~k. Bugün Bas~mevimiz 250-300 i~çisi, en son
sistem dizgi, bask~~ve cilt makineleriyle Türkiye'nin en güçlü bas~mevi oldu~u gibi,
dünyada da sistem bak~m~ndan telefon rehberi basan sekizinci bas~mevi düzeyine
yükselmi~tir. Bas~mevi Kurumumuzun arkas~ndaki binadan ba~ka Siteler'de iki büyük binay~~i~gal etmektedir. Bas~mevirniz, Sincanköy'deki organize sanayi alan~nda
ald~~~m~z 2o bin metrekare arsa üzerine yapaca~~m~z bina bittikten sonra daha
verimli duruma gelecektir.
Dünya Bilim Kurumlar~~ile ili~ki:
Kurumumuz kuruldu~u günden beri dünya bilim kur~nnlanyla devaml~ •
ili~ki kurmu~~ve bu ili~kileri ba~ar~l~~olarak sürdürmü~tür. Bugün uluslararas~~ 4
bilim kurumunun üyesi bulunmaktay~z. 1932 den bu yana uluslararas~~ ~~18 kongre,
sempozyum ve kolokyuma Kurumumuz ad~na üyelerimiz kat~lm~~~ve orijinal bildiriler sunmu~lard~r.
Konferanslar:
Y~llardan beri her y~l düzenledi~imiz Atatürk Y~ll~k Konferanslaruun ondokuzuncu dizisi, bu y~l ~~oo. do~um y~l~~nedeni ile Atatürk'ün an~s~na adaruru~t~r.
5 Aral~k 1980 de ba~layan bu konferanslar 15 günde bir verilmektedir. Konferanslar
5 Haziran'da sona erecektir. Atatürk Konferanslar~~ayr~~bir dizi içinde yay~nlanmaktad~r, ~imdiye kadar 7 cilt ç~km~~t~r.
Atatürk'ün »o. do~um y~l~~çal~~malar~ :
Atatürk'ün ~~oo. do~um y~l~n~~kutlama çal~~malar~na Kurumumuz önderlik
etmi~tir. 1973 y~l~nda Kurumumuzun yapaca~~~i~lere ait dü~ünülen çal~~ma plan~~
1974 Genel Kurulumuzca onaylanm~~, 1976 da XIII. Kongremizde bu plan~n
aç~klanmas~~üzerine o zamanki Cumhurba~kan~~Say~n Fahri Korutürk bununla
ilgilenerek hükümetin yapaca~~~çal~~malar hakk~nda bizden bir plan istemi~tir.
Haz~rlanan 6 maddelik program 17. ~~~~.1977 tarihinde Cumhurba~kan~'na sunulmu~tur.
Kurumumuzun kendi çal~~malar~~için haz~rlad~~~~plan ~unlar~~kapsamakta
idi:
a) Çe~itli Yay~nlar: 13 eserin bas~m~~planlanm~~, bunlardan 3 tanesi ç~km~~,
üç tanesi de Basunevine verilmi~~bulunmaktad~r. Atatürk'ün Büyük Söylev'inin
esas ve bugünkü dile çevrilmi~~metinleri kar~~l~kl~~ve ayr~ca metinlerde geçen özel
adlarla olaylar~n aç~klanmas~~suretiyle yeni bir bask~s~n~n ilerlemekte oldu~unu
an~msatmak isterim.
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Kongre, konferans ve seminerler: ~~ — IX. Türk Tarih Kongresi Atatürk
ve Cumhuriyet dönemine a~~rl~k verilmek suretiyle 21-25 Eylül 1981 tarihleri
aras~nda toplanacakt~r. 2 - 2 ~~ May~s'ta Atatürk ve laiklik, Atatürk ve tarih konular~n~~içeren bir sempozyum düzenlenecektir. 3 — Atatürk Konferanslar~n~n XIX.
dizisi konular~~tümü ile Atatürk ve devrimlerine ayr~lm~~~14 konferansla 5 Aral~k
1980 de ba~lam~~t~r.
Atatürk ve devrimlerini en iyi yorumlayan üç esere elli~er bin lira ödül
verilecektir. Bu yar~~maya 5 yap~t kat~lnu~t~r. Yap~tlar Seçici Kurulca incelenrnektedir. Kazanan yap~tlar~n ödülleri May~s ay~~içinde düzenlenecek bir törenle verilecektir.
Binam~z :
Yap~m~na 1963 y~l~nda ba~lanan binam~za 1967 y~l~nda ta~~nd~k. Binam~z
1980 de A~ahan Mimari Ödülünü kazanm~~t~r. 200 projenin kat~ld~~~~yar~~mada
15 proje ödüllendirmeye lay~k görülmü~tür, bunlardan birisi bizim binam~zd~r.
Dünyan~n en ünlü mimar ve ~ehircilerinden olu~an büyük jüri "Tarihsel içerikle
uyum ara~t~rmas~" ba~l~~~~alt~ndaki karar~nda binam~z~~ ~öyle de~erlendirmi~tir:
"Ça~da~~yap~~teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle birle~tiren bir mimari
anlat~m biçimine giden yolda bir a~ama olu~turan Türk Tarih Kurumu binas~na
"Tarihsel içerikle uyum ara~t~rmas~" ödülünün verilmesi kararla~t~r~lm~~t~r. Binada
belliba~l~~ i~levsel hacimlerin bir merkezi avlu çevresinde toplanmas~, Osmanl~~
yap~lar~n~n içe dönük ki~ili~ini yans~t~rken, ~slami mimarinin bütünlü~ü ilkesi de
parçalar~n bütüne olan ili~kisini belirtmekte bir düzenleme arac~~olarak kullan~lm~~t~r. 1930 lardan bu yana Ankara'da yap~lan binalar~n belirgin ortak özelli~i
olan uluslararas~~üsluba bir tepki olan bu bina, geleneklerden neler ö~renilebilece~inin bir örne~i ve daha geçerli bir mimari diline i~aret eden bir ölçüdür."
19 Eylül 1980 de Kerim A~ahar~'m imzas~yla Genel Müdürümüze gelen bir
yaz~da "Büyük jürinin ödüllendirmeye de~er buldu~u 15 proje aras~nda Türk
Tarih Kurumu'nun da yer ald~~~n~~size bildirmekten ~eref duyar~m." denmekte
ve 23 Ekim 198o de Lahor'da yap~lacak ödül verme törenine binam~z~n mimari
ile Genel Müdürümüz ça~r~lmakta idi. Tören ünlü Türk hükürndar~~Cihangir
taraf~ndan in~a edilen ~alamar Park~nda düzenlenmi~~ve bronz plaket ile berat
Pakistan Devlet Ba~kan~~ile Kerim A~ahan taraf~ndan mimar~m~za ve Genel Müdürümüze verilmi~tir.
Bu uzun aç~klamalar~m~~sab~rla dinlemek lütfunda bulundu~unuz için hepinize
candan te~ekkür eder, sayg~lar~m~~ sunar~m.

