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Türk Tarih Kurumu'nun de~erli asil üyeleri,
"Atatürk'ün emir ve iste~i üzerine, yüksek koruyuculu~ u alt~nda
kurulmu~~olan Türk Tarih Kurumu, tüzel ki~ili~e sahip, bilimsel hizmet ve
faaliyette bulunacak bir kurum olarak ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE
TARIH YÜKSEK KURUMU'nun kurulu~una dahil edilmi~~ve yeniden
düzenlenmi~" niteli~i ile 2876 numaral~~ özel kanunumuzda öngörülen
görevlerini yerine getirmek üzere çal~~malar~na ba~l~yor. Kurumumuzun
asil unsurlar~~olan siz say~n üyeleri, sayg~~ ve muhabbetle selâmhyorum.
Sizlerin varl~~~ , Kurumumuzun amaçlar~na ula~mas~ nda ba~ta gelen
güvencedir. Çünkü sizler, "Kanunumuzda belirlenen amaç ve ilkeleri
benimsedi~ini tutum ve davran~~lar~ , bilimsel eserleri, çal~~ma ve faaliyetleri
veya e~itim ve ö~retim hizmetleriyle kan~ tlam~~; idari tecrübeye sahip
adaylar aras~ndan" seçilmi~~bulunuyorsunuz. Sizlerin ki~ili~inize duyulan
güven, ta~~d~~~ n~z sorumluluk duygusu, çal~~ ma azmi, yüce kurulumuzun en
belirgin özelli~ini olu~ turuyor. Böylesine yüksek nitelikleri ta~~yan mesai
arkada~lar~m~n varl~~~~ile gurur duyuyor ve sizlerle çal~~ma firsat~na sahip
olmay~, hayat~m~ n en dikkate de~er ~ans~~say~yorum. Bu vesileyle hepinizi
tek tek bir kez daha tebrik eder, ba~ar~lar~ n~z~n sürekli olmas~n~~dilerim.
Yüksek malumlar~mz oldu~u üzere, "Türk Tarih Kurumu'nun amac~,
Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konular~, Türklerin
medeniyete hizmetlerini, bilimsel yoldan incelemek, ara~t~ rmak, tan~ tmak,
yaymak, yay~ mlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye
tarihini yazmakt~r". Bu amac~~ gerçekle~tirmek üzere, Kanun, Kurumumuza ~u _görevleri vermi~tir:
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Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklar~ n~~ ara~t~ rmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel de~erdeki ara~t~ rmalar~~ve eserleri yay~ mlamak,
Türk ve Türkiye tarihine ili~kin kaynaklar~~toplamak, incelemek,
gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak, yay~ mlamak,
Türk ve Türkiye tarihini ayd~ nlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi
toplamak, ar~iv ve dokümantasyon merkezleri kurmak, niteli~i belirlenen belge
ve malzemeyi elde etmek için gerekli ara~t~ rmalar~, incelemeleri, kaz~lan yapmak ve yapt~ rmak,
Belirtilen kaynaklara dayanarak Türk tarihini ve Türkiye tarihini
yazmak ve yay~ mlamak,
Yeni bulu~lar~~ ve bilimsel konular~~ yaymak ve tan~tmak üzere
bilimsel toplant~ lar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,
Milli varl~~~m~z~n devam~ nda temel unsurlardan biri olan tarih
sevgisini ve bilincini kökle~tirecek, geli~tirecek ve yayg~ n hale getirecek,
tarihi ara~t~ rmalar~~ ve çal~~malar~~ özendirecek, destekleyecek her türlü
tedbiri almak, gerekli çal~~ma plan ve programlar~n~~ yapmak,
Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt d~~~ nda Türk
veya Türkiye tarihi üzerinde çal~~an, ara~t~ rma ve yay~n yapan kurum,
kurulu~~ve ara~t~ rma merkezleriyle, ar~ivlerle i~birli~inde bulunmak, kitap,
yay~ n ve orijinallerinden ço~alt~lm~~~belge mübadele etmek,
Yüksek Kurul'un onay~~ile yerli veya yabanc~~bilimsel kurulu~lara
üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere kat~lmak, bu kurulu~larla ortak
ara~t~ rmalar ve çal~~malar yapmak,
Yüksek Kurul'un, Yüksek Kurum'un ve kanunun verdi~i di~er
görevleri yerine getirmek.
Görüldü~ü gibi, bizim çal~~malar~ m~zda bilimsel dü~ünce, temel yönlendinci unsur olacakt~ r. Çünkü, bilim, gerçe~i ara~ t~r~ r. Gerçe~i arama tutkusu, insanl~~~~ilkel ya~am düzeyinden bugüne ula~t~ rm~~t~ r. Bizim konumuz
olan tarih bilimi için gerçe~i arama, insanl~~~ n geli~me çizgisini ve bu genel
geli~me çizgisi içinde, yaratt~~~~maddi ve manevi de~erlerle katk~da bulunan
milletlerin rolünü en do~ru biçimde tespit etmektir. Bunun en özlü ve aç~k
anlat~ m~, Ulu Onderimiz Atatürk'ün "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar
mühimdir. razan,yapana sdd~k kalmazsa, de~i~meyen hakikat, insanl~~~~~a~~rtacak bir
mahiyet al~r" özdeyi~indedir. Yüce ~onderimiz bu özdeyi~iyle, dünyadaki bir
ba~ka gerçe~i dile getirmektedir. O da, bugün ula~~lan uygarl~ k düzeyinin
yüksekli~ine ra~men, "de~i~meyen hakikat"in hâlâ zaman zaman çarp~t~l-
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makta ya da görmezlikten gelinmekte olu~udur. Bu çarp~tmalardan ve
yan~ltmalardan en çok biz Türkler zarar görmü~üzdür. Uygarl~ klar~ n kar~~la~mas~, birbirleriyle etkile~mesi sürecinin büyük dönemeç noktalar~nda Türklerin varl~~~ ndan ve faaliyetlerinden, kendi ç~karlar~~ aç~s~ndan rahats~z olanlar, gerçe~i daima çarp~ tm~~lard~ r. Bunun yan~ nda, kendi ç~ karlar~ n~~savunmak, haks~z davran~~lar~na "mazur görülebilir fikri zemin haz~rlamak" amac~yla giri~ilen propaganda faaliyetlerinde, hâlâ gerçek korkusuzca katledilebilmektedir. Atatürk'ü en çok dü~ündüren ve bu konuda
köklü tedbirler almaya yönelten, sözünü etti~im husustur. Atatürk'ün tarih
üzerindeki çal~~malar~ n~, ~stiklâl Sava~~m~z~ n kültür alan~ndaki bir devam~~
olarak nitelemek yanl~~~olmayacakt~r. Çünkü, milli mücadele ile ülkemizi
yabanc~~ ordular~n istilâs~ndan kurtard~ktan sonra, kurdu~umuz devleti
ebediyete kadar ya~atmak, ancak yüzy~llardan beri yanl~~~bir tarih bilgisiyle
beslenmi~~dünya kamuoyunu ayd~ nlatmakla mümkün olabilirdi. Nitekim,
Türkiye'de modern tarih ara~t~ rmalar~ na ba~land~~~ nda, milli tarihimiz için
~u yanl~~~görü~lerin olu~turdu~u büyük tehlike söz konusuydu:
) Türklerin sar~~ ~ rka mensup, Avrupal~lara göre ikinci s~ n~f bir ~ rktan
oldu~u bilgisi,
Türklerin medeni niteliklerden yoksun olu~u,
Türk topraklar~~ üzerinde tarihi iddialar.
Asl~ nda bu görü~lerin hepsi, "~ark Meselesi" ad~yla tan~mlanan ve
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun payla~~lmas~ n~~ amaçlayan sömürgeci bir
siyasetin ürünleriydi. Gerçek, bilerek çarp~tillyordu. Fakat konunun, bir de
bizim yönümüzden talihsiz bir yan~~ vard~:
Osmanl~~ imparatorlu~ u döneminde, üç evreden geçerek geli~en tarih
anlay~~~~içinde, Türklerin milli geçmi~ i bir bütün olarak ele al~namam~~t~.
~mparatcrlu~un kurulu~ undan Tanzimat'a kadar süren dönemde, ümmet
tarihi anlay~~~~egemendi. ~slâm ulemâs~, ~slâmiyet prensiplerine dayanan
Imparatorlu~un kurulu~undan Tanzimat'a kadar süren dönemde, ümmet
tarihten yararlanmay~~ dü~ünmü~~ve ~slâm tarihini, bu maksatla devlet
tarihi olarak kabul etmi~lerdi. ~slâm tarihinde, Türklerin ~slâml~ktan önceki
tarihleriyle pek ilgilenmek dü~ünülmemi~ti.
Tanzimat döneminde, ümmet tarihine paralel olarak devlet tarihi
anlay~~~~geli~meye ba~lad~. Yeni tarih anlay~~~ nda, Osmanl~~ Devleti için
ba~lang~ç olarak Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~tarihi kabul edildi. Yine bu
tarihten önceki Türk devletleriyle ilgilenme akla gelmemi~ti.
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Imparatorlu~un son zamanlar~ nda, özellikle Ikinci Me~rutiyet döneminde milli tarih anlay~~~ na yakla~~ld~. Osmanl~~ ayd~nlar~ndan baz~lar~,
Türk tarihinin kaynaklar~na gidilmesi gere~ine i~aret etmeye ba~lad~lar.
Ancak, ça~da~~kaynaklar~n yeterince i~lenmemi~~ve gün ~~~~~ na ç~kar~lmam~~~
olmas~~ nedeniyle, bu dönem için tehlike, genellikle Avrupal~lar~n kaleminden ç~ km~~~ve büyük yanl~~lar, kas~ tl~~ de~erlendirmeler ta~~yan bilgileri
oldu~u gibi aktarma i~lemiydi.
Cozetlemeye çal~~t~~~m bu üç evreli tarih anlay~~~ n~ n ula~t~~~~salhada,
bizim için söz konusu olan tehlikeyi bertaraf etmek mümkün de~ildi. Büyük
Atatürk, verdi~i nutuklarda f~ rsat buldukça bu tarih görü~lerinden ayr~lman~n gere~ini ve milli bir tarih görü~üne varman~ n önemini belirtti.
Lozan Antla~mas~'n~n imzalanmas~ ndan sonra, bu dü~ünce üzerinde ~srarla
durdu. Türk milleti dünyaca tan~nan ve say~lan Türkiye Cumhuriyeti
Devletini kurmu~tu. Devlet yeni, fakat millet uzun ve onurlu bir geçmi~e
sahipti. Milletin kendi ad~n~~ ta~~yan tarihine kavu~mas~~ zorunluydu. Bunun
için de milli tarih anlay~~~~içinde, Türk tarihini ve Türkiye tarihini bir bütün
olarak ele al~ p incelemek gerekiyordu.
De~erli üyeler,
Hepimizin çok iyi bildi~i gibi, ~~ 923'ten 1928'e kadar geçen süre içinde
devletimizin temel niteliklerinin kazand~r~ld~~~, Türkiye Cumhuriyeti Devletini milli, ça~da~~bir devlet olarak kurmay~~amaçlayan ink~lap hareketlerinin gerçekle~tirilmesi için çal~~~ld~. Bu nedenle, tarihle yak~ndan ilgi, ancak
bundan sonra planl~~ ve programl~~ bir biçimde sürdürülmeye ba~land~.
Türkiye'nin en eski yerle~iklerinin kimliklerinin belirlenmesi, Türkiye'deki
ilk uygarl~klar~n nas~l ve kimler tarafindan kuruldu~u, Türklerin dünya
tarih ve uygarl~~~~içinde yerlerinin ne oldu~u, Osmanl~~Devleti'nin bir a~iret
anlay~~~ na dayan~ p dayanmad~~~, Islam tarihinin gerçek özelli~inin ne oldu~u ve bu tarih içinde Türklerin rolünün aç~klanmas~~ gibi konular, belliba~l~~ ara~t~rma meseleleri olarak belirlendi. Ancak ba~lang~çta büyük
güçlükler vard~. Her ~eyden önce düzenli bir te~kilata, sürekli ve sab~ rl~~ bir
çal~~maya ihtiyaç vard~. Her ~eyle Atatürk yak~ ndan ilgileniyordu. Ilkin, en
yeni yay~nlar~~içinde bulunduran bir kitapl~ k kurulmakla i~e ba~land~. Sonra
Türkiye'de tarih yazan ve tarihle ilgilenebilecek ki~ilerle ciddi bir incelemeye giri~ildi. Bakanlardan, milletvekillerinden, profesör ve ö~retmenlerden baz~lar~na tarih konular~~üzerinde çal~~mak görevi verildi. Bu i~~bir
taraftan geli~irken, di~er taraftan da Türk tarihinin incelenmesi ile sürekli
u~ra~mak üzere Türk Tarihini Tetkik Heyeti kuruldu. Tarih çal~~malar~ n~n ilk
ürünü ~~93o'da yay~nlanan Türk Tarihinin Ana Hatlar~~adl~~ kitapt~r. Ata-
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türk bu kitab~n birçok yerlerini be~enmedi. Bu kitab~n yay~nlamas~ndan bir
y~l sonra, kurulan heyet çok h~zl~~bir çal~~ ma temposu edindi ve bir aral~ k
gezici bir çal~~ma grubu haline geldi. Çankaya'da, Yalova'da, Dolmabahçe'de, vapurda, trende, ziyafet sofralar~ nda, k~sacas~~ f~rsat bulunabilen
her yerde bu meseleler üzerinde tart~~malar yap~ld~. Baz~~ günler bütünüyle
bu meselelerin görü~üldü~ü oluyordu.
Yine hepimizin bildi~i gibi, bu h~zl~~ve sürekli çal~~ma ortam~~193 ~~'de
Atatürk'ün direktifleri ve koruyuculu~u alt~nda kurulan Türk Tarihini
Tetkik Cemiyeti ile bütünlük ve tam bir bilimsellik kazand~ . Bugün yeni
düzeni ve Yüksek Kurum'un bir parças~~niteli~i ile çal~~malar~n~~ sürdüren
Türk Tarih Kurumu, Türk tarih tezini bilimsel kamtlanyla ortaya koyan ve
kabul ettiren onurlu bir görevi sürdürmektedir. üniversitelerimiz ile birlikte
yap~lan çal~~ malar sonunda, bugün art~ k dünyada, gözlerine perde çekilmi~~
bir k~s~m fanatikler d~~~nda, Türklerin medeniyetten yoksun, ikinci s~n~f bir
~ rk~n mensuplar~~olduklar~n~, kültürel de~erler yaratma yetene~i ta~~mad~ klar~ n~~ileri sürenlerin pek s~k görüldü~ü bilimsel toplant~lara rastlayamazs~n~z. Bunun yerine, birçok uluslararas~~Türkoloji toplant~lar~nda, seminerlerinde, sempozyumlar~nda Türklerin kültürel seviyesi, Türk dilinin ve lehçelerinin çe~itli özellikleri, büyük Türk devletlerinin siyasal ve uygarl~k
tarihinin meseleleri tart~~~lmaktad~ r. Bugün art~ k Türk tarih ara~t~rmalar~n~ n, arkeoloji, antropoloji çal~~malar~ n~n düzeyi, uluslararas~~düzeyden a~a~~~de~ildir. Dünya üniversitelerinin birço~unda Türk bilim adamlar~, büyük
bir yetkinlikle kürsüler i~gal etmekte, yabanc~~ meslekta~lanyla birlikte dersler vermektedir. Ula~t~~~m~z bu seviyeyi Atatürk'e borçluyuz. islâmiyetten önceki Ortaasya Türk Uygarl~~~ ndan günümüze gelinceye
kadar bütün evreleri hakk~nda, Türk tarihi üzerinde sa~lam de~erlendirmeler yapm~~~durumday~z. Fakat bu yeterli de~ildir. Binlerce y~ll~ k geçmi~in
kültür miras~n~~en ince ayr~ nt~s~na kadar incelemek, ara~t~ rmak, belgelerini
ortaya koymak için daha çok zamana ve her ~eyden önemlisi de çok çal~~maya ihtiyac~m~z vard~ r. Yapaca~~m~z çal~~ma sonunda ortaya koyaca~~m~z veriler, bir yandan bizim milli tarihimizi bütün yönleriyle gün ~~~~~ na
ç~karacak ve bu yolla günümüzün daha iyi de~erlendirilmesine imkân
verecektir. Yapaca~~m~z bu çal~~malar, ayn~~zamanda insanl~k tarihi için de
önemli bir katk~~ olacakt~ r. Çünkü, Türkler yaratt~~~~milli de~erlerin insanl~~~ n genel giri~imine etkisi dolay~s~yla, dünya uygarl~~~ n~n ilerlemesine
de yard~m etmi~lerdir. Bu yard~m~n ~ekil ve oran~ n~~belirlemek bu aç~dan da
yararl~d~ r.
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De~erli Üyeler,
Ho~görünüze s~~~ narak, zaman~ n~z~~ al~yorum. Fakat k~ saca anlatmak
istedi~im ~udur: Atatürk taraf~ ndan ba~lat~ lan ve bugüne kadar büyük
güçlüklerin geride b~ rak~larak, tarih alan~ nda ilmi çal~~malar~n ula~t~ rd~~~~
olumlu bir a~amay~ , çok daha ilerilere götürmek gibi, çok sorumluluk isteyen
bir görevi üstlenmi~~bulunuyoruz. Sorumluluk duygusu, hepimizin takdir
edece~i üzere yüce bir duygudur, ancak Büyük Atatürk'ün de belirttikleri
üzere, ayn~~ zamanda "ölümden de a~~ r" bir duygudur. Sizlerin bu konuda
neler dü~ündü~ünüzü biliyor, bunun için sevinç duyuyorum. Bu sorumluluk
yükleyen ve ayn~~ oranda onur da veren görevi, omuzlar~m~zda ba~ar~yla
ta~~ yarak bizden sonrakilere daha mükemmel bir ortam b~rakaca~~m~za
inan~yorum.
De~erli Üyeler,
Sözlerimi, Büyük Atatürk'ün tarih tart~~malar~~ s~ ras~ nda söyledi~i, bize
direktif niteli~i ta~~yan sözleriyle bitirmek istiyorum. Bak~n~ z Büyük Onderimiz ne diyor:
"Size her zaman söylerim. Cemiyeti ben bunun için kurdum. Buradaki
üyeler yurt içinde ve yurt d~~~ nda tarihe ait yap~lan çal~~malarda ve kendi
tetkikleri neticelerinden birbirlerini haberdâr ederek, birbirlerini tamamlayarak çal~~~ rlarsa netice de daha müspet olur. Bunu yaparken ~ahs~ n~za ait
bir bulu~un ba~kalar~~ taraf~ndan kullan~lmas~ ndan ve mesut neticelerin
isminize de~il, mensup oldu~unuz cemiyete ve millete mal edilmesinden
endi~eniz olmas~ n. Millet bunun kadrini bilir.
Millet sevgisi kadar büyük bir sevgi yoktur. ~stiklal Harbinde benim de
milletime etti~im birtak~ m hizmetler olmu~ tur zannederim. Fakat bunlardan hiçbirini kendime maletmedim. Yap~lan~ n hepsi milletin eseridir dedim.
Aranacak olursa do~rusu da budur. Mazide say~s~ z medeniyet kurmu~~bir
~ rk~ n ve milletin çocuklar~~ oldu~ umuzu ispat etmek için yapmam~ z laz~m
gelen ~eylerin hepsini yapt~~~m~z~~ ileri süremeyiz. Bugüne ve yar~na b~rak~lm~~~daha birçok büyük i~lerimiz vard~ r. Ilmi ara~t~ rmalar da bunlar
aras~ ndad~ r. Beni seven arkada~lar~ ma tavsiyem budur: ~ahs~ n~z için de~il,
fakat mensup oldu~umuz millet için,elbirli~i ile çal~~al~ m. Çal~~malar~n en
büyü~ü budur".
Hepinize sayg~lar sunar~m.

