TARIH VE HAT IRAT
KÂMURAN GÜRÜN
Tarih, ya~anan günlerle ilgisi bulunmayan, geçmi~, gerilerde kalm~~~ve
ço~u nüfuz edilmesi imkans~ z gibi görünen bir sisle örtülü y~llar~n ve as~ rlar~n üzerine e~ilen bir ara~t~rma dal~d~r. Bu ara~t~ rman~n ilmi hüviyet kazanmas~~ve tarihin bir sosyal ilim dal~~olarak kabul edilmesi, ara~t~ rmada kullan~lan metot ve tekni~in geli~mesi sayesinde mümkün olmu~tur.
Çok da eski olmayan dönemlerde tarih, bir vekayiname olmaktan ileri
gitmeyen, çok kere tek tarafl~~ subjektif tespitlerden ibaret bir çal~~ma idi.
Tespit edilerek sayfalara geçirilmi~~hususlar, zaman zaman çarp~ t~lm~~, ho~a
gidenler mübala~a edilmi~, ho~a gitmeyenler ihmal edilmi~~bir olaylar manzumesinden ibaret kal~yordu. Ne bu olaylar~n ortaya ç~k~~~sebepleri, ne bunlar~n ba~ ka olaylarla mevcut irtiban, ne de vücud verdikleri yeni geli~meler
üzerinde duruluyordu. Tarihin gerçek yap~c~s~~olan insan unsuru ise tamamen bir kenara b~rak~llyordu.
Türkiye'deki tarih çal~~malar~n~ n ilmi bir görünüme girmesinin, prensip
itibariyle, Türk Tarih Kurumu'nun kurulmas~yla ba~lad~~~n~~söylemek her
halde yanl~~~bir mü~ahade ve daha önceki baz~~istisnai çal~~malar~~ ve tarihçileri küçümseme olarak telâkki edilmeyecektir.
Ayr~ ca Türk milletini, kendi tarihini, kontrol ve tenkidini yapabilmek
imkâm da olmadan, sadece baz~~yabanc~~tarihçilerin eserlerinden veya bunlar~ n tercümelerinden takip edebilmekten kurtarmak ~ereflnin de Türk Tarih Kurumu'na ait oldu~u inkar edilemez bir vak~ad~r.
Esasen Büyük Atatürk'ün bu müessesenin kurulmas~n~~gerekli görmesinin ve kurulduktan sonra da çal~~malar~ yla bizzat ilgilenmesinin yegâne sebebi de budur.
~~te böylesine hayati bir gayeyi gerçekle~ tirmek maksad~yla kurulan TTK
65. hizmet y~l~n~~idrak etmektedir. 65 y~l süresince nelerin yap~lm~~~oldu~unu
anlatmak ve bunlar~~ de~erlendirmeye çal~~mak ~üphesiz bize dü~mez. Biz
tamamen ba~ka bir konu üzerinde duraca~~z.
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Dünyan~n do~u~u, geçirdi~i jeolojik safhalar tabiat~n, buna kar~~ l~ k
dünya üzerinde, as~ rlar boyu be~eriyetin ya~ad~~~~macera sadece insan~ n eseridir. Bu maceran~ n incelenmesi tarihin görevi oldu~una göre, tarihin yap~c~s~mn insan oldu~unu kabul etmek zorunday~ z. Bu sebeble de, tarih ilminin
üstüne bina edildi~i ve hiçbir ~ekilde ihmal edilemeyecek tek unsur insan olmaktad~r.
Bir ülkenin gerek iç, gerek d~~~politikas~ nda yetki sahibi olanlar, görev ve
rol alanlar, içinde bulundu~umuz ça~da bir hayli kalabal~ kur. Bundan çok
de~il, iki as~ r öncesine kadar, görünü~ te karar yetkisi tek bir ki~iye, imparator, kral veya unvan~~ne olursa olsun, devletin yahut toplulu~un ba~~nda bulunan ki~ iye aitti. Bununla beraber o dönemlerde bile, devlet yönetiminde
görevleri olan ve hatta, din adamlar~~veya kad~ nlar gibi böyle bir görevleri
bile bulunmayan baz~~ki~ ilerin, tek karar sahibinin üzerinde tesir imkânlar~~
vard~.
Bunun neticesi olarak, o dönemler tarihini tetkik ederken ve özellikle
yazarken, bu adetleri k~ s~ tl~~olan etkili ki~ileri ve onlar~n dü~üncelerini bilmekte büyük yarar vard~ r. Tek ki~ilik hâkimiyet dönemi sona erdikten sonra,
konu tabii hem zorla~m~~ , hem de büsbütün önem kazanm~~t~r.
Ne kasdetti~imizi birkaç misalle aç~ klayal~m. Frans~ z tarihinde bir Saint
Bartha6.ny facias~~vard~ r. Katolik Kilisesi'ndeld bölünme üzerine, Protestan
akidesini benimseyenlerin liderlerinin hemen hepsinin Paris'te olmalar~ndan istifade ile, Kral IX. Charles'~n verdi~i talimat üzerine, 23 A~ustos 1572
gecesi, bu liderlerin ço~u ve tabii bu arada Protestanl~k'~~kabullenmi~~pek
çok insan bir katliama kurban gitmi~lerdir. Bu olay din sava~lar~n~ n yeniden
ba~lamas~ na yol açm~~t~ r.
IX. Charles'~ n böyle bir katliam emrini verecek karakterde olmad~~~~tarihen sabittir. $u sebeple de, kral~ n annesi Catherine de Medicis'nin, hasta
ve ölümü beklenen Kral'dan sonra tahun Duc ve Guise'in elinde kalmamas~~
için çevirdi~i entrikalar bilinmezse bu emrin nas~l verildi~ini anlamak mümkün olamaz.
Daha yak~ n dönemlere ait bir ba~ka misal Ems telgraf~d~r. Prusya Kral~~I.
Wilhelm'in Fransa ile bir sava~~~istemedi~i, buna kar~~ l~ k ~ansölye
Bismarck'~ n, Alman Birli~i'nin Fransa ile bir harp yap~l~p kazan~ lmadan gerçekle~meyece~ine inand~~~ , ama kral~~ ikna edemedi~i, tarihin bildi~i bir
olayd~r.
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E~er Bismarck'~n hat~ rat~~ olmasa, Fransa imparatoru III. Napokon'un
Prusya'ya harp ilin ederek bu imkan~~Almanlara sa~lad~~~n~~zannedebiliriz.
Halbuki Frans~ z imparatorunu böyle bir karar almaya sevkeden olay Prusya
kral~n~ n Frans~z sefiri ile yapt~~~~bir görü~meyi Bismarck'a bildirdi~i telgraf
üzerinde, Bismarck'~ n Fransa'y~~tahkir görmü~~durumda b~ rakacak ~ekilde
yapt~~~~de~i~ikliklerle bunu bas~ na aç~klar~~d~ r.
Bir misal de günümüzden verelim.
II. Cihan Harbi'nden sonra, Fransa'n~n Alman i~galinden kurtulu~unu
sa~layan ABD ve ~ngiltere'ye bir ~ ükran hissiyle büsbütün ba~lanmas~~gerekirken, tam aksine bu devletlerle aras~n~n aç~l~~~n~ n ve mesela NATO'nun askeri kanad~ ndan çekili~inin, ~ ngiltere'nin Ortak Pazara kat~lmas~na zorluk
ç~ kar~~~ n~ n sebeplerini anlamak kolay de~ildir. Ama General de Gaulle'ün
hanrat~~okunacak olursa, daha birinci cildin ilk sat~rlar~ nda yer alan "Hayat~m boyunca, Fransa hakk~nda belirli bir dü~üncem oldu. Mant~~~ m kadar,
hislerimden de ilham alan bir dü~ ünce. (..) Bana göre ihti~am~~olmayan bir
Fransa, Fransa olamazd~ " cümleleri olay~n derinli~inde yatan sebebi bulup
anlamaya imkan verir.
De Gaulle, harp süresince Roosvelt ile Churchill'den görc i~ü muameleyi mecburen hazmetmi~, ama unutamam~~, sava~~sonras~ nda da Fransa'y~~
ikinci s~n~ f bir devlet rolünde görmelerini kabul edememi~tir.
Son bir örnek de Türkiye'den verelim.
II. Dünya Harbi ba~larken Türkiye'nin tarafs~ z kalmas~n~~isteyen ve hatta
~ngiltere ve Fransa ile yap~ lan Üçlü Anla~ ma sebebiyle Türkiye'yi tehdide kadar giden Rusya, kendisi sava~a dahil olunca, Türkiye'nin de Müttefikler yan~nda sava~a girmesini ister olmu~ tu. Bu, vesikalar~~bulunan ve tarihin aç~ kça
tespit etti~i bir olayd~ r. Ancak, e~er Churchill'in hat~ ran olmasa, 16 Aral~ k
1941 günü Stalin ile Eden aras~ndaki görü~ mede, Stalin'in, sava~a hemen
girmesi halinde, "Türkiye Ege'de, Yunanistan için önemli adalarda onun lehine muhtemel ayarlamalardan sonra 12 Adalar~~almal~d~ r. Türkiye, Bulgaristan'dan ve mümkünse Kuzey Suriye'den baz~~ k~s~mlar~~da almal~d~r" demi~~
oldu~unu, en az~ndan resmi ar~ivlerin aç~ klanma süresi 30 y~l geçmeden ve
hatta bu ar~ ivleri gidip ara~t~ rmay~~ merak eden ç~ kmazsa bugün bile ö~renmemi~~olacakt~ k.
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Bu verdi~imiz misaller, tarihin yönlendirilmesinde insanlar~ n oynad~ klar~~rolün ehemmiyetini ve böyle bir imkâna sahip ki~ilerin davran~~~ve dü~üncelerinin bilinmesinin, tarihi olaylar~ n en gerçek ~ekilde tespiti aç~s~ ndan
önemini aç~ kça ortaya koymaktad~ r. Ara~t~ rma yapan tarihçinin en büyük
yard~ mc~s~, resmi ar~ivler d~~~ nda sadece yaz~lm~~~hat~ratur.
~üphesiz iki as~ r öncesine luyasla bugün devlet politikalar~~ üzerinde etkili ki~ ilerin adedi çok artm~~ ur. Ayn~~olay~~ de~i~ik ki~iler, de~i~ik ~ekilde
nakledebilirler. Mesela, Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921 tarihli Moskova Andla~mas~'n~ n müzakerelerine kat~ lan Türk heyetinin üç üyesi, Ali Fuat Pa~a
(Cebesoy), R~ za Nur Bey ve Yusuf Kemal Bey (Tengir~enk), ya~ad~ klar~~olaylar~~farkl~~ ~ekillerde yazm~~ lard~ r. Bu sebeple bu üç üyeden sadece birisinin
hauraum okumak, olay~~ tam objektif ~ ekilde tespit için yeterli olamaz. Üç hat~ rat aras~ ndaki uyu~mazl~ klar~~ telif ve gerçe~i tespit art~ k tarihçinin görevidir.
Türkiye'de hat~ rat yazmak hala' al~~~ lmam~~~bir tutumdur. Ya~ad~ klar~~
dönemle ilgili olarak bize aktarabilecekleri pek çok bilgi bulunan devlet
adamlar~ m~z~ n büyük ço~unlu~u, bu bildiklerini, art~ k kimsenin ö~renebilmesine imkân b~ rakmayacak ~ekilde, beraberlerinde al~p götürmü~lerdir. Bu
cidden üzülecek bir tutumdur.
Çok defa kendilerine soruldukta, hat~ rat yazarak kendilerine veya ba~kalar~ na s~ k~ nt~~yaratmak istemediklerini söylerler. Ama milletlerin, o gün de~ilse bile, ileriki tarihlerde, ya~am~~~olduklar~~ s~ k~nt~lar~~ bilmek hakk~~ vard~ r.
Kald~~ ki halen ya~ad~~~m~z küçülmü~~ve haber alma imkanlar~~ son derece
geli~mi~~dünyada, bir devlette üzerinde konu~ulmayan konular, bir di~eri taraf~ ndan ö~renilerek kay~ tlara geçirilmektedir. Bu sebepler, hat~ rat yazmamak, sadece, bir ölçüde medeni cesaret noksan~ n~~ ortaya koymakla kalmay~ p,
milletlerin kendi ülkelerinde cereyan etmi~~olaylar~~ ba~ ka ülkeler vesikalar~ ndan ö~renmelerine yol açmaktad~ r ki, bu da ba~l~~ba~~na hauraun~~ yazabilecek durumda olup da, yukar~ ki bahanenin gerisine s~~~ nan ki~inin kendi
milletine kar~~~i~ledi~i bir tür haks~zl~ k olmaktad~ r.
Haurat yazmak ayr~ ca genç ya~larda edinilebilecek bir al~~kanl~ kur. Belirli mesul bir mevkiye gelinceye kadar, ya~ad~~~~günlerle ilgili olarak bir kö~eye hiçbir kay~ t dü~memi~~bir ki~inin, ileri ya~ larda ve hele zaman k~s~ thl~~~n~~ hissetti~i dönemlerde hat~ rat yazmaya kalkmas~~ çok zordur. Yaln~z haf~za
kuvvetine dayanan bir hauraun ise, ne inand~ r~ c~~ bir yönü, ne de vesika gibi
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kabul edilebilecek niteli~i olur. Bu sebeple, daha orta e~itim ça~lar~ ndan itibaren gençlere, hat~ rat yazmak ve belge biriktirmek al~~kanl~~~ n~n a~~lanmas~ nda çok büyük yarar oldu~u inkâr edilemez.
Türkiye'de, devlet ar~ivlerinin de, teknik aç~ dan, tarihi tetkikleri kolayla~t~r~c~~bir düzeye eri~emedi~i maateessüf bir valua oldu~u için, ortada güvenilir hat~ rat da bulunmay~ nca Türk tarihçilerinin ara~t~rmalar~nda kar~~la~t~klar~~en büyük zorluk kaynak eksikli~i olmaktad~ r.
Türk Tarih Kurumuna bu vadide bir görev dü~ebilir mi, dü~erse bu görev ne olur sorusu üzerinden uzun süre dü~ündük.
Ba~lang~ çta da belirtti~imiz ~ ekilde, tarih günümüzün olaylar~~ile ilgilenmez ve dolay~s~ yla TTK'n~ n günlük olaylar~~takibi istenemez. Ama yar~ n,
bugünlerin tarihi üzerinde çal~~acak olanlara gerekli kaynaklar~~haz~ rlaman~ n da, 'TTK taraf~ ndan üstlenebilecek bir görev olabilece~i akla gelmektedir.
Kurumun bu vadide iki yoldan bir hizmet verebilece~ini dü~ ünüyoruz.
Bunlardan biri, lise s~n~ flar~ndan itibaren tarih ö~retmenlerinin, derslerinde
hat~ rat~ n önemi üzerinde durmalar~~ ve gençleri bu vadide te~vik etmeleri
için baz~~ te~ebbüsler yap~labilece~idir.
~ kinci yol, belirli makamlar~~ i~gal edip de ham-at~ m yazm~~~olanlar~n kitaplar~n~n, e~er bunlar sadece e~lenceli anekdotlardan ibaret olmay~ p, vesika niteli~inde bilgiler de ihtiva ediyorsa, bas~lmalar~ na kolayl~ k sa~lanmas~d~ r.
Baz~~ki~iler, kendilerine has sebeplerle hat~ rat~ n~ n ölümünden sonra bas~lmas~n~~ isteyerek manüskriptleri mirasç~lar~na b~ rakmaktad~ rlar. Bunlar
çok kere, ki~inin ölümünden sonra yok olup gitmektedir. TTK, belki bu konuda da, bu tür manüskriptlerin kendisine tevdii yönünde faaliyette bulunabilir.
Tabii Kurum içinde toplanacak haurat~n, sadece yazar~n~ n ismi üzerinden de~il, ihtiva etti~i bahisler bak~ m~ ndan da, çok tarafl~~ referanslarla kataloge edilmesi, belirli bir konu üzerinde ara~t~rma yapan~ n, o konudaki mevcut bütün hat~ ran bulabilmelerine ayr~ca yard~mc~~ olur.
Türk Tarih Kurumu'nun 65. y~l~~ kutlan~ rken, bu Kurumun bir üyesi olarak uzun süredir dü~ ündü~ümüz baz~~hususlar~, bu ~ekilde di~er üyelerle ve
okuyucular~m~ zla payla~mak istedik.
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