TÜRK TARIH KURUMU'NUN YILLIK
KONFERANSLARI
Türk Tarih Kurumu, 1963 y~l~ndan ba~lamak üzere y~ll~k seri
halinde konferanslar düzenlemek karar~ndad~r. Bu konferanslardan
ilki Türk Tarih Kurumu'nun Kurucusu ve Koruyucu Ba~kan~~ K.
Atatürk'ün Kutsal ad~na atanm~~t~r ve onun 25. ölüm y~l dönümü
olan 1963 y~l~n~n Ocak ay~nda ba~l~yacakt~r. Bundan sonraki konferanslar Kurumun rahmetli Ba~kanlar~~ Yusuf Akçura, Halil
Ethem Eldem ve ~ emseddin Günaltay adlar~na olacakt~r.
Bu serilerde verilecek konferanslara', bu konferanslara' manevi Koruyucusu say~lan Ba~kanlar~m~z~n ki~ilikleri ile ilgili olmas~~ ~art de~ildir. Türk Tarih Kurumu'nun çal~~ma alan~na giren bilimsel konular
özellikle bu serilerde yer alacakt~r. Atatürk y~ll~k konferanslan 4 Ocak
1963'de ba~l~yacak ve her cuma günü saat 17'30 da Dil ve TarihCo~rafya Fakültesindeki Türk Tarih Kurumu toplant~~salonunda
verilecektir. Yaln~z Ord. Prof. Arif Müfid Mansel'in konferans~~
27 Nisan 1963 Cumartesi günü saat ~ o da olacakt~r.
ATATÜRK YILLIK KONFERANSLARI
4 Ocak 1963 Ord. Prof. Dr. ~ evket Aziz Kansu : Konferanslar~n aç~l~~~.
4 Ocak 1963 Prof. Dr. Afet Inan : Atatürk'ün vatanda~l~k hak ve
vazifeleri üzerindeki dü~ünceleri.
Ocak
1963
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal : Eti San' at~.
~~~
18 Ocak 1963 Yakup Kadri Karaosmano~lu: Atatürk'ün insanl~~~.
25 Ocak 1963 Prof. Dr. Melahat Özgü : Atatürk'ün Edebiyat ve
san' at görü~ü.
~ubat 1963 Ord. Prof. Dr. Sedat Alp : Eski Anadolu yaz~s~n~n
men~eleri.
8 ~ubat 1963 Faik Re~ it Unat : Atatürk'ün ö~renim hayat~~ ve
yeti~ti~i devrin milli e~itim sistemi.
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15 ~ubat 1963 Dr. Hâmit Ko~ ay : Pulur ve Güzelova ara~t~rmalar~.
22 ~ubat 1963 Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen : Ankara'n~n Ba~kent olu~u.
~~ Mart 1963 Ord. Prof. Dr. Süheyl ünver : Türk el ince
san' atlar~~tarihi.
8 Mart 1963 Tahsin Öz : Türk dokumac~l~~~~ve Selçuklular devrine
ait baz~~kuma~lar.
15 Mart 1963 Prof. Dr. Bahad~ r Alk~ m : islâhiye bölgesinde Türk
Tarih Kurumu ad~na 1955 - 1962 y~llar~~aras~nda yap~lan
tarihi ve arkeolojik ara~t~rmalar.
22 Mart 1963 Prof. Dr. Nimet özgüç : Anadolu arkeolojisinde
Kültepe' nin yeri.
29 Mart 1963 Prof. Dr. Halil inalc~ k : Atatürk ve Türkiye'nin
modernle~mesi.
5 Nisan 1963 Prof. Dr. Suat Sinano~lu : Atatürk Devrimlerinin
evrensel de~eri
12 Nisan 1963 Prof. Nusret H~ z~ r : Tabiat Bilimi ve Tarih.
19 Nisan 1963 Ord. Prof. Dr. ~ evket Aziz Kansu : Trakya' da
Prehistorik ara~t~rmalar.
27 Nisan 1963 Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel : Pamphylia
C.tesi (saat ~ o) ~ehirleri surlar~~ve ~ehir kap~lar~.
3 May~s 1963 Prof. Dr. Kemal Balkan : Patnos kaz~lar~~ve ilk
sonuçlar~.
~ o May~s 1963 Cevat Dursuno~lu : Erzurum kongresi s~ras~nda
Atatürk'ün fikirleri.
~~7 May~s 1963 Prof. Dr. Halet Çambel : Anadolu prehistoryas~nda
bugünkü baz~~ana problemler.

TÜRK TARIH KURUMU ATATÜRK YILLIK
KONFERANSLARINI AÇI~~KONU~MASI
ORD. PROF. DR. ~EVKET AZIZ KANSU
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~

Bilim Kurumlar~n~n amac~~ kal~pla~maktan, do~mala~maktan
uzakla~mak, dü~üncenin, ara~t~rman~n gerçek kadar hayat için oldu~unu gözden kaç~rrnamakt~r.
Türk Tarih Kurumu son 30 y~ll~k süre içinde akademik ~ahsiyetini her bak~mdan ispat etmi~tir. Yay~nlar~, kaz~lar~, kongreleri ve ara~t~rmalar~n~ n dünya bilim çevresinde uyand~rd~~~~ilgi
bu durumun en canl~~belgesidir.
Kurumumuz akademik çal~~malar~na ~imdi iki yönden h~z
vermek karar~ndad~r. Böylece bir taraftan Türk Tarih Kurumu y~ll~k konferanslar~n~, di~er taraftan da Türk Tarih Kurumu Kollekiumlar~n~~ düzenliyece~iz. &oldu~umuz programda i~aret etti~imiz gibi
y~ll~k konferanslar~m~z~ n ilki Türk Tarih Kurumu'nun Kurucu
Ba~kan~~ Kemal Atatürk'ün kutsal ad~na atanm~~t~r. Di~er y~ll~ k
konferanslar~m~z~n manevi ba~kanlar~~rahmetli Yusuf Akçura, Halil
Ethem Eldem, ~emseddin Günaltay olacaklard~r. 4 Ocak 1963 yâni
bu günden 17 May~s 1963 tarihine kadar 5 ayl~k bir süre içinde
verilecek Atatürk Y~ll~k Konferanslar~n~n birincisi üyclerimizden
Say~n Prof. Dr. Afet inan'~n bir az sonra dinliyece~imiz Atatürk'ün
Vatanda~l~k hak ve vazifeleri üzerindeki dü~ünceleri konusunda olacakt~ r.
~imdi müsaade ederseniz "Tarih faktörü olarak Kemal Atatürk"
hakk~nda bir konu~ma ile konferanslar~m~z~~ aç~yorum:
TAR~ H FAKTÖRÜ OLARAK KEMAL ATATÜRK

Bir toplumun bir ku~aktan öteki ku~a~a u~rad~~~~de~i~iklikleri
hangi "sebep"ler izah edebilirler? ~ nsan bu soru kar~~s~nda genel
olarak tarihsel evrimin ve büyük adamlar~n rollerini ilk ve ön planda
görüyor. ~u halde bu de~i~ikliklerin izah~ nda bir taraftan en geni~~
anlam~nda sosyal-tarihsel faktörlerin di~er taraftan bio-psikolojik
faktörlerin yâni insan~ n etkilerini kabul edece~iz.
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Müteveffa Profesör Eugb~e Pittard (Cenevre), Atatürk'ün
vefat~ndan sonra 1939'da yay~nlad~~~~bir yaz~s~nda "Ad~m yazd~~~m
adam gerçek bir devlet yarat~c~s~~olmu~tur. Devlet kuranlann Panteonunda O layik oldu~u yeri alacakt~r.
1911 y~l~ndan itibaren Türkiye tarihini ~öylece bilmek bile,
Atatürk taraf~ndan yap~lm~~~olan de~i~ikliklerin, derinlik, geni~lik
ve etkisini anlamak için kafidir." der ve dil reformu, türklerin
tarih öncesi ve tarihsel kaynaklar~, Anadolu'nun eski ta~~devrinden
zamamm~za kadar gelen mazisi hakk~nda yap~lan ara~t~rmalara kar~~~
Atatürk'ün göstermi~~oldu~u ilgi ve himayeyi hayranlikla kaydeder. 1
Öte yandan Profesör G. Jaeschke (Münster) 1961 ekim ay~nda
toplanan VI ~nc~~Türk Tarih kongresinde okudu~u "Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk" ad~n~~ ta~~yan tebli~inde :
"29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan~~yaln~z bütün dünya için
de~il, ayn~~zamanda bir çok Türkler için de beklenmedik, ~a~~rt~c~~
bir büyük olay olmu~tur. Büyük Millet Meclisi; 23 Nisan 192o'de
aç~l~~~ndan beri "Hilafet ve saltanatm kurtanlmas~"ndan ibaret olan
gayesi için çarp~~t~~~n~~ve Sultan VI. Vahdettin'e bir çok vesilelerle
"sadakat" ini aç~klacl~~~na göre, Jean Deny, Mustafa Kemal'in gerçekten ba~lang~çtan beri Cumhuriyetin kurulmas~n~~dü~ünüp dü~ünmedi~ini kendi kendine sormu~tur. Atatürk'ün ~ahsiyetinde,
"milli s~r olarak" ruhunda saklad~~~~ile d~~ar~ya kar~~~aç~klad~klan
aras~nda bir ay~r~m yapmak gerekti~ini san~yorum. Ba~ka deyimle,
dü~ünceleriyle sözlerini ay~rmak gerekmektedir. Atatürk ~üphesiz,
Türk haLk~ndaki padi~ahl~~a olan ba~l~l~~~~ve halk~~Cumhuriyet
idaresi ülküsüne kazanmak için uzun bir e~itim çabas~na lüz~un
oldu~unu biliyordu. Bunun için, o çok dikkatli ilerliyor ve halka
ancak her vakit anhyabilece~i kadar~n~~söylüyordu. "Hakimiyet
milletindir" ilkesini "Te~kilat~~Esasiye Kan~um"nda (20. ~~.1921)
kabul ettirebilmek için bütün bir y~l u~ra~t~~durdu. Bundan sonra da,
"hakimiyeti ~ahsiye... 16 Mart 1920 den itibaren... tarihe muntakildir" (1/2.XI.1922 karar~) diyebilmek için iki koca y~l geçmi~tir.
En nihayet, 29.X.1923'te" hakimiyet bil kaydu ~art milletindir"
ilkesinin "~ekli hükümet cumhuriyettir'den ba~ka bir manaya geleEugne Pittard, un chef d'Etat animateur de l'Anthropologie et de la
PrEhistoire : Kemal Atatürk. Revue Anthropologique, T. 43 Nos 1 -2 - 1939 Paris pp : - 12.
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miyece~i mant~ki karar~na var~labilmi~tir. "Hilafet, hükümet ve
cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen mündemiç oldu~undan"
bu geli~menin bir sonucu olarak hilafet de 3.111.1924'te kald~ r~lm~~~
idi. Atatürk ~üphesiz, bütün bu geli~meyi önceden dü~ünmü~~ve
tasarlam~~t~ r. Çünkü O, Erzurum kongresi s~ras~nda, Mazhar Müfit
( Kansu )' nun : "Cumhuriyete mi gidiyoruz?" sorusuna: "Bunda ~üphe mi
var ?" cevab~n~~vermi~~idi." 2 demektedir.
Böylece Profesör Jaeschke konumuzla çok yak~ndan ilgili, çok
önemli tarihsel bir olay~~ ifade etmi~~olmaktad~r.
Atatürk'ün liderli~inde Türk ulusunun ba~ard~~~~istiklal sava~~~
ve onu takiben cumhuriyetin ilan~, radikal bat~l~la~ma gibi Türk
cemiyetinin maruz kald~~~~derin de~i~ikliklerin bio-psikolojik tmili
olarak Atatürk'ü görüyoruz. Atatürk, Türk cemiyetinin moral birli~ini kurmu~tur.
Halbuki bu gerçe~e ra~men zaman~m~z~n tan~nm~~~bir tarihçisi
olan Arnold J. Toynbee, ~öyle yaz~yor:
"Zaman~m~zda Hitler elinden geldi~i kadar kitaplar yakt~rd~.
Ça~da~' Mustafa Kemal Atatürk çok daha tesirli bir vas~ta bulmu~tur.... O kitaplar~~yakmak yerine alfabeyi de~i~ tirmekle yetindi."
Ayn~~tarihçi geleneksel artistik bir tekni~i b~rakmamn medeniy etin
bir nevi zevali sonucu oldu~u yarg~s~na vararak "Türkler taraf~ndan
son zamanlarda arap harflerinin ikin harfleri lehine b~rak~lmas~"
n~n ayn~~suretle izah olunabilece~ine kanidir. 3 Esasen Osmanl~~türkleri ve müesseseleri hakk~ nda da sakat yarg~lara sahip olan bu
tarihcinin tarihsel gerçek taraf~nda oldu~unu kabul etme~e imkan
yoktur.
Atatürk Türk tarih görü~ü diyece~imiz tarih tezi ve Türk dil
reformu ile türklerin moral birli~ini kuran büyük adam olarak tarihe
mal olmu~tur. Çünkü onun a~~lad~~~~çok dinamik, çok insani tarih
bilinci, türklerin tarihsel oldu~u kadar tarih öncesi kaynaklardan
zaman~m~za kadar gelen büyük tarihini, ku~aktan ku~a~a ba~lant~~
kurma~a yöneltmi~tir.
2 Jaeschke G (Münster) - Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk. VI. Türk
Tarih Kongresi (20 - 26 Ekim 1961 - Ankara) Bildiri özetleri s : 75. Gerçekten
ben rahmetli Mazhar Müfit Kansu'dan bu tarihi konu~may~~ çok y~llar önce
daha etrafl~~bir ~ekilde dinlemi~tim. (~. A. Kansu)
3 Arnold J. Toynbee, L'Histoire, un essais d'interpretation. Traduction :
Elisabeth Jul~a N. F. R. Gallimard. 1951 Paris S. 566 - 567. ve Tablo V. S. .617.
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O halde Atatürk o mutlu büyük adamlardand~r ki bir reformcu, Türk toplumunun sosyal-tarihsel evriminin bir mayalanma amili olarak, cemiyetin, ulusun müesseselerine etki yapan aktüel sebeplere tesirle yetinmemi~, ayn~~zamanda ulusunun tarihine de sevgi ve
sayg~~ile e~ilerek tesirlerimizden art~k uzak kalan sebeplerin mahsulü
olan "mazi"yi tarihsel dinamik bir ~uurla (bir nevi tarihsel projeksiyon ameliyesi ile) bu günümüze tesir edebilecek duruma sokmu~tur.
Ba~ka bir deyimle, Atatürk -bize göre- tarihi böylece bir fikir-kuvvet
olarak Türk ulusunun hizmetine sokmu~tur.
Daha aç~klamak gerekirse diyece~in:. ki O, bir devlet yarat~c~s~~
ve Ba~kan~~olarak tabiatiyle "bugünkü Sebep"lere müessir oldu.
Ayn~~ zamanda Türk cemiyetinin mazisi ile olan ba~lant~sm~~da
"tarih"i bir fikir-kuvvet olarak kullanmakla ba~ard~. Ruhlar~m~zda
ikilik de~il, birlik yaratma~a çal~~t~. Onun, tarihimizi yaln~z Osmanl~~
veya Selçuklu devri tarihi ile de~il, çok çok daha gerilere giderek
dünya tarihi çerçevesi içinde mütalâaya te~vik etmesi bu tesirin
insani "humaine" ~ümulünü ve kudretini de ifade eder.
Atatürk, tarihi misyonuna ba~lad~~~~andan itibaren do~up büyüdü~ü, can~n~~fedaya haz~r oldu~u Türk vatan~, Türk ulusu için
"tarih yap~c~" olarak bir "fikir - kuvvet" haline ink~lap etmi~tir.
Her "insan" her "ana" uygun gelmez, bu bak~mdan devri, çevresi ile ba~ela~amazl~klar, ur~~mazl~klar mevcut olabilir denir. Bu
yarg~~büyük adamalar için de do~rudur. Kemal Atatürk'e bu yarg~y~~
uygulad~~~m~z zaman Türk ulusunun mutlulu~u Atatürk gibi bir
evlad~n~n zaman~nda meydana ç~km~~~olmas~~ de~il midir?
Sözlerimi bitirirken sizlere bildirmek istedi~im bir nokta var:
Atatürk y~ll~k konferanslar~m~z~n ba~lad~~~~bugün Kurumumuzun
kurucular~ndan ve eski ba~kanlar~ndan Say~n Hasan Cemil Çambeli
aram~zda görmek bizim için bir ~eref ve mutluluk olacakt~. Say~n
Çambel davetimize, hastal~~~~sebebiyle, üzülerek gelememi~tir. Göndermi~~oldu~u mesaj~n~~arkada~~m Ulu~~I~demir ~imdi okuyacakt~r.
Bugün hayatta bulunan yegane eski ba~kanlar~m~zdan Say~n Hasan
Cemil Çambel'in Kurumun kurulu~unda Içi~leri Bakanl~~~na verilen
15 Nisan 1931 tarihli kurulu~~dilekçesinde Yönetim Kurulu veznedar
üyesi olarak imzas~~bulunmaktad~r. 8 Nisan 1932'de Kurum'un
asba~kanli~~na, 23 Mart 1935'de Yusuf Akçura'n~n vefat~~ üzerine
ba~kanl~~a seçilmi~tir.
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17 Ocak 194 ~~ 'de sa~l~k durumundan dolay~~ ba~kanl~ktan çekilmi~~ve yerine Semseddin Günaltay seçilmi~tir. Hasan Cemil Çambel,
Türk Tarihinin Anahatlar~~eseriyle, 4 ciltlik lise tarihlerinin yaz~~
kurulunda çal~~m~~~ve Ege havzas~n~n eski tarihini yazm~~t~r.
1937 II. Türk Tarih Kongresi ile, sergisinin haz~rlanmas~nda
insanüstü çal~~mas~~ ile kongre ve serginin ba~ar~s~n~~ sa~lam~~t~r.
Tarafimiza Temmuz 1962'de gönderdi~i bir mektubunda :
"Büyük Atatürk milli ve insani ideal kayna~~~olarak yaratt~~~~ve ezeli
irade ve dehas~~ile koruyup ebediyete mazhar etti~i Türk Tarih Kurumu"
diyen idealist Atatürkçüyü selâmhyor esenlik dileyorum. Hepinize
sayg~lar~m~~ sunar~m.
Say~n ~evket Aziz Kansu,
Ordinaryüs Prof.
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Kurum Genel Müdürü Bay Ulu~~I~elemir'le birlikte beni evimde
yoklamak nezaket ve ~efkatini göstermenizden çok mütehassis oldum
ve Kururn'un konferans serilerile yeni faaliyet tasavvur ve karar~ n~~
içden ciddi takdir ve iftihar ile kar~~lad~m. Ayn~~zamanda bu nâçiz
arkada~~ n~z için bir kokteyl partisi yapmak, muhterem ve k~ymetli
Kurum arkada~lar~m~zla tan~~mam~~sa~lamak istedi~inizi bildirdiniz.
Hakk~ mdaki bu çok asil ve necip tasavvura candan ~ükranlar~m~~ bir
kere daha arzederim. Fakat ben evden ç~kam~yacak derecede hasta
oldu~umdan özür dilemi~~ve beni af etmenizi arzetmi~tim. Beni mânen minnettar eden bu büyük ~ereften duydu~um sevinç ve teselliyi
size ve Kurum arkadglar~ma tekrar arzeder ve Atatürk'ün büyük
eseri olan Türk Tarih Kurumu'nun büyük çapta milli, insani ve medeni faaliyetleriyle ölünceye kadar iftahar edece~imi temin ederim.
HASAN CEMIL ÇAMBEL

