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M. REN MASSIGUNIN "LA TURQUIE DEVANT LA GUERRE,
MISSION A ANKARA (1939-1940) " ESERI HAKKINDA KOLLOKIUM
1939 - 1940 y~llar~ nda Ankara'da Fransa hükümetini temsil etmi~~olan Büyükelçi ve Fransa'n~n eski D~~i~leri Bakan~~Say~ n Renk Massigli 1964'de "La Turquie
Devant la Guerre mission ~~Ankara (1939 - 1940)" ad~~alt~nda bir eser yay~nlad~.
~kinci Dünya Sava~~n~n oldu~u kadar memleketimizin de en buhranl~~ günlerine
rastlayan 1939 - 1940 y~llar~ nda Türkiye'deki siyasi olaylar~~ ayd~ nlatan bu eserini
Türk taril~çileriyle tart~~ mak arzusunu izhar eden Say~n Büyükelçinin bu iste~i
Kurumumuzca memnunlukla kabul edilmi~~ve kendisinin Ankara'da bulunaca~~~
5 May~s 1965 Çar~amba günü saat 17,30'da Türk Tarih Kurumu Toplant~~salonunda bir Kollokium düzenlenmi~tir. Kollokium'a ba~ta Say~n Inönü olmak üzere
Ankara'da bulunan diplomatlar, profesörler ve seçkin bir ayd~nlar toplulu~u katilm~~t~r. Toplant~y~~ Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
~u sözlerle açm~~t~r :
Ekselanslar,
Say~n davetlilerimiz,
De~erli misafirlerimiz, dostumuz Fransa'n~n eski Ankara Büyükelçisi, eski
D~~i~leri Bakan~~ Mr. Rent Massigli'yi Türk Tarih Kurumu ad~na selâmlamakla
bahtiyar~m. ~u anda aram~zda bulunmakla Kurumumuza ~eref veren ve ba~ta
pek Say~n ~smet ~nönü olmak üzere birçok de~erli misafirlerimizi bir araya getirmek f~rsat~n~~verdi~inden dolay~~ da kendilerine te~ekkür borçluyuz.
Say~n Büyükelçi 1964 y~l~nda yay~nlanan "la Turq~~ie Devant la guerre, Mission â Ankara (1939 - 1940)" adl~~eseri üzerine konu~acaklard~ r. Eser bizim yak~n
tarihimiz için oldu~u kadar, dünya tarihi bak~m~ndan da önem ta~~maktad~r. Bizzat Say~n M. Massigli'nin i~aret etti~i gibi bu eserde hikâye edilen tarih bir çeyrek
yüzy~l kadar eski olmakla beraber tazeli~ini muhafaza etmektedir. "l'histoire raccont& dans ce livre est vieille de pr6 d'un quart de Sicle, elle est cepandant toujours actuelle".
Bu kollok daha önce tertip edilecekti. M. Massigli'nin mazaretleri sebebi ile
bugünkü tarihe al~nm~~t~ r. Ancak Türk Tarih Kurumu kendi üyeleri aras~nda yapt~~~~ayl~k toplant~lar~n~n birinde üyelerimizden Say~n Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n
bu konudaki k~sa bir tebli~ini gündemine alm~~t~.
~u anda, 1946 y~l~ nda Londra'da Büyükelçi bulunan ekselans M. Massigli'yi,
Abbe Henri Breul'un konferans~n~~dinlemek üzere haz~r bulundu~umuz British
Museum'un bir salonunun holünde görüyorum. Konu~mam~z~~ve Türkiye hakk~nda
bize söyledi~i dostça sözleri ha t~ rlamama izin vermesini rica ediyorum.
Benim için 20 y~ l sonra bugün de~eri daha da artan bu an~~ ile sözü say~n misafirimiz büyük dostumuz ekselâns M. Massigli'ye b~ rak~yor, hepinize sayg~lar~m~~
sunuyorum.
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Prof. ~evket Aziz Kansu'dan sonra ilk sözü Say~n R. Ma.ssigli alm~~~ve eserinin
konusunu aç~kl~yarak Ankara'daki görevi s~ras~nda ba~ta Say~n Inönü olmak üzere
Türk devleti erkân~ndan gördü~ü yak~nl~~~, en çetin meseleleri nas~l kar~~l~kl~~ bir
anlay~~~havas~~içinde çözdüklerini, Türk ar~iv belgeleri henüz yaymlanmad~~~~için
Hatay meselesinin konu~ulmas~~ s~ras~nda Türk hükümetinin anla~ma d~~~nda bilinmiyen bir iste~i olup olmad~~~n~~bilmedi~ini söylemi~tir. M. Massigli'den sonra
söz alan Say~n Ismet Inönü Türkiye politikas~n~n 1918'den bu yana geni~~bir izah~n~~
yapm~~~ve Birinci Dünya Sava~~ndan sonra Imparatorluk ricali aras~nda bütün
Osmanl~~ ülkelerinin bir Manda alt~nda toplanmas~~fikrinin yayg~n oldu~unu, halbuki milli hükümetin yaln~z Türkiye için de~il, Osmanl~~ Imparatorlugundan
ayr~lan öteki ülkeler için de Manday~~reddetti~ini, Misak-~~ Milli hudutlan
d~~~nda milli hükümetin hiçbir kom~u devletten arazi iste~inde bulunmad~~~n~,
Hatay, konu~malar~~ s~ras~nda baz~~zorluklar ç~kmakla birlikte Lozan Andla~masiyle
çizilen esaslar d~~~nda Türkiye'nin aç~k veya gizli bir iste~i olmad~~~n~, M. Massigli'nin elçili~i müddetince Türk - Frans~z dostlu~una büyük hizmetleri dokundu~unu,
Fransa'n~n oldu~u kadar Mandalar~~ alt~ndaki Suriye'nin de haklar~n~~ ayn~~titizlikle
savundu~unu, eserini büyük bir zevk ve heyecanla okudu~unu söyledi.
Daha sonra dinleyenlerce sorulan baz~~suallere M. Massigli tatmin edici cevaplar verdi. Kollokium saat 1 g,go'a kadar sürdü. Bundan sonra Kurum kitapl~~~nda haz~rlanan kokteyl partide misafirler birbirleriyle tan~~mak f~rsat~n~~buldular.
KONFERANSLAR
Kurumumuz, düzenledi~i y~ll~k konferanslar d~~~nda yurdumuzu ziyaret eden
yabanc~~ bilim adamlar~n~n bu ziyaretlerinden faydalanarak konferanslar rica etmekte veya bu gibi teklifleri memnunlukla kar~~lamaktad~r. Nitekim New York
Universitesi Arkeoloji Profesörü ve Afrodisias kaz~s~~Direktörü Dr. Kenan Erim'den
Afrodisias kaz~lar~~ hakk~nda bir konferans rica edilmi~, de~erli bilim adam~~bu
ricam~z~~ kabul ederek 18 May~s 1965 Sal~~günü Kurum merkezinde projeksiyonlu
bir konferans vermi~~ve konferans büyük bir ilgi ile izlenmi~tir.

