TARIH, B~Z VE ATATÜRK
HALIL DEMIRCIO~LU
Dünyada umumi bilginin hemen hiç bir sahas~, bizim ilk okul
s~ralar~ndan beri ö~renme~e çal~~t~~~m~z "Tarih" kadar çok, fikir
münaka~alar~~ve dünya görü~ü mücadeleleri içine sokulmu~~de~ildir.
Bunun neden ileri geldi~ini uzun uzun ara~t~rma~a pek lüzum yoktur;
çünkü bu, tarihin mahiyetinden gelmektedir. Filhakika ba~ka hiç bir
ilim, -hattâ hukuk ve ilahiyat bile-, tarih kadar zaman~n ve devrin
fikir alemine tabi ve ba~l~~ de~ildir. Çünkü ilim olarak tarih, devirlerin ve kültürlerin, geçmi~ten hesap verdikleri bir "form"dur.
Hattâ bundan dolay~~her neslin tarihini kendi yazmas~, tarih tablosunu kendisi çizmesi laz~mg Jdi~i bile iddia edilmi~tir.
Gerçekten, cihan tarihi gösteriyor ki, hiç bir devir, hattâ hiç bir
nesil, kendi görü~~ve anlay~~~~ile kendisine yeni bir "tarih tablosu"
çizmekten, ba~ka bir deyimle, yeni bir "tarihi ~uurla~ma"dan müsta~ni
kalam~yor. Bilhassa siyasi de~i~meler ve yeni içtimai ~ekille~meler
demek olan ink~lap devirleri ve nesilleri bunu, sükün devirlerinden
çok daha kuvvetle hissediyorlar. Çünkü milletler böyle zamanlarda
varl~klar~n~~korumak, kudretlerini geli~tirmek ve, manevi k~ymetlerine dayanarak gelece~e emniyetle yürümek için, kendilerini yeniden
daha derin tan~mak ve anlamak ihtiyac~n~~duyuyorlar. Ve çünkü
böyle zamanlarda milletler de -t~pk~~bir insan gibi-, "ben ne olmahylm? nas~l olmal~rm?" derlerken, önce, "ben neyim?" diye bir sual
sormak zorunda kal~yorlar. Fakat, herkes teslim eder ki, bunu cevapland~rmak için de "ben nas~ld~m? nas~l oldum?" demeleri ve bunun
cevab~n~~vermeleri icap ediyor. Bu ise geçmi~lerini tekrar gözden
geçirmekle, daha do~rusu tarihlerine yeni bir bak~~la mümkün ve
kaabil olabiliyor. Çünkü, söyleme~e bile lüzum yoktur ki, bir milletin
tabiat~, karakteri, rnizac~, istidad~~ ve iktidar~n~n hududu v.s., -t~pk~~
gene bir insan~n ki gibi,- hep geçmi~inde iradesi ile yapt~~~, ba~ard~~~~
veya ba~aramad~~~, i~lerinde, yâni onun hayat~n~n aynas~~olan "tarih'inde görülebiliyor. Binnetice, milletler kendilerini ancak tarihleri
içinden anlayabiliyorlar. Tarihe bu bak~~~ise, her defas~nda yeni bir
"tarihi ~uurla~ma" demektir.
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Bundan dolay~d~r ki, bilhassa büyük ve derin ink~ laplar, yaln~zca "hâl"in çehresini de~i~tirmekle kalm~yor, geçmi~e de el uzat~yor ve
onunla yeni bir "hesapla~ma" yap~yorlar. Ya~an~lan devrin, yâni
halin, yeni bir tarihi ~uurla~mas~~ demek olan bu hesapla~ma ile,
geçmi~ten kalan miras~n —mahiyet ve muhteva de~i~ tirmesi de~il—,
bir "k~ymet de~i~tirmesi" oluyor. Millet kendisini art~ k yeni bir gözle
as~rlar~n aynas~nda görme~e ba~l~yor : Yani geçmi~in o zamana kadar
ki eski "tablo"sunu kald~ rarak kendine yeni bir "tarih tablosu"
yarat~yor. Milletin hayat~na ~ekil ve istikamet verici bir surette tesir
etmekte olan tarihi geçmi~ in, yeni neslin (yani halin) gözü ile görünmesi demek olan bu yeni "tarih tablosu", içinde hali ve istikbali yaratacak kudretleri saklayan, milletin ya~amak istedi~i hayat için, milli
benli~inin devam~~için, içinden kuvvet ve cesaret ald~~~~bir kaynak
oluyor. Ink~lap nesli bundan içe içe varl~~~n~~daha kuvvetle koruyor,
kudretlerini daha gür bir ~ekilde geli~tirebiliyor; haddi zat~nda kendisi için çok a~~ r olan vazifelerini (tarihi misyonunu) yüklenmeye
cesaret buluyor ve böylece gelece~e emniyetle yürüyebiliyor. Gerçekten, nereye bak~l~ rsa görülür ki, milletler, muhafaza ve savunmas~~
kendi kabiliyetlerine kalm~~~iç kudretlerinin yaratt~~~~milli hayat~~
daima ve ancak, tarihe bakmak ve böylece, geçmi~ten kuvvet almakla
devam ettirebilmi~lerdir. Çünkü tarihe bakmak realiteler görmek
demektir: Tarihe bakanlar hali ve istikbali mazinin aynas~nda görebilirler; bakmayanlarsa ne hali kavrayabilir, ne de istikbalden umutlu
olabilirler.
~~ te, bütün bunlar göstriyor ki, Türk milleti'nin de, Atatürk'ün
önderli~inde yapm~~~oldu~u büyük devrim içinde yeni bir "tarihi
~uurla~ma"ya varmas~~mukadder ve zorunlu bulunuyordu. Gerçekten,
ya~amak için yapt~~~~bu ink~lap ile, art~k kat~la~m~~, hayat kabiliyeti
kalmam~~~statik bir formlar aleminden, bunun kar~~t~~dinamik bir
dünya içine girmek zorunda kalm~~~olan, kendisini millet olarak eskisinden bamba~ka hissetme~e ba~layan ve bundan dolay~~da, kendini
daha derin bir ~ekilde tan~ mak ve anlamak ihtiyac~n~~ duyan Türk
milletine, geçmi~inin art~k ba~ka bir çehre göstermesi tabii idi. Bu
geçmi~~mahiyet ve muhteva bak~m~ndan de~i~mi~~de~ildi; belki biz
onu millet olarak art~k ba~ ka bir gözle görüyorduk. Binaenaleyh
onunla yeni bir "hesapla~ma" zaruri idi. Atatürk'ün Tarih ara~t~rmalar~n~~ te~vik etmesi, tarih dersleri ve tarihçi yeti~ ecek gençlerle
~ahsen ilgilenmesi, ve ilk defa olarak bir "Türk Tarih Kongresi"
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toplamas~~ i~ te bu zaruretten do~mu~ tur. Türk milletinin yirminci
yüzy~l ilk yar~s~ ndaki devrimler nesli böylece geçmi~inden yeni bir
hesap vermi~tir. ~nk~ lâplar devrinin yeni "Tarih Tablosu" i~te bu
hesapla~ marun mahsulüdür. Türk milleti, bu yeni Tarih tablosu
içinde, geçmi~i ile hâlinin, o zamanadek görülmemi ~~bir halde nas~l
organik bir ~ekilde birle~ ti~ini, hâlin dünün hangi zorunluklar~ndan
meydana geldi~ini, aç~ k ve plâstik bir ~ ekilde yeniden görme~e ba~lam~~~ve bu tablo da, böylece, ya~amak istedi~imiz hayat için, milli
benli~imizin kuvvetlenmesi için, istikbalimiz için emsalsiz bir kudret
kayna~~~olmu~ tur ve olmakta devam edecektir.
Atatürk'ün kurdu~u Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~~y~ldönümünde, bütün bunlar~~ hat~ rlamak ve hat~ rlatmak, o kurulu~~s~ralar~ndaki mes'ut ve ~ erefli bir günde kendisinden ders ve ilham almak
mazhariyetine eri~mi~~ve, onun açt~~~~bu ç~~~r~ n kalbi ve kafay~~saran
heyecan ve a~k~~içinde yeti~mi~~olan bu sat~rlar~ n yazar~ na büyük bir
bahtiyarl~ k vermektedir. Gerçekten, onun giri~ti~i i~ in azametini
yaln~ z onun izinde yeti~enlerin say~lar~~ de~il, ayn~~zamanda bu kurumun, ondan kuvvet alan çal~~malar~~neticesinde meydana gelmi~~olan
eserler de beli~~bir ~ ekilde ifade edecek kudrettedir. Bunlar Türk milletinin bu yeni tarihi ~uurla~mas~ nda kültür misyonuna bilinçli olarak geçmi~ ine olan derin ba~l~l~~~n~ n da birer delili olmakta ve Atatürk'ün ir~ at ve te~ viklerindeki isabeti bütün vuzuhiyle tebarüz ettirmektedir.
Onun için Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~~y~ ldönümünde,
Onun, yeni tarihi ~uurla~mam~ zdaki büyük rolünü ve Türk Tarih
ilmine yapt~~~~büyük hizmetleri ~ükranla anmak istiyoruz : Atatürk,
Türk tarih ilmi için oldu~u kadar, Türk Tarih Kurumu için de
daima ~~~ k verici ve uyar~c~~bir sembol olarak kalacakt~r.

