TÜRK TARIH KURUMU BA~KANI Prof. ~EMSEDD~N
GONALTAY'IN AÇI~~NUTKU
Büyük Cumliurreisimiz,
Say~n dinleyiciler;
Bugün engin oldu~u kadar da derin ve gerekli bir ihtiyac~~ kar~~lamak için kurulmu~~olan Türk Tarih Kurumu'nun, üçüncü kongresini aç~yoruz. Söze ba~larken, Kurum ad~ na muhterem davetlilerle kongre heyetini derin sayg~~ ve sevgiyle selâmlamakla ~eref
duymaktay~ m.
Say~ n dinleyiciler,
Tarih, bir zamanlar san~ld~~~~gibi birbirleriyle ili~i~i ohn~yan
veya tabiat üstü tesirlerle zaman zaman vücut bulan olaylar y~~~ n~ndan ibaret de~ildir. Pra~matik tarih, yerini art~k genetik tarihe
b~rakm~~t~ r.
Bugün kesin olarak biliyoruz ki, milletlerin hayat~nda geli~i
güzel ve kendi kendine olmu~~tek hâdise yoktur. Olan her ~ey,
gizli veya aç~ k sebeplerle kendinden evvelki olaylara ba~l~~ ve
onlar~n neticeleridir. Nas~l ki bu hadiseler de kendilerinden sonraki tarih olu~larin~~ yaratacaklard~ r. Böyle oldu~una göre, bu
günü kavramak, yar~ n~~ sezebilmek için, dünü bilmek ne kadar
laz~msa, dünü anlamak için de daha evvelki zamanlar~~ ayd~ nlatmak o kadar gereklidir. Bu itibarla tarihe milletlerin mukadderat
levhas~~ nazariyle bakabiliriz.
Fakat, tarih sade bir mukadderat levhas~~ da de~ildir. Tarih
ayn~~ zamanda bir milletin ya~ay~~~sava~~nda varl~~~n~~ korumak,
geli~mesini sa~lamak, yükselmesini emniyet alt~na almak için
muhtaç oldu~u heyecan ve enerjinin bitip tükenmiyen kayr~a~~chr.
Fertler, gö~üslerini kabartan ö~ünme ve didinme kudretini, milletler taliin de~i~ikliklerine kar~~~ gö~üs germek ve çarp~~mak
kuvvetini bu kaynaktan içerler.
Tarih ve dil, biri milli heyecan ve enerji kayna~~, di~eri bu
heyecan~, o enerjiyi ba~kalar~na a~~l~yan, yayan ve onlar~~ ~ahland~ran kutsal arac. 0 kaynak temizlenip berrakla~t~ r~lmad~ kça, bu

6

~EMSEDD~ N GÜNALTAY

araç ferdi duygular~~ milli seslerle ifade etmedikçe, yarat~c~~ olamazlar, cemaatlerde kollektif ruhu uyand ~ ramaz, y~~~ nlarda milli
vicdan~~ co~turan~ azlar. Milli kültür, geli~me ve serpilme h~z~n~~ ancak milli tarihten, milli edebiyattan al~ r.
Türk tarihi, kayna~~~geçmi~in karanl~ klar~ na gömülen, uzak
ve çok uzak zamanlardanberi durmadan akan, devaml~~ bir olu~tur. Bu sürekli oiu~~ve ilerleyi~te birbirlerini olgunla~t~ ran olaylar, birbirlerini do~uran devirler, teker teker ve s~ rasiyle ayd~ nlat~lmad~ kça, Türk'ün ulusal karakteri, gerçek yetene~i, hatta bugünkü varl~~~ n~ n s~ rr~~ kavran~lam~ yaca~~~gibi, yar~ nki durumuna da
bir yönet verilemez.
Türkler, geriye do~ru gidildikçe mazisi derinle~en, yay~ lan
çok eski bir ~ rkt~ r. Onun zaman ve mekanlara s~~m~ yan heybetli
tarihi de eski kavimlerin hemen hepsini kucaklamaktad~ r. Denilebilir ki, Asya tarihi, ba~ tan ba~a kahramanl~ klarla dolu, Türk
tarihidir. Türk tarihi olmaks~ z~ n Avrupa ve Afrika tarihlerinin
seyrini takip etmek imkans~ zdtr. Geçmi~in karanl~ k devirlerinden
beri; as~ r as~ r, zaman olmu~~ki eski dünyan~ n dört buca~~ nda ancak Türk ak~ ne~ lar~ n~ n nal sesleri ç~ nlam~~, Fluvang-hu k~ y~lar~nda,
Sint ve Ganj boylar~ nda, F~ rat ve Tuna sahillerinde, K~z~l~ rmak
ve Sakarya kenarlar~ nda, Nil deltas~ nda yaln~z Türkün hakim
sesi duyulmu~, bütün bu ülkelerde, zaman zaman, yer yer Türk
kültürünün büyük abideleri kurulmu~ tur.
Fakat, bizde düne kadar tarihimizin bu önemi kavranm~~~
Mazimiz ihmal ediliyor, tarihimize alt~~ yüz senelik bir ya~~
verilmek veya biraz daha ileri gidilerek Selçuklulara kadar ç~ k~lmak yeter görülüyordu. Ana kökiimilz, ~anlar ve zaferlerle dolu
engin tarihimiz, bilinmiyor veya ber~ imsenmiyordu.
Halbuki Türk tarihi önsüz geçmi~ ten, sonsuz gelece~e do~ru,
bazan co~arak ta~ an, bazan dinerek inen, fakat, durmadan akan
bir varl~ kt~ r. Osmanl~~ tarihi, Selçuk tarihi bir hep de~il, bu varl~ k zincirinin halkalar~ , büyük Türk tarihinin, ö~ündüren ba~ar~tarla dolu, ~anl~~ fakat muayyen safhalar~d~ r.
Irk~ m~z~ n büyüklü~ünü ayd~ nlatan tarihimiz, bir bütün olarak
al~ nmad~kça, milli enerji kaynal~niz~ r~~ payans~ zl~ g~~ kavran~lm~~,
gerçek ber~ li~imiz bulunmu~~olmaz. Nas~ l ki düne kadar böyle
olmu~tu.
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~im~ek dehasiyle görü~~ufkumuzu örten kara bulutlar~~ parçal~yan Büyük A t a , her noksan~m~ z gibi bunu da sezdi. Türk Tarih
Kurumu'nu yarat~rken geni~~bir program çizdi. Türk çocuklar~na
bu ufkun gerisinde gizlenen sonsuz ve engin tarihini, müstakil ve
üstün bir millet olarak ya~amak için daima muhtaç olaca~~~heyecan ve enerji kayna~~n~~belirtti.
Ilmi metotlarla çal~~mak suretiyle, fakat zekâlar~~ çemberliyen
fikir kapitülasyonlar~ndan s~yr~larak, d~ ma~lar~~uyu~turan yabanc~~
prejüjeleri parçal~yarak bu feyizli gür kayna~~~meydana ç~karmay~~
Türk çocuklar~na kutsal bir amaç olarak gösterdi.
Yolumuz i~lenmemi~~ve sarpt~. As~rlar~n y~~d~~~~prejüjelerin
tesirleri alt~nda Türk'e hasbi dü~man olan ve Türk tarihinin ~an
ve ~erefle dolu sahifelerini karalamaktan zevk alan bir k~s~m müelliflerin saçt~ klar~~ çamurlar yolumuzu örtmekte, açt~ klar~~çukurlar
her ad~mda a~~ lmaz engeller halinde önümüzde belirmektedir.
Bunlar, Türk be~i~inden ve ~rk~ndan ba~lamak üzere, kasten
yapt~klar~~tahriflerle milli tarihimize büsbütün ba~ka bir sima vermi~, Türk'e ait ~erefleri, ba~ar~lar~, ba~kalar~na maletmi~, milattan
iki üç bin sene önce Hazar ötesinden gelerek yak~n ~arkta insanl~~~n ilk medeniyet me~alesini yakan, Türkler gibi kafalar~~brakisefal, dilleri iltisaki kavimlerin gerçek milliyetlerini bir türlü itiraf
etmek istememi~lerdir.
Biz bugün, bütün bu tahrifleri vesikalara dayanarak düzeltmek, gasbedilen hak ve ~erefleri kurtarmak, Türklükleri unutulan
veya inkâr edilmek istenilen kavimlerin gerçek hüviyetlerini ilmi temellere dayanarak meydana ç~ karmak, as~rlar~n miras~~olan prejüjelerin yapt~rd~~~~isnatlar~, iftiralar~~ çürütmek, haks~zl~klar~~düzeltmek gibi say~s~z vazifeler kar~~s~ nda bulunuyoruz. Bütün bunlar~~
yapabilmek için de önce höyükleri kazarak, tümülüsleri oyarak,
mezarlar~~ de~erek tarihten önceki zamanlar~~ ayd~nlatacak eserleri
meydana ç~ karmak; kitabeleri derliyerek, ar~ivleri didikliyerek,
yabanc~~ iller kütüphanelerinde tarihimizi ilgilendiren vesikalar~~
topl~yarak, yaz~l~~ devirleri ayd~ nlatmak gerekmektedir. Büyük
Türk tarihinin aç~klanmas~~için önceden bütün bunlar~n gerçekle~tirilmeleri icap etmektedir. Görülüyor ki yap~lacak i~ler önemli ve
çe~itli, a~~ lacak yollar uzun ve dikenlidir. Fakat Türk çocuklar~~
Atalar~n~n gösterdi~i amaca eri~mek için bu gibi mü~küller kar~~s~nda y~lmam~~~ve y~lm~yacaklard~ r. Çünkü gelecek nesillere örnek
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olacak muazzam ba~ar~ lar~, emsalsiz inkilaplar~ , A tat ü rkle beraber
yaratan ve düzenliyen, sava~ ta, inkilapta, kuruculukta onun asil
arkada~~, mefküre ve mesai yolda~~~büyük Türk, Ismet mönü
ba~lar~nda bulunuyor.
Milli ~efimiz, Atam~z~n gösterdi~i ayn~~ sevgi ve ilgi ile Kurumumuzu koruyor, feyizli ir~atlariyle yolumuzu ayd~nlat~yor, ~evkimizi, cesaretimizi h~zland~ r~ yor. Onun yüksek direktifleriyledir ki
Kurumumuz genel çal~~ma program~n~~ plânla~t~ rm~~, hafriyat i~lerine düzen vermi~, yurdun bir çok yerlerinde yeniden ara~t~ rmalar yapm~~t~ r. Imparatorluk devrinde bu hafriyat yabanc~lar taraf~ ndan yap~l~ r, bulunan e~yan~n en k~ymetlileri, ba~ka illere a~~r~l~rd~. Bugün, bilgin Türk arkeologlar~ n~ n ç~kard~klar~~ eserler, milli
müzelerimizi zenginle~tirmekte, ilim dünyas~ na da yeni tetkik konular~~ vermektedir.
Bunlar aras~nda Trakya'da ç~kar~lan gümü~~kupalar gibi, bir
devir kültürünü belirten de~erde emsalsiz eserler vard~ r. Anayurdun göbe~inde Alacahöyfiklen ç~ kar~lan eski atalar~m~z~ n k~ymet
biçilemiyen medeniyet eserleri ise dünya bilginlerine yepyeni bir
tetkik ufku açm~~t~ r. Romal~lardan, Yunanl~lardan, as~ rlar ve as~rlarca önceki devirlere ait olan bu medeniyet eserlerini meydana
ç~ kararak, yaln~z kendi tarihimize de~il, mü~terek insanl~k bilgisine de hizmet etmi~~olmakla derin haz duymaktay~z. Ne~riyat~m~z~ n dünya ilim âleminde kazand~~~~önem, son zamanlarda bir
k~s~ m alimlerin Türk tarihi hakk~ ndaki telâkkilerinde eskiye nisbetle görülen esasl~~ de~i~iklik, çal~~malar~m~z~n müsbet alanda verimini göstermekte, gayretimizi bir kat daha artt~ rmaktad~ r.
Büyük Milli ~efimiz,
Emsalsiz ve engin görü~ ünüzle, bu cehennem dünyas~~ ortas~nda, ba~ta, yurdumuzu y~ k~c~~ kas~ rgalardan koruyacak tedbirleri
almak, Türk köylüsünü ayd~ nlatmak, donat~ m araçlariyle cihazland~ rmak ve yükseltmek, Türk çocuklar~ n~~ teknik bigiyle üstün
bir millet evlatlar~~ seviyesine ç~ karmak gibi büyük amaçlar bulunmak üzere, gece gündüz sizi yoran bin bir türlü büyük memleket
i~leri aras~ nda, milli kültür yolunda çal~~ an Kurumumuza, bu kadar
geni~~nisbette ba~~~lad~~~ n~z ilgi ve sevgiye kar~~, huzurunuzda
e~ilerek, sonsuz minnetlerimizin arz~ na müsadelerinizi dilerim.
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Aziz Atam~z,
Manevi varl~~~n müsterih olsun. Tahakkukunu o kadar heyecanla özledi~in idealleri, asil ülkü arkada~~n Büyük ~efimiz, bugün
birer birer gerçekle~tirmektedir.
Mesaimizi ilerletmek ve kolayla~t~rmak hususunda daima koruyucu yard~mlar~ n~~esirgemiyen Say~n ~ükrü Saraco~lu hükümetine de ~ükranlar~m~z~~ sunmakla gerekli bir ödevi yerine getirmi~~
oluyorum.
Say~ n dinleyiciler,
Kurumumuz, bir az evvel arzetti~im amaca eri~mek için bir
taraftan geni~~kültürlü genç bilginleri sinesinde toplarken, di~er
taraftan da ileride mesaisine kat~labilecek yetkide milli duygu ve
bilgileri kuvvetli, çal~~ma azimleri belli olan seçkin gençlerin yeti~melerini temin edecek tedbirler almaktad~ r. Kurumun türlü alanlar~ndaki çal~~malar~na yard~mlar~n~~ esirgemiyen say~ n Maarif
Vekilimizin bu hususta da gösterdikleri yard~m~~ ~ükranla anmak'
borc bilirim.
Kurumun, geçen kongreden beri, türlü alanlardaki çal~~malar~n~~ hülâsa eden rapor Umumi Katip, hafriyat raporu da Asba~kan taraflar~ndan yüksek heyetinize arzedilece~i gibi bu mesai
verimlerinin örnekleriyle ilmi ne~riyat~m~z da haz~ rlanan sergide
tetkik nazarlar~ n~za arzedilmi~tir. Sergiyi ziyaretle bize ~eref vermenizi dilerim.
Kongrenin muhterem üyeleri,
Üçüncü Türk Tarih Kongresinde seçkin bilginlerin türlü konulara ait tezlerini dinliyeceksiniz. Say~s~~ sekseni a~an bu tezlerin
hepsinin umumi heyete arz~ na tabii imkan yoktur. Bunlardan konular~~
itibarile s~rf ihtisasa teallfik edenler, ait olduklar~~ seksiyonlara arzedileceklerdir. Hangilerinin hangi seksiyonda ve ne zaman okunaca~~, da~~t~lan programda ayr~~ ayr~~ gösterilmi~lerdir. Konularla ilgilenen zatlar, istedikleri seksiyonlar~ n toplant~lar~na kat~labilirler.
Say~n dinleyicilerim,
insanl~ k tarihinde görülmemi~~haileler yaratan büyük harp, Üçüncü Türk Tarih Kongresi'nin geni~~nisbette ars~ulusal bir mahiyet
almas~na mani oldu. Fakat bu durum içinde de memleketimizde bu-
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lunan muhtelif milletlere mensup âlimleri aram~ zda görmekle bahtiyar~z.
Say~ n dinleyicilerim,
Sözlerime son vermeden önce, ebediyyen aram~zdan ayr~lm~~~
olan Kurumumuz ba~ kanlar~ ndan Samih Rifat, Yusuf Akçura, Halil Ethem Eldem, umumf Kâtip Dr. Re~it Galip ile üyelerimizden
Ahmet A~ao~lu, Ahmet Refik, Vas~f Ç~ nar, Necip As~ m, muallim
Cevdet ve Hasan Fehmi Turgal'~ n aziz hât~ ralarm~~ hürmet ve rahmetle yâd ederim.
Sa~l~ k durumu yüzünden ba~kan~l~~m ~zdan ayr~lm~~~olan Bolu Mebusu k~ymetli arkada~~m~ z Hasan Cemil Çembel'e de esenlikler diler, verimli hizmetlerini sayg~~ ve ~ükranla anmay~~ bir ödev
bilirim. Sözlerimi bitirirken Üçüncü Türk Tarih Kongresi çal ~~malar~ n~ n, tarihi hakikatlerin bir kat daha ayd~ nlanmas~ na yard~ m
edece~i kanaatiyle kongreye candan ba~ar~lar dilerim.

