KONGRE BA~KANI MAARIF VEKILI
HASAN-AL~~ YÜCEL'IN NUTKU
Büyük Reisicümhurumuz,
Kongrenin Say~n Üyeleri;
Üçüncü Kongresini açt~~~m~z Türk Tarih Kurumu'nu dü~ünen,
kuran, koruyan Ulu Atatürk'ü derin sayg~~ ve sevgiyle anar~m.
Arkada~lar~ m,
Atatürk'ün Türk milletine kutsal ve k~ ymettar yadigarlar~~ az
de~ildir. Fakat bunlar aras~ nda medeniyet ve millet anlay~~~, bize
ölümünden sonra kalan ana fikir miraslar~ ndand~ r ki, Dil ve Tarih davalar~~ bu fikirlerden ç~ km~~t~ r. Fanili~e, be~er eserleri içersinde fikir kadar gö~üs gerip dayanan yok denilse yeridir. Onun
için, Dil ve Tarih ink~laplar~n~~ bu bak~mdan da beyinlerimize ve
yüreklerimize sindirmekle, Ebedt önder'e kar~~~en büyük vazifelerimizi yapmakta oldu~umuza inan~yoruz.
Çok kereler büyük fikirler, tersine istikamette olan dü~üncelere tepki halinde do~mu~turlar. Türk Milletinin olu~~ve yürüyü~ü
hakk~nda köklü kanaat olarak nesillere a~~ lanan ve hemen son
yüz seneyi dolduran dü~ünü~ te, Tarih tezinin bu dü~ünü~e tepki
olu~u, gören gözler için karanl~k de~ildir. Arka arkaya bir kaç
nesle geni~~manas~ nda tarih hocal~~~~etmi~~ve kültür hayat~m~zda
temiz bir ad b~ rakm~~~olmas~ na ra~men, Türk Milletini anlay~~ta
l~akikatten ne derece uzak oldu~u ~imdi tekrar edece~im sözlerinden anla~~lacak olan Abdurrahman ~eref merhum, ~unlar~~ söylemekten çekinmiyor: "Avrupay~~ garka-i hun eden Hunlar ve ilayevmina muhafaza-i milliyet eden Macarlar ve Bulgarlar, kabail-i
Turaniyeden idi. Fakat Türkler faaliyet-i maddiyeleri raddesinde
faaliyet-i zihniye gösterememi~~idiler. Çünki ihtiraat-~~ fikriye ve
terakkiyat-~~ medeniyeleri hakk~ nda tarihte hiç bir eser yoktur.
Garben medeniyet-i Islâmiyenin ve ~arkan Çin medeniyetinin pek
kolay mahld~mu olmalar~~ da bundan na~idir.„
Çin tarihlerinde ve Asya'n~ n hemen her yerinde görülen izler,
Zübdetülk~sas müellifinden daha canl~~ olarak hala mevcut iken, ~slam
medeniyeti dedi~imiz medeniyetin bütün bel kemi~ini bilimde, fikirde
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ve sanatta Türkler te~kil etmi~ ken, bütün bunlar~ n delilleri ise kolayca ortaya konulabilir halde iken, Türkleri sadece dö~ü~ken bir
~ rk olarak göstermekteki hata, Abdurrahman ~eref merhuma has
de~ildi. I~te genç subayl~ k ya~~ndan Ba~kumandanl~~~na kadar,
Türk denilen ve medeniyetsizlikle itham edilen bu varl~~~ n özü
ile aras~ z temasta bulunan Atatür k, sava~~meydanlar~nda ve her
türlü i~in ba~~ nda yüksek kabiliyetini gördü~ü bu insanlar hakk~ nda, kendi görü~leriyle biraz önce nümunesini verdi~im söyleyi~ler aras~ ndaki tezad~~ d~ ma~~ nda bar~~t~ ra~nad~ . Gözü ile gördü~ü hakikati, ilim denilen otoritenin ters söylemesini asla kabul
etmedi. Okullarda okunan tarih kitaplariyle, garpl~~ müelliflerin
eserlerini bizzat incelemeye ba~lamas~, bu konuda d~ ma~~nda burkulan soru i~aretini çözmek içindi. Denilebilir ki tarih tezi Atatürk'ün zekâs~ nda, do~rudan do~ruya tan~d~~~~Türk Milletinin
özünden do~mu~tur.
Orta Asya'y~~ kaynak ve bugünkü Türkiye'yi özyurt alan Tarih
tezi, Cumhuriyet nesillerine, ilk a ~~zda, yanl~~lar~~ silen bir hakikat ~~~~~~getirdi. Türkler dövü~kendir, fakat ya~amak için dö~ii~ ürler ve bunu yapabilmek için de medeni vas~ talar' ihtiyaçlar~na
cevap verecek ~ekilde yarat~ r ve bunlar~~ kullan~naya muktedir
olurlar. Kitaplara müracaat etmeden, kitaplara da esas olan hayata bakacak olursak, bu davan~ n do~rulu~una en büyük delil
Cumhuriyetin 15 gün önce tamamlad~~~= yirmi y~ l~ ndaki medeniyet eserleridir. Kald~~ ki bilimin objektifli~i arkas~ na saklanarak en geni~~ ~ekilde öznel duygulara kap~ lan bir k~s~ m bilginlerin yanl~~~gelene~ine tutulmam~~~garpl~~ fikir adamlar~~ içerisinde,
davam~ zdan önce ve sonra, bize kuvvet verecek ve do~ru yolda
oldu~umuzu gösterecek delilleri ortaya koyanlar da vard ~ r.
Tarih tezinin, bilim bak ~m~ndan, milletler aras~~ de~erine böylece dokunduktan sonra onun, Cumhuriyet nesillerini kendi öz
varl~klar~~ üstünde dü~ ündürmesini, bir önemli nokta olarak mülâhaza edebiliriz. Tarih, milletlere, insanl~~~ n, tek varl~ k oldu~unu
gösterir ve o varl~ k içersinde her milletin - karar~ nca ve kaderince - bir vazife alm~~~bulundu~una i~ aret eder. Onun için, milli
birlikler ve insanl~ k içinde, yüksek ülküde beraberlikler, tarih bilgisinden ç~ kar. Biz, Atatürk'ün ölümünden sonra milli ülkümüzün
insanla~m~~~bir sembolü olarak ~efimiz Inönü 'nün etraf~nda bu
duygu ile topland~ k. Milli birli~i yaln~z bu günün mü~ terek hisle-
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ri halinde görmek, hatad~ r. Çünki milli birlik dedi~imiz kavram,
muayy-en bir zamana münhas~r, statik, durucu bir kavram de~ildir.
Milli birlik, en eski geçmi~lerden bu güne kadar gelen ve bu
günden ileri zamanlara atl~yan canl~, hareketli, dinamik bir fikirdir. Tarih olmaks~z~ n ve tarihe bak~~ta bir kaynaktan ç~ kmaks~z~ n
bu birli~i ne duymaya, ne anlamaya imkan vard~ r. Tarih tezi ile
yaln~ z kendi tarihimize bakm~~~olsayd~ k, bu anlay~~a yükselemezdik. Biz, bütün dünya olaylar~ n~~ bitaraf olman~n en üstün imkan~~
ile görüp gösteriyoruz. Nakilcili~in her medeni memleket biliminde
ifIs etti~i bir devirde, ancak ta~, yaz~, yap~~ ve benzerleri kan~tlara clikkatimizi çevirerek, hakikati bu yönde ç~ karmay~~ istiyenlerden ayr~~bir yol tutmu~~olmuyoruz.
Tarih teziyle, gelene~i kuvvetli bir do~matizmden kurtulduk;
tarih ara~t~ rmalar~ nda tenkitçi bir ruh kazanm~~~olduk. 1931 y~l~ nda Türk Tarih Kurumu'na yazd~~~~bir mektupta Atatürk ~öyle
oiy or :
" Biz daima hakikat anyan ve onu buldukça ve buldu~umuza
kani oldukça söyleme~e cesaret gösteren insanlar olmal~y~z.,,
Tarih Kurumu, toprak alt~~ ara~t~rmalar~nda, ana kaynaklar~ n
yay~m~nda, ar~iv incelemelerinde, kitabelerin tesbitinde, tarihi an~tlar~ n aç~lanmas~ nda bu düsturu daima esas tutmu~tur. Çünki tarih
gibi öznel görü~e çok müsait olan bir bilim alan~ nda, her kim
taraf~ ndan söylenilmi~~olursa olsun, her hangi bir anlat~~a tenkitsiz hakikat diye bakmak, saffierunluk olur. Bununla, ~arkl~~ ve
garpl~~ bütün bilginlere toptan itimad gtistermiyon~z zann~~ has~l olmas~ n. Bizim bilim anlay~~~m~z, böyle toptan bir inkarc~l~~a müsait de~ildir. Kabulde ve redde, her zaman ihtiyatl~~ ve delil araylc~y~z. Sümer medeniyetinin, Turanl~~ bir medeniyet oldu~u söylendi~i zaman ona isyan eden bilginlere inanm~yorsak, bu inanmav~~~ n manas~, ancak hakikat olm~ yana inanmay~~t~ r. Biz, tarih
hakikatlerini yaln~z i~ine gelenlerle görenlerden de~iliz. Bir olay,
yeter delillerle kar~~ m~za ç~ kt~~~~zaman, istemedi~imiz bir vas~fta
olsa bile, onu da kabule ve ifadeye cüret edecek haldeyiz. Türk
Tarih Kurumu'nun her türlü yay~ nlar~, bu tarafs~zl~~~n ba~l~~ kan~tland~ r.
Arkada~lar~ m,
Her yeniye, do~ru da olsa, tepki duymak; tabiat kanunlar~ ndan birinin insanl~ktaki tecellisinden ba~ka bir ~ey de~ildir. Bil-
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ginlerin müdahanesinde cihan~ n harap olmas~ na en büyük sebebi
görenlerden biri olarak arzediyorum ki, hakikat bellenen bir fikire
kaypakl~ k etmeden sadakatle verilmi~~olan bir hayat, mukadderin
en yüce mükâfat~ na ermi~~say~l~ r. Tarih tezinin ~~~~~~alt~ nda durmadan ve dönmeden çal~~anlar~ , bu manevi mükâfat~ n sahipleri
olarak tebcil ederim. Bu yolda Kurumumuza ve davam~za derece
derece emek vermi~~olan eski Ba~kan~m~z Yusuf Akçura'y~, Asba~kanlar~m~ z Samih Rifat ve Halil Ethem Eldem'i, Umumi kâtibim~z Re~it Galip'i, üyelerimiz Ahmet Refik, Ahmet A~ao~lu, Vas~f Ç~ nar, Necip As~ m, Cevdet Inanç Alp, Hasan Fehmi Turgal'~,
aram~zdan ayr~lm~~~dava arkada~lar~ m~z olarak, ben de hürmetle
yâdederim.
Say~ n arkada~lar~ m,
Okullar~m~ z ve memleket kültürünü idare ile vazifelendirilmi~~
olan Maarif Vekilli~i, Türk Tarih Kurumuna ö~retim bak~m~ndan
da minnet duymaktad~ r. Tarih meselelerinde fakültelerimizin seçkin bilginlerini de ba~r~ na alm~~~olan Türk Tarih Kurumu, bu
konuda bizim en k~ymetli deste~imizdir. Ona, bütün te~ kilat ve
imkanlar~m~zla candan yard~ mc~~ olmay~~ köklü ödevlerimizden
say~yoruz.
Bu vesile ile, beraber çal~~m~~~ve çal~~makta oldu~um Ba~kan
arkada~lar~ m Hasan Cemil Çambel ile ~emseddin Günaltay'a bize
yard~ m ve i~imizi kolayla~t~ ran ilgilerinden dolay~~ huzurunuzda
te~ekkür ederim.
Kongrenin de~erli üyeleri,
Türk Tarih Kurumu, özlü vazifelerini ba~ar~ rken. Atatürk'ün
büyük halefi, Milli ~efimiz Inönü'nün yüksek koruyuculu~unu kendine feyizli bir kaynak bilmekte ve bulmaktad~r. Kurumumuzun
çal~~ malariyle, her türlü yay~ nlariyle, tarihimizin her devrini aç~lay~c~~ eserlerin vücut bulmasiyle, gün gün alâkadar olan Milli
~efimize, bana bah~ etmek lûtfunda bulundu~unuz s~ fat~ mla ve
sizin de özden duygular~ n~za tercüman oldu~uma inanarak derin
~ükranlar~ m~, minnetlerimi sunar~ m.
Kongre, ba~ar~ l~~ ve kutlu olsun.

