ÜÇÜNCÜ TÜRK TARIH KONGRESININ AÇILIS
GÜNÜ ON~VERS~TELER~M~ Z VE KÜLTÜR
KURUMLARIMIZ ADINA SÖYLENEN
NUTUKLAR
~stanbul üniversitesi ad~na Edebiyat Fakültesi Dekan~~
Ord. Prof. Hamit Ongunsu'nun nutku

Türk Tarih Kongreleri'nin manas~n~~ ve tesirlerini yak~ ndan
anl~yan ve görenler için bu, Üçüncü Tarih Kongresi'nin de toplan~~~n~~ sevinç ve heyecanla kar~~lamamak kabil de~ildir. Bundan
önceki her iki kongreye i~tirak saadet ve zevkini duymu~~bir
arkada~~n~z~m. Bugün de Istanbul Üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi ad~ na söz söylemek mevkiindeyim. Bu bahtiyarl~kla kongreyi
Istanbul Üniversitesi ad~na büyük sayg~~ ve ümitle selâmlamaya
müsaadenizi dilerim.
Arkada~lar, bilirsiniz, Birinci Tarih Kongresi, tarih olaylar~ n~n
içinde en çok Türk Milletinin rolü üzerinde durmu~, bir bütün olan
be~eriyet tarihinde Türkün yap~c~l~~~n~~ bilhassa göstermi~ti. Bu
suretle Türk genci, kendisinin di~er milletler fertlerine e~itli~ini
hissetmi~, kendisini di~er milletlerden hak, vazife ve rol bak~m~ ndan asla farkl~~ görmiyen Türk Milleti de tarihin seyri içinde kendi yap~c~l~~~ n~, medeniyet kuruculu~unu aç~ kça görmü~~ve göstermi~tir. Bu da Türk Milletinin ve Türk gencinin, geçmi~te oldu~u
gibi, nefsine güvenini ve yap~c~l~ kta devam için çal~~ma heyecan~n~~ artt~rm~~t~ r. Ebedi ~efin ve Birinci Kongre'nin elimize verdi~i
~~~ kla okul tarihlerinde ö~retim ve ayk~ r~~ görü~leri ve anlay~~lar~~
seçerek att~ k. Türk genci, kendi atalar~n~ n enerjisi ve ülküsü ile
kar~~~kar~~ya getirilmi~~oldu. Muhakkak ki bu ~~~ k sonsuz hayatta
Türk Milletinin yolunu daima ayd~ nlatacakt~ r.
Ikinci Tarih Kongresinde Türk tarihçilerini, yabanc~~ tarihçilerle yanyana tarihin metodlu bilim yolunda yürür, ara~t~ rmalar~n~ n mahsullerini verir gördük. Ebedi ~efle beraber ve ondan
sonra her yap~c~l~ k yolunda yorulmaz enerjisi, yan~lmaz görü~ü
ve tükenmez ~efkatiyle bize yol gösteren Milli ~efimiz, dün he-
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nüz ç~ rak olan ve bugün olgun birer tarihçi olarak bu kürsüden
söz söyliyen gençlerin, kendisinin bugün ve yar~ n için haz~ rlad~~~~
en geni~~imkâniar sayesinde daha büyük ve~~ imler vaid etti~ini
görüp in~i,.ah duyacakt~ r, ümidindeyiz.
~ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin bir uzvu s~fatiyle, bize her gün verilen imkânlar~ n en büyük ölçü derecesini
buldu~unu pek yak~ ndan gördü~üm için burada Istanbul Üniversitesi
ad~ na ve tarih huzurunda, bunu yeni nesillere söylemeyi ve en
büyük minnet ve ~ükran duygular~ m~ z~~ sunmay~~ bir borç bilirim.
Bu borcumu ödemek ~eref ve f~ rsat~ n~~ kazand~ rd~~~~için de Tarih
Kongresine ~ükranlar~m~~ tekrarlar~m.

Ankara Üniversitesi ad~na Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesi Dekan~~Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu'nun nutku

Büyük Milli ~efirr~ iz,
Kongrenin say~n üyeleri,
Tarihin, yani insanl~~~ n ve k~ymetlerinin yarat~c~ lar~ ndan olan
Türk Milletinin bir dünya görü~ ü vard~ r. Birinci ve ~kinci Türk
Tarih Kongreleri bu görü~ ü ifade ettiler. ~ kinci Kongre'nin topland~~~~1937 denberi alt~~ y~l geçti. Medeni insanl~ k, be~ert ve büyük
çapta olaylarla yeni bir devrin e~i~ine ayak bas~yor.
Milli iradesinin ve felsefesinin sembolü Büyük Milli ~efi'nin
etraf~ nda birle~en Türk Milleti, bugün, Üçüncü Türk Tarih Kongresi'ne tarihinin derinlik ve geni~li~inden gelen milli ve insani
zenginlikleri ve irade kaynaklar~~ üzerine bir kere daha uyan~ k ve
~uurlu e~ilecek ve yar~ n için h~z alacakt~ r.
Türk Tarih Kongreleri, müzakereleri ve sergileriyle mürebbi
ve münebbih rollerini oynamakta devam ediyorlar. Medeniyet tarihinde yap~c~ , sanatkAr ve maya bir unsur olan Türk ruhunun
ifadesi olmak bak~ m~ ndan Üçüncü Türk Tarih Kongresine, Ankara
Üniversitesi ad~ na ba~ar~lar diliyorum. Say~ n Kongre üyelerini
hürmetle selâmlar~ m.
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Türk Dil Kurumu ad~ na Genelsekreter Burdur Mebusu
Ibrahim Necmi Dilmen'in nutku

Yüce Ulusal önderimiz,
Say~n arkada~lar~ m,
Üçüncü Tarih Kongresi'nin aç~ l~~~ n~, Türk Tarih Kurumu'nun
karde~i olan Türk Dil Kurumu ad~ na kutlamakla seviniyorum.
Türk kültür kalk~nmas~, tarih ve dil üzerindeki devrim hamleleriyle kendini göstermi~ tir. Bundan dolay~d~ r ki, Cumhuriyet devrinde tarih ve dil hareketleri, hep birbirinin ard~nca ve birbirini
tamaml~yarak yürümü~tür.
Tarih bilgilerinin kaynaklar~~ aras~ nda dil belgeleri belki en
önemli yeri tutar. Hele tarihin eski ve uzak devirlerindeki ya~ay~~ lar üzerine edinilen bilgiler, ancak o devirlerden kalm~~~dil
varl~ klar~~ üzerine dayanmaktad~r. Nerede yaz~l~~ bir dil belgesi bulunursa, oran~ n tarihi ayd~nlanm~~~demektir. Hiyeroglifler çözülmeden eski M~s~ r'~ n tarihi tan~lamam~~t~ . Çin ve Hint medeniyetlerinin geçmi~lerini ancak onlar~n eski yaz~lariyle ö~reniyoruz. Sümer
ve Eti yaz~lar~, Mezopotamya ile ön Asya'n~ n eski tarihini ayd~nlatt~.
Dilin geçmi~ini tan~ makta da 'tarihin pek büyük bir rolü vard~ r. Bir dilin bugünkü durumu, nice yüz veya bin y~llardanberi
sürüp gelen bir evrimde do~mu~tur. O evrimi tan~mak, o dili
kullanan ulusun tarihini bilmekle olur.
Birbirlerini kar~~l~kl~~olarak ~~~ kland~ ran tarih ve dil, ayn~~ zamanda da ulusal kültürün iki ~ah damar~d~ r. Bir ulus varl~~~n~ n
damgalar~, ülküde, gelenekte ve dilde birliktir. Ulusal gelenekler,
tarih yoliyle tan~ l~ r. Gelenek ve dil birlikleri de ülkü birli~ini
do~urur.
Ulusçuluk, halkç~l~ k, lâyiklik ve devrimcilik ilkeleriyle do~mu~~
olan Türkiye Cumhuriyeti, yepyeni ve ileri kültür ülküsünü yurdumuzda ancak tarih ve dil yollariyle kurabilirdi.
~~te bundan dolay~d~ r ki Büyük Kurtar~c~~ Atatürk, tarih ve
dil devrimlerine en büyük önemi vermi~~ve bu iki alandaki çal~~malar~~ hep bir çizgi üzerinde yürütmü~tü. Gene bundan dolay~d~r ki kendi kutsal eliyle kurdu~u Tarih ve Dil Kurumlar~n~~ her
zaman birer öz evlad~~ olarak tan~m~~, ya~ad~~~~zamanda oldu~u
Belleten: C. VIII, F: 2
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gibi, hayata gözlerini kapad~~~~günlerde de bu yavrular~n~~ hiç
hat~ rdan ç~ karmam~~t~.
Yüce Ulusal Önderimiz, Sevgili Cumhur Ba~kan~m~z Inö nü de,
Türk kültürünün tarih ve dil yollariyle elde edece~i geli~imi daha ilk günlerinden beri göz önünde tutmu~tur. Geçen y~l Dördüncü Dil Kurultay~'n~ n ve bugün Üçüncü Tarih Kongresi'nin yüce
huzurlar~~ ve yüksek himayeleriyle ~eref bulmas~~ bunu gösterir.
Yeryüzünün ate~ler içinde yand~ k' bu korkunç sava~~günlerinde, yurdumuzda bilim ve kültür i~leriyle u~ra~abilmemiz de
gene Yüce Cumhur Ba~kan~ m~z~ n ve Cumhuriyet hükümetimizin
yüksek uyan~kl~~~~ile elde edilebilmi~~bir nimettir.
Bütün Türklü~ün ümitleri, etraf~ nda toplanm~~~olan o Büyük
Ba~~n, bu ezici u~ra~malar aras~ nda bile, tarih, dil, kültür davalar~~
üzerinde durmas~, bu i~lerin ulusal varl~~~m~zda ve yar~ nki ilerlemelerimizde ne büyük önemi oldu~unu aç~ k aç~ k gösterir.
Bugün yurt ölçüsünde toplanan kongre ve kurultaylar~n, yar~ nki bar~~~dünyas~nda uluslararas~~ bilim toplant~lar~~ ~eklinde kurulaca~~n~~umuyoruz. O günlere erdi~imiz zaman, Türk tarihi ve
Türk dili üzerindeki çal~~malar~n verimlerini bütün dünyaya
tan~tmak en tatl~~ bir ödevimiz olacakt~ r.
Her günkü çal~~ma ate~i aras~nda belki geni~li~ini kolay ölçemedi~imiz ba~ar~lar, ba~ka yurtlar~n bilginleri önüne serildi~i
zaman, bu kadar az zamanda ne geni~~yol ald~~~m~z~~ gösterecektir.
Karde~~Türk Tarih Kurumu'nun 1937 deki Ikinci Kongresindenberi erdi~i ba~ar~lar~~ dinlerken, bu ümidin daha ~imdiden göz
önünde parlad~~~n~~ görmek sevinci yüreklerimizi doldurmu~tur.
Say~ n Kongreyi bu duygularla selâmlar, de~erli konu~malardan büyük verimler elde edilmesini dilerim.

