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VIII. TÜRK TARIH KONGRESI
VIII. Türk Tarih Kongresi ~~~~- 15 Ekim 1976 tarihlerinde Ankara'da toplanm~~t~r. Kongreye 82'si yabanc~~ olmak üzere 246 delege kat~lm~~t~r. Ankara
d~~~ ndan kat~lan delegelere yolluk ve oturma giderleri olarak 2500 er lira ödenmi~tir.
Be~~seksiyon halinde çal~~an kongreye 314 bildiri önerilmi~~ise de, bunlardan gelmeyenler olmu~~ve sonuç olarak kongreye 263 bildiri sunulmu~tur.
~~Ekim 1976 Pazartesi günü saat 9'da kongre üyeleri Atatürk'ün An~t - Kabrini ziyaret ederek sayg~~duru~unda bulunmu~lard~r. Saat ~ o,3o'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi büyük salonunda Istiklal Mar~~~ve Johannes
Brahms'~n Akademik Tören üvertüründen sonra Cumhurba~kan~~Say~n Fahri Korutürk'ün bir konu~mas~~ile kongre aç~lm~~t~r. Cumhurba~kan~ndan sonra Kurum ve
Kongre Ba~kan~~Ord. Prof. Enver Ziya Karal kongrelerimiz ve Kurum çal~~malar~~
hakk~nda bir konu~ma yapm~~, daha sonra Genel Müdürümüz Ulu~~I~demir Kurum'un VII. Kongre'den bu yana be~~y~ll~k çal~~malar~n~~özetleyen raporunu okumu~tur. Fakülte hohinde aç~lan Kurum yay~nlar~~sergisinin gezilmesiyle ö~leden
önceki aç~l~~~töreni sona ermi~tir.
Ayn~~ gün saat ~ 4,3o'dan ba~layarak 5 gün sabah ve ö~leden sonra seksiyon
çal~~malar~~ sürmü~tür.
13 Ekim Çar~amba günü saat 18,30 - 20,30 aras~nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi tören salonunda Say~n D~~i~leri Bakan~~ve Bayan Ihsan Sabri Ça~layangil
kongre üyeleri onuruna bir kabul resmi düzenledikleri gibi, 15 Ekim Cuma günü
de Kurum binas~nda Kurumumuz taraf~ndan bir kokteyl verilmi~tir.
16 Ekim 1976 Cumartesi günü Acem Höyük'ü ve Sultan Han~'m görmek üzere
düzenlenen geziye kongre üyelerinden 85 ki~i kat~lm~~t~r.
Kongreye kat~lan yabanc~~ve yerli delegeler kongrenin düzeninden ve gördükleri iyi kabulden son derece memnun kald~ klar~ n~, gerek sözlü ve gerekse yaz~l~~
olarak, Kurum'a bildirmi~lerdir.
Kongreye sunulan bildirilerden gelenlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r. Bildirilerin
resimleriyle birlikte uç cilt tutaca~~~san~lmaktad~r.
Kongrenin bütün harcamalar~~5743.419 lira tutmu~tur. Bunun 307.500 liras~~
Ankara d~~~ndan bir bildiri ile kongreye kat~lan yerli ve yabanc~~ ~~63 delegeye ödenen
yolluklard~ r.

GÜNEY - DO~U AVRUPA ARA~TIRMALARI
KURUMUNUN HAMBURG TOPLANTISI
Uyesi bulundu~umuz Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Kurumunun 22 - 27
Mart 1976 tarihleri aras~nda Hamburg'da düzenledi~i Komite toplant~s~na Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal kat~ld~lar.
Bu toplant~ ya yurdumuzdan UNESCO Türkiye Milli Komitesi Ba~kan~~Prof.
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Bedrettin Tuncel de ça~r~lm~~t~. Say~n Prof. Karal'~n bize verdi~i rapora göre
toplant~~Hamburg dolaylar~ndaki bir Ara~t~rma Enstitüsünde yap~lm~~t~r. Toplant~ya 12 ülkeden ça~r~lan 58 ki~iden 42'si kat~lm~~, Komitenin gündeminde ~unlar
yer alm~~t~r:
1975 y~l~~çal~~malar~~
IV. Kongre haz~rl~klar~~
Ar~iv sorunu
Bilimsel bildiriler
Kurumun Genel Sekreteri Prof. Condurachi 1975 y~l~~ çal~~malar~~hakk~nda
bilgi verdikten sonra 1976 Kasun~nda Bükre~'de Yeniça~~Komisyonunun toplanaca~~n~, burada 1923 - 1933 y~llar~~ aras~nda Balkanlar'da toprak sistemi konusu ile
yine Balkanlar'da 1919 - 1923 y~llar~~aras~nda imzalanan önemli diplomatik belgeleri kapsayan bir eserin ç~kar~lmas~~konusunun görü~ülece~ini söylemi~tir.
1979 kongresi haz~rl~klar~~ s~ras~nda saptanan konular aras~nda bulunan:
) Milliyetçilik cereyanlar~~
Balkan bunal~m~~
~ark meselesi bunal~m~~
konular~n~n listeden ç~kar~larak yerine Nasreddin Hoca hikâyelerinin Balkanlardaki
etkisi ve Kemalizm konular~n~n konmas~~üyelerimizce önerilmi~~ve bu öneriler
onaylanm~~t~r.
Ar~iv konusu görü~ülürken, baz~~delegeler Türk ar~ivlerinden faydalanrnan~n
güçlü~ünden söz etmi~ler, bunun üzerine Say~n Karal söz alarak, Türk ar~ivlerinin
durumu hakk~nda geni~~bilgi verdikten sonra yetmi~~milyon civar~nda belgenin
bulundu~u san~lan Türk ar~ivlerinde pek az belgenin s~n~fland~rfirru~~oldu~unu,
bunlardan Türk bilginleri kadar yabanc~~ bilginlerin de yararland~~~n~, ancak
baz~~ara~t~rmac~lar~n geni~~ölçüde mikrofilm almak istediklerini, bunun ar~ivin
ta~~nmas~~demek oldu~unu, buna bizim gibi birçok ülkelerin de izin vermedi~ini,
Türk Hükümetinin ar~ivleri düzenlemeye önem verdi~ini, Ankara'da büyük bir
ar~iv binas~n~n yap~lmakta oldu~unu, Ar~iv Kanunu'nun Büyük Millet Meclisine
söylemi~tir.
Avrupal~la~mak, garpl~la~mak, modernle~mek, endüstrile~mek terimleri üzerine
yap~lan tart~~malarda da söz alan Say~n Karal, Osmanl~~tarihi bak~m~ndan bunlar~n ne anlama geldi~ini aç~klam~~t~r.
25 Mart'tan sonra bilimsel bildirilerin okunmas~na geçilen toplant~da ~u konularda bildiriler sunulmu~tur:
) Güney - Do~u Avrupa memleketlerinde XIX yüzy~lda bir endüstri devriminden söz edilebilir mi?
19o8'den önce Türkiye'de bir i~çi s~n~f~~var m~~idi?
Osmanl~~devrinde âyan ve çiftlik örgütleri.
Tanzimat devrinde e~itim reformu.
Bu bildirilerin sunulmas~~s~ras~nda Say~n Karal söz alarak dü~üncelerini belirtti~i gibi 25 Mart toplant~s~n~n ö~leden sonraki oturumuna da ba~kanl~k etmi~tir.

