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ULUSLARARASI OSMANLI ÖNCESI VE OSMANLI
DÖNEMI ARA~TIRMALARI KURUMU'NUN
HAMBURG SIMPOZYUMU
Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rmalar~~ Kurumu'nun
5 - ~ o Eylül 1976 tarihleri aras~nda Almanya'n~n Hamburg ~ehirinde düzenledi~i
Simpozyuma Kurumumuz ad~na bu Kurumun Ba~kan~~ olan üyelerimizden Ord.
Prof. Ömer Lütfi Barkan ile Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. ~erafettin Turan,
Prof. Dr. Ne~et Ça~atay ve Prof. Dr. Ali Sevim kat~ld~lar. Arkada~lar~m~z~n verdikleri
raporlara göre, 1974 Eylülünde Napoli'de yap~lan toplant~da çe~itli kaynak gruplar~n~n ve bunlar~n sistemli ~ekilde yay~nlanmalar~~sorununa yönelik ana konular~n
bu Simpozyumda saptanmas~~kararla~m~~~olmas~na kar~~n, toplant~da baz~~kongrelerde oldu~u gibi serbest bildirilere yer verilmi~tir. Simpozyuma çe~itli ülkelerden
64 bilim adam~~kat~lm~~~ve 26 bildiri sunulmu~ tur. Simpozyumda genellikle Türkçe
ön plana al~nm~~t~ r. Simpozyumu Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi
Ara~t~rmalar~~Kurumu'nun ba~kan~~olan Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan bir konu~ma
ile açm~~t~r.
Simpozylm~un 6 Eylül ö~leden sonraki oturumunda üyelerimizden Prof. Dr.
Ali Sevim 1976 y~l~~sonunda Kurumumuzca yay~nlanm~~~olan Ibnü'l Adim'in
"Bugyetü't taleb fi Tarih-i Haleb" adl~~eserinin kaynaklar~~hakk~nda, Prof. Dr.
Ne~et Ça~atay da "Osmanl~larda Maden I~letmecili~inin Sava~~Malzemesi Bak~m~ ndan Önemi" konusunda birer bildiri sunmu~lard~r.

ULUSLARARASI IX. PREHISTUVAR VE
PROTOHISTUVAR BILIMLERI KONGRESI
13 - 18 Eylül 1976 tarihleri aras~nda Fransa'n~n Nice ~ehrinde toplanan Uluslararas~~IX. Prehistuvar ve Protohistuvar Kongresine Kurumumuz ad~na üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay "Do~u Anadolu Eski Tunç Ça~lar' ve Kültürleri ve
Bunlar~n Yay~l~~~ " konulu bir bildiri ile kat~lm~~t~r.
Say~n Ko~ay'~n bize verdi~i rapora göre, kongre'de yeni ara~t~ rma yöntemlerinin
tan~t~lmas~na önem verilmi~tir. Nice ~ehrinin ma~aza vitrinlerine konulan kongre
afi~leri sayesinde ~ehirde adeta bir bayram havas~~estirilmi~tir.
Frans~zlar son yirmi y~ l içinde Prehistuvar ve Protohistuvar alan~ndaki ara~t~rmalara yapt~klar~~katk~lar~~özel sergiler düzenlemek, Do~a Tarihi Müzesi'nin
baz~~salonlar~n~~kongrenin amaçlar~na uygun biçimde ayarlamak, kitap sergilerinde
konu ile ilgili yap~tlar~~sergilemek suretiyle yenilikler getirdikleri gibi, serginin
bir kö~esinde Fransa'n~n me~hur kokular~n~~satan sat~~~yerleri kurarak kongrelerden
turizm yönünden nas~l yararlamlaca~~n~~da göstermi~lerdir.
Kongreyi düzenleyenler program~~uygulayabilmek için bildiriler sonunda
ele~tirme yap~lmas~na ve sorular sorulmas~ na izin vermemi~lerdir. Geceleri ise belli
konular üzerine konferanslar verilmi~~ve filmler gösterilmi~tir.
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Kongrenin ilginç bir yan~~da Nice ~ehrinin do~u ucundaki bir deniz k~y~s~nda
kurulan Terra Ameta aç~k hava müzesinin gezilmesi olmu~ tur. Bu müze, zaman~m~zdan 400.000 y~l önce fil avc~l~~~~yapan insanlar~n b~ rakt~klar~~eserlerin bulundu~u
kaz~~yerinde kurulmas~~bak~m~ndan önem ta~~maktad~ r. Bu müzenin üstünde turistik bir otelin yükselmesi bu gibi yerlerden, turizm yönünden nas~l yararlan~ld~~~mn ba~ka bir örne~idir.

ULUSLARARASI GÜNEY- DO~U AVRUPA
ARA~TIRMALARI KURUMU YENIÇA~DA BALKANLAR
KOMISYONUNUN BÜKRE~~KOLLOKYUMU
UNESCO'nun maddi yard~m~~ile I - 7 Kas~m 1976 tarihleri aras~nda Bükre~'te
toplanan Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Kurumu'nun Yeniça~da Balkanlar
Komisyonu Kollokyumuna Türk Tarih Kurumu Ba~kan~, ayn~~zamanda bu komisyonun da ba~kan~~ olan Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Ord. Prof.
Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Afet man, Muhabir üyelerimizden ve D~~i~leri Bakanl~~~~daire ba~kan yard~mc~lar~ndan Bilal ~im~ir ile birlikte Ankara 'üniversitesi
Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin, Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Türk inkilâp Tarihi Enstitüsü asistanlar~ ndan Dr. Seçil Akgün kat~lm~~lard~r.
Say~n Karal'~ n bize verdi~i rapora göre, Komisyonun toplant~lar~~ 2 Kas~m
Sal~~ günü saat g,3o'da Akademi Külübü salonunda Prof. Karal'~n ba~kanl~~~nda,
onun bir aç~~~konu~mas~~ile ba~lam~~t~r. Toplant~da haz~ r bulunan Romanya Akademisi Ba~kan~~ilk sözü alarak komisyon çal~~malar~n~n Güney - Do~u Avrupa ülkeleri
için ta~~d~~~~önem üzerinde durarak komisyonu övmü~ tür.
~ kinci oturumda bilimsel bildirilerin okunmas~na ba~larum~t~ r. Bu oturumda
çe~itli ülkelerden 5 bilim adam~~bildiri sunmu~ tur. Ilk bildiriyi Türkiye'den Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin okumu~tur. Cin'in bildirisi
"1923 - 1933 y~llar~~ aras~ nda Türkiye'de toprak düzeni" ad~n~~ ta~~makta idi.
3 Kas~ m Çar~amba günü sabah oturumunda üç bildiri okunmu~tur. ~ lk bildiri
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'~ n "1923 - 1933 Y~llar~~aras~nda Türkiye'de Tar~m
Reformu" konusundaki bildirisi olmu~tur. Ö~leden sonra bu bildiriler üzerinde
görü~me ve tart~~ma yap~lm~~t~r.
4 Kas~m günü Bükre~ 'e 18o kilometre uzakl~ktaki Bra~ov kentine yap~lan
geziye ayr~lm~~t~ r.
5 Kas~m Cuma günü Titulesko'nun Enstitü haline getirilen evinde saat 9,30'da
toplan~lm~~t~r. Ba~kan Karal toplant~n~ n konusu olan 1919 - 1923 y~llar~~aras~ndaki
diplomatik ve politik belgelerin bir cilt halinde toplan~p bas~lmas~~ hakk~ndaki
bildirilerin sunulaca~~n~~söylemi~~ve ilk konu~may~~muhabir üyelerimizden Bilâl
~im~ir yapm~~t~ r. Daha sonra Yunan delegesi bu konudaki dü~üncelerini aç~klam~~~
ve ~u karara var~lm~~t~ r:
"1919 - 1923 y~llar~~aras~nda Güney - Do~u Avrupa uluslar~n~~ ilgilendiren
bar~~~andla~malar~~bir cilt halinde toplan~ p bas~lacakt~ r. Bu cildin ba~~na bir giri~~

