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TÜRK TARIH KURUMU'NUN VIII. KONGRESI *
B. CVETKOVA Dz. HAKOV
Türkçeye Çeviren: AY~E ÇAKMAKLI
Türk Tarih Kurumu'nun VIII. Kongresi 11-15 Ekim 1976 tarihleri aras~nda
Ankara'da yap~ld~. Bu çal~~malara aralar~nda 300 yabanc~~uzman türkolo~un da
bulundu~u goo delegeden fazla ~ah~s kat~ld~. Bulgaristan'~~Sofya Üniversitesi'nden
Bistra Cvetkova ile Bulgar Bilim Akademisi nezdinde Balkan incelemeleri bölümü
ara~t~rmac~~ yetkililerinden Stefan Velikov ve Dzengis Hakov temsil ettiler.
Kongre, Türkiye Cumhurba~kan~~Say~n F. Korutürk'ün himayelerinde düzenlendi. Korutürk, aç~l~~~oturumundaki demecinde: "Türk tarihinin yanl~~~bilgilerden ar~nmasnun gereklili~ine" dikkati çekti. Türk Tarih Kurumu Ba~kan~,
Prof. Enver Ziya Karal raporunda, tarih biliminin önemine ve tarihçilerin sorumlulu~una de~indikten sonra, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk'ün
"Tarih bir hayal mahsulü de~ildir" sözlerini an~msatt~.
Kongrenin çal~~malar~~be~~bölüm halinde sürdürüldü: ~~. Eski Anadolu ve Yak~n
Do~u; 2. Türklerin Orta Asya ve Ortaça~~Tarihleri ve Türkiye Tarihi; 3. Osmanl~~
Tarihi; 4. Birinci Me~rutiyet rejimi; 5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türk Devrimi.
Türk uzmanlar bütün bölümlerin çal~~malar~nda etkenlikle yer ald~lar, özellikle kendi aralar~nda ilmi tart~~malara neden olan temel raporlar sundular. Bat~~
ülkeleri uzmanlar~~Eski, Ortaça~~ve Osmanl~~tarihleri bölümleri çal~~malar~na kat~l~rlarken, sosyalist ülkelerin uzmanlar~~da Osmanl~, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk
Devrimi tarihlerinin çal~~malar~na kat~ld~lar.
Türk ve yabanc~~uzmanlar özellikle Osmanl~~ Tarihi bölümünün çal~~malarmda
yer ald~lar. Sunulan raporlarda ortaya at~lan sorunlar de~i~ikti. Bu bölümde Osmanl~~Tarihi ve tarihi belge örneklerinin analizi üzerine haz~rlanm~~, yeni veya
faydalan~lmam~~~Türk ve Avrupa kaynaklar~na ait raporlar ço~unluktayd~. Bu
raporlarda; baz~~imparatorluk kurumlar~ ; illerin statü ve rolleri, ticari faaliyeti,
baz~~halk kategorilerinin durumu ve yeri; çe~itli il ve eyaletlerin ekonomik geli~imlerine ait görüntür~ler; XV-XVIII yüzy~llarda militanlar~n faaliyetleri; feodal
kütüklere dayanan ayr~nt~l~~nüfusbilimsel gözlemler ve incelemeler; yap~msal an~tlar; sanat meslekleri; k~smen yepyeni bir ~~~kla, k~smen de belgesel kaynaklar gere~ince ayd~nlat~ld~lar.
Türk Tarihçileri, di~er ülkelerin tarihçileri gibi, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
ekonomik tarihinin sorunlar~na sürekli bir dikkat gösterdiler. Bu hal ayn~~zamanda,
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imparatorlu~un Avrupa'daki eyaletlerinde oldu~u kadar, birçok Asya ve Afrika
eyaletlerindeki Osmanl~~yönetiminin karakteri ve geli~imi konusunun yüksek seviyesinde de bilimsel bir ~ekilde ispatland~. Bu eyaletlerde kurulmu~~olan düzene,
ekonomik ve siyasal hayatta mevcut olan ananelere Osmanl~~yetkililerinin az çok
uyumuna, bunlar~n Osmanl~~imparatorlu~u'nca yeni ele geçirilmi~~bölgelerdeki
otonomi elem anlamla ve yürürlükte bulunan ~ekillerine uyumlarma, bu sorunlar
çerçevesinde daima geni~leyen bir yer ayr~lm~~t~. Osmanl~~~mparatorlu~u'nun vergi
sistemi de ayn~~zamanda incelenmi~tir.
Bu bölümde, Bulgarlar~n Osmanl~~incelemeleri iki raporla Prof. Dr. Bistra
Cvetkova ile temsil edildi. Bu raporlardan birincisi, illerde ve limanlarda (XVXVI yüzy~llar) ekonomik faaliyetin yönetimi ve düzenlenmesiyle ilgiliydi. Orada,
ekonomik faaliyetin organizasyonu ve düzenlenmesi kadar vergiler ve gümrük
resimleri sistemi de incelenmi~tir. Ayn~~zamanda, bu sistemin tümünün yüce iktidar~n belli ba~l~~amaçlar~na ve ekonomik siyasan~n yönelimine hizmet etti~i aç~kça
ortaya konuldu ki onlar da ~uydu; devlete ve eyaletleri yöneten s~ruflarm temsilcilerine ayr~lan, geli~mi~~mesleklerden ve Güney - Do~u Avrupa'sm~n ticaretinden
elde edilen önemli gelirlerin art~r~lmas~~ve devaml~l~~~n~n sa~lanmas~; bir gelir
kayna~~~olarak ticaretin ve zanaat~n güçlendirilmesi, ayn~~zamanda illere besin
ve di~er zorunlu maddelerin sa~lanmas~. Osmanl~~feodal sisteminde XVI. yüzy~ldan
sonra meydana gelen de~i ~ikliklerde bu sistemin önemi bir faktör olarak gösterilmi~tir.
Madam Cvetkova ikinci raporunda XVIII yüzy~l~n 70 inci senelerindeki
Elhac Ali Pa~a'n~n politiko - didaktik kitab~~üzerinde yapm~~~oldu~u ara~t~rmalar~~
bu bilimsel oturuma bildirmi~tir. Bu ara~t~rmalarda Elhac Ali Pa~a'n~n belliba~l~~
dü~ünce ve tavsiyelerinin Abdülhamit ve muhtemelen III. Selim'in reformatör
faaliyetlerinde onlara ilham verdi~i bilhassa saptanm~~t~r.
Prof. Dr. Bistra'n~n her iki raporu da Türk ve yabanc~~uzmanlarca pek çok
takdir edildi. Toplant~n~n bir oturumunun ba~kanl~~~, Bulgar tarih biliminin gerçekle~tirdiklerine ve onun temsilcilerine bir sayg~~i~areti olarak, kendisine verildi.
Prof. Enver Ziya Karal, Afet Inan, Hikmet Bayur, Re~at Kaynar ve di~er
seçkin Türk tarihçileri, raporlar~~ve giri~imleriyle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve
Türk Devrimi Tarihi bölümlerinin çal~~malar~na çok etkin bir ~ekilde kat~ld~lar.
Bu bölüme sunulan ve yak~n bir geçmi~te ele geçen belgelere dayanan, belliba~l~~
raporlar Atatürk Devrimi'nin de~i~ik yönlerinin, Kemal Atatürk'ün ki~ili~inin ve
eserinin, sonradan yap~lan incelemelerine hasredilmi~ti. Bunlardan R. Kaynar'm
"Kemaiizmin ekonomik ve sosyal görünümleri", Cihat Akçakayallo~lu'nun "Tarihi
ve gerçek realite yönlerinden Kemalist Devrim", Afet ~nan'~n "Anadolu kad~nlar~n~n vatan~n korunmas~~amac~yla örgütlenmeleri hakk~nda", Bilâ1 Sün~ir'in
"Atatürk ve bloku= ülkeler", Ibrahim Karal'~n "Bat~~ülkeleri bak~m~ndan Türk Rus ili~kileri ve Do~u sorunu. 1917-1923" raporlar~~en çok ilgi uyand~ranlardan
olup hararetli tart~~malara neden oldu.
"Kemalizm bir doktrin midir, de~il midir" konusu ilgi uyand~ran görü~~al~~veri~lerine neden oldu. En sonunda herkes E. Z. Karal'~n ~u dü~üncesinde birle~ti: Kemalizm asl~nda bir doktrini simgelemektedir; Kemalist de, Kemal'in zihniyetiyle onun eserinin yay~lmas~~için sava~~veren ki~idir. Asya ve Afrika'daki ulusal
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kurtulu~~eylemleri üzerinde Kemalist Devrim'in yans~mas~~ve etkisi konusunda
yeni belgeler sunuldu. Say~n ~im~ir'in dü~ üncesine göre "bloksuz dünya" y~~Atatürk bulmu~~ve onu tarih sahnesinin önünde gerçekle~tirmi~tir, dolay~s~yla tarihsel
bir görü~~aç~s~ndan kendisini bloksuz dünyan~n k~lavuzu olarak kabul etmek gerekmektedir.
Türk kad~nlar~n~n Kemalist Devrim'e kat~lmalar~= yeni görünümleri ortaya
kondu. Bölümün bir oturumunda, devrimin korunmas~~için Anadolu'daki ilk kad~n
organizasyonunun ba~kan~~k~sa bir konu~ma yapt~. N. Ibrahim Karal, yeni belgelere dayanarak, vaktiyle Istanbul'un genç Sovyet Devleti'ne kar~~~müttefik müdahalesinin bir ortakgüdüm merkezi haline geldi~ini ve sultan~n ordusuna ait
silahlar~n bir k~sm~n~n beyaz rus muhaf~zlara verildi~ini aç~klad~.
Yedi seçkin Sovyet uzman~, ba~ ta Prof. Dr. A. M. Sarnsutdinov oldu~u halde,
bu bölümün çal~~malar~nda yer ald~ lar. Kemalist Devrim'e, Sovyetler Birli~i'nde
Kemal Atatürk'ün eserinin incelenmesine ve Türk Sovyet ili~kilerine hasredilen
raporlar~, Sovyet türkolojisinin gerçekle~ tirdiklerini çok takdirle kar~~layan Türk
uzmanlar~nca büyük ilgi gördü.
"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türk Devrimi Tarihi" bölümünün çal~~malar~nda Bulgarlardan ara~t~ rma yetkilileri Stefan Velikov ve Dz. Hakov yer
ald~ lar. S. Velikov "Kemalist Devrim ve Bulgar Kamuoyu" konulu raporunda,
Kemal Atatürk'ün askeri ata~e olarak Sofya'da bulundu~u s~rada Bulgar ulusuna
ve Bulgaristan'a kar~~~dostane tutumuna ve Bulgar kamuoyunun Kemalist devrime sa~lad~~~~deste~e ait ilgi uyand~ran bilgiler sundu. Dz. Hakov'un raporu,
alaka çeken ancak az incelenmi~~olan Yak~n Do~u'daki Türk - Arap ili~kilerinin
geli~mesi devrine - bilhassa araplar~n, Türkiye'nin bu yaln~zl~k durumunun nas~l
üstesinden geldiklerine ve XX. yüzy~l~n 6o ~nc~~y~llar~nda Türk - Arap ili~kilerinin
düzelmesine -, hasredilrni~ti. Her iki rapor dinleyicilerin dikkatini çekti ve canl~~
tart~~malara yer verdi.
Kongre'nin kapan~~~ ndan sonra delegelere Konya bölgesinde bir gezi tertiplendi. Delegeler Osmanl~~devrinden kalma yeni arkeolojik kaz~lar~~ ve kendi
türlerinde tek olan an~tlar~~ yerinde gördüler.
Organizasyonuyla, dostluk ve kar~~l~kl~~sayg~ya yer vermesiyle Türk Tarih Kurumu'nun VIII. Kongresi, Türkolojinin son gerçekle~tirdiklerini ortaya koymaya
olanak sa~lad~~ve çe~itli ülkelerin uzman türkologlar~na yarat~c~~ bir ortamda görü~me imkan~~verdi. Balkan tarihiyle ve Türkiye'nin geçmi~iyle az çok alakal~~di~er
ülkelerle ilgili baz~~sorunlar~n daha çok ayd~nl~~a kavu~turulmas~~bak~m~ndan,
ar~ivlerden daha çok yararlanabilme olana~~ na, ve ilmi eserler de~i~toku~unun
gereklili~ine duyulan lüzum bu defa da en çok belirtilen husus oldu.

