VII. TÜRK TARIH KONGRESI
VII. Türk Tarih Kongresi 25-29 Eylül 1970 tarihleri aras~ nda Ankara'da
topland~.
Be~~gün süren Kongre çal~~malar~na yakla~~ k olarak 450 yerli ve yabanc~~bilim
adam~~ davet edilmi~ti. Kongre'ye sunulaca~~~bildirilen bilimsel bildirilerin say~s~~
ise ~~7o'i a~maktayd~ . Ancak, son andaki mazeretleri nedeniyle baz~~bilim adamlar~~
bildirilerini okuyamayacaklar~n~~bildirmi~ler ve kongreye 95'i Türk,
'i yabanc~~
bilim adam~~taraf~ ndan 136 bilimsel bildiri sunulmu~tur. Kongre'ye kat~lan bilim
adamlar~n~n nitelik ve nicelik bak~ m~ndan çoklu~u ve ayr~ca bildirilerin geçen kongrelere nazaran daha fazla olmas~~Türk Tarih Kongrelerinin her defas~nda artan
bir ilgi gördü~ünü aç~kça göstermektedir.
Kongre'nin toplanaca~~~tarihten bir hafta önce kongrenin program~~ile kongreye
sunulacak bildirilerden 70 tanesinin özeti bas~lm~~~ve kongre üyelerine sunulmu~tur.
Programda kongre çal~~malar~~be~~seksiyonda toplanmakta idi.
Eski Anadolu ve Onasya,
Orta Asya ve Ortaça~~Türk ve Türkiye Tarihi,
Osmanl~~Tarihi,
Türkiye Cumhuriyeti ve Devrim Tarihi,
Tarih Ö~retimi.
Eski Anadolu ve Önasya seksiyonunda 28'i Türk ve 8'i yabanc~~ bilgin taraf~ ndan
olmak üzere toplam 36 bildiri yer alm~~t~ r.
~kinci seksiyonda 23 bildiri okunmu~~ve bunlar~n ~~6's~n~~Türk, 7'sini ise yabanc~~
bilginler sunmu~lard~r.
Osmanl~~Tarihi seksiyonunda bildirilerin çok fazla olmas~~nedeniyle bu seksiyon
A ve B olmak üzere iki bölüme ayr~lm~~t~r. Her iki bölümde okunan bildirilerin
say~s~~55 olup bunlar~n 33'ünü Türk, 22'sini yabanc~~bilginler vermi~lerdir.
IV. seksiyonda ise 4'ü yabanc~~bilginler taraf~ndan olmak üzere toplam 15
bildiri bulunmaktayd~.
Tarih Ö~retimi seksiyonunda da 7 bildiri yer al~yordu.
Program gere~ince VII. Türk Tarih Kongresi üyeleri 25 Eylül 1970 Cuma
sabah~~saat g'da topluca An~t-Kabir'e giderek Atatürk'e ve Devrim ~ehitleri'ne
sayg~~ duru~unda bulunmu~lar ve çelenk koymu~lard~r.
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, An~t-Kabir'
deki deftere ~unlar~~yazm~~t~ r :
"Büyük Atatürk,
Ölümsüz Türk Ulusu'nun tarihsel bilincini ~ahland~rmak için senin buyru~unla ba~lat~lan Türk Tarih Kongrelerinin bugün yedincisi toplan~yor. Türk ku~aklar~na a~~lad~~~n iman ve heyecan bu kongremize de hakim bulunmaktad~r. Türk
Tarih Kurumu'na çizdi~in hedeflere do~ru dut madan ve y~lmadan ilerliyoruz
Atatürk".
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Saat ~ o.30'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi büyük konferans salonunda
toplan~lm~~, Hikmet ~im~ek yönetimindeki Cumhurba~kanl~~~~Senfoni Orkestras~'n~n
çald~~~~istiklâ1 Mar~~~ve Johannes Brahms'~n Akademik Tören Uvertürü'nden
sonra Say~n Cumhurba~kan~~Cevdet Sunay Kongre'yi bir söylevle açm~~t~ r. Say~n
Cumhurba~kan~~özetle, Türkiye'nin üzerinde toplanm~~~olan birçok medeniyetlerin,
tarih için birbirini tamamlayan tükenmez birer kaynak oldu~unu söyleyerek "Ça~da~~medeniyetin her alanda gerçekle~tirdi~i h~zl~~ geli~meler, tarihin ve milletler
aras~ndaki ili~kilerin ve çal~~malar~n önemini, kültürel temaslar~ n ve i~birli~inin
lüzumunu gün geçtikçe art~rmaktad~r. Bu u~urda bütün dünya ta~ ihçilerine büyük görevler dü~mektedir" demi~tir.
Cumhurba~kan~~Sunay'dan sonra konu~an Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Ord.
Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, özetle ~öyle demi~tir :
"Ça~~m~z klasik tarih anlay~~~n~n ötesine geçmi~tir. Ça~~m~z insano~lunun
al~n yaz~s~n~, bir bak~ma trajedisini, inançlar~ n~, tarihsel aç~dan ele~tirerek de~erlendirilmesi gibi sorunlar~n atmosferine girmi~tir".
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü Ulu~~Igdemir, yapt~~~~konu~mada, Kurum'un 961 'den bu yana g y~ll~ k çal~~malar~~ hakk~nda bilgi vermi~tir.
Daha sonra Kongre'ye gönderilen ba~ar~~mesajlar~~okunmu~~ve aç~l~~~oturumu
sona ermi~tir. Üyeler ve davetliler bundan sonra Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~
ile ilgili kitap sergisini gezmi~lerdir.
Esas Kongre çal~~malar~~ ayn~~ gün ö~leden sonra saat 15.00'te Türk Tarih
Kurumu ve Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi salonlar~nda ba~lad~ . VII. Türk Tarih
Kongresi ele ald~~~~bilimsel a~~rl~ kta konular genellikle tarih bilimiyle yak~ndan
ili~ki kuran çevrelerce önemle izlenen bir nitelikte olmas~ na ra~men, çal~~malar
süresince de~erli Türk bas~n~, radyo ve televizyon örgütleri yak~n ilgilerini esirgemediler. Her gün bas~n~m~zda VII. Türk Tarih Kongresi'nin çal~~malar~~ile ilgili
haberler yay~nland~, tart~~~lan bildirilerden özetler verildi.
Türk Tarih Kurumu, bas~n~m~za ve öteki haber alma örgütlerine bir ölçüde
yard~mc~~olabilmek için, bir "Bas~nla ~ li~kiler Bürosu" kurdu. Bu büro, hergünkü
çal~~malar~, yay~nlad~~~~"Haber Bülteni"yle bas~n~m~za ve haber örgütlerine duyurmaya çal~~t~.
Kongre çal~~malar~~süresince Ankara Belediye Ba~kan~~Ekrem Barlas Marmara
otelinde delegelere ve ba~ka davetlilere bir ak~am yeme~i verdi~i gibi, çe~itli büyükelçilikler, kültür merkezleri ve Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu, kongre üyeleri onuruna birer kokteyl vermi~lerdir.
Kongre çal~~malar~n~n tamamlanmas~ndan sonra Konya, Bo~azköy ve Gordion'a ayr~~guruplar halinde geziler tertiplenmi~~ve müzeler gezilmi~tir.
VII. Türk Tarih Kongresi'nde okunan bilimsel bildiriler tam metin halinde
bir kitapta toplanacakt~r. Kongrenin bilimsel niteli~ini daha belirgin olarak ortaya
koyacak Kongre Kitab~'n~n 1971 sonunda yaymlanaca~~~ve goo sayfan~n üzerinde
olaca~~~tahmin edilmektedir.
P. O.

