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III. TÜRK TARIH KONGRES~~
Türk Tarih Kurum u, Ikinci Türk Tarih Kongresi'nin 1937
Eylülünde Istanbul'da topland~~~~tarihten alt~~ y~l sonra Ankara'da
15 lkincite~rin 1943 Pazartesi günü Üçüncü Türk Tarih
K ongr es i'ni toplant~ya ça~~rd~. Türk Tarih kongrele~~ i Türk
kültür hayat~ nda büyük bir dönüm noktas~ n~ n remzidir. Atatiirk
Türk milletini büyük ink~lâplariyle ça~da~~milletlerin kültür seviyesine yükseltirken, ona engin mazisini tetkik etmek ve dünyada
pek az millete nasip olan zengin ve ~eref dolu tarihini yeni metodlarla yeniden yazmak ilham~ n~~ da verdi. Türk Tarih Kurumu
bu ilhamla do~du. Türk Tarih kongreleri ise Türk ilminin tarih
sahas~ nda elde etti~i ba~ar~lar~~ ilim âlemine tan~tma imkânlar~ n~~
vermektedir.
Üçüncü Türk Tarih Kongresi'nin bu kadar uzun bir
fâs~ladan sonra toplanmas~ n~n en ba~l~~ sebebi, ikinci dünya sava~~d~ r. Türk Tarih K ur um u'nun çal~~malar~, gitttikçe milletler
aras~~ bir önem kazanmakta oldu~undan, tarih kongrelerine milletler
aras~~ büyük ilim adamlar~n~n da ça~~r~lmas~, ikinci kongre ile, bir
gelenek haline gelmi~ti. Dünyay~~ kas~ p kavuran harp f~ rt~ nas~~
içinde, buna imkân bulunamad~~~ndan, kongrenin toplanmas~~ da
gecikiyordu. Fakat, tarih çal~~malariyle çok yak~ ndan ilgilenmekte
olan Büyük Milli ~ ef imi z, kongrenin daha fazle gecikmesini
muvaf~ k bulmad~lar ve geçen y~l, Türk Tarih Kur um u'na,
üçüncü kongrenin bu y~l içinde toplanmas~~ direktifini verdiler. Son
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kongrede kabul edilen bir takrirle de, Dördüncü Türk Tarih
kongresi'nin 1946 da toplanmas~~ kabul edildi. ~imdi bütün
dile~imiz, Dördüncü Kongremizin mes'ut bir sulh havas~~ içinde,
milletler aras~~ bir ilim derne~i halinde toplanmas~d~ r.
Kongrenin haz~rhklar~~

III. Türk Tarih kongresi'nin haz~ rl~ klar~ na 1943 y~l~ n~ n
ilk aylar~ nda ba~land~. ilgili ilim adamlar~ na ve Kurum üyelerine
mektuplar yaz~ larak kongre için tebli~ler istendi. ilim adamlar~m~z
bu davete ümidin üstünde bir ilgi gösterdiler. Tebli~~gönderenler
aras~ nda bilhassa Cumhuriyet devrinin yeti~tirdi~i genç unsurlar
büyük ço~unlu~u te~kil ediyordu. Bu, çok sevinilecek bir netice
idi. Daha be~~alt~~ y~l öncesine kadar, bilhassa eski tarih üzerinde
çal~~anlar~m~z pek az oldu~u halde, bu kongrede eski tarihin orijinal kaynaklar~ ndan faydalanarak tebli~~haz~ rlam~~~gençler pek
çoktu. Sümerceyi, Akatçay~, Eticeyi ö~renmi~, çivi yaz~l~~ vesikalar~~ okuyarak bunlardan tarih ilmine yeni malzeme toplam~~, memleket müzelerindeki eserleri tetkik ederek ilim için yeni neticeler
ç~karm~~~gençler, kongreye ciddi, metodlu tezler gönderdiler.
Türk Tarih Kurumu sergisi :

Kongre münasebetiyle, Türk Tarih Kurum u'nun 13 y~ ll~ k
çal~~malar~ n~ n mahiyetini belirten bir sergi de tertip edildi. Fakültenin müze salonunda, ~nütehass~slar~m~ z~ n büyük bir ba~ar~~ ile
haz~ rlad~ klar~~ bu sergide, Kurumun hafriyatlar~ ndan ç~ kan eserler
ile, di~er çal~~malar~ ndan baz~~ örnekler gösterildi. Kongreden sonra
bir ay daha aç~ k kalan sergi, okullar~ m~z ve halk~m~z taraf~ ndan
da alâka ile gezildi ve be~enildi.
Kongrenin toplanmas~~:

Kongre, 15 ikincite~rin 1943 Pazartesi günü saat 10 da Dil
ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin büyük konferans salonunda Milli
~ef Reisicumhur ~ smet Inönü'nün yüksek huzurlariyle, Büyük
Millet Meclisi Reisi, Ba~vekil, Vekiller, C. H. Partisi Genel Sekreteri
ve bine yak~ n davetlinin i~tirakiyle Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Profesör ~emseddin Günaltay taraf~ ndan aç~ ld~.
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Istiklâl mar~~~ile Bay .~emseddin Günaltay'in tarih çal~~malar~ n~n mahiyeti ve tarih tezinin önemi hakk~ndaki heyecanl~~ hitabelerinden sonra, kongre ba~kanl~~~ na seçilen say~ n Maarif Vekili
Bay Hasan-Ali Yücel, Tarih Kurumu'nun nas~l bir ihtiyaçtan do~mu~~
oldu~unu ve yeni tarih çal~~malar~ n~ n maarif yönünden sa~lad~~~~
faydalar~~ izah eden güzel bir nutuk söylediler.
Maarif Vekilinin nutkundan sonra, kongre ba~kanl~ k divan~~
seçildi ve müteakiben Istanbul Üniversitesi ad~na Edebiyat Fakültesi Dekan~~ Profesör Hcimit Ongunsu, Ankara Üniversitesi ad~ na
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dekan~~ Profesör ~evket Aziz
Kansu ve Türk Dil Kurumu ad~ na Kurum Genel Sekreteri ~brahim
Necmi Dilmen birer söylevle kongreye ba~ar~lar dilediler. Bundan
sonra, Türk Tarih Kurumu Genel Sekreteri Profesör Muzaffer Göker,
Kurumun alt~~ y~ll~ k çal~~malar~~ hakk~ndaki raporunu, Asba~kan
Bayan Afet ~nan da arkeoloji sahas~ ndaki çal~~malar hakk~ndaki
raporunu okudular.
Saat 12,45 te kongrenin ilk umumi toplant~s~~ sona ermi~~ve
saat 13 te Milli ~ efimiz Türk Tarih Kurumu sergisini açm~~lar
ve sergiyi büyük bir ilgi ile gezerek mütehass~slardan izahat alm~~ lar, takdirlerini beyan buyurmu~lard~r. Ayn~~ gün saat be~te
Maarif Vekili Bay Hasan-Ali Yücel, kongre azalar~na bir çay ziyafeti vermi~tir.
Kongrenin çal~~malar;

Kongre üç büyük seksiyona ayr~lm~~~bulunuyordu. A seksiyonu Preistorya, arkeoloji, antropoloji ve eski ça~a; B seksiyonu
orta ça~a; C seksiyonu da yeni ve yak~ n ça~lara ait tebli~lere
tahsis edilmi~ti. Bundan ba~ ka her gün umumi heyet toplant~lar~~
yap~lmakta ve burada da umumi mahiyetteki tebli~ler okunmakta idi. Gerek seksiyon toplant~lar~~ve gerekse umumi toplant~lar ilgililer taraf~ndan dikkatle takip edilmi~~ve seksiyonlarda
bir çok mevzular üzerinde ilmi münaka~alar yap~lm~~t~ r. Kongre,
be~~gün ö~leden evvel ve ö~leden sonra toplan~ lmak suretiyle
sürekli çal~~arak, 19 lkincite~ rin 1943 Cuma günü saat 18,30 da
Ba~kan Maarif Vekili Bay Hasan-Ali Yücel'in bir söyleviyle
çal~~malar~na son vermi~tir. Say~ n Milli ~~ef imiz kongrenin
son günü de umumi heyet toplant~ s~ na ~eref vererek çal~~malar~~yak~ ndan takip buyurmu~lard~r.
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20 kincite~ rin Cumartesi günü, Ankara içinde, gezintilere
ayr~lm~~t~r. Kongre üyeleri sabah dokuzda Çank~ r~kap~daki Roma
hamam~~ hafriyat yerinde toplanm~~ lar, burada hafriyat hey'etinden arkeolog Necati Dolunag'~n verdi~i izahat~~ dinledikten sonra
s~rasiyle Hac~~ Bayram'daki Ankara 11/1âbedi, Mahmut Pa~a Hani,
~imdi Eti müzesi olan eski bedestan ve kaleyi gezmi~lerdir. Bu
surette Kongre 20 ikincite~rinde filen kapanm~~t~r.
Kongrenin ilk günü söylenmi~~olan nutuklarla Türk Tarih
Kurum u'nun çal~~malar~na ait raporlar~~ bu say~m~zda aynen ne~rediyoruz. Kongrenin zab~tlar~~ ayr~ca bir kitap halinde bas~lmaya ba~lanm~~~bulunmaktad~r. Kongre münasebetiyle Kurum'un
çal~~malar~~ ve serginin mahiyeti hakk~nda küçük bir bro~ür de
bas~larak kongre âzalar~na da~~t~lm~~t~r.
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