VII. TÜRK TARIH KONGRESINE
ROMEN SUNUSU*
VII. Türk Tarih Kongresi 25-29 Eylül 197o günü Ankara'da 400 yerli ve 6o
Avrupa ve Avrupa d~~~~ülkelerden gelen üyelerin (Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, Bat~~Almanya, Yunanistan, Italya, Lübnan, Hollanda, Polonya,
Romanya, Macaristan, Sovyetler Birli~i ve Amerika Birle~ik Devletleri) bir araya
gelmesiyle toplanm~~t~r.
25 Eylül sabah~~Kongre üyeleri modern Türkiye'nin kurucusu büyük devlet
adam~~Atatürk'ün kabrini ziyaret ederek bir çelenk koymu~lard~r. Ankara tepelerinden birinde vakur ve muhte~em bir tarzda yap~lm~~~olan An~t-Kabir Hitit rnimarisinden ilham al~nm~~~güzel ve de~erli bir yap~tt~r.
Resmi aç~l~~~töreni, duvar~nda Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mür~it ilimdir"
sözleri yaz~l~~ D.T.C. Fakültesinde yap~lm~~t~ r. Milli mar~~ve Johannes Brahms'~n
"Akademik tören evertürü"nün dinlenmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba~kan~~Say~n Cevdet Sunay aç~~~konu~mas~n~~yapm~~~ve daha sonra Türk Tarih
Kurumu Ba~kan~~Dr. ~evket Aziz Kansu'nun (bizim Siyasi ve Sosyal Ilimler akademisi ba~kan~~mertebesinde) konu~mas~~olmu~tur. Ve bundan sonra Kurum Genel
Müdürü Ulu~~/~demir "Türk Tarih Kurumu'nun son 9 y~ldaki çal~~malar~~üzerine
k~sa bilgiler" konulu konu~masm~~yapm~~t~r. Aç~l~~~törenine devlet erkan~~ve kordiplomatik mensuplar~~da kat~ld~ lar; memleketimiz Romanya Sosyal ve Siyasi ilimler
Akademisi üyesi ve Bükre~~Üniversitesi profesörlerinden Büyükelçi Grigore Geamanu
ve kültür ata~esi Mihai Mardare taraf~ndan temsil edilmi~tir.
Konrenin esas çal~~malar~~ayn~~ gün ö~leden sonra ilk bildirilerle ~~) Eski Anadolu
ve Onasya, 2) Orta Asya ve Orta ça~~Türk ve Türkiye tarihi, 3) Osmanl~~Tarihi,
4) Türkiye Cumhuriyeti ve Devrim Tarihi, 5) Tarih ö~retimi seksiyonlar~nda ba~lad~.
Yaln~z, gayet normal olarak, bildiriler çok say~da oldu~undan sadece baz~~seksiyonlar~n bildirilerini takip etmek imkanm~~bulabildik; hatta Osmanl~~Tarihi seksiyonunu dahi tam olarak izleyemedik. Zira bu seksiyondaki bildiriler çok fazla
oldu~u için iki ayr~~k~sma ayr~ lm~~t~.
Heyetimiz, bu sat~rlar~n yazar~ndan ba~ka Türk ar~ivlerinde birkaç seneden
beri ara~t~rmalar yapan tan~nm~~~Türkolo~umuz Mihail Guboglu, Gumelnita'daki
neolitik mahalde arkeolojik kanlar~yla tan~nm~~~Arkeolog Veadimir Dumitrescu ve
Ankara Üniversitesi profesörlerinden büyük mütehass~s Halil Inalc~k'm nezdinde
Türkiyede doktora tezini haz~rlayan Asistan Mihai Maxim ile memleketimizi dolayl~~
veya dolays~z olarak ilgilendiren bütün bildirileri yak~n bir alaka ile izledi.
Romen heyeti ~u üç bildiriyi sundu:
I. Constantin C. Giurescu, Romen - Türk münasebetleriyle ilgili baz~~mülahazalar.
* "Glasul Pateriei" Anul XV. Nr. 30 (537), Bucure46, ~o Octombrie 1970
"Vatan'~n Sesi" gazetesi, ~ o Ekim 1970 Bükre~.
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Bu bildiride ~u noktalar gösterilmi~tir:

— Kendi devletini ve otonomisini daima muhafaza eden Romen Prenslilderi
ile Osmanl~~ Imparatorlu~u aras~nda özel münasebetler mevcuttu.
2 - Osmanl~~ Imparatorlu~una yap~lan Romen ihracat~~daima ithalâttan
daha fazla idi.
3 — Romen devletinin Osmanl~lar'a verdi~i mahsullerin fiatlar~~ ~imdiye kadar
söylendi~i gibi o kadar dü~ük de~ildi.
4 — Romen ihracat~na konan Osmanl~~ tekeli sadece baz~~ Romen mallar~~
içindi ve bunlara da tam bir tekel uygulanmamaktayd~.
Bu bildiriyi bir çok Türk ve yabanc~~profesör, Romanya Büyükelçisi ve elçilik
mensuplar~, Ticaret ve Askeri ata~eler, iktisadi mümessillik temsilcileri, ö~renciler
ve doktora talebeleri olmak üzere 70 ki~ i kadar izlemekteydi. Frans~zca olarak
sunulan bildirinin Türkçeye çevrilerek yay~nlanmas~~için kongre Sekreterli~i talepte
bulunmu~tur.
Mihail Gubo~lu, "Romanya Tarihine Ait Türk Kaynaklar~". Bu bildiride
Türk kaynaklar~~sistematik ~ekilde gösterilmi~~ve bunlar~n ehemmiyeti ile Romenceye
tercümesi lüzumu belirtilmi~tir.
Mihai Maxim; "XII. As~r~n ikinci yar~s~nda Osmanl~~ Imparatorlu~u'na
kar~~~Memleketeyn'in Iktisadi - Mali mükellefiyetleri üzerinde baz~~ uoktalar"
konulu ve ~ stanbul'da bulunan yeni vesikalara dayanan bildiri bu mükellefiyetlerin
üzerinde ~imdiye kadar mevcut olan görü~lerimizi de~i~tiriyor.
Romen Heyeti bu sat~rlar~n yazar~~taraf~ndan 6, Mihail Gubo~lu taraf~ndan
5 ve Mihai Maxim taraf~ndan ~~ entervasyon yapm~~t~r.
Viyana Milli Kütüphanesinde bulunan ve Babada~'da gömülü Sar~~ Salt~k
idaresi alt~nda yap~lan Dobruca iskân~~hakk~nda yapt~~~m entervasyon özel bir ilgi
gördü.
Kongre bittikten sonra Büyük Iskender'in k~l~c~~ile dü~ümünü kesti~i ve Mangaliei'dekilere benzeyen yüzden fazla timülüs'ün bulundu~u ünlü Gordion'a, büyük
dini merkez eski ad~~ Iconium olan Konya'ya ve eski Hitit medeniyeti ile ilgili buluntulariyle ~öhret kazanan Bo~azköy'e geziler yap~lm~~t~ r.
Paleolitik devirde ba~lay~ p Hitit ve Firig medeniyetleriyle devam eden ve Yunan,
Roma ve Bizans medeniyetleriyle sonuna gelen Anadolu eski medeniyetlerinin
kal~nt~lar~n~n bulundu~u Ankara Arkeoloji Müzesi özellikle ehemmiyet ta~~maktad~r.
Bildiri'nin ba~lang~c~nda bütün yabanc~~ misafirler ad~na Kongre Haz~rl~k
Komitesine bize kar~~~gösterilen dostluk, misafirperverlik ve hüsnü kabul için ~ükranlar~m~z~~bildi' dim.
CONSTANTIN C. GIURESCU

