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Haberler / News: 

 
İstanbul Üniversitesi 4. International Balkan 

Annual Conference (IBAC) Bu Yıl Bükreş’teydi 

Hacer Topaktaş 

15-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
gerçekleştirilen IBAC 2014 Konferansı, Türkiye ve Romanya başta olmak üzere, 
Rusya, Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Japonya, Yunanistan’tan 60’ın üzerinde 
bilim adamının iştirakiyle gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi’nin dördüncü 
kez gerçekleştirdiği IBAC Konferansı, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-
Hersek’in ardından 2014 yılında Bükreş Üniversitesi’yle işbirliği halinde ve 
Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nin ev sahipliğinde Romanya’nın başkenti 
Bükreş’te yapılmıştır.  

Konferans 15 Ekim 2014 günü Bükreş Üniversitesi’nin Aula Magna adlı 
konferans salonunda yapılan açılış etkinliği ile başlamıştır. Açılış Bükreş Üniversitesi, 
Tarih Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adrian Mihai Cioroianu tarafından yapılan 
konuşmayla başlamış, ardından Prof. Dr. Ahmet Yeşil IBAC 2014 Başkanı olarak 
hitap etmiştir. İstanbul Üniversitesi’ni temsilen İstanbul Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Ak ve Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Magdalena Iordache-Plat konferansa dair ve Türkiye-Romanya ilişkileri üzerine 
konuşmalarıyla katılmıştır. Zeytinburnu ve Bağcılar Belediye Başkanları Lokman 
Çağırıcı ve Murat Aydın da açılışta birer konuşma yapmıştır. Ayrıca Romanya 
Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen Romanya Diplomasi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Dan Petre da hitapta bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi sayın 
Osman Koray Ertaş ekselansları da açılışa katılarak konuşmacılara hitap etmişlerdir. 
Açılış töreni sonunda İstanbul Üniversitesi ile Bükreş Üniversitesi arasında ikili 
işbirliği anlaşması da imzalanmıştır.  

16-17 Ekim 2014 tarihlerinde Bükreş Üniversitesi Tarih Enstitüsü’nde iki 
ayrı salonda oturumlar yapılmıştır. Bildiriler Türkiye-Romanya ve ikili ilişkiler 
üzerine olduğu kadar, Balkanlar ve civar devletleri de kapsayan temaları 
içermektedir. Bildiriler, tarih, dil, edebiyat, siyaset, din, kültür üzerine 
yoğunlaşmıştır. Konferans programına şu linkten de ulaşılabilir:  

http://ibac.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/10/Program-of-
IBAC-2014.pdf 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 
Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul. 
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Konferansın kapanış oturumunda konferansın genel bir değerlendirmesi 
yapılmıştır. Oturum Başkanı İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mahmut Ak geleneksel hale gelen IBAC Konferansı’nın İstanbul Üniversitesi 
için önemine değinirken, konferans vesilesiyle ev sahibi ülke ile olan ilişkilerin 
bilimsel çerçevede birçok açıdan ele alındığını ve böylece Türkiye-Romanya 
ilişkilerine de bir katkı sağladığını belirtmiştir. Yine kapanış oturumunda Prof. 
Dr. Ahmet Yeşil konferansa dair değerlendirmelerini sunarken Bükreş 
Üniversitesi’ne de teşekkür etmiştir. Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Marius Diaconescu Türk ve Romen bilim adamları arasında 
işbirliğinin bu konferans vesilesiyle artmış olduğunu belirtmiş ve bundan sonra 
yapılacak bilimsel faaliyetler çerçevesinde Tarih Fakültesi tarafından yayınlanan 
dergiye, Türk tarihçiler tarafından yapılacak bilimsel makaleleri de beklediklerini 
eklemiştir. 17 Ekim 2014 akşamı Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği 
tarafından IBAC Konferansı onuruna bir kokteyl düzenlenmiştir. 18 Ekim 2014 
günü ise Romanya Kralları’nın yazlık rezidansının bulunduğu Sinaia’ya bir gezi 
düzenlenmiştir.  

Gerçekleştirilen IBAC Konferansı vasıtasıyla XV.-XIX. yüzyıllar arasında 
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde kalan Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları 
(günümüz Romanyası) ve bu süreçte meydana gelen siyasî, ekonomik ve 
kültürel gelişmeler bilimsel ölçütlerde değerlendirilme fırsatı bulmuştur. Yine 
Osmanlı Devleti, Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları’na komşu civar devletlerle 
olan münasebetler, tarihî, kültürel, dinî, iktisadî ortak bağlar gündeme 
getirilmiştir. Ayrıca günümüzde Türkiye ile Romanya devletlerinin ortak 
paydalarından kesitler de konferansta sunulan bildirilerde yer verilmiştir. Bu 
bakımdan İstanbul Üniversitesi’nin geleneksel IBAC konferansı Türkiye’nin 
tanıtımına ve Türk-Romen ilişkilerinin birçok yönünün değerlendirilmesine 
fırsat oluşturmuştur. Konferansın amaçlarından birisi de Balkanlar üzerine 
araştırmalar yapan farklı coğrafyalardan bilim insanlarını bir araya getirmek 
olduğundan, farklı ülkelerden gelen bilim insanları vasıtasıyla ortak tarih konular 
birlikte tartışılmıştır. Kültürel ve dil ortaklıklarına dair sunulan bildiriler de 
esasen iki milletin müşterek noktalarına ve geçmişteki beraberliklerine vurgu 
yapmıştır. Romence’ye geçen Türkçe kelimeler üzerine sunulan bildiriler 
bunlardandır.  

Tarihî ve kültürel ortaklıklara yapılan vurgular esasen geleceğe yönelik 
ortak işbirliklerine vesile olması bakımından da manidardır. Nitekim IBAC 
konferansının sloganı “Balkanlar’da tarihi bağlar, gelecekteki işbirlikleri” 
(Historical Ties and Future Collaboration in the Balkans) dır. IBAC konferansı 
bilimsel anlamda bu sloganın amacına uygun olarak Türkiye’nin Balkanlar ve 
Güneydoğu Avrupa coğrafyasındaki etkinliğine ve işbirliklerine bilimsel 
platformda yeni kapılar açılmasını sağlamıştır.  



…4. INTERNATİONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCE (IBAC)… 
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