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IV. ULUSLARARASI GVNEY- DO~U
AVRUPA INCELEMELERI KONGRESI
IV. Uluslararas~~Güney - Do~u Avrupa Incelemeleri Kongresi 13-18 A~ustos
1979
tarihlerinde Ankara'da Cumhurba~kan~m~z Say~n Fahri Korutürk'nn koruyucu ba~kanl~~~nda toplanm~~t~r. Kongre'ye 326's~~yabanc~~olmak üzere 380 delege
kat~lm~~, ~~g rapor, ~~~~o co-rapor, 213 bildiri sunulmu~tur. Yuvarlak Masa'ya ise 20
konu~mac~~kat~lm~~t~r.
13 A~ustos 1979 Pazartesi günü saat 9.30'da Türk Tarih Kurumu Merkezinde
toplanan Kongre üyeleri Atatürk'ün An~tkabrini ziyaret ederek sayg~~duru~unda
bulunrnu~lard~r. Türk Tarih Kurumu ve Kongre Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya
Karal An~tkabir'deki özel deftere ~u sözleri yazm~~t~r:
Atatürk:
Türkiye'nin üyesi bulundu~u Güney - Do~u Avrupa Incelemeleri Milletleraras~~4. Kongresi üyeleri sayg~~ ile huzurunda e~ildik.
Bir zamanlar "Türkler bütün dünya uluslar~n~n dostlar~d~r" ve "Yurtta Sulh
Cihanda Sulh" ilkelerini bütün bir ya~am için ve herkes için bir k~lavuz olarak
göstermi~tin. Bugünkü ziyaret, bu ilkelerin canl~l~~~n~~ ve ölmezli~ini kan~tl~yor.
Saat ~~ .3o'da Hacettepe Üniversitesi M Salonunda Istiklal Mar~~ndan sonra
Cumhurba~kan~m~z Say~n Fahri Korutürk'ü temsilen Gn.. Sekr. Say~n Haluk Bayülken Kongreyi açm~~~ve Cumhurba~kamm~z~n konu~mas~n~~okumu~tur. Bu konu~mada özetle ~öyle denilmi~tir: "Atatürk Güney - Do~u Avrupa dedi~imiz
ülkeleri Balkan ülkeleri saym~~, aralar~nda iyi bir geçimin sa~lanmas~n~, bilimsel
ve tarih anlay~~~~ ile sürekli bir bar~~~n kurulmas~n~~ yüksek bir ülkü görmü~tür.
Yüzy~llar~~kapsayan ortak bir tarihi olan bu ülkelerde çe~itli uygarl~klar kurulmu~,
bunlar bir düzeye kadar kar~~arak derin etkiler yapm~~~ve ba~ka ülkelerde ba~ka
uygarl~klar~n do~mas~na yol açm~~t~r. Ortak bir miras olan kültür hazinelerinin
ara~t~r~lmas~nda Kongrenin ba~ar~l~~olmas~n~~dilerim." Cumhurba~kan~ndan sonra
Kurum ve Kongre Ba~kan~~Say~n Ord. Prof. Enver Ziya Karal yapt~~~~konu~mada
özetle Türk Tarih Kurumu ve Kongre çal~~malar~~hakk~nda aç~klama yaparak
bu kongrenin Atatürk'ün "Yurtta Bar~~~Cihanda Bar~~" ilkesini yans~tt~~nu, GüneyDo~u Avrupa (Balkan) ülkelerinin yüzy~llar~~kapsayan ortak bir uygarl~k tarihine
sahip olduklar~n~, onun sahipleri aras~nda iyi bir anlay~~, geçim ve i~birli~inin
Uluslararas~~Güney - Do~u Avrupa Incelemeleri Derne~i'nin kurulu~una hakim
olan dü~ünce oldu~unu belirterek bu kurulu~u destekleyen Unesco'ya te~ekkür
etmi~, bu kongrenin bir özelli~inin de Ankara'da tarih öncesi devirlerden günümüze
de~in gelen süre içinde insanc~l ilimlerin bütün konular~~ile ilgili olmak üzere toplanan ilk uluslararas~~kongre oldu~unu belirtmi~tir. Daha sonra AIESEE Ba~kan~~
Say~n Prof. Nicolai Todorov söz alm~~~ve' AIESEE'nin faaliyetlerinin önemine
de~inerek sosyal bilimlerin politik kararlara do~rudan ba~l~~olduklar~n~, Balkan-
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lardaki siyasi geli~melerin sosyal bilimlerin ilerlemesine yans~d~~~n~~ifade ettikten
sonra Türkçe sözlerle te~ekkür ederek "Toplum hayat~n~n bütün alanlar~nda köklü
devrimler yaparak Yeni Türkiye'yi kuran ve onu ça~da~~Avrupa devletleri aras~na
katan, Türkiye'nin Büyük Devlet Adam~~ Kemal Atatürk'ü sayg~yla anar~m" demi~tir. Daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Say~n Prof. Tahsin Özgüç'ü temsilen Rektör Vekili Prof. Dr. Aran Olcay kürsüye gelmi~tir. Rektörün konu~mas~nda,
Türk Tarih Kurumu ile s~k~~ bir i~birli~i halinde çal~~an Ankara Üniversitesinin,
Güney - Do~u Avrupa ülkeleri üniversiteleri ile bilimsel i~birli~inin kuvvetlendirilmesine, ö~retim üyeleri ve ara~t~r~c~lar~n ortak bilimsel sorunlar~n~n ayd~nl~~a
kavu~turulmas~nda katk~lar~n artt~r~lmas~na, gerçekçi bir yakla~~m ile yard~mc~~
olunmas~n~n planlad~~~~belirtilmi~tir. Bundan sonra UNESCO Genel Direktörü ad~na
söz alan Dr. Alex Mirochnikov, UNESCO'nun Güney - Do~u Avrupa alan~~ ile
ilgili program, proje ve çal~~malar~~hakk~nda k~sa bilgi verdikten sonra kongrenin,
bu bölgeye ait insanc~ l bilimi alan~ndaki uluslararas~~ çal~~ma ve i~birli~ini kuvvetlendirmesi ve geli~tirmesi temennisinde bulunmu~tur. Kongreye gönderilen mesajlar
okunduktan sonra aç~l~~~töreni sona ermi~tir.
Ayn~~gün saat ~~ 6.00'da ba~layan ve bütün delegelerin kat~ld~~~~genel oturumda
UNESCO Türkiye Milli Komitesi Ba~kan~~ve Kongre Genel Sekreteri Prof. Bedrettin Tuncel taraf~ndan Atatürk ve evrenselli~i hakk~nda bir konferans verilmi~tir.
Amerika Birle~ik Devletleri heyetinden Prof. Albert Lord "Güney - Do~u Avrupa ülkelerindeki sözlü edebiyat türlerinin geli~mesi ve aralar~ndaki ili~kiler"
üzerinde, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Delegasyonu üyesi Prof. Dr. Razvan
Theodorescu da "Bizans ve Bizans'~n Balkan uygarl~klar~n~n olu~mas~na katk~lar~"
üzerinde konu~mu~lard~r. Böylece ilk günün bilimsel çal~~malar~~ son bulmu~tur.
Ayn~~ günün ak~am~~Kurum ve Kongre Ba~kan~~Ord. Prof. Enver Ziya Karal
Kongreye kat~lan üyeleri saat 19.00 - 2 Loo aras~nda A. Ü. Dil ve Tarih Co~rafya
Fakültesi salonunda kabul ederek birbirleriyle yak~ndan tan~~malar~n~~ sa~layan
bir kokteyl vermi~tir.
14 A~ustos gününden ba~layarak dört gün sabah ve ö~leden sonra seksiyon
çal~~malar~~sürmü~tür. Kongre çal~~malar~n~~içeren seksiyonlar~n ana bölümleri ve
Yuvarlak Masa konular~~ ~öyle idi:
Seksiyon A - Tarih: a) Tarih oncesi'nden Roma Ça~~na kadar
Ortaça~~
Modern ve Ça~da~~Devir.
B - Dilbilim
C - Edebiyat
D - Folklor
E - Etnografya
F - Sanat
Yuvarlak Masa: ~~ — Dini topluluklara ait özvarl~klar ve ba~~~lar; bunlar~n
ekonomik ve sosyal rolleri
2 - ~~. Dünya Sava~~ndan sonra Güney - Do~u Avrupa'da
sosyal yap~~ de~i~iklikleri
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Yuvarlak Masa: 3 — Güney - Do~u Avrupa Tarihinin belgesel kaynaklar~~
4 - Kemalist Reformlar
55
5 — Güney - Do~u Avrupa ülkelerinde aileyi ve duygusal ya~am
6 — Güney - Do~u Avrupa ülkelerinde halk oyunlar~~ ve gösterileri
93
7 — Artistik gizli güçler: Artistik veriler ve bunlar~n memleket
ve devirlere göre dalgalan~~~ : ortak ve özel noktalar (özellikle duvar resimleri ve küçük boy resimlerde)
Kongre'de konular, siyasi ve ideolojik tart~~malara giri~ilmeden, bilimsel
aç~dan ele al~nm~~t~r. Bu arada iki Balkan ülkesinin tarihi önemdeki y~ldönümleri
tebli~~konusu olarak yer alm~~t~r. Bulgar delegasyonundan bir üye Bulgar Devletinin 1300. y~ldönümünün kutlanmas~~ ve Romen delegasyonundan iki üye de
Romen ihtilalinin 35. y~ldönümü üzerinde konu~mu~lard~r.
Yuvarlak masalarda ele al~nan konular aras~nda: köyden kente göçlerin çok
büyük boyutlara ula~t~~~, bunlar~n da ekonomik, demografik ve sosyolojik sorunlar
yaratt~~~ ; Güney - Do~u Avrupa ülkeleri ile ilgili dokumanlar~n tan~t~lmas~~ve bir
katalo~un yap~lmas~~ konular~~ görü~ülmü~tür.
Folklor seksiyonunda Güney - Do~u Avrupa uluslar~n~n sözlü edebiyatlar~n~n geli~imi, ili~kileri, epik halk edebiyat ürünlerinin nitelikleri, uluslararas~~ortak
konular ve motifler ele al~nm~~t~r. Özellikle Nasreddin Hoca'n~n evrensel ki~ili~i
üzerinde durularak, hikâyelerinin dünyaca anlat~ld~~~~bir halk filozofu oldu~u
belirtilmi~, güldürülerinin insanlara ne~e veren do~ruluk ve ahlaki nüktelerle dolu
oldu~u, ayr~ca ö~retici, insanc~l ve bar~~ç~~de~erler ta~~d~~~~anlat~lm~~t~r. Nasreddin
Hoca ile ilgili anekdotlarda baz~~ motiflerin bütün dünya milletlerince romanlara,
filmlere ve dramatik yap~tlara adapte edildi~ine, tüm f~kralar~nda halk yarat~c~liginin temeli olan iyimserli~in simgelendi~ine de~inilmi~tir. Nasreddin Hoca'n~n
Balkan uluslar~~aras~na, Türklerin Balkanlara girmesiyle (XIV yy. sonu ve XV. yy.
ba~~) yay~lmaya ba~lad~~~~belirtilmi~tir.
Edebiyat seksiyonunda "Balkanlarda Osmanl~~ ~airleri" bildirisi okunurken,
yer adlar~~üzerinde durulmu~~ve Balkan ülkelerindeki yer adlar~n~n detayl~~ ve
fihristli bir kitap ve haritas~n~n haz~rlanmas~~önerisinde bulunulmu~~ve bu önerinin
Kongre Ba~kanl~~~~arac~l~~~~ile AIESEE merkezine iletilmesi seksiyon tarafmdan
karar alt~na al~nm~~t~ r.
18 A~ustos sabah~~Kongre delegeleri Kurum'un önünde toplanarak otobüslerle Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürülmü~, Müzeyi gezdikten sonra ise
bahçesinde kendilerine çay verilmi~~daha sonra da Ankara Kalesini görme olana~~~
sa~lanm~~t~r. Ayn~~gün ö~leden sonra saat 16.00'da Kurum Merkezinde kapan~~~
töreni yap~lm~~t~ r. Türk Tarih Kurumu ve Kongre Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya
Karal, Kongre faaliyetlerini özetleyerek, delegelere te~ekkür etmi~tir. UNESCO
temsilcisi Dr. Alex Mirochnikov, AIESEE Genel Sekreteri Acad. E. Condurachi,
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Ba~kan~~ ve Kongre Genel Sekreteri Prof.
Bedrettin Tuncel de s~ rayla söz alarak Kongre izlenimlerini anlatm~~lard~r.
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Ayn~~gün saat 18.30 - 20.30 aras~nda Yabanc~~ Konuklar Kö~künde Say~n
D~~i~leri Bakan~~ve Bayan Gündüz ökçün Kongre üyeleri onuruna bir kabul resmi
düzenlemi~lerdir.
19 A~ustos 1979 Pazar günü Kongre üyeleri, Turizm Bakanl~~~n~ n düzenledi~i
Göreme - Konya - Gordion günübirlik gezilerinden birine kat~lm~~ lard~r.
Federal Almanya Cumhuriyeti Milli Komitesi III. AIESEE Kongresinin yap~ld~~~~ ~ 974'den bu yana Federal Almanya'da Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~
alan~nda yay~nlanm~~~olan bütün kitap ve dergileri Kurum binas~nda sergilemi~~
ve sonra da bunlar~~Türk Tarih Kurumu'na arma~an etmi~tir. Ayr~ca Kongre
nedeniyle Alman Ara~t~rma Kurumu'nun yard~m~yla "Die Türkei in Europe"
adl~~ kitab~~ yay~nlanm~~t~ r. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan delegasyonlar~~
da birer kitap sergisi haz~rlam~~lar ve bunlar~~Kütüphanemize arma~an etmi~lerdir.
Kongre delegelerine verilmek üzere I~~Bankas~'n~n yapt~rd~~~~çantalara, Turizm,
Bakanl~~~~ile Bas~n Yay~n Genel Müdürlü~ünün verdikleri Türkiye'yi tan~tan
bro~ür ve kitaplardan ba~ka Türk Tarih Kurumunca haz~rlan~p bast~r~lan Ankara
krokisi, Kongre Program~, isim ve adresler listesi kitapç~~~~ve rapor, co-rapor ve
bildiri özetleri konmu~tur.
PTT, Kongre süresince Kurum Merkezinde bir ~ube açm~~~ve Kongre'nin
ilk günü için haz~rlad~~~~özel zarflara özel ilk gün damgas~n~~basm~~t~r. Turizm
Bankas~~Turban Seyahat Acentas~, delegelerimizi havaalan~nda kar~~layarak otellerine yerle~tirmi~, dövizlerini bozmak, gezi ve ula~~m ile ilgili sorunlar~n~~çözümlemek için de Kurum Merkezinde devaml~~personel bultu~durmu~tur.
Kongreye kat~lan yerli ve yabanc~~üyeler Yurdumuzda gördükleri iyi kabulü
ve Kongre hakk~ndaki iyi izlenimlerini gerek sözlü gerekse yaz~l~~olarak Kurum'a
bildirmi~lerdir.
Kongre Haz~rl~k Komitesi
Sekreteri
M~H~N LUGAL

Kongre Bürosu ~efi
YASEMIN GÖKO~LU

OYELERIMIZDEN ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL
FRANSIZ AKADEMISINE ONUR ÜYESI SEÇILDI
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Arkeoloji profesörü ve
Kurumumuz as~l üyesi Ekrem Akurgal, Aral~k ~ 979'da Frans~z Akademisinin
"Acad6nie des Inscriptions et Belles - Lettres" bölümüne üye seçilmi~tir. Profesör
Ekrem Akurgal ayn~~zamanda Avusturya, Büyük Britanya, isveç ve Danimarka
Akademilerinin de üyesidir. Arkada~~m~z~~candan kutlar~z.

