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zmir epeyce bir süredir Akdeniz’in lider 
kenti olmaya aday. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin kurduğu Akdeniz 

Akademisi de bu düşüncenin ürünü. İzmir 
tarihi Akdenizlilik kimliği esas alınarak 
yeniden yazılacak, kent bu coğrafyanın 
dokusu esas alınarak tasarlanacak, çevresel 
ve kültürel kararlar yine bu kimliğin şemsi-
yesi altında alınacak. Sözü kısası artık 
Akdenizlilik kavramını konuşuyoruz, daha 
da konuşacağız. Yaşar Üniversitesi’nin kur-
duğu Akdeniz Araştırmaları ve Gözlemevi 
bu nedenle önemli. Yerel yönetimin başlat-
tığı hamle bu sayede bilimsel açıdan da 
destek bulacak. Akdeniz’le ilgili akademik 
araştırmalar denilince Türkiye’de İzmir 
akla gelecek…

Su, nüfus ve enerji
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Barkan, Akdeniz araştırmalarının öncelikle 
coğrafya itibariyle çok önemli olduğunu 
söylüyor. Özellikle gelecek yıllar bu önemi 
katbekat arttıracak. Barkan, “Önümüzdeki 
20, belki 30 yıl dünyanın hızla yaşadığı 
kırılmalar giderek yaygınlaşacak, hızlana-
cak. Daha önce kurulu olan sistemler artık 
orada olmayacak. Peki var olanları kaldıra-
cağız da yerine ne koyacağız? İşte bu nok-
tada üniversitelere iş düşüyor” diyor: 

“Dünya Ortadoğu’yu da içine alan Akdeniz 
coğrafyasında olan-biteni çok uzaktan 
görüyor, kulaktan dolma öğreniyor ve ne 
yapacağını da bilmiyor. Biz tam da bu coğ-
rafyanın kapı arkasındayız ve birilerinin 
bunu bilmesi lazım. Bütün bu coğrafyanın 
içinde özellikle Doğu Akdeniz ve Ortadoğu 
olağanüstü bir kaynak. Önümüzdeki döne-
min üç itici kuvveti var: 
Su, nüfus ve enerji. Üçü de bu coğrafya-
da… Batı yaşlanırken nüfus bu coğrafyada 
büyüyor. Bunun eğitim ihtiyacı boyutu var; 
çatışma potansiyelinin yükselmesi söz 
konusu. İkincisi küresel ısınmanın boyut-
ları ortada; dünyada bütün kaynaklar tüke-
nirken Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Havzası 
suyun en bol ve en zor paylaşıldığı yer. 
Yenilenebilir de dâhil olmak üzere enerji-
nin merkezi de burası. Bütün bu konular 
üzerine bilim üretecek bir birime ihtiyaç 
vardı.”  

“Bu bir İzmir projesi”
Barkan’a göre Akdeniz hep mutfağıyla, 
yaşamıyla ön plana çıktı ama daha önemli-
si şu: İnsanlığın kültür değerlerinin üretil-
diği yer bu coğrafya. Tarihi tarih yapan 
değerlerin ilk ürediği yer. Barkan, “Bu 
coğrafyanın kıyısında oturacaksınız ve bir 
şey söylemeyeceksiniz, olur mu?” diyor: 
“Dünya bilim endüstrisi Avrupa ve Batı’da 
konuşlanmış. Bu endüstriyi besleyen kay-
naklar nereden gitmiş? Hep Akdeniz’den, 
Ortadoğu’dan.  İzmir’in 9 üniversitesinin 
bu anlamda Oxford, Cambridge’den eksiği 
olmayan bir bilim yuvası haline gelmesi 
gerekiyor. Yani İzmir, entelektüel sermaye-
si ile hayatını kazanan bir kent olmalı artık. 
Bu da söyleyerek olmaz, birilerinin bir 
şeyleri araştırması lazım. Diğer İzmir üni-
versiteleri de bu sürece dâhil olmalı. Çünkü 
bu bir İzmir projesi. Öte yandan hep 
İstanbul’u konuşuyoruz ama gel gör ki 

İ Gelecek 30 yıl dünya coğrafyasındaki gelişmelerin merkez üssü 
Akdeniz olacak. Bu coğrafyanın uzağındaki ülkeler bile bölge 
üzerine araştırmalar yaparken Türkiye’nin uzak kalması 
düşünülemez. Yaşar Üniversitesi “Akdeniz Araştırmaları ve 
Gözlemevi”ni kurdu. Bundan sonra hedef tüm İzmir 
üniversitelerinin sürece dâhil olması. Çünkü bu bir İzmir projesi.  

İzmir, Akdeniz araştırmalarında 
söz sahibi bir kent olacak
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İpek Yolu İstanbul’dan başlamamış. Bunun 
bir nedeni var. Demek ki İzmir tarihten 
aldığı güçle böyle bir merkez olabilir.”  

Akdeniz’de barış
Gözlemevi  Başkanı Emekli Büyükelçi 
Ertuğrul Apakan, dışişlerinde edindiği tec-
rübeyi akademik alana aktarmaya kararlı. 
Daha çok yeni bir birim olmalarına rağmen 
çalışmaya hızla başladıklarını söylüyor: “İki 
temel konumuz var: Biri uluslararası ve 
bölgesel ihtilaflar; çözüm ve arabuluculuk, 
önleyici diplomasi. Akdeniz’i doğusu, batı-
sı ve güneyi ile birlikte düşündüğümüzde 
pek çok kırılma noktası görüyoruz. 
Önümüzdeki dönem de bu kırılma nokta-
ları yoğunlaşacak. Biz burada Büyük 
Akdeniz kavramını ele alıyoruz. 
Ortadoğu’yu da içine alan, Karadeniz’le de 
irtibat kuran, doğusu ve batısı ile büyük 
Akdeniz’i. Bu anlamda göç meselesi incele-
necek. Enerji üzerinde durulacak. Yine 
barış ve istikrarı Akdeniz’de egemen kıl-
mak üzere workshop ve paneller düzenle-

mek istiyoruz. Barış ve işbirliğini kuran bir 
merkez olacağız. Bu anlamda İtalya ve 
Yunanistan ile irtibat halindeyiz. İkinci 
konu, kalkınma ve güvenlik. Tabii işin sos-
yal boyutunu da var. Örneğin kadının sta-
tüsü, gençlik, erken çocukluk dönemi ve 
yaşlılık…”

Diğer İzmir üniversiteleri de 
bu sürece dâhil olmalı
Akdeniz Gözlemevi’nin önemi pek çok 
disiplinin bir arada çalışacak olmasından 
geliyor. Ekonomi, uluslararası ilişkiler, 
hukuk ve daha pek çok bilim dalı bu çatı 
altında eşzamanlı üretecek. Öte yandan 
uluslararası arenada İzmir, Akdeniz 
Araştırmaları ile anılacak. Apakan, “İzmir’de 
Akdeniz’in ortak değerlerini tekrar günde-
me getirmek gerekiyor” diyor: “Bu anlamda 
belediyenin önderliğini yaptığı Akdeniz 
Akademisi’nin çalışmaları ve diğer İzmir 
üniversiteleri ile işbirliği önemli olacak. 
Yine Mersin ve Antalya’daki üniversitelerin 
de Akdeniz konusunda çalışmalar yapan 

birimleri var. Biz de bu aileye katıldık. 
Türkiye’nin Akdeniz’de oynayacağı önemli 
bir rol var. Bu noktada İzmir’in merkez 
olabileceğine inanıyoruz. Şimdi BM’nin 
2015 sonrası kalkınma hedefleri ile ilgili bir 
çalışma yapıyoruz. Ayrıca G20 ve benzeri 
çalışmalar olacak.”   

Orta gelir tuzağı
Yaşar Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Erinç Yeldan da özellikle 2015 bazlı bir 
çalışma takvimi oluşturduklarını söylüyor: 
“2015’in Türkiye için önemi, G20 dönem 
başkanlığı, 2015 sonrası milenyum hedef-
leri tartışılırken burada ana ekseni Türkiye 
olacak. Kabaca iktisadi kalkınma ama işin 
içine göç, çevresel sorunlar, iklim değişikli-
ği, yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı 
büyüme, orta gelir tuzağı kavramı da giri-
yor. Türkiye de bu tuzağa düşecek mi? 
Yeni demokrasi, orta gelir demokrasisi 
kavramı konuşulacak. Uluslararası hukuk, 
uluslararası güvenlik, ekonomi hepsi bir 
arada irdeleniyor.”


