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İzmir Akdeniz Akademisi’nden /
From the Izmir Mediterranean Academy
Üzümün Akdeniz’deki Yolculuğu
İzm"r Akden"z Akadem"s" Tar"h B"r"m"’n"n faal"yetler", İzm"r tar"h"ne Akden"z perspekt"f" "le bakarak kent"n
tar"h"n" yen"den düşünmeye sevk edecek ama aynı zamanda da toplumun
farklı kes"mler"n" kavrayacak şek"lde
katılımcılığın ön planda olduğu toplantılar düzenlemeye odaklanıyor. Bu
çerçevede Akden"z dey"nce akla gelen, ant"k çağlardan günümüze coğrafya ve toplumun farklı kes"mler"n" kesen “zeyt"n” 2015’de, “üzüm” "se
2016’da düzenlenen konferans ser"ler"n"n (“Zeyt"n"n/Üzümün Akden"z’dek" Yolculuğu”) ana başlığını ve sorunsalını oluşturdu.
“Üzümün Akden"z’dek" Yolculuğu”nun bahar dönem"ndek" "lk konferansı 16 N"san 2016’da Prof. Dr. Ergün Laflı
ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhr"’n"n katılımıyla “Tar"h Önces" ve Ant"k Çağlarda Üzüm, Bağcılık ve Şarapçılık” alt
başlığı, "k"nc"s" "se 14 Mayıs 2016’da
Prof. Dr. Yaşar Uysal, Doç. Dr. Alp Yücel Kaya ve Dr. Hülya Uysal’ın katılımıyla “1980 Sonrası ve Günümüzde
Üzüm Bağcılık ve Şarapçılık” alt başlığı "le gerçekleşt"r"ld". Özell"kle "lk toplantıda ver"len b"lg"ler ışığında üzüm
Akden"z’"n sınırlarını daha d"kkatl" düşünmem"z" sağladı. Çünkü son
araştırma sonuçlarına göre üzümün
"lk yet"şt"ğ" coğrafya olarak Ermen"stan ve Gürc"stan bel"rlenm"ş, bu da b"z"m Akden"z’" aslında Karaden"z’" de
"çeren Büyük Akden"z olarak düşünmem"z gerekt"ğ"n" ortaya koydu. D"ğer
taraftan y"ne aynı toplantıda Akden"z
dey"nce akla gelen "k" ürün olan zeyt"n
ve üzüme da"r öneml" b"r fark ortaya
çıktı: Zeyt"n yet"şeb"ld"ğ" "kl"m şartları dolayısıyla tar"h boyunca b"ze Akden"z coğrafyasının sınırlarını ver"p

tanımlarken, üzüm aynı nedenle b"z"
coğrafyadan bağımsızlaştırıyor fakat
tar"hsel perspekt"fte b"z" Akden"z uygarlıklarıyla buluşturuyor. Üzüm Kuzey Avrupa’da da yet"şeb"l"yor ama
Yunan ve Roma uygarlıkları üzüm ve
şarapsız düşünülem"yor.
Arkeoloj"k olarak üzüme da"r b"lg"ler"m"z şarap üret"m" ve t"caret" "le
sınırlı olduğundan, kaplar ve amforaları "çeren madd" kültür çalışmaları
konu "le "lg"l" tartışmalarda egemen.
Ama Ahmet Uhr"’n"n vec"z “b"z ez"lenden yana olduğumuz "ç"n üzümü sever"z” sözüne rağmen, bağcılık ve şarapçılıktak" emek kullanımına da"r
b"lg"ler"m"z neredeyse yok. Genel olarak ant"k çağlarda büyük toprak tasarrufuna bağımlı olarak köle emeğ"
kullanımının üzüm "şler"nde de hâk"m olduğu yalnızca öngörüleb"l"yor.
Buna rağmen bağcılığın günümüzdek" durumu göz önüne alınırsa en fazla şey" emek kullanımı ve üret"c"n"n
durumu üzer"ne söylemek mümkün
k" bunu da "k"nc" toplantıda daha çok
tartışmak fırsatı oldu. Bunun de "ç"n
genelden özele "nmek gerekt": Kap"tal"zm"n 1970’lerden bu yana "ç"nde yaşadığı bunalım sermayen"n kârlılık
arayışı çerçeves"nde "kt"sad" rasyonal"tey" her alana egemen kılmayı hedefleyen neo-l"beral pol"t"kaları (deregülasyon, özelleşt"rme, f"nansallaşma
ve “küreselleşme”) gündeme get"rmes", kalkınmacı dönem"n görel" olarak
korunaklı dünyasını yıkıma uğrattı ve
bu yıkımdan en fazla etk"lenen sektörlerden b"r"s" tarım oldu. Türk"ye’de
bu dönüşüm 2000 yılında uygulamaya konulan Tarım Reformu Uygulama Projes" "le "vme kazandı, tarımsal
yapı ve özell"kle "st"hdamın görülmed"k b"r hızla çözülmes"ne neden oldu.
İzm"r, Man"sa ve Den"zl"’dek" üzüm
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üret"c"ler" f"yat-mal"yet makasının g"derek aleyhler"ne açıldığını gördüler.
Lehler"ne döneceğ" umuduyla borçlandılar. Borçlarını döndürmeye çalıştılar. Sofralık, kurutmalık ve şaraplık üzüm üret"m" arasında sürekl"
arayış hal"nde oldular. Tarım dışı gel"r
arayışına g"rd"ler; eller"ndek" sermaye
ve kaynakları tüketmeye başladılar.
Bazıları mülksüzleşmeden üret"m" bırakıp tarım "ç" ve dışı "şgücüne dah"l
olurken, bazıları da klas"k proleterleşme sürec"n" "zley"p mülksüzleşerek
tarım "ç" ve dışı "şgücüne dah"l oldu.

Akdeniz’in Kıyısında: Tarihsel
Perspektifte İzmir Körfezi
Kap"tal"zm"n 1970’lerden bu yana yaşadığı uzun bunalım, kârlılık arayışındak" sermayen"n doğayı sınırsız
yağmalanacak b"r ekonom"k kaynağa
"nd"rgemes"n" gündeme get"rd". Akden"z bu kr"z ve yağma sürec"nden
en fazla etk"lenen coğrafyalardan
b"r" olurken, “İzm"r Körfez"’ne bu etk"n"n dereces" ne oldu?” sorusu, "ler"de "zlenecek pol"t"kalara yönel"k tar"hsel perspekt"f" de göz ardı etmeyen
b"r durum tesp"t"n" zorunlu kılıyor.
Bu çerçevede İzm"r Akden"z Akadem"s" 2016’da “Akden"z’"n Kıyısında İzm"r Körfez"” başlıklı b"r konferans ser"s"n" gündem"ne aldı. Bu ser" "ç"nde
21 Mayıs 2016’da “Akden"z’"n Kıyısında Tar"hsel Perspekt"fte İzm"r Körfez"” başlıklı oturumda ant"k çağlardan
günümüze kadar İzm"r’"n Körfez’le etk"leş"m" kent"n mekânsal gel"ş"m" demograf"k ve toplumsal dönüşümle
b"rl"kte Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, Doç.
Dr. Ar"fe Karadağ, Prof. Dr. Cana B"lsel, Prof. Dr. Eng"n Berber tarafından
tartışıldı.
Yapılan konuşmalarda İzm"r’"n
Körfez’dek" gel"ş"m"nde ant"k çağlardan "t"baren den"z, neh"rler, vad"ler
ve ovalarla b"rl"kte doğanın şek"llend"r"c" olduğu, ama doğanın yön verd"ğ"
kent"n mekânsal gel"ş"m"n"n 17. yüzyıl
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sonrası "nsan ve t"caret akımları "le
tam aks"ne doğayı şek"llend"rmeye
başladığı ortaya konuldu. 19. yüzyılda
toplumsal ve mekânsal dönüşüm hız
kazanırken Ged"z’"n yatağının değ"şt"r"lmes", dem"ryolları ve l"man "nşası, tren, tramvay ve den"z hatları ulaşımının başlaması İzm"rl"ler"n Körfez
kullanımını Göztepe’den Karşıyaka’ya, Buca’dan Bornova’ya yoğunlaştırdı. 20. yüzyıldak" tüm toplumsal ve
mekânsal dönüşümlerle b"rl"kte benzer hızlı b"r "vme 2000’l" yıllarda yaşandı: Kordonboyu’nun doldurulması
ve Agora kazısı "le kent merkez"ndek"
kamusal alanın gen"şlemes"; Bayraklı
ve Narlıdere’de çok katlı ve lüks konutların "nşasıyla yen" yerleş"m merkezler"n"n oluşumu; Körfez çevres"nde
yavaş da olsa süreg"den mutenalaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmaları; İZBAN ve metroya ek olarak Körfez
sah"l şer"d"n" Fahrett"n Altay’dan Bostanlı’ya saracak tramvayın süreg"den
"nşası; l"manın taşınması…
Tüm bu gel"şmelerle b"rl"kte toplantıda Prof. Berber’"n tartıştığı 19. ve
20. yüzyıllarda yaşanan toplumsal dönüşüm öneml" b"r tesp"t "çermekteyd".
İzm"r, körfez çevres"ndek" balıkçılık,
tarım, sanay", madenc"l"k ve t"caretle b"rl"kte b"r "şç" ve emekç" kent"d"r:
Körfez boyunca üzüm ve zeyt"n z"raatı ve bununla "lg"l" sanay"de ant"k çağlardan bu yana çalışan köylüler, "şç"ler; Körfez balıkçıları ve m"dyec"ler";
Foça’da şap ve taş madenler" "şç"ler";
Çamlaraltı tuzlasının "şç"ler"; Yelk",
Kavacık, Efemçukuru, Karşıyaka’dak" malak"t, altın, s"ml" kurşun madenler" "şç"ler"; tütün "şç"ler"; l"man "şç"ler"... İzm"r’"n 17. yüzyıl sonrası b"r
l"man kent" olarak gel"ş"m" özell"kle
gayr"müsl"mler ve Levantenler"n, b"r
başka dey"şle gel"şmekte olan burjuvaz"n"n, yürüttüğü t"car" ve sına" faal"yetler çerçeves"nde "ncelen"r ama toplantıda ortaya konan bu yen" tesp"t bu
klas"k şemayı tamamen ters"ne çev"rmekle kalmıyor, İzm"r tar"h"n"n yen"
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b"r perspekt"fle tartışılmasını gündeme get"r"yor.

Uluslararası Börklüce Mustafa
Sempozyumu
İzm"r Akden"z Akadem"s" 2-5 Haz"ran 2016 tar"hler"nde “Börklüce Mustafa Sempozyumu” düzenled". Yoğun
b"r "lg" gören, katılımın 243 k"ş"l"k Ahmet Adnan Saygun Sanat ve Kültür
Merkez" küçük salonunun dışına taştığı, k"m" zaman fuayede kurulan ekran önünde salondak"nden daha fazla
"zley"c"n"n olduğu sempozyum, hararetl" tartışmalar, çatışmalar ve tepk"lere sahne oldu.
“N"ye Börklüce Mustafa Sempozyumu?” sorusunun "k" cevabı var. İlk",
ayaklanmanın 600. yıldönümü olması ve bu çerçevede tar"h araştırmalarının konusu olduğu kadar geçen altı
yüzyıla rağmen ayaklanmanın günümüz kültür, folklor, edeb"yat ve s"yaset"nde süregelen muhal"f, "syancı ve
devr"mc" m"rası. İk"nc" "se 1970’lerle
b"rl"kte "ç"ne g"rd"ğ"m"z kap"tal"zm"n
uzun bunalımı, özell"kle 2008 sonrasında ağırlaşan şartlar "le toplumsal hareketl"l"ğ"n artması. Tunus, Mısır, Yunan"stan, İspanya başta olmak
üzere Akden"z’" sarsan ayaklanmalar,
Türk"ye’de Gez" ayaklanması, ABD’de
Occupy hareket", Fransa’da Nu!t debout eylemler" ve benzerler"n"n tar"hsel b"r perspekt"fte ayaklanmaları ve
adalets"z düzen" değ"şt"rmek üzere
mücadele edenler" yen"den gündeme
get"rmes".
Sempozyum Düzenleme Kurulu
bu bağlamda ayaklanmayı ele alırken
şöyle b"r perspekt"f gel"şt"rd": 1416 yılında, İzm"r’"n Karaburun köylüler",
ortaklık ve ortak kullanım talepler"yle
Börklüce Mustafa önderl"ğ"nde ayaklandılar. İzm"r’de başlayan bu toplumsal hareketl"l"ğ"n Ege’n"n her "k" yakasına uzanan etk"ler" oldu. Dolayısıyla
bu ayaklanma İzm"r ve Akden"z’" yen"den yen" b"r perspekt"fle ele almak

"ç"n öneml" b"r fırsat sunuyor. D"ğer
taraftan, genell"kle, 1416 Ayaklanması Şeyh Bedredd"n’"n adıyla anılıyor.
Oysa, bu büyük başkaldırının tar"h"n" bell" k"ş"ler"n değ"l, "syana kalkışan
tüm etmenler"n ve onları harekete geç"ren tüm yerel d"nam"klerle "kt"sad" ve toplumsal koşulların tar"h" olarak ele almak yen"l"kç" b"r yaklaşım
sağlıyor. Buradan yola çıkarak "kt"sad"
ve toplumsal d"nam"kler çerçeves"nde Börklüce Mustafa ayaklanmasını
düşünmek, İzm"r ve Karaburun’dak" bu toplumsal hareketl"l"ğ"n özgünlükler"n" tartışmak, bunu da genel
olarak Anadolu, Balkanlar ve Akden"z bağlamındak" d"nam"klerle gündeme get"rmek sempozyumun temel
hedefler"yd".
Sempozyumda hem davetl" konuşmacılar hem de duyuruya b"ld"r" öner"s" gönderenler arasından Düzenleme Kurulunca seç"len konuşmacılar
yer aldı. Ün"vers"te "ç" ve dışından, tar"h d"s"pl"n" "ç" ve dışından ve farklı
sosyal b"l"m alanlarından gel"şt"r"len
perspekt"fler bağlamında kavramsal
ve uygulamalı çalışmalar sunuldu. Konuşmacılar ve d"nley"c"ler arasındak"
"l"şk" b"raz çatışmalı olsa da sempozyum Börklüce Mustafa meseles"n" konuşmaya yönel"k yen" b"r d"l arayışını
da gündeme get"rd": Akadem"k tar"h
yazımı ve akadem" dışı tar"h yazımı
hem kend" "çler"nde hem de b"rb"rler" "le çatışma hal"nde kend"ler"ne "fade yolları aradılar.
Bu bağlamda tar"h yazımı metodoloj"s" neredeyse tüm katılımcılar tarafından sorgulanmış oldu. Börklüce
Mustafa dönem"nde İzm"r ve çevres"ndek" gel"şmeler" Akden"z ve Avrupa’dak" "kt"sad" ve toplumsal gel"şmelerle karşılaştırma deney"m ve
öner"ler" çok doyurucu olmasa da gündeme geld"; ama bu tür yaklaşımlara
karşı Osmanlı toplumunun kend"ne
özgülüğü vurgusu altında geleneksel
akadem"k tar"h yazımının yerel d"nam"kler" evrensel d"nam"klere yeğ
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tutan katı tutumu da kend"n" gösterd".
Aynı çatışmanın d"ğer b"r yansıması,
kavramsal çerçeve üzer"nden "lerlemeye çalışan tar"h yazıcılığı "le kaynağı ve arş"v belges"n" yücelten tar"h
yazıcılığı arasında gündeme geld". B"r
taraftan ayaklanma ve Börklüce Mustafa üzer"ne kaynakların sınırlı olmasını hatta olmamasını vurgulayan görüşler, d"ğer taraftan var olan ya da
b"l"nen sınırlı kaynağın yorumlanmasında yaşanan tartışmalar ön plana
çıktı. Ama y"ne kavramsal yaklaşımla
arş"v malzemes"n"n karşılıklı d"yaloğu üzer"ne kurulu çalışmalar soru formüle etmen"n cevabı vermekten daha
öneml" olduğunu ortaya koyarak yen"
perspekt"fler ç"zeb"ld"ler.
Bunlarla b"rl"kte sempozyum boyunca ana ger"l"m"n Weber-Sombart
geleneğ"n" "zleyen z"hn"yet tar"h" "le
Marks"st geleneğ" "zleyen tar"hsel
maddec" yaklaşımlar arasında yaşandığını söylemek gerek"r: Halk "syanı
d"n temell" (mehd"c") hareketlere m"
yoksa "kt"sad" ve toplumsal koşullara mı bağlı olarak çıkar? Osmanlı ve
Türk"ye tar"h" çalışmalarına zaten hâk"m olan z"hn"yet" tar"hsel gel"şmede
sürükley"c" gören tar"hç"l"k karşısında özell"kle “ayaklanmanın ve ortaklık talepler"n"n arka planındak" "kt"sad" ve toplumsal d"nam"kler” oturumu
ve “sol "lah"yat” üzer"ne sunulan b"ld"r"ler tar"h" hem çel"şk" ve sınıf çatışmalarıyla okuyan ama aynı zamanda
bunların s"yas" ve "deoloj"k etk"leş"mler"n" de tartışan tar"hsel maddec"
perspekt"f" tekrar gündeme get"rd";
bunu daha çok kavramsal çerçeve "le
sınırlı kalsa da akadem"k tar"hç"l"ğ"n
henüz "lk basamaklarında bulunan
yüksek l"sans veya doktora öğrenc"ler" de "zled". Sempozyum bu yönüyle (Cumhur"yet’"n "lk yıllarında akadem" dışında farklı b"r kulvarda farklı
b"r d"lle konuşan Ker"m Sad", Muh"tt"n B"rgen, İsma"l Hüsrev Tök"n, H"kmet Kıvılcımlı g"b") hem Osmanlı tar"h" hem de Börklüce ayaklanmasının
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yen"den ele alınması "ç"n yen" yaklaşımlar ve açılımlar ortaya koydu.
Alp Yücel Kaya, Ege Üniversitesi, İktisat
Bölümü

International Börklüce Mustafa
Symposium
The rebellions of Börklüce Mustafa and
Sheikh Bedreddin in 1416 pose some of
the most challenging historiographic
and religio-historical problems related
to early Ottoman religious and political history. To commemorate the
six-hundredth anniversary of the
rebellions, Izmir Metropolitan Municipality declared 2016 the “Year of
Börklüce Mustafa” and organized a
series of social and cultural events,
including an international Börklüce
Mustafa Symposium under the auspices of the Izmir Mediterranean
Academy.
The Symposium Organizing Committee intended to considerably widen
the exploration of the Börklüce Mustafa and Sheikh Bedreddin rebellions by
inviting contributions in several crucial areas in the study of the 14th to
early 15th century Europe, Mediterranean, Anatolia and the Balkans. These
ranged from the general economic
and social dynamics and transformations in these diverse regions during
this period, to the actual social, religious and philosophical dimensions
of the rebellions and their historical
topography and geography, as well as
other Balkan and Anatolian uprisings
which could be usefully explored from
their historical perspective.
Such a widened historical, socio-economic and religio-philosophical contextualization of the 1416 revolts has to be welcomed, given that
previous studies and conference
events investigating this problematic tended to focus predominantly on
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the figure of Sheikh Bedreddin and
his writings and world-view. The inaugural presentations of professors
Ahmet Arslan and Ahmet Yaşar Ocak,
which treated the rebellions in the
broader context of Ottoman religious
and intellectual history, were followed
by sessions on the historiography of
and widening source base for the dramatic political and religious transformations in the Balkan and Anatolia in the early fifteenth century.
Inevitably, the authorship and provenance of Tasvirü’l-Kulûb, a work ascribed to Börklüce Mustafa, triggered
some intense discussions – research
and debates on this text seem bound
to continue and premature conclusions should not precede its further
text-critical study and a proper critical edition.
The sessions on the socio-political
and socio-economic dynamics in Europe and the Mediterranean, on one
hand, and specifically in Anatolia, the
Balkans and the Izmir/Karaburun region, in the 14th to the early 15th-century, included a series of up-to-date
and incisive presentations which approached the problematic from a variety of interpretative angles. These
sessions also materialized one of the
principal aims of the symposium: to
integrate new methodological and theoretical approaches to the study of the
uprisings and social crises of the early
Ottoman era, including investigation
of demographic processes, tax-rebellions, the changing situation and reactions of the urban and rural poor, evidence of evolving ideas of collectivism
and common use of property.
While analyses of the immediate
historical context of the 1416 revolts
(the Ottoman interregnum, political
alliances in the Deliorman and Wallachia, etc.) found their deserved place
in the symposium program, especially interesting and innovative were
those presentations which oﬀered

scrutinies of unknown or little-known
relevant archaeological and written
data from the Deliorman and Thrace.
Such innovative contributions oﬀered
very valuable new material for a better
understanding of the historical geography and topography of the revolts.
The sessions on the religious and
philosophical dimensions of the rebellions were predictably wide-ranging and provoked some vigorous debates and exchanges. Contributions
in this sphere of study varied their
focus from investigations of earlier
Christian heterodoxy and heresy in
the Balkans and Anatolia (and in the
Aegean coastal area), religious and
philosophical trends in the late Byzantine and early Ottoman eras and possible interactions between the rebellions’ instigators and participants
with contemporary broader trends of
apocalypticism and ecumenism. The
final sessions which treated the rebellions in the much wider context of
popular uprisings in the Ottoman era
and current popular protest movements in Turkey raised a number of vital research and ideological questions
which deserve to be re-visited in future similar symposiums. These major questions include, among others,
the validity of employing terms such
“heresy” and “heterodoxy” in Ottoman religio-political contexts, the
application of approaches deriving
from the study of Christian liberation
theology in the exploration of the religious agendas of Ottoman-era popular protest outbreaks and movements
and bringing closer together the results and approaches in the study of
European medieval and early modern protest and rebellion to the corresponding developments in the Ottoman empire.
Undoubtedly, the volume of the
symposium proceedings will oﬀer a
rich and highly needed contribution
to the further study of all these major
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problems related to medieval and early modern European and Ottoman
religious and political history. The
symposium organizers should be congratulated for the realization of this
impressive event, which succeeded in
bringing together a rich variety of topics as well as diverse new or little-examined primary source material.
Yuri Stoyanov, University of London,
SOAS

Akdeniz’in Kıyısında: Körfezin
Değerleri
İzm"r Akden"z Akadem"s", Akden"z’"n
dünya "ç"ndek" yer"n", İzm"r’"n Akden"z "le "l"şk"s"n" ortaya koyarken
bunu İzm"r’"n geleceğ"ne bakıp anlamak perspekt"f"yle yapmaktadır. Bu
doğrultuda 2016 yılında İzm"r Körfez"’n" İzm"rl"ler"n gündem"ne taşıma stratej"s"n" ben"msenm"ş; “Akden"z’"n Kıyısında” üst başlığı altında
Körfez’e "l"şk"n ekoloj"k, tar"hsel, t"car", kentleşme, kültürel, sosyal ve
uluslararası boyutlarıyla b"r d"z" panel düzenlemek f"kr" ortaya çıkmıştır.
Bu değerler"n farkına varmak, bunları yeşertmek ve korumak "ç"n b"lg"n"n
kentl" "le paylaşılması, İzm"r Akden"z Akadem"s"’n"n ana hedefler"nden
b"r"s"d"r. Akadem" aynı zamanda karar ver"c"ler, akadem"syenler ve kentl"
arasında b"lg" akışını sağlamayı amaçlayan b"r m"syon üstlenm"şt"r.
Bu bağlamda 26 Mart 2016’da düzenlenen “Körfez’"n Değerler"” panel"nde akadem"syenler Körfez’"n
canlılığından, Kuş Cennet"’ne, kıyı
dalyanlarından, balıkçı kooperat"fler"ne ve Körfez’"n koruma alanlarına
uzanan deney"mler"n" ve b"lg"ler"n"
b"zlerle paylaştılar.
“Büyük Kanal Projes" Önces" ve
Sonrası: İzm"r Körfez"’n"n Canlılığı” üzer"ne konuşan Prof. Dr. Bülent
C"hang"r, 2000’l" yılların başında
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“Büyük Kanal Projes"” kapsamında
devreye alınan Atık Su Arıtma Tes"s"
sayes"nde, İzm"r kent"n"n büyük b"r
“ayıbından” öneml" ölçüde kurtulmuş
bulunduğunu "fade etm"şt"r. Sunumunda "nsan el"yle k"rlet"lm"ş den"zel ekos"stem"n geçm"şten günümüze değ"ş"m"n" görsel ver"ler eşl"ğ"nde
aktarmıştır.
Ekoloj"k anlamda Körfez’"n yakın
geçm"ş"m"zden günümüze değ"ş"mler"n" ana hatları "le ç"zen bu sunumdan
sonra Prof. Dr. Mehmet Sıkı “İzm"r
Kuş Cennet"’ne Kuş Bakışı” başlıklı konuşmasında ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerle koruma altında olan Ged"z Deltası’nda bulunan
Kuş Cennet"’ne yakından bakmış ve
sorumluluklarımızı aktarmıştır. İzm"r’"n doğaya açılan açık hava müzes" ve canlı doğal laboratuvarı n"tel"ğ"nde olan bu alanın Türk"ye’de gözlenen
474 kuş türünden 248’"ne ev sah"pl"ğ"
yaptığı; İzm"r Kuş Cennet"’nde kuşlardan başka yaban domuzu, t"lk", çakal,
tavşan, k"rp", gel"nc"k, porsuk, sansar
g"b" memel"ler"n de yaşamakta olduğu
b"lg"s"n" paylaşmıştır. Ömrünü bu alanın korunmasına adamış b"r akadem"syenden b"yo-çeş"tl"l"ğ"n önem" ve
korunması hakkındak" deney"mler"n" d"nlemen"n "nsanları gerçekten çok
etk"lem"ş olduğunu eklemek "ster"m.
Ged"z Deltası’nda yer alan lagüner alanları “Körfez’"n Kıyı Dalyanları” sunumunda Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu aktarmıştır. İzm"r Körfez"’n"n
kuzey"nde yer alan Ged"z Deltası’nda oluşan lagünler ve dalyanların sırasıyla Kırden"z, Homa, Ç"lazmak ve
Ragıppaşa "le güneyde Çakalburnu
Dalyanı olduğu b"lg"s"n" veren Tosunoğlu, bunlardan sadece Homa Dalyanı’nın çalışır olduğunu bel"rtm"şt"r. “Körfez"n Balıkçı Kooperat"fler"”,
Doç. Dr. Vahdet Ünal tarafından sunulmuştur. Sunumda kıyı boyunca
d"z"lm"ş, kentl" "le balıkçıyı, kara "le
den"z" b"rleşt"ren mezat yerler"n"n den"z kültürünün b"r parçası olduğunu
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vurgulanmıştır. Doç. Dr. Harun Güçlüsoy’un “Körfez’"n Korunan Alanları”
sunumunda, bu alanların yaşamsal,
çevresel, ekonom"k, kültürel ve sosyal
faydaları "le İzm"r Körfez"’ndek" mevcut (örneğ"n, Foça Özel Çevre Koruma
Bölges") ve öner"len (örneğ"n, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma
Bölges") koruma alanlarıyla, gelecekte
yapılması gerekl" faal"yetler hakkında
b"lg"ler paylaşılmıştır.

Akdeniz’in Kıyısında: İzmir
Körfezi’nde Deniz Kültürü
Henüz sıcakların bastırmadığı 14 Haz"ran 2016 günü düzenlenen “İzm"r
Körfez"’nde Den"z Kültürü” panel"n"n
amacı, kavurucu olacağını tahm"n ett"ğ"m"z yaza b"r ser"nl"k get"rmes" "d".
İzm"r Akden"z Akadem"s" olarak,
İzm"r Körfez"’n"n çevres"ne kattığı
ekoloj"k, tar"hsel, ekonom"k ve sosyal
değerler", Akden"z Havzası "ç"ndek"
etk"s"n" de ele alarak, 2016’da b"r d"z"
etk"nl"kle ele aldık. İzm"r kent" söz konusu olduğunda yaşam kal"tes"n" bel"rleyen en öneml" olgu, den"z ve den"zle kurulan "l"şk" b"ç"m", yan" “den"z
kültürü”dür. “İzm"r Körfez"’nde Den"z
Kültürü” panel"nde İzm"r Körfez"’n"n
sualtı, su üstü akt"v"teler" ve kıyıları
hakkındak" mevcut durumu, projeler" ve planlamaları ele alındı.
2012 yılında İç Körfez kıyısında
başlayan “İzm"rden"z Projes": Kıyı
Kullanımını Artırma Olanakları ve Kısıtlılıklar”, proje koord"natörü Has"be
Vel"beyoğlu tarafından sunuldu. Sunumda İzm"rden"z Projes"’n"n kapsamı, bugüne kadar yapılan çalışmalar,
tasarım yoluyla kıyı kullanıcılarına
sunulan olanaklar ve projen"n prosedürel açıdan taşıdığı kısıtlıklar katılımcılarla paylaşıldı. Kentl"n"n akt"f
olarak katıldığı, d"nley"c"ler tarafından çokça soru sorulan ve bolca öner"
yapılan tartışma bölümünde bu paylaşımın projen"n hayata geç"r"lme safhasında yapılmasının kentl" açısından

olumlu b"r etk"s" olduğu gözlemlend".
“İzm"r Körfez"’ndek" Akt"v"teler ve
İmkânlar” "se Türk"ye Yelken Federasyonu İzm"r Tems"lc"s" Hakan Kütük
tarafından sunuldu. Yelken sporunun
İzm"r Körfez"’nde gel"şt"r"lmes"ne yönel"k çalışmalara hız kazandırılması
gerekl"l"ğ"n" ortaya koyan Kütük, yelken sporunun son derece güvenl" ve
sakatlığı en az olan sporlardan b"r" olduğunu, yelken kullanıcısına karar
verme yeteneğ" de kazandırması açısından özell"kle çocuk ve gençler "ç"n
yaygınlaştırılması gerekt"ğ"n" vurguladı. Körfez’de yelken"n dışında sörf ve
kayt sörf g"b" d"ğer sporların arttığını
da bu sunumda öğrend"k. İç Körfez’de
den"z k"rl"l"ğ"n"n her geçen gün azalmasıyla farklı branşlarda su sporu yapan sporcuların, kurumların artırılması, tartışma bölümünde gündeme
geld". Özell"kle İç Körfez’de kayık kültürünün gel"şt"r"lmes", tar"hsel olarak
Körfez’de var olmuş İzm"r kayıklarının günümüze taşınması "steğ" vurgulandı. İç Körfez’de yapılacak olan
kıyı tasarımlarında, yelken, sörf, kayık, vb. araçlar "ç"n kentl"n"n rahatça
kullanab"leceğ" kıyı alanların planlaması "steğ" vurgulandı.
“Körfez’de Su Altında Zaman Geç"rmek” adlı sunumu yapan Barış
Şendem"r ve Murat Kaptan, Körfez’"n
mav" bayraklı plajları, çevres"ndek" değerler" ve sualtındak" zeng"n fauna ve florasıyla caz"p b"r çek"m alanı olduğunu d"le get"rd"ler. Körfez’"n
ekoloj"k karakter"n" İzm"rl"lere ve İzm"r’"n dışından gelen meraklılara "lg"
odağı hal"ne gelen scuba dalışları ve
su altı fotoğrafçılığı g"b" etk"nl"kler"
gösteren sunumlar eşl"ğ"nde anlattılar. Karaburun bölges"nde sport"f dalış eğ"t"mler" veren Barış Şendem"r’"n
ve İzm"r Büyükşeh"r Beled"yes" Gençl"k ve Spor Kulübü’nde sualtı görüntüleme takımında takım kaptanlığı ve
antrenörlük yapan Murat Kaptan’ın
akt"v"teler"n" paylaşmaları kentl" "ç"n
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somut örnekler görmeler" açısından
öneml"yd".
Paylaşılan b"lg"ler"n hayatımıza
g"rmes" "le zeng"nleşecek den"z kültürümüzün başka alanlarda da devam
etmes" d"leğ"yle.
Güzel Yücel Gier, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

İyi Tasarım/Good Design İzmir
İt"raz etmeyen, stat"k b"r sosyal varlık olarak yaşamını sürdüren b"r k"ş"ysek, tasarıma yatkın b"r z"h"n yapısına
sah"p olduğumuzu söylemek zor. Tasarımın temel"nde, öncek"n", daha önce
yapılmış olanı görmek, onun varlığını
aşacak önermelerde bulunmak yatıyor.
Bu yeteneğe sah"p olan “şey” b"r şeh"rse eğer, o şeh"rde yaşayanları da bağlayan b"r d"nam"zmden söz etmeye başlarız. İy" Tasarım/Good Des"gn İzm"r’e
"l"şk"n yaptığım yorumların çoğunda,
b"r şehr"n v"zyonuna “tasarım kent" olmak” g"b" b"r arzuyu/hedef" koymasının çok öneml" olduğunu vurguladım.
Bu hedefle hareket eden şeh"r geleceğe
kalma mücadeles"ne önde başlar.
Bu v"zyonun gerekler"n" yer"ne get"rmek, bu doğrultuda adımlar atmak
elbette çok daha öneml". İy" Tasarım/
Good Des"gn İzm"r büyük b"r buluşma.
Etk"nl"ğ"n programı sayfa sayfa önüme dökülmeye başladıkça "ş"n boyutunu daha "y" kavradım. Düşünün daha
bu "lk etk"nl"k… Önümüzdek" yıllarda,
etk"nl"ğ"n kavramsal çerçeves"n" çok
daha önceden açıklayab"ld"ğ"m"z günlerde karşılaşacağımız "lg" daha da büyük olacak, em"n"m. Tab"" bunun uluslararası boyutu, Akden"z ülkeler" de var.
O günlere ş"md"den hazırlanmak gerek.
Ün"vers"tedeyken, üyes" olduğum
amatör t"yatro grubu "ç"n b"r af"ş tasarlardım. Bu tasarım "ş" o kadar büyüdü
k", b"t"rme tez"m" af"ş tasarımı konusunda verd"m. O tez "ç"n usta tasarımcı Mengü Ertel’"n atölyes"nde yattım

144

kalktım. B"r öğrenc" olarak o dönemde yaşadığım sıkıntıyı şöyle özetleyeb"l"r"m: Çok şey tasarlıyordum ama neler
tasarladığımı k"mse b"lm"yordu. Fakülteler"n yıl sonu serg"ler"n" gezenler dışında k"mse ne yaptığımı görmüyordu.
Bu yıl b"r"nc"s" düzenlenen Ün"vers"teler Tasarım Sanat Bölümler" Mezun"yet
Projeler" Serg"s"/uTAS mesela… Tasarıma kafa yoran öğrenc"ler"n, büyük b"r
etk"nl"k kapsamında kend"ler"n" göstereb"lecekler", sesler"n" duyurab"lecekler" d"s"pl"nlerarası b"r serg". Tasarımla "lg"l" v"zyonu olan İzm"r’de nasıl b"r "nsan
kaynağı yet"şt"ğ"n"n en öneml" göstergeler"nden b"r" de bu serg".
İy" Tasarım/Good Des"gn İzm"r’"n
programına baktığımızda, daha önce
denemeler" yapılan tasarımı sokağa çıkarma, şehre dökme gayret"n"n örnekler"n" görüyoruz. İç M"marlar Odası’nın
Alsancak Vapur İskeles" önündek" atölyes", Endüstr"yel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun İy" Tasarım Otobüsü
4T’n"n İzm"r’"n Tasarım Rotası Gez"s"
g"b" etk"nl"klere önümüzdek" yıllarda
yen"ler" eklenecek. Güzel olan bunların
ş"md" b"r arada, gelecek vaat eden b"r organ"zasyonun çatısı altında gerçekleşt"r"l"yor olması.
Tasarım konusunda İzm"r çıtayı
yükselt"yor. Bu yüksel"şte, dört çalışma
alanından b"r"n" tasarım olarak bel"rleyen İzm"r Akden"z Akadem"s"’n"n rolünün altını her sefer"nde ç"zmek lazım.
Büyük b"r oluşum, ürün veren b"r oluşum. Buraya katkı sunan herkes", her
kurumu, her s"v"l toplum örgütünü sevg" ve saygıyla kucaklıyorum.
İlk İy" Tasarım/Good Des"gn İzm"r
etk"nl"ğ" “Çıktı/Output” kavramsal çerçeves"yle 17–19 Kasım 2016’da düzenlend". Etk"nl"k ve atölye programları "le açılan serg"lerle "lg"l" ayrıntılı b"lg"ye İzm"r
Akden"z Akadem"s" webs"tes"nden er"şeb"l"r: http://www."zmeda.org/Pages/
Etk"nl"kDetay.aspx?"d=2121
Mansur Tansu Gülaydın

