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2012 yılında İzm%r Büyük-
şeh%r Beled%yes% bünyes%n-
de kurulan İzm%r Akden%z 
Akadem%s%, İzm%r’den Akde-
n%z’%n sadece tar%hsel değ%l, 
güncel bel%rley%c%l%kler%ne ve 
değ%şkenler%ne yepyen% pers-
pekt%fler açmayı hedefled%. 
Bu hedef doğrultusunda ger-
çekleşt%r%len %lk çalışma her 
boyutuyla Akden%z’% ele alan 
ve aynı zamanda çoğulluğu 
ve farklılığı bünyes%nde ba-
rındıran b%r b%rl%k özlem%n% 
d%llend%ren uluslararası b%r 
sempozy um oldu. 27–28 
Kasım 2014 tar%hler%nde 
gerçekleşen ve Akadem%’n%n 
kamuoyuna ve b%l%m dün-
yasına amacını ve hedef%n% 
duyurmasını sağlayan sem-
pozyuma on üç araştırmacı 
destek sağladı. Sempozyum-

da sunulan b%ld%r%ler Akden%z Akadem%s% Tar%h Koord%natörlüğü denet%-
m%nde b%r ed%tör kurulu tarafından yayına hazırlandı ve Haz%ran 2016’da 
okuyucu %le buluştu. K%tap, Kent-B%rey-Toplum, İkt%sad% ve Toplumsal Dö-
nüşümler, Kültür Havzası, S%yasal ve D%plomat%k Gel%şmeler ve Geleceğ%n 
Akden%z’% ve İzm%r olarak beş ana başlık etrafında şek%llenen, Akden%z’%n 
tar%hsel, kültürel ve s%yasal görüntüsünü sunan b%ld%r%lerle gelecek kuşak-
lara b%lg% ve kültür aktarımı s%mgeler%nden b%r% olarak yayın dünyasında 
yer%n% aldı.

Sempozyum sürec%nde olduğu g%b% yayın sürec%nde de %lk makale Ne-
d%m Gürsel tarafından sunulan “Akden%z Uygarlığı” başlıklı açılış konuş-
ması %çer%ğ%nden oluşmuştur. Gürsel bu yazıda tar%h%n zaman zaman yok 
saydığı, zaman zaman günlük yaşamın tekdüzel%ğ% %ç%nde sıradanlaştırılan 
Akden%z %nsanını kend%nden örneklerle, duygularıyla b%r yolculuk %ç%nde 
bet%mlem%şt%r.

“Akden%z’de Kent, B%rey ve Toplum” başlığı altında sunulan %lk b%ld%r% 
Alp Yücel Kaya’nın “XIX. Yüzyılda Doğu Akden%z L%man Şeh%rler%nde Ka-
dastro S%yaset%: Genel Çıkarın İnşasında ya da Yıkımında Özel Çıkarların 
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Rekabet%” başlığını taşımaktadır. Kaya çalışmasında 1830’larda başlayan 
Osmanlı Modernleşmes% sürec%nde kolekt%f verg% yükümlülüğünden b%rey-
sel verg% yükümlülüğüne geç%şte yaşanan sancılar, %st%sna ve ayrıcalıkları 
ortadan kaldıracak dolaysız ve genel b%r verg% s%stem% kurulması %ç%n ko-
şulların hazırlanması, mülk%yet sah%pl%ğ%n%n ve değer%n%n verg%lend%rme-
de etken b%r faktör olarak gözet%lmes%ne dönük tepk%ler ve bunun çözümü 
%ç%n uygulanan “Kadastro S%yaset%” ve kurumlarını ele almıştır. Bu dönü-
şüm sürec%n% Doğu Akden%z l%man kentler%nden örneklerle ele alan Kaya, 
kadastro s%yaset% %le öncek% dönemde avarız s%stem%nden beslenen ayan ve 
eşrafın çıkarlarının merkez% otor%ten%n genel çıkarı %le rekabet%n%n konuyu 
mal% süreçten çok hukuksal b%r süreç hal%ne get%rd%ğ%n% vurgulamıştır.

Zek% Arıkan’ın “Henr% P%renne ve Fernand Braudel’e Göre Akden%z” 
başlıklı b%ld%r%s% hem %lg%l% okuyucuda, hem de akadem%k tar%h eğ%t%m%n%n 
başında olan öğrenc%lerde yen% b%r Akden%z okuması %ç%n merak uyandıra-
cak n%tel%kted%r. Arıkan çalışmasında tar%h boyunca Akden%z’de güç denge-
ler%n%n değ%ş%m%n%n dünya s%yasasını yönlend%rd%ğ% b%lg%s%n% Akden%z tar%h% 
ve kültürü açısından %k% büyük tar%hç%n%n eserler%yle ortaya koymuştur. P%-
renne’n%n çalışması Akden%z’% başta İslam ve Hır%st%yan olmak üzere kül-
tür ve meden%yet çatışmaları bağlamında masaya yatırırken Braudel, Anal 
Ekolü’nü de besleyen en öneml% Akden%z perspekt%f%yle Akden%z %nsanının 
tar%h% ve tar%h%n de Akden%z %nsanını şek%llend%rd%ğ%n% resmetmekted%r

“Akden%z’de İkt%sad% ve Toplumsal Dönüşümler” başlığı altındak% %lk 
sunum %se Elena Frangak%s-Syrett’%n “Merkant%l Kap%tal%zm Sırasında İz-
m%r’%n Toplumsal Uzamında Ekonom%k Eğ%l%m ve Prat%kler%n Eşleşmes%” 
başlıklı b%ld%r%s%d%r. İzm%r’%n erken modern dönemde dünya ekonom%s%ne 
eklemlenme sürec%n% Osmanlı dünyasında örneklem olarak %nceleyen ça-
lışmada Frangak%s-Syrett t%caret%n ve parasallaşmanın bu eklemlenmede 
etk%nler%n% ve toplumsal sonuçlarını başlıklar hal%nde değerlend%rm%şt%r. 
Özell%kle İzm%r’%n coğraf%, demograf%k ve toplumsal yapısının bu eklemlen-
meye uygun olduğunu somut ver%lerle ortaya koyan %ncelemede, İzm%r’%n 
bu açıdan Osmanlı ekonom%s%n%n küreselleşmes%ne de katkı koyduğu tes-
p%t ed%lm%şt%r.

19. yüzyılın %k%nc% yarısından 1929 Dünya Ekonom%k Buhranı’na g%-
den süreçte küresel ekonom%n%n Doğu Akden%z’dek% etk%ler%n% Yunan%stan 
perspekt%f%nden değerlend%ren Sokrates Petmezas’ın b%ld%r%s% “İlk Küresel-
leşme Sürec%nde Doğu Akden%z’de Büyüme ve Kr%z: Yunan%stan’dan B%r Ba-
kış” başlığını taşımaktadır. Yunan%stan ekonom%s%n% tarımdan kentleşme 
ve endüstr%leşt%rmeye ve bu bağlamda t%caret%n% de Doğu Akden%z Osmanlı 
kentler%yle gerçekleşen tahıl t%caret%nden Avrupa t%caret%n%n taleb%ne yö-
neltmeye çalışır. 19. yüzyılın sonunda karşılaşılan s%yasal sorunlar ve 20. 
yüzyılın artan ekonom%k bunalım etk%ler%ne karşın bu dönüşüm kısmen 
başarıya ulaşmış ve Yunan%stan’ı küresel ekonom%n%n parçası hal%ne get%r-
m%şt%r.

V%ktor Azarya “Hayfa ve İzm%r: İk% Akden%z Şehr% Arasındak% Çarpıcı 
Benzerl%kler” başlıklı çalışmada Akden%z Kültürü %mges%ne yen% b%r pence-
re açmıştır. S%yasal sınırları bel%rleyen ulus-devletler%n oluşum sürec%nde 
kozmopol%t l%man kentler% olan İzm%r ve Hayfa’nın benzer sorunlarla karşı 
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karşıya kaldığını %rdeleyen çalışma bu tür karşılaştırma çabalarına öneml% 
b%r model teşk%l etmekted%r.

“Akden%z Kültür Havzası” başlıklı üçüncü oturumun %lk b%ld%r%s% Pros-
per Wanner’%n “Mars%lya ve Vened%k’te Faro Sözleşmes%’yle İlg%l% Görüşler” 
başlığını taşımaktadır. Avrupa Konsey%’n%n 2005 yılında %mzaladığı Top-
lum İç%n Kültürel M%rasın Değer% Sözleşmes%’n%n Mars%lya ve Vened%k’te 
oluşturduğu çevre b%l%nc%ne değ%nen çalışma bu uygulamaların İzm%r’de de 
gerçekleşmes% d%leğ% taşımaktadır. Aynı oturumun G%ann%s Epam%nondas 
tarafından “Modern%ten%n Şafağında Selan%k (1863-1873)” başlığıyla sunu-
lan b%ld%r% Selan%k’%n b%l%nen en esk% fotoğraflarından yola çıkarak şehr%n 
görüntüsündek% dönüşümü kültür ögeler%yle gözler önüne sermekted%r.

Sempozyumun “Akden%z’dek% S%yasal ve D%plomat%k Gel%şmeler” baş-
lıklı dördüncü oturumunda %lk sunum Alexandros Mall%as’ın “Ortak 
Gerçek Dünyamız: Hukuk, Güç ve Çıkar Üzer%ne” başlığını taşımaktadır. 
Uluslararası d%plomat%k %l%şk%lerde deney%m sah%b% olan Mall%as güncel 
uluslararası s%yasal sorunlar karşısında Ankara ve At%na’nın tutumlarını 
eleşt%ren görüşler%n% ortaya koymuştur. Ceng%z Aktar da “Avrupa B%rl%ğ%’n%n 
Akden%z Pol%t%kasını Son Gel%şmeler Işığında Okumak” başlıklı b%ld%r%s%n-
de Avrupa B%rl%ğ%’n%n Arap Uyanışı sürec% karşısındak% tutumuna eleşt%rel 
b%r perspekt%f kazandırmıştır. Aynı oturumda Ertuğrul Apakan tarafın-
dan sunulan “AGİT’%n İşb%rl%ğ%ne Dayalı Güvenl%k Model% ve Bunun Akden%z 
Bölges%n%n Güvenl%k M%mar%s% Üzer%ndek% Etk%ler%” başlıklı çalışma Akde-
n%z’%n jeopol%t%k durumunda AGİT %lkeler%n%n önem%n% ortaya koymaktadır. 
Y%ne Gal%p Yalman tarafından sunulan “Kıbrıs Sorunu” başlıklı çalışmada 
da Kıbrıs’ın son yüzyılda değ%şen uluslararası %l%şk%ler denges% ve oluşan 
çok uluslu yapılar ve karar merc%ler% uygulamalarına karşın değ%şmeyen 
sorunlu tar%h%n% kronoloj%k olarak %rdelenm%şt%r.

Sempozyumun “Geleceğ%n Akden%z’% ve İzm%r’%” başlıklı son oturumun-
da İlhan Tekel% tarafından sunulan “İzm%r Tar%h%’n%n İç%ne Yerleşt%r%leb%le-
ceğ% B%r Akden%z Üst Anlatısı” başlıklı çalışma tüm sempozyumun %çer%ğ%n% 
ve Akden%z Akadem%s%’n%n kuruluş amacını özetler n%tel%kted%r. İzm%r’den 
Akden%z’e bakmak, Akden%z’%n f%z%ksel, s%yasal, tar%hsel ve kültürel coğraf-
yasını algılamak açısından rehber n%tel%ğ%ndek% bu çalışma Akden%z’%n bü-
tünsell%ğ% ve bunun dünya tar%h%, uygarlığın ulaştığı nokta açısından önem% 
vurgusuyla son bulmaktadır.

Sonuç olarak bu b%ld%r% k%tabı ed%tör heyet%n%n eser%n önsözünde de 
d%le get%rd%ğ% g%b% üst anlatısı tar%he dayanan ancak ayakları bugünkü Ak-
den%z’e basan, İzm%r’%n Akden%z’le tar%hsel ve güncel bağını kuran b%r eser 
olarak k%taplıklardak% yer%n% almıştır. Kısa zamanda Akden%z’%n anakara-
sı %le adalarının da %l%şk%s%n% bütünleyen ve İzm%r’den Akden%z adalarına 
perspekt%f açan b%r başka sempozyumla bu çalışmanın taçlandırılması en 
büyük d%leğ%m%zd%r.
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