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Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya

Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya:
“Akademisyenler ve Öğrenciler Bodrum’a daha sık gelme bahanesi ararlar.”
Bodrum Institute çalıştayı, paneli ve yaz okulu eğitimleri için
bir süredir Bodrum’da bulunan
Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya ile
bu yeni oluşuma, Bodrum’a ve
dünya sistemlerine dair bir röportaj yaptık.
30 yıldır Bodrum’a gelip giden
ve bu nadide yarımada ile entelektüel bir bağ kuran Yalçınkaya
bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel yapısını geçmişten günümüze çok iyi tanıyan bir akademisyen olarak işi ve tutkusunu
Bodrum’da birleştiriyor.
16 Haziran günü resmi açılışı yapılan Bodrum Institute’ün adeta
bir kültür mıknatısı gibi uluslararası çapta akademisyenleri ve
öğrencileri bünyesine çekeceğine işaret eden Yalçınkaya bu eğitim oluşumu ile birlikte entelektüel veriler ışığında Bodrum’un
kalkınması ve marka değerinin
artması için katkı sunmayı da
hedefliyor.
Bodrum Institute oluşumu hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Bodrum Institute akademisyenlerin ve/
veya öğrencilerin çeşitli faaliyetlerini
gerçekleştirmeleri için bir araya gelmelerini sağlayan bir girişim. Entelektüelleri, öğrencileri ve akademisyenleri Bodrum’da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.
İlk yaz okulumuzu Bodrum Ticaret
Odası salonlarında düzenliyoruz. 6 farklı ülkeden 32 öğrenci var ve aralarında
ilk defa Bodrum’a gelenler de mevcut,
Bodrumlu olanlar da. Yaz okulu devam
ederken Bodrum Belediyesinin katkısı
ile eğitimlerimize kültür gezileri de dahil olacak. Ayrıca yine bu dönemde bir
çalıştay ile bir panel düzenledik. Bodrum
Institute faaliyetlerine başlarken zengin
bir etkinlikler menüsü ile işe başladı ki
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bundan dolayı çok mutluyuz.
Bodrum Institute’nün tek faaliyeti yaz/kış
okulları düzenlemek değil. Çalıştaylar,
yuvarlak masa toplantıları, kitap/makale
çalışmaları, panel ve konuşma düzenleme gibi akademik alana giren birçok
faaliyeti gerçekleştireceğiz. Amacımız
sözgelimi Nobel ödülü sahibi olanlar da
dahil olmak üzere ulusla ve uluslararası
çapta kişileri de buraya getirmek ve onların da Bodrum’a katkı sunabileceği ortamlar yaratmak. Cevat Şakir Kabaağaçlı
gibi tohum ekmeyeceğiz belki, ama insana yatırım yapmış olacağız. Çok verimli
çağında gelip buraya yerleşen deneyimli
ve donanımlı insanlardan da faydalanacağız. Bodrum’un cazibesi nedeniyle
olgunluk çağında buraya yerleşmiş olan

kişilerin birikimlerinden faydalanmak
en akıllıca olan kaynağımız. Bence o insanlara da Bodrum’a bir katkı sunma fırsatı verilmeli ve biz bunu yapacağız. Bu
kişiler buraya geldiğinde zaten buraya
aşık olup buraya dair bir şeyler yapmak
isteyecektir.
İyi insanlar, çalışanlar, okuyanlar bir yerde toplandığında oradan bir iyilik çıkar
zaten. Bu çalışmamız bir anlamda bir
deneme. Bodrum Institute’e dair her şeyi
kurumsal şekilde organize olarak bir yıllık bir sürecin ardından hazırladık. Başarısız olmamak için her şeyi düşündük.
Yerelin de desteği ile başarılı olacağımıza
inanıyoruz. Birçok modeli tartıştık en
son dernek üzerinden ilerlemeye karar
verdik; kar amacı gütmüyoruz.

İleriki aylarda ne gibi etkinlikleriniz
olacak?
Bodrum’u iyi yere götürecek olan iyi oluşumlardır. İyilik bulaşıcıdır, iyi bir şey
yaparsanız iyi şeyler her yere yayılır. Bizim bu yaz eğitim verdiğimiz Bodrumlu
öğrencilerimiz de var. Mesela Bodrumlu
öğrenciler annesinin babasının yanında
tatile geldiklerinde, okulları ayaklarına
gelmiş oldu. Eylül ayında Bodrum Belediyesinin Etrim Mevkiinde bulunan
İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesinin
sunduğu imkanlardan yararlanarak çevreci üniversite toplulukları ile birlikte
çevre kampı yapacağız. Eylül, Ekim ve
Kasım aylarından planladığımız yaz okulu ve çalıştaylarımız olacak. Hep nitelikli
ve uluslararası kabul edilebilir etkinliklere imza atacağız Doğru mekanizmaları
ve sistematiği kurup işlevselliği yaratıyoruz; ileri de elbette bu işlerin entelektüel
taban olarak yapacağımız işlerin boyutları büyüyebilir.
Bodrum Institute ileride bir Üniversite
projesine dönüşebilir mi? Böyle bir hedefiniz var mı?
Açıkçası şu andaki hedefimiz kendi işimiz olan akademik faaliyetleri en iyi şekilde ve yüksek nitelikte gerçekleştirmek.
Büyük lojistik, finansal ve hukuki düzenlemeler gerektiren üniversite kurmak
gibi etkinlikle için farklı bir organizasyona girmek gerekir diye düşünüyorum.
Halihazırda evrensel standartlarda akademik faaliyetler gerçekleştirmeye odaklanıyoruz. Bodrum’u büyün dünyadan
sosyal bilimler ve uluslararası ilişkiler
dallarındaki akademisyenlerin sürekli
gelmek isteyeceği bir yer haline getirmek
daha önemli. Dünya’nın en iyi üniversitelerinden akademisyenler ücretli akademik izinleri için Bodrum’a gelmelerini;
makale ve kitaplarını burada yazmalarını
istemelerini çok önemsiyoruz.

ortadan kalkacaktır. Açıkçası yerelden
gelecek işbirliği ve destek önerilerine her
zaman açığız.
Bodrum’un sahip olduğu yüksek insan
kaynağı, yerel yönetim, Ticaret Odası,
iş dünyası ve hayırseverlerin varlığı bizi
Bodrum’u seçmeye yönlendirdi.
Bodrumla olan bağınız nedir? Bodrum
Institute neden Bodrum’da kuruldu?
Ben Bodrum’a 30 yıldır geliyorum. 30
yıl önce sualtı merakımla, dalgıçlık öğrenmek için gelmiştim; son 3-4 yıldır
da yelkencilikle ilgileniyorum. Akrabalarımdan da burada yaşayanlar var ama
ben hep tatilci olarak geliyordum.
Akademisyen olarak dünyada birçok
yeri görme fırsatım oldu ve aslında Bodrum’da yapmak istediğimize benzer birçok örneği dünyanın çeşitli yerlerinde
gördüm. Kurduğumuz girişim için ülkemizdeki en uygun ve akıllıca yapılacağı yerin Bodrum olduğunu düşündük.
Açıkçası Dünya’daki örneklerin hiç biri
Bodrum kadar güzel değil. Bu tür akademik faaliyetler Monaco’da var, San Remo’da, Como gölünde, Alplerde ve daha
başka birçok yerde var. Ancak oraların
güzelliği Bodrum’la yarışamaz tabi ki.
Bodrum’un güzel, istisnai bir yeri var.
Ayrıca Bodrum tarih boyunca medeniyetlere kucak açmış Ege Bölgesinde ol-

ması istisnai bir durum yaratıyor. Açıkçası Bodrum’un sahip olduğu yüksek
insan kaynağı, yerel yönetim, Ticaret
Odası, iş dünyası ve hayırseverlerin varlığı bizi Bodrum’u seçmeye yönlendirdi.
Şüphesiz ulaşım ve konaklama imkanlarının çeşitliliği bir başka avantaj olarak
ön plana çıkıyor.
Bodrum’un geçirdiği değişim hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bence pandemi ve gelişen teknoloji insanların çalışma ve eğitim davranışlarında değişikliğe yol açtı. Bunun bir sonucu olarak Bodrum’un kışlık nüfusu üç
kata kadar arttı. İnsanların işe gitmeden
evden çalışabilme imkanlarının artmasının bu duruma dair yüksek bir etkisi
olduğunu biliyoruz. Bu imkana sahip
olan insanlar da doğal olarak yaşanması güzel yerlerden işini yapma gibi bir
davranış biçimi geliştirdi. Dolayısıyla
pandemi ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlar Bodrum’un kış aylarındaki
bir anlamda kalıcı nüfusunu artırdı. Öte
yandan, insanlar nasıl uzaktan çalışmak
için Bodrum’a geliyorsa; biz de akademik entelektüel birikim için de buraya
gelinebileceğini ve ikisinin bir araya getirilebileceğini gösteriyoruz. Bodrum
Institute sayesinde akademisyenlerin
veya öğrencilerin dersten çıktıklarında
çok güzel bir ortamda unutulmaz bir
deneyim yaşamlarını sağlayabileceğiz.
Şu andaki planlarımıza göre Bodrum

Yerel halk için çalışmalarınız olacak mı?
Yaz okulumuzda iki Bodrumlu öğrencimiz var, halka açık panel gibi etkinlikler
yapabiliriz. Bir de Bodrum’daki STK’lar
ile neler yapabileceğiz bakacağız. Siyasi aktivizmimiz yok ancak entelektüel
anlamda etkinliklerimize katılmak isteyenlere etkinlikler açık olacak. Temmuz-Ağustos aylarında etkinliklerimiz
yüksek sezon olduğu için daha kısıtlı
olacak. Ama ileride kalıcı bir lokasyona
ulaştığımızda yüksek sezon kısıtlamamız
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Institute’de online faaliyet düzenlemeyi
planlamıyoruz. Çünkü bizim faaliyetlerimize katılmak için insanların Bodrum’a
gelmelerini istiyoruz. Bodrum arkeoloji,
kültür, eğlence, doğa, sanat, spor ve tabii ki entelektüel aktivitelerini aynı anda
yaşanabilecek bir yer. Öte yandan itiraf
edelim akademisyenler ve öğrencilerin
de Bodrum’a daha sık gelebilme bahanesine ihtiyaç duyduğunu da not edelim.
Uluslararası anlamda Bodrum’u nasıl
buluyorsunuz?
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
bölümünde görevli olan Prof. Dr. Birgül
Demirtaş geçen yıllarda yerel yönetimler
ve belediyelerin Uluslararası İlişkiler Çalışmaları hakkında bir araştırma gerçekleştirmişti. Daha sonra bu araştırmasını
bilimsel bir makale şeklinde yayınladı ve
o araştırmadan açıkçası çok etkilenmiştim. Daha sonra biz TOBB Üniversitesi’ndeki öğrencilerimize yeni bir alan açtık.
Şu an TOBB Üniversitesindeki öğrencilerimiz Türkiye Belediyeler Birliği ve
uluslararası ilişkiler ofisi olan belediyelere Ortak Eğitim kapsamında staj yapmaya gönderiyoruz. Daha genel konuşursak
diyebilirim ki Belediyeler de uluslararası
ilişkiler yapıyor ve Belediyelerin de diplomata ihtiyacı var. Aslında ticaret odalarının da diplomata ihtiyacı var, örneğin
Ticaret Odası Başkanının Kos’taki ticaret
erbabı ile görüşmesi de aslında bir diploması. İletişim ve ulaşımda meydana
gelen teknolojiler yerelin yerelle diploması yapmasına imkan verdi. Örneğin
Balkanlarla yoğun çalışan belediyeler
var. Savaştan önce Gaziantep Halep arasındaki ilişkiler, Kars Batum arasındaki
ilişkiler, ülkemizin birçok şehrinin sahip
olduğu kardeş şehirler, Bodrum Belediye’sinin Malta’da yürüttüğü faaliyetler
gibi birçok örnek var. Dolayısıyla artık
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri öğrencileri için diplomasi mesleğini seçebilmelerinin tek alternatifi artık
Dışişleri Bakanlığı değil. Bu çerçevede
genel anlamda yerelin Uluslararası alandaki yeri inanılmaz seviyede gelişti. Bodrum’un özel durumuna bakacak olursak,
Bodrum sadece Türkiye’den değil dünyanın her yerinden insanlar için bir cazibe
merkezi ve bu durum ise Bodrum’un evrensel kabulünü artırıyor. Örnek vermek
gerekirse, Bodrum Institute olarak, sözgelimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
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terini etkinliklerimize getirmekte zorluk
çekmeyeceğimizi düşünüyorum.
Bodrum insanı barışa, güzelliğe sevk
ediyor diyebilir miyiz?
İklim ve coğrafya... Her ikisi de tarih boyunca değişmeyen ve Bodrum’un sahip
olduğu değerler. Sonuçta Ege boyunca
antik kentlerin olması tesadüf değil. İnsanlar rahat ve huzurlu yaşayacağı iklim
ve doğa örtüsünün olduğu yere gidiyor.
Onun için Efes var, Sagolasos var, Bergama var. İnsanlar o zaman da rasyonel
tercihler yaptığı için orada yaşayıp çok
büyük şehirler kuruyorlardı bugün de
bunun devam etmesi son derece normal.
Bu avantaj sayesinde bu topraklarda birçok medeniyet kurulmuş ve kültürel birikim sağlanmış. Bizim yaptığımız ise bu
birikimden faydalanmak. Umuyorum ki
dolaylı da olsa sorunuza yanıt verebilmişimdir.
Daha genel bir soru soracak olursak;
Dünya sizce nereye gidiyor? Bunca teknolojik gelişmeye karşın Dünya’daki
ekonomik krizlerin olması, gıda krizi,
savaşların hala sürmesi gibi bir ironi
mevcut, bunu nasıl yorumlarsınız?
Dünya’da şu an kötümserlik ön planda.
Dünya’daki liberal sistem ciddi tehdit
altında. Özellikle Rusya’nın saldırganlığı ve Ukrayna işgali sonrası başarı elde
ederse uluslararası sitemde tekrar devletler için toprak kazanımı dönemini açılabilir. Böyle bir dönemin açılması liberal
dünya düzeninin zarara uğraması anlamına gelir. Bu durum günümüzde sahip
olduklarımızın sekteye uğraması anlamına gelir.
Bir tarafta devletlerin yarattığı böyle bir
tehdit mevcut iken, diğer tarafta ise bilim ve teknolojinin sunduğu inanılmaz
rahatlık ve fırsatlar var. Bir tarafta devletler bir tarafta bilim ve teknoloji! Burada hangisinin galip çıktığını göreceğiz.
Muhtemelen bilim ve teknoloji her şeyin
üstünden geldiği gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek. Belki devletler ellerinde
tuttuğu çok yüksek yetkileri kaybedecek;
çünkü devlet savaş getiren barışı götüren
güvensizlik yaratan bir unsur haline gelirse insanlar güvenlik getiren tarafa yönelirler. Dolayısıyla günümüzde maruz
kaldığımız tehdit çok yüksek ve tekrar
devletlerarası savaşların olduğu dönemlere geri dönebiliriz. Öte yandan, bilim

ve teknolojinin hayatımızın her alanını
kolaylaştıran gelişmelerin çok büyük bir
hızda ilerlemesi umutlu olmamız için iyi
ve kuvvetli bir neden. Sanırım bir dönüşüm sürecini yaşıyoruz ve her şeyi yaşayarak göreceğiz.
Peki, bir karmaşa döneminden sonra
durgun ve daha çok önümüzü görebileceğimiz bir döneme ne zaman gireceğiz
sizce?
Sosyal bilimlerin gelecekle ilgili tahmin
yapması çok zordur, ancak şöyle diyebilirim ki ne olacaksa tarih boyunca olduğundan daha hızlı olacak. Artık her şey
çok hızlı ilerliyor. Bilim ve teknolojinin
sunduğu kolaylıklar bu hızı yaratıyor. Bu
gelişmişliği insanlar olumlu kullanır diye
tahmin ediyorum; ancak devletler de
buna kendini adapte etmek durumunda.
Çevresel tehditler, küresel ısınma etkileri
bu süreci hızlandırabilir mi?
Bence çevre konusu ciddi bir test insanlık için. İnsanlığın bir araya gelerek gelmekte olduğunu gördükleri bir belayı
çözüp, çözemeyeceğini göreceğiz. Kanımca pandemi bunun için iyi bir sınavdı ve eşitlikçi bir sınav verebildiğimizi
düşünmüyorum. Pandemiden çıkardığımız dersleri çevre konularında iyi yönde
kullanabileceğimiz konusunda iyimser
olmak istiyorum.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bodrum Institute oluşumumuzu destekleyen Bodrum Belediyesi’ne, 2 hafta
süreyle eğitimlerimize ve akademik panellerle ilgili çalışmalarımıza destek sağlayan Bodrum Ticaret Odası’na, konaklamaya destek sağlayan Gümbet Serpina
Otel’e, akademisyen ve öğrencilerimize
sonsuz teşekkürlerimiz sunarım. Hep
birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.
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