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Özet 

19- 20 Temmuz 2010 tarihleri arasında  Europen Institute of the Mediterranean (IEmed)  tarafından 

Barcelona Otonom Üniversitesinde 72 ülkeden 2000 civarındabilim adamının katılımıyla  Ortadoğu Çalışmaları 

Kongresi (World Congress for Middle East Studies- WOCMES) düzelmendi. Bu yazı sözkonusu kongrenin sonuçları 

hakkındadır. 

Anahtar kelimeler: Ortadoğu – wocmes -  Barcelona – Akdeniz 

 

Abstract  

World Congress for Middle East Studies (WOCMES), in which about 2000 scientists from 72 countries 

participated,  was organized by European Institute of the Mediterranean at the Autonomous University of  

Barcelona on 19-20 July 2010. This article covers the results of the congress. 

Kwywoeds: Middle East - wocmes -  Barcelona – Mediterranean 
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Kongre,  Europen Institute of the Mediterranean (IEmed)  tarafından İspanya Dışişleri 
Bakanlığının ilgili dairesi, Katalunya Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Barcelona Şehir 
Konseyi tarafından 19-24 Temmuz 2010 tarihleri arasında Barcelona Otonom Üniversitesi’nde 
yapıldı.  

Program sunuşunda belirtildiğine göre 72 ülkeden 2000 civarında bilim adamı ve 
araştırmacı katılmıştır. Gerçekten hemen dünyanın her yerinden, bütün Avrupa ülkelerinden, 
Orta Doğu ülkelerinden, Latin Amerika, Afrika ve dünyanın diğer ülkelerinden çeşitli ad ve 
ünvanla pek çok katılımcı vardı. Türkiye’den de yaklaşık 40 civarında akademisyen katılmıştı. 
Öte yandan yurt dışındaki üniversitelerde, mesela Almanya, İngiltere ve ABD’de lisansüstü 
eğitim yapan veya yapmış Türk katılımcılar vardı. 

İlk bakışta çok önemli ve büyük bir kongre gibi görünüyor. Gerçekten bu kadar bilim 
adamını bir kongre vesilesiyle bir araya getirmek önemli bir başarıdır. Ancak program ve 
kongrenin mahiyeti daha yakından incelendiğinde, durumun hiç de öyle olmadığı görülecektir. 
Bunu birkaç başlıkta değerlendirmek yerinde olacaktır. 

1. Kongre, Batı’nın Doğu imajını yansıtmak bakımından önemli bir fırsat oldu. Öteden 
beri hemen her aklı başında akademisyen tarafından dile getirildiği gibi, Batı’nın Orta Doğu 

imajı, daima olumsuzluk ve ötekileştirme üzerine kurulmuştur. Öteki daima olumsuzdur, 
kötüdür, medenîleştirilmeğe muhtaçtır.  

 Kongre için kayıt bürosuna gittiğimizde salonlardaki resim ve afiş sergileri hemen bu 
imajı çağrıştırıyordu. Asık suratlı, sakallı, anarşist tipler, fakr u zaruret görüntüleri, militan tipli 
ve hemen gördüklerini öldürmeye and içmiş tiplerin resimleri duvarları süslüyordu. İster 
istemez, Orta Doğu’da yani İslam aleminde hiç mi bir güzellik yoktu? diye sormadan 

edemedik. Çünkü Batı için Orta Doğu demek İslam alemi demektir. Artık Orta Doğu kavramı 
siyasî ve coğrafî bir bölge olmayıp, İslam alemiyle özdeşleşerek, kültürel bir mana ve mahiyet 
kazanmıştır. 

Keza, aynı salonlarda Avrupa’da alanla ilgili yayın yapan hemen bütün yayın evleri de 
yayınlarını sergilemişlerdi. Yayınlarda da aynı manayı ve politik hedefleri görmek 
mümkündür. Bilimsel değeri olan yayınlar da elbette vardı. Yalnız kitap fiyatlarının 

pahalılığını belirtmem lazımdır. 

2. Bahsettiğimiz bu politik yaklaşım, aynıyla programa da yansımıştır. Eğer program 
yakından incelenirse, bu husus açık olarak görülecektir. Zaten yıllardan beri Batı, böyle 
kongreler düzenliyor, orada kendi doğrularına göre bir Orta Doğu haritası çiziyor, ona inanıyor 
ve onu siyasi malzeme yapıyor. Onun için programda da Orta Doğu ile ilgili ne kadar ayrılık-
farklılık noktası varsa, hepsi ayrı birer oturum halinde programa alınmıştır. Ermeni Meselesi, 

zaten baş meseledir. Kürt Meselesi, en çok sarıldıkları meseledir. Bu oturumlarda Avrupa’daki 
kaçkınlar veya meselenin havale edildiği sözde yazarlar akıllarına geleni, bilimsellik adına 
serdettiler. Çerkes ve Dürziler hakkında da ayrı oturumlar düzenlenmişti. Basın, yayın, sinema, 
kadın, enerji, terörizm ve daha nice konularda kendi zaviyelerinde oturumlar düzenlemişler ve 
bu suretle kendi siyasî hedeflerini bilimsellik adına tescil ediyorlardı. Bunların çoğunda da 
bilimsel esaslar yoktu. 

Çünkü, bilimsel olduğunu zannettiğimiz Kongre’nin hiç de öyle bir endişesi yoktu. 
Müracaat eden ve 85-100 Euro olan katılım ücretini yatıran herkes katılmıştı. Tebliğler hiçbir 
surette bilimsel bir elemeden geçirilmemişti. Bunun sebeplerine  biraz sonra değinilecektir.  
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3. Bilimsel olduğunu, bilime gerekli değerin verildiğini düşündüğümüz Avrupa’nın 
gerçekte hiç de öyle olmadığı görülmüştür. Zira dünyanın dört bir yanından kendi imkânlarıyla 
Kongre’ye katılan bilim adam adamlarına, bırakınız yemek verilmesi, çay ve su servisi dahi 
yapılmamıştı. Her uluslar arası Kongre’de ev sahibi Komite, hiç olmazsa ilk gün veya son gün 

bir yemek verir, bu bilimsel bir gelenektir, bilim adamlarına, dolayısıyla bilime verilen bir 
değerdir. Oraya gelenlerin hiç birisi bu yemeğe veya çaya muhtaç değildir, zaten onlar kendi 
başlarının çaresine bakıyorlar. Herkes kendi imkânlarıyla otel buldu, kendi imkânlarıyla hava 
alanından oteline gitti, bu kadar kalabalıkta bu kabul edilebilir ama Kongre süresince bilim 
adamlarına gösterilen ilgisizlik kabul edilemez. 

Öte yandan yüzlerce bilim adamına üniversitenin öğrenci yurtları tavsiye edilmiş, pek 

çok meslektaşımız, ne kadar lüks olursa olsun, nihayetinde öğrenci yurdunda kalmak zorunda 
kalmışlardır. Hiç olmazsa bazı otellerle anlaşılıp, bilim adamları yönlendirilebilirdi. Ama bu 
yapılmadı, çünkü, Temmuz ortasında üniversiteye önemli bir kaynak sağlanmıştır. Her oda 
ortalama 400 Eurodan hocalara kiralandı ki bu da önemli bir meblağ yapar.  

Buradan da anlaşılıyor ki, bu Kongre, bilimsel değil, siyasi ve ekonomik mülahazalarla 
hazırlanmış bir kongredir. Ortalama iki bin kişinin birer haftalık harcamaları kişi başına bin 

Eurodan aşağı değildir. Bu da bir haftada 2.000.000 Euro yapar ki, ekonomik krizde olan 
İspanya için azımsanacak bir meblağ değildir. 

4. Kongre’nin dili İngilizce ve Fransızca idi. Bu husus da yukarıda zikrettiğimiz gibi, 
Batı’nın Doğu’ya bakış açısını yansıtmaktadır. Kongre’nin öznesi olan, adına Kongre 
düzenlenen Orta Doğu’nun dili, yani Arapça yoktur. Bu da Batı’nın tarafsızlık (!) ve 
bilimsellik (!) anlayışının başka bir boyutudur. Halbuki Arapça’nın bu Kongre’nin resmi 

dillerinden olması gerekirdi. Sanırım bu husus hiçbir Arap meslektaşımızın rikkatine 
dokunmamış olacak ki, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Fas, Nijer vb. Arap ülkelerinden geniş 
bir katılım vardı ve hepsi de tebliğlerini çoğunlukla Fransızca veya İngilizce verdiler. 

Hatta Orta Doğu’nun son dört yüz yıllık tarihi Osmanlı hakimiyetinde geçmiştir. 
Osmanlı kaynaklarını ve Türkçe’yi bilmeden nasıl Orta Doğu incelenir? Keza Türkçe de bu 
Kongre’nin resmi dilleri arasında olmalıydı. Bu hususta bizzat yaşadığım bir hadiseyi 

anlatmadan geçemeyeceğim. 

1987 veya 1989 yıllarında Fransa’nın Aix en Provence şehrinde Osmanlı Sosyal ve 
İktisat Tarihi Kongresi (önümüzdeki yıl Avusturya’da 12.si yapılacak olan kongre) için 
ismime yapılmış davet aldım. Bu daveti diğer arkadaşlara da dağıttım. O zaman Kongre’nin 
mahalli yetkilisi Daniel Panzac idi. İngilizce olan davet mektubunda, kongrenin dilinin 
İngilizce, Fransızca ve Almanca olduğu belirtiliyordu. Ben de yukarıda belirttiğim 

düşüncelerle, bu kongrenin asıl öznesinin Türk tarihi olduğunu, dolayısıyla Türkçe’nin de 
resmi dil olmasını, aksi halde katılmayacağımı ifade eden bir mektup yazdım. O sıralar 
elektronik haberleşme imkânı olmadığı için, yaklaşık bir ay sonra Sayın Panzac’tan mektup 
geldi ve “Türkçe’nin elbette kongrenin resmi dili olduğu” belirtiliyordu.  

O halde bize düşen yerinde ve zamanında haklı durumlarda haklılığımızı 
savunmalıyız. Gerçekten haysiyetli duruş karşısında hamiyetli Avrupalılar hakkı teslim 

ediyorlar. Elbette Türkçe’ye  sahip çıkmak bir yana, Türkçe’yi bilim saymadığımız gafletinde 
bulunduğumuz ve o aşağılık kompleksinden kurtulmadığımız müddetçe, dilimizi uluslar arası 
kongre dili yapmamız mümkün değildir.  

Netice olarak, her ne olursa olsun, özellikle genç akademisyenlerin böyle uluslar arası 
toplantılara mutlaka, her nasıl olursa olsun katılmalarının sağlanması şarttır. Tecrübeli, dil 
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bilen akademisyenlerin, tebliğsiz dahi olsa mutlaka bu toplantılarda olmalıdırlar. Bunu 
düzenleyen ve icra eden bir kurum mutlaka olmalıdır. Çünkü hemen her toplantıda, ülkemizi 
ilgilendiren bir mesele mutlaka bulunmaktadır. Devir, masa başında kendi dar alanında birkaç 
makale yazmak devri değildir. Ülkemiz her alanda dünyaya açılmaktadır, her alanda 

küreselleşmenin izlerini görmek mümkündür. O halde Türk üniversiteleri, bilim adamları da 
bu küresel gidişe ayak uydurmak zorundadır. Bilgi ve birikimini dünyaya yaymalıdır, dünyada 
kendisine karşı oluşan ve oluşması muhtemel gelişmeleri, bilimsel yönden alacağı tedbirlerle 
karşılamalıdır. Yeni dönem Türk akademisyenin en önemli misyonu bu olmalıdır. 


