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Bir Akdeniz Üst Anlatısı İçinde İzmir*
İlhan Tekeli**
I. G!r!ş
İzm"r Büyükşeh"r Beled"yes" 2009 yılında düzenled"ğ" Kültür ve Sanat
Çalıştayı’nda, İzm"r’"n f"k"r önderler"n"n ve İzm"r’" sevenler"n katkılarıyla üç öğel" b"r v"zyon saptamıştı. İzm"r’"n tasarım ve "novasyon kent" olması, Akden"z’de b"r çek"c" odak oluşturması ve demokrat"k b"r yönet"ş"me sah"p olması öngörülmüştü. Son beş yılda bu v"zyon İzm"r’de
ben"msend". İzm"r Büyükşeh"r Beled"yes" de bu v"zyon paralel"nde İzm"r-Den"z, İzm"r-Tar"h g"b" projeler gel"şt"rd" ve uygulamaya başladı.
Bu v"zyonu yaşama geç"rmek "ç"n hem b"r düşünce kuruluşu hem de demokrat"k b"r platform "şlev" görmek üzere İzm"r Akden"z Akadem"s"’n"
kurdu. V"zyonlar, kentler"n geleceğ"n" yönlend"rmek "ç"n gel"şt"r"lm"şlerd"r. Ama aynı zamanda tar"he bakışını ve kavrayışını da değ"şt"rmekted"r.1 İzm"r tar"h"n"n, Akden"z perspekt"f"yle yazılması İzm"r tar"h"ne
yen" der"nl"kler kazandıracaktır. Her v"zyon ancak tar"hle bütünleşt"ğ"nde anlamlılık kazanarak coşku üreteb"l"r hale gelecekt"r. Akadem"
İzm"r’"n v"zyonuna böyle b"r tar"hsel der"nl"k kazandırmak "stemekted"r. Bu nedenle Akden"z üzer"ne b"r üst anlatı oluşturmaya çalışacağım.
Böyle b"r üst anlatı, İzm"r tar"h"n"n "ç"ne yerleşt"r"leb"leceğ" b"r çerçeve
get"reb"leceğ" "ç"n İzm"r’"n tar"h anlatısının kurgulanmasında yen" boyutlar sağlayab"lecekt"r.
Akden"z’"n kentler" özell"kle de l"man kentler", doğası, çevres" ve
benzerler"yle "l"şk"l" konularda çok sayıda monograf"k çalışmalar yapılıyor.2 Akden"z’le "lg"l" b"lg"ler"m"z geçm"ş yıllara göre hızla artıyor.
Ama henüz Akden"z ve çevres"nde oluşan tar"h" coğrafyayı oturtab"leceğ"m"z, üzer"nde anlaştığımız b"r üst anlatımız yok. Günümüzde Kuzey Akden"z ülkeler"n"n büyük b"r kısmı AB "ç"nde b"r araya gelm"ş olsalar da günümüz Akden"z’" temelde b"r ulus devletler Akden"z’"d"r. Belk"
de her ülken"n, Akden"z kavramıyla "l"şk"s"n" kurarken, ulus devlet olma
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güdüler"n" ger" planda tutmayışları/tutamayışları, b"r üst anlatı üzer"nde uzlaşılamayışın da temel neden" olmaktadır. Akden"z konusunda b"r
üst anlatı kurulab"lmes", aynı zamanda b"r Akden"z k"ml"ğ" "nşası olarak görüleb"l"r. Bu Akden"z k"ml"ğ" başka k"ml"kler"n yadsınması anlamına gelmez. Günümüzün çok k"ml"kl" b"reyler dünyasında her b"rey"n
taşıdığı çok sayıdak" k"ml"kler"nden b"r" olacaktır.
Akden"z’"n üst anlatısı her dönem"n"n anlatısını kurarken, bu dönemlerdek" üç öneml" n"tel"ğe "l"şk"n açıklamalar get"rmek durumundadır. Bunlardan b"r"nc"s" her dönemde Akden"z’"n b"r b"rl"k ya da bütünlüğü nasıl sağladığını açıklamak olacaktır. İk"nc"s" Akden"z’"n bu
bütünlüğün yanı sıra, değ"ş"k konularda çok sayıdak" farklılığı nasıl yarattığı ve "ç"nde barındırdığı üzer"nde duracaktır. Üçüncüsüyse "çerd"ğ"
gel"şme d"nam"ğ"n"n yer" ve n"tel"ğ"n" bel"rlemek olacaktır. Her dönem"n
tar"h" coğrafya3 üst anlatısı o dönem"n değ"şme d"nam"ğ" "ç"nde o dönem"n farklılıklarının ve bütünlüğünün nasıl üret"ld"ğ"n" ortaya koyacaktır. Bu anlatıda coğrafyayla "l"şk" determ"n"st"k olarak değ"l olumsal
"l"şk"ler olarak kurulacaktır. Olumsallık "l"şk"ler"n"n kullanılacağı "ç"n
farklılıkların ortaya çıkışının kavranması kolaylaşacaktır. Bu üst anlatının nasıl kurulab"leceğ"ne açıklık kazandırmak "ç"n üst anlatının üç n"tel"ğ"n"n nasıl ele alınab"leceğ" ya da alınması gerekt"ğ" üzer"nde ayrı b"r
tartışma yürütel"m. Önce bell" b"r dönem Akden"z’"n b"rl"ğ"ne, bütünlüğüne "l"şk"n saptamanın k"m tarafından ne zaman yapıldığı üzer"nde durulacak. Böyle b"r yargının gel"şt"r"leb"lmes" "ç"n yeryüzüyle "lg"l" b"lg"n"n gel"şm"ş olması ve “Akden"z” adının ver"lm"ş olması gerek"r.4
Böyle b"r farkındalık oluştuktan sonra, b"rl"ğ"n varlığı yargısı Akden"z’de yaşayanlarca ya da Akden"z dışında yaşayanlarca algılarına dayanarak ver"leb"l"r. Bunlardan b"r"nc"s" "çten, "k"nc"s"yse dıştan yapılan
saptamalardır. Akden"z’de yaşayanların böyle b"r yargıyı gel"şt"reb"lmes" "ç"n “Akden"zl" olma” sürec"n" yaşamış olmaları gerek"r. Dışarıdak"ler"n böyle b"r yargıyı gel"şt"rmes" "ç"n de Akden"z’" dışsallaştırab"lm"ş
olmaları gerek"r. Her "k" yargı da özneld"r. B"rl"k yargısını vereb"lecek
üçüncü aktörse tar"h ya da tar"h"-coğrafya yazıcısıdır. Tar"h yazıcısı bu
yargıyı ele aldığı dönemle arasına uzun b"r zaman mesafes" koyduktan
sonra vermekted"r. Bu yazıda ben" esas olarak "lg"lend"ren, bu üçüncü
aktörün yargıları olacaktır. Günümüz Akden"z’"n" ele aldığımızda, her
üç yargı da ver"leb"l"r ve "nceleme konusu olab"l"r. Ancak on b"n yıl önces"ne g"tt"ğ"m"zde, böyle b"r yargıda bulunmak olanaksızdır. İnsanın
ve "nşa ett"ğ" kültürün kapas"teler" bu tür yargıların ver"lmes"n" henüz
olanaklı hale get"rmem"şt"r. Akden"z’"n "lk dönemler"nde hatta neol"t"k
3 Bu konuda bkz. Allan Baker, Geography and History: Bridging and Divide (Cambridge:
Cambridge University Press, 2003); Robin A. Butlin, Historical Geography (Londra:
Edward Arnold, 1993).
4 Lat"nce ve İng"l"zcedek" adı “Med"terranée”de kasted"len karalar arasında b"r olgudur.
Romalılar "ç"n kend" denet"mler"n"n tümlüğüne "şaret eden “Mare Nostrum”dur. Yahud"ler
"ç"n “Yam Gadol”, büyük den"zd"r. Mısırlılar "ç"n “Yeş"l Den"z”, Türkler "ç"n “Akden"z”d"r.
Bkz. Dav"d Abulaf"a, Büyük Den$z, çev. Gül Çağalı Güven (İstanbul: Alfa Tarih, 2012), 19.
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devr"m oluştuktan sonra "nsanların algılayab"ld"kler" zaman ve mekân
yayılımları çok sınırlıdır. Dünyaya "l"şk"n coğrafya b"lg"s" henüz gel"şmem"şt"r. Akden"z d"ye tanımlanmış b"r den"z yoktur. Akden"z b"l"nmed"ğ" "ç"n de "ç"nden ya da dışından onun bütünlüğü "ç"n b"r yargıda
bulunamaz. Akden"z’"n, on b"n yıllık yaşamının "lk dönemler" konusunda b"rl"k yargısında bulunab"lecek tek aktörün, tar"h ve coğrafya b"l"m"
bell" b"r gel"şme gösterd"kten sonra ortaya çıkan tar"h" coğrafya yazıcıları olduğu söyleneb"l"r.5
İlk dönemlere g"d"ld"ğ"nde, tar"h" coğrafya yazıcısının Akden"z alanının bütünlüğü konusunda ulaşacağı yargının öznel b"r dayanağı olamaz, ancak nesnel bulgulara dayanarak yapacağı çıkarsamaları kullanarak gel"şt"recekt"r. Böyle b"r yargıda bulunanlar Akden"z’"n b"rl"ğ"n"
"k" farklı mantığa dayandırab"l"r. Bunlardan b"r", Akden"z toplumunun
"şley"ş" ve "ç d"nam"kler"ne dayanarak "çten üret"len b"r b"rl"kt"r. İk"nc"s"yse, dış d"nam"klere dayandırılan b"rl"k çıkarsamasıdır.
12-16. yüzyıl arasındak" Akden"z’"n bütünlüğüne "l"şk"n çıkarsamalar yapmış olan Braudel6 bu çıkarsamalarını üç saptamaya ve "k" mekan"zmaya dayandırarak gel"şt"rm"şt"r. Bu saptamaların b"r"nc"s", Akden"z’"n kapalı b"r "ç den"z olması, "k"nc"s" Akden"z’"n kuzey-güney
hattının dar olması, kıyı boyunca enlem"n fazla farklılaşmaması dolayısıyla "kl"m"n büyük farklılıklar göstermey"ş", üçüncüsüyse den"zde
ulaşım teknoloj"s"n"n bell" b"r gel"şm"şl"k düzey"ne ulaşmış bulunmasıdır. Bu saptamalara dayanarak Akden"z ve çevres"nde benzer yaşam
kalıplarının doğmasını çıkarsamak "ç"n de "k" mekan"zmadan yararlanılmaktadır. Bunlardan b"r"nc"s", "nsanların benzer f"z"ksel etk"ler karşısında, benzer uyum b"ç"mler" göstermes"d"r. İk"nc"s", bell" b"r düzeyde
den"z ulaşımı kapas"tes" gel"ş"nce topluluklar arasında t"caret"n, karşılıklı etk"leşmen"n gel"şmes" sonucunda teknoloj"ler"n, f"k"rler"n, "nançların yayılmasının hızlanmasıdır. Oysa 17-19. yüzyıl Akden"z’"ne "l"şk"n
bütünlük açıklamaları, Akden"z’"n kend" dışındak" gel"şmelere uyum b"ç"mler"ne dayandırılmak durumunda kalacaktır.
Akden"z’"n b"rl"ğ" ya da bütünlüğü konusunda yapılan çıkarsamalar
büyük ölçüde tar"h"n akışı "ç"nde "nsanlığın, üret"m ve ulaşım teknoloj"s"nde ve kap"tal" harekete geç"reb"lme kapas"tes"ndek" gel"şmelere bağlı
olduğunu gördük. Akden"z’e atfed"len b"rl"ğ"n toplumda "nşa ed"lm"ş kapas"teye bağlı olduğunu kabul ed"nce, bu b"rl"k olgusuna yüklenen "çer"ğ"n de zaman "ç"nde değ"şeceğ"n" kabul etmek gerekecekt"r. İk"nc" olarak, Akden"z’de çeş"tl"l"ğ"n üret"lme mekan"zmaları üzer"nde durmak
gerek"r. Bu çeş"tl"l"k üç ayrı düzeyde ele alınab"l"r: İnsanlar, kent ve egemenl"k alanları düzey"nde. Üçüncü olarak, her dönemde Akden"z üst
anlatısı "ç"nde gel"şme d"nam"ğ"n"n nasıl hesaba katılab"leceğ" üzer"nde
5 Bu konuda bkz. Beau R"ffenburg, Ant$k Dönemden Günümüze Har$tacılar, çev. Çağlar
Sunay (İstanbul: Türk"ye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012).
6 Fernand Braudel, The Med$terrenean and the Med$terrenean World $n the Age of Ph$l$p II,
C"lt II (New York: Harper and Row Publ"shers, 1972).
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duralım. Kurulacak anlatının "lk açıklık kazandırması gereken konu değ"şme d"nam"ğ"n" yaratan etkenler"n Akden"z havzası "ç"nden m", dışarıdan mı geld"ğ" olacaktır. Akden"z tar"h"n"n "lk dönemler"nde, dünya uygarlığını "lerleten "novat"f kapas"ten"n büyük ölçüde Akden"z’"n "ç"nde
kaldığını b"l"yoruz. Ama Akden"z’dek" toplumsal gel"şmen"n anlatısını
bu "novat"f "lerlemen"n doğrusal b"r toplamı olarak kurgulamak doğru
olmaz. Bu dönemde b"le b"r dış d"nam"ğ"n varlığından söz etmek gerekecekt"r. Akden"z dışındak" dünyaya göre daha "ler" b"r noktaya varınca,
dıştan saldırılarla/göçlerle karşılaşmaktadır. Yen" uyum mekan"zmaları ortaya çıkmaktadır. Dünyayı gel"şt"ren "novat"f gel"şme odağı Akden"z’"n dışına kaydığında, Akden"z’de farklılıkların ve b"rl"ğ"n üret"lme
mekan"zmaları yen" b"r n"tel"k kazanacaktır. Bu "novasyon, büyük m"ktardak" kap"tal" hareket ett"reb"lme odağının Akden"z dışına kayması,
Akden"z’dek" gel"şmeler" bel"rleme gücünün Akden"z havzası dışına çıkması sonucunu doğurmuştur.
Akden"z tar"h" coğrafyasının üst anlatısının öğeler"n" gördükten
sonra, bu üç öğeye dayanarak bu üst anlatının nasıl kurgulanacağını ele
alalım. On b"n yıllık b"r Akden"z tar"h" yazılırken, alt dönemlere ayrılması gerekmekted"r. Böyle b"r anlatı "ç"n dönemler saptanırken, gel"şme
d"nam"ğ"n"n n"tel"ğ"ndek" farklılıklar ve bütünlüğünden anlaşılanlarla
farklılık ve bütünlük mekan"zmalarının değ"şmeler" esas olarak saptanacaktır.
G"r"ş bölümünden sonra Akden"z’"n oluşumunu ve gel"ş"lmes"n" etk"leyen temel coğraf" değ"şkenlerle teknoloj"k ve örgütsel gel"şmeler"n
yarattığı kapas"te dönüşmeler" ele alınacak. Bu bölüm, gel"şt"r"lecek Akden"z üst anlatısının dayanacağı g"rd"ler" oluşturacaktır. Üst anlatının
kurgulanmasına daha sonrak" bölümde geç"lecekt"r.
II. Her Dönem Akden!z’!n Tar!h! Coğrafyasını Bel!rleyen F!z!k!
Coğrafya, Teknoloj!k Gel!şme ve Örgütlenme Düzey!ne İl!şk!n
Etkenler
MÖ 8000’den önce dünyada Akden"z yoktu. Yeryüzünün ısınması sonucu MÖ 8000’de buzulların er"mes"yle Atlant"k Okyanusu yüz y"rm" metre yüksel"nce, okyanus suları Cebel"tarık Boğazı’ndan, günümüzdek"
Akden"z kapalı havzasına akmaya başladı. Akden"z oluşmadan, bu kapalı havzada b"rb"r"yle "l"şk"s" olmayan göller bulunuyordu. Okyanustan
akan sular büyük b"r "ç den"z" oluşturdu.7 B"r "ç den"z olarak, Akden"z’"n
sınırları çok açıktır. Ama Akden"z’"n tar"hsel coğrafyasını yazab"lmek
"ç"n den"z ve den"z kıyısıyla b"rl"kte ele alınacak karadak" der"nl"ğ"n ne
olacağını da bel"rlemek gerek"r.
7 A. Sherat, “The Human Geography of Europe: A Preh"stor"c Perspect"ve”, A H$stor$cal
Geography of Europe içinde, der. Robin A. Butlin, Robert A. Dodgshon (Oxford: Oxford
Un"vers"ty Press, 1998).

16

Meltem (Aralık 2016)

Akden!z’!n Yayılımı Nasıl Tanımlanır?
Tar"h yazıcıları Akden"z tar"h"n" yazarken dar b"r karasal yayılımla yet"nm"şlerd"r. Abulaf"a küçük b"r yayılımı kend" tar"h anlatısını kurmak
"ç"n yeterl" görmüştür. B"r yandan Karaden"z ve kıyılarını anlatısı dışında tutmuş, öte yandan Akden"z’", den"z", adaları, kıyıları ve l"man kentler"yle sınırlı olarak ele almıştır. Braudel’"n Akden"z’" daha gen"ş olarak
tanımlanmıştır. Karadak" yayılımı b"r yandan florasıyla, d"ğer yandan
topografyasıyla tanımlanmıştır. Akden"z’"n kuzey sınırını zeyt"n ağaçlarının uzandığı en kuzeydek" ç"zg", güney sınırını "se palm"ye ağaçlarının
güney sınırı bel"rlemekted"r. Braudel Akden"z’de dağların kıyıya paralel
olduğu saptamasını yaptıktan Akden"z’"n kıyıdak" kalınlığını dağlar "le
kıyı arasındak" şer"tler "le deltalar olarak tanımlamaktadır. Eğer Akden"z’"n dünya uygarlığına katkısının öyküsü anlatılmak "sten"yorsa, Abulaf"a’nın dar Akden"z tanımı yeterl" olacaktır. Ancak Akden"z’"n dünya
ekonom"s"ne eklemlenmes"n"n anlatısı kurulmak "sten"yorsa, Braudel
türü daha gen"ş b"r Akden"z tanımını kurmak; Akden"z’"n çevre tar"h"n"n anlatısı gel"şt"r"lmek "sten"yorsa da Akden"z’e akan suların tüm tar"h"n" kapsayan daha da gen"ş b"r tanımı kullanmak gerekecekt"r.
Akden!z’!n Kıyı Ç!zg!s! ve S!yasal Gücün Örgütlenmes!ndek! Rolü
B"r den"z ve çevres"nde s"yasal gücün örgütlenmes"nde, den"zdek" tekneler "ç"n sığınma yerler"n"n oluşmasında, l"manların yerler"n"n bel"rlenmes"nde, kıyı ç"zg"s"n"n b"ç"m" öneml" b"r rol oynar. Akden"z’"n kuzey kıyı ç"zg"s"n"n oluşumunda Alp Dağları s"stem" etk"l" olmuştur.
Okyanustan gelen sular Akden"z’" doldurunca çok körfezl", çok adalı, boğazları olan b"r kıyı ç"zg"s" oluşmuştur. Akden"z’"n güney"nde b"r dağ s"ls"les" bulunmadığı ve büyük b"r çöle açıldığı "ç"n kuzeydek"nden farklı,
çok daha sak"n b"r kıyı ç"zg"s" bulunmaktadır. Akden"z’"n özell"kle kuzey"ndek" hareketl" kıyı ç"zg"s"n"n yarattığı ayrıcalıklar ve den"zdek" büyük adalar Akden"z’"n tar"h" coğrafyasının yazımı bakımından kr"t"k
öneme sah"p stratej"k konumlar oluşturmuştur.8
Akden!z’!n Akıntıları
Cebel"tarık Boğazı’ndan Akden"z’e sürekl" Atlant"k Okyanusu suyu g"rmekted"r. Bu g"ren su, Akden"z’"n güney kıyılarında doğuya doğru b"r
akım yaratmaktadır. Bu akıntı Levant’a varmakta, Akden"z’"n doğu kıyısında kuzeye dönmekte, kuzey kıyısında batıya doğru yönelmekted"r. Karaden"z’"n durumuysa tamamen farklıdır. Karaden"z’den Akden"z’e b"r
üst akıntı olarak, Akden"z’e göre daha tatlı b"r su akımı gerçekleşmekted"r. Alttansa b"r tuzlu su akımı Akden"z’den, Karaden"z’e yönelmekted"r.
8 Bernard Randolph, Ege Takım Adaları: Arş$pelago (İstanbul: Pera Tur"zm ve T"caret
A.Ş., 1998).

17

Tekeli

Karaden"z’den, Ege Den"z"’ne g"ren su Akden"z’"n kuzey kıyısında batıya
yönelen akıma katılmakta ve Cebel"tarık’tan, Atlas Okyanusu’na doğru
yönelmekted"r.9 Bu genel akıntı doğrultuları Akden"z’dek" adalara rastladığında, adaların etrafında çevr"mler yaratmaktadır.
Akden!z’!n İkl!m! ve Rüzgârları
Akden"z "kl"m", "nsan yerleşmeler" "ç"n çok uygun b"r "kl"m türüdür.
Akden"z kış dönemler"nde Batı Avrupa’nın neml" ılıman "kl"m"n"n, yaz
aylarında Kuzey Afr"ka’nın kurak "kl"m"n"n etk"s" altındadır. Yağışlar
kasım ve n"san ayları arasında yayılmaktadır. Rüzgârların yönünü, Akden"z ve çevres"ndek" yüksek basınç ve alçak basınç merkezler"n"n konumu bel"rlemekted"r. Genel olarak yaz aylarında b"r yüksek basınç
k"tles" hal"nde Akden"z’e çöken kuru hava kuzey ve batıdan gelen hava
k"tleler"n" engelleyerek, Akden"z üzer"nde s"klon oluşumunu engellemekte, bu aylarda Akden"z’" gem"ler"n seyr"ne uygun hale get"rmekted"r. Kış aylarında Azor yüksek basınç alanı etk"n hale gelmekte, rüzgârlar bu alanlardan Akden"z ve kıyılarında oluşan alçak basınç alanlarına
taşımakta Akden"z’de s"klonlar oluşmaktadır.10 Akden"z’"n kıyı ç"zg"ler"n"n özell"kler" ve b"r "ç den"z olması dolayısıyla, Atlant"k Okyanusu’nda güçlü olan gelg"t hareketler", Akden"z’de sınırlı ölçekte kalmakta;
gem"ler"n seyr"nde sorunlar yaratmamakta, akarsuların ağzında deltaların oluşumunu kolaylaştırmaktadır.11 Akden"z’"n, on b"n yıllık tar"h"
"ç"nde "kl"m sab"t kalmamıştır. 17 ve 18. yüzyıllarda yamaçlar ve yaylalarda yen" b"r tarım yapılanması gerçekleşt"r"ld". Tarım alanları daralırken, ağaç ürünler"n"n yayılımı arttı. Akden"z’de buğday, ağaç ürünler" (zeyt"n, üzüm), küçükbaş hayvancılığının denges" yen"den kuruldu.12
Akden!z’de Gem! Teknoloj!s!nde Yaşanan Gel!şmeler
Bütünlüğü olan b"r Akden"z uygarlığından söz edeb"lmek "ç"n gel"şm"ş
b"r den"z ulaşımı teknoloj"s"n"n varlığı gerekmekted"r. Sal ve yelkenden
oluşan "lk tekneler Mısır’da MÖ 4000 yılına kadar ger"ye g"tmekted"r.
Gem"ler" b"r uygarlığın gel"ş"m"nde etk"n olarak kullananlar, MÖ 1500
"le MÖ 1200 arasında Fen"kel"ler olmuştur.13 Bu yıllarda Akden"z’de kullanılan gem"lerde yelkenl" t"caret gem"s" ve kürekl" savaş gem"s" ayrımı
da Akden"z’e yerleşm"şt"r. Bu ayrım varlığını 17. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Gem" teknoloj"s"nde en öneml" atılım 19. yüzyılın "lk yıllarından
9 Abulaf"a, Büyük Den$z, 23.
10 Sam Wh"te, Osmanlı’da İsyan İkl$m$, çev. Nurett"n Elhüseyn" (İstanbul: Alfa Yayıncılık,
2013).
11 Bkz. John H. Pryor, Akden$z’de Coğrafya, Teknoloj$ ve Savaş, çev. Füsun Tayanç, Tunç
Tayanç (İstanbul: K"tap Yayınev", 2004).
12 Faruk Tabak, Solan Akden$z 1550-1870: Coğraf$-Tar$hsel B$r Yaklaşım, çev. Nurett"n
Elhüseyn" (İstanbul: Yapı ve Kred" Yayınları, 2010), 20-30.
13 Abulaf"a, Büyük Den$z, 100.
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"t"baren hareket enerj"s"n" su buharı gücünden alan buharlı gem"ler"n
yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla gerçekleşm"şt"r. Akden"z’de,
1830-40’lı yıllardan "t"baren yelkenl" ahşap tekneler"n yer"n", dem"r-çel"kten yapılmış buharlı gem"ler almaya başlamıştır. Bu gem"ler"n kullanılmaya başlanmasıyla b"rl"kte, kullanılma amaçlarına ve taşıdıkları
yüklere göre b"r uzmanlaşma gel"şm"şt"r.
Akden!z’de Sey!r B!lg!s!nde ve Seyre Yardımcı Altyapının İnşasında
Yaşanan Gel!şmeler
12. yüzyılın ortalarına kadar den"zde sey"r etmek daha çok kıyı kaptanlığı yoluyla ve kıyılarda dolaşarak oluyordu. Fen"kel"ler, rüzgâr gülünü b"l"yorlardı. Gece astronom" b"lg"s"n", gündüz güneş b"lg"s"n" kullanarak,
bell" ölçülerde açık den"z seyr" yapıyorlardı. 1250’l" yıllarda pusulanın
kullanılmasıyla açık den"z seyr" kolaylaştı, önce su pusulası daha sonra
"ğne pusulası kullanılmaya başladı. Pusula kullanılarak kıyı "şaretler"ne
bağlı olmayan sey"rler olanaklı hale gel"nce, 13-14. yüzyıllarda “portalan
har"taları” gel"şt". Bu har"talar genell"kle Akden"z merkezl" har"talardı.
Enlem"n hesabıyla portalan har"talarından enlem ve boylamlı har"talara
geç"ş başladı. 16. yüzyılın ortalarında Mercator’un 1569 tar"hl" har"tası
bu tür har"taların en ünlüsüdür. Osmanlı İmparatorluğu den"zc"ler"yse,
16. yüzyılda har"tacılık ve astronom" b"lg"s"ne dayalı güncel sey"r b"lg"s"ne sah"pt". Den"zde gem"ler"n sey"r r"sk"n" azaltmak, güvenl"ğ"n" artırmak bakımından atılan en öneml" adımlardan b"r", 1891 yılında gem"lere
tels"z konulmaya başlanması olmuştur. 1903 yılında Berl"n’de toplanan
b"r konferansta bu konudak" uluslararası kurallar bel"rlenm"şt"r. 1912
yılına gel"nd"ğ"nde, dünyada dört yüz yetm"ş dokuz kıyı tels"z "stasyonu
kurulmuş ve "k" b"n yed" yüz ell" "k" gem"ye tels"z konulmuş bulunuyordu.
Gem! Taşımacılığında Kullanılan Taşıma Kaplarının Gel!ş!m!
Akden"z’de den"z t"caret"n"n gel"şeb"lmes" "ç"n sadece gem" teknoloj"s"ndek" gel"şme yeterl" olmamaktadır. Özell"kle şarap, zeyt"nyağı g"b" sıvı
malların ve buğday, arpa vb. tanel"ler"n gem"lerle nakled"lmes"n" sağlayacak kapların gel"şm"ş olması gerekmekted"r. Bu amaçla Akden"z’de
kullanılan "lk kaplar amforalar olmuştur. Amforalar kalkınca sıvı malzemey" taşımak üzere, onun yer"n" ahşap fıçılar almıştır. Sanay" devr"m"
sonrasında metal üret"m"ndek" artış sonucu, sıvı ve katı malzeme taşımak üzere, metalden yapılmış kaplar kullanılmaya başlamıştır. İlk tenekeler, 1810’lu yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Den"z taşımacılığında
ver"ml"l"ğ" artırmada, kullanılan kaplarda sağlanan gel"şmeler"n etk"s"
oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Daha büyük ver"ml"l"k sağlamak "ç"n
tankerlerde, yük gem"ler"nde olduğu g"b" taşıma konusunda uzmanlaşmaya g"d"lm"şt"r. Bu bakımdan devr"mc" b"r atılım, 1950’l" yıllarda kuru
kargoların taşınmasında konteynerler"n kullanılmaya başlaması olmuş
ve hızla yaygınlaşmıştır.
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Akden!z’de T!carette ve Kap!tal B!r!k!m!nde Kurumsal/Hukuksal
Altyapının Gel!ş!m! ve Farklılaşması Üzer!ne
Akden"z’"n dönemlere göre tar"h" coğrafyasının anlatısının kurulmasında, teknoloj"k gel"şmen"n b"l"nmes" öneml"d"r ama bu tek başına yeterl" değ"ld"r, kurumsal gel"şmelerle tamamlanması gerek"r. Özell"kle
bu kurumsal değ"şmen"n kap"tal b"r"k"m süreçler"yle "l"şk"lend"r"lmes", Akden"z’"n gel"şme d"nam"kler"n"n kavranmasını kolaylaştıracaktır.
Bu bakımdan Akden"z’"n tar"h" coğrafyasını oluştururken, üç farklı aşamadan söz ed"leb"l"r. Bunlardan "lk", Roma hukukunda “tüzel k"ş"l"k”
kavramının gel"şt"r"lm"ş olmasıdır. “Tüzel k"ş"l"k”ler, kent yönet"m" ve
ş"rketleşme yoluyla Akden"z’"n tar"h" coğrafyasının aktörler"n"n kapas"tes"n" yükseltmek bakımından öneml" b"r adım oluşturmuştur.14 Akden"z t"caret"nde, 13. yüzyılda b"r t"car" devr"m yaşanmıştır. Tüccarların
mallarıyla b"rl"kte yolculuk yapmalarına gereks"nme kalmamış; yolculuk eden tüccardan, oturan tüccara geç"ş olanaklı hale gelm"şt"r. Bu geç"ş l"man kentler" arasında b"r farklılaşmanın ortaya çıkmasına ve esk"s"nden farklı b"r kademelenmen"n gel"şmes"ne olanak verm"şt"r. Bu
gel"şmeler yansımasını gem"ler"n sah"pl"k b"ç"mler"ndek" değ"şmelerde
gösterd". Gezg"n tüccarlar zamanında gem" sah"pl"ğ" çok sayıda küçük
kap"tal sah"b" tarafından bölüşülüyordu. T"caret"n gel"şmes" ve kap"tal
b"r"k"m"n"n artışıyla b"rl"kte, 14. yüzyıl sonrasında hâk"m b"ç"m tek sah"pl"l"k hal"ne geld". Bu büyük dönüşüme paralel olarak, t"caret faal"yetler"n"n kurumsallaşma b"ç"mler"nde de değ"şmeler ortaya çıkmaya
başlamıştır. Roma dönem"nde tüccarların tek g"r"şl" muhasebe defterler" tuttuğu b"l"nmekted"r. Tek g"r"şl" b"r muhasebe, yolculuk eden tüccar "ç"n yeterl"yken, oturan tüccar "ç"n artık yeterl" olmamaktadır. Bu
nedenle de Vened"k’te "k" g"r"şl" ya da T t"p" muhasebe s"stemler" gel"şm"şt"r. Ancak böyle b"r muhasebe s"stem"nde kend" "şlemler"yle ortağının ya da ajanının yaptığı "şlemler" ayrı ayrı göreb"lecek ve denetleyeb"lecekt"r.15 D"ğer öneml" b"r buluş, pol"çen"n kullanılmaya başlamasıdır.
Gezg"n tüccarlar "ç"n de yararlı olan bu kurumsal düzenleme, yerleş"k
tüccarın ortaya çıkışıyla zorunluluk hal"ne gelm"şt"r. Artık tüccar, kend"s" yolculuk yapmadığı "ç"n alışver"ş"nde parasını yanında taşımasına
olanak yoktu. Sonradan paranın gönder"lmes"n" örgütlemek de çok sorunlar yaratıyordu. Ayrıca paranın kend"s"n"n yollarda taşınması, soyguncular "ç"n çok uygun b"r ortam hazırlıyordu. Bunların dışında, artan
t"caret hacm"n"n gerekt"rd"ğ" gümüş ve altın parayı sağlamakta karşılaşılan mevs"msel kıtlıkların aşılması da bu yolla b"r bakıma kolaylaşıyordu.
14 Douglass C. North, Inst$tut$ons, Inst$tut$onal Change and Econom$c Performance
(Cambr"dge: Cambr"dge Un"vers"ty Press, 1990).
15 Fredr"c Lane, Ven$ce: A Mar$t$me Republ$c (Balt"more: The John Hopk"ns Un"vers"ty
Press, 1973), 140.
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Korsanlık
T"caret ve korsanlık b"rb"r"n" tamamlayıcıdır.16 13. yüzyılda Cenova’da
ve d"ğer l"man kentler"nde korsanlığa yatırım yapmak b"r t"car" prat"k
hal"ne gelm"şt". Kap"tal sah"pler", kentler"n"n düşmanlarıyla ya da k"l"sen"n düşmanlarıyla çarpışmak "ç"n b"r kadırga donatıyorlardı. Bunu f"nanse edenlere %25-100 arasında değ"şen b"r kâr sözü ver"l"yordu. Korsanlar sefer sonrasında, Cenova’da ya da vurgun mallarının satıldığı
yerlerde söz verd"kler" kârı ödüyorlardı.17 Korsanlığın s"stem "ç"nde sadece t"caret alanında değ"l, savaş alanında da adeta kurumsallaşmış b"r
yer" bulunuyordu.
III. Dönemlere Göre Akden!z’!n Tar!h! Coğrafyası İç!n B!r Anlatı
Akden"z’"n 10.000 yılık tar"h"ne "l"şk"n b"r anlatı kurarken bu uzun tar"h" dönem" tar"hsel coğrafya süreçler"n"n farklılıklarına göre altı döneme ayırarak ele almak uygun olacaktır.
B!r!nc! Dönem: Akden!z’!n Oluştuğu MÖ 8000’den, MÖ 1000’de Truva’nın Çöküşüne Kadar Geçen Süre
Bu yed" b"n yıllık çok uzun b"r sürey" kapsamaktadır. Bu dönem "ç"nde
Neol"t"k (C"lalı Taş Dönem"), Kalkol"t"k (Bakır Çağı), Bronz Çağı ve Dem"r
Çağı’nın başlangıcı bulunmaktadır.18 Bu dönem"n "lk beş b"n yılında, b"r
Akden"z bütünlüğünden söz etmek doğru olmaz. Akden"z’"n kıyılarında
elver"şl" konuma sah"p yerlerde b"rb"rler"yle "l"şk"s" zayıf küçük yerleşmeler yer alıyordu. B"r Akden"z olgusundan söz edeb"lmek "ç"n, Bronz
Çağı’nı beklemek gerek"r. Bronz Çağı, Anadolu’da MÖ 3000’de başlamışsa da G"r"t’te, Ege’de ve Yunan"stan’da MÖ 2500-MÖ 2000 yılları arasında gerçekleşm"şt"r.19
Bu dönemde b"r Akden"z bütünleşmes" oluşmaya başlamıştır. F"n"kel"ler, MÖ 1400’lerde Doğu Akden"z’de l"man kentler" arasında b"r t"caret ağı oluşturmuştu. Dönem"n Akden"z uygarlığı, "k" odak etrafında gel"şm"şt". Bunlardan b"r"nc" odağı, Ege’dek" K"klad Adaları ve G"r"t Adası,
"k"nc" odağı Truva oluşturuyordu. Akden"z’dek" "lk uygarlıkların gel"şmes"n"n Ege’de başlamış olmasında çok adalı yapısı etk"l" olmuştu.
Bronz Çağı sonunda, Dem"r Çağı başında nedenler" yeter"nce
16 Cyrus H. Karraker, P$racy was a Bus$ness (R"ndge, New Hampsh"re: R"chard R. Sm"th
Publ"sher, Inc., 1953), 24.
17 Eugene H. Bryne, Genoese Sh$pp$ng $n the Twelfth and Th$rteenth Centur$es (Cambr"dge,
Mass.: The Med"eval Academy of Amer"ca, 1930), 62.
18 Bkz. Ufuk Es"n, İlk Üret$c$l$ğe Geç$ş Evres$nde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa I: Doğal
Çevre Sorunu (İstanbul: İÜ Edeb"yat Fakültes", 1979); Es"n, İlk Üret$c$l$ğe Geç$ş Evres$nde
Anadolu ve Güneydoğu Avrupalı Kültürler Sorunu (İstanbul: İÜ Edeb"yat Fakültes", 1981).
19 Bkz. Sevg" Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentler$ (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
1994).
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açıklanmamış b"r çöküş yaşanmaya başladı. Akden"z’"n uygarlık odaklarını oluşturan kentler yıkıldı. Bu dönemde sadece Akden"z’dek" adalarda ve kıyı kentler"nde değ"l, karalardak" "mparatorlukların öneml"
kentler" de yıkılıyordu. N"tek"m Anadolu’da H"t"tler"n başkent" Hatuşaş
da MÖ 1200’lerde yıkılmıştır. Bu kentler etrafında oluşan kültürel odaklar dağılmış, saray ekonom"ler" çökmüş, köy ekonom"ler"ne dönülmüş,
Akden"z’de MÖ 1200-MÖ 800 arasında gen"ş alanları kontrol eden s"yas" otor"ten"n kalmadığı, günümüze gelen yazılı belgeler"n bulunmadığı
dört yüz yıl kadar süren b"r karanlık çağ yaşanmıştır.
İk!nc! Dönem: MÖ 1000’den MÖ 508’e, Roma Cumhur!yet!n!n
Kuruluşuna Kadar Geçen Süre
Akden"z, MÖ 800’den "t"baren karanlık çağdan çıkmaya başladığında,
Akden"z’de üç yen"l"kç" t"caret odağı oluşmaya başlamıştı. Bunlar Fen"kel"ler"n, Yunanlılar ve Etrüskler"n kurdukları kentler"n oluşturduğu
t"caret ağlarıdır. Bu dönemde Akden"z mekanını b"rleşt"ren t"caret ağlarının temel öğes", kent devletler" oldu. Kent devlet", kapalı, kend"ne yeterl" b"r yerleşme hücres"yd". Akden"z’" oluşturan t"caret ağının "k"nc"
öğes", kolon"lerd"r. Genell"kle MÖ 800’den sonra sayıları artmıştır. Üç t"caret ağının etk"leşmes", İtalya’nın güney"nde Sybar"s’te yoğunluk kazanmış burada b"r empor$um oluşmuştu; bu Yunan, F"n"ke ve Etrüsk
mallarının heps"n" b"r araya get"r"yordu. Yunan kültürüyle, Fen"ke kültürünün yarıştığı yer S"c"lya Adası olmuştu. Yunan kültürü, bu dönemde İspanya’nın doğu kıyılarına yayıldı, Tarragona ve Tyr"s’te b"r empor$um kuruldu.20 Bu dönemde Fen"ke, Yunan ve Etrüsk t"caret s"stemler"
artık Akden"z’"n tümünü kapsar hale geld"ğ" "ç"n Akden"z’"n bütünlüğünün kurulması tamamlanmış bulunuyordu.
Üçüncü Dönem: Roma Cumhur!yet!’n!n Kuruluşundan 13. Yüzyılda
Akden!z’de T!car! Devr!m Yaşanıncaya Kadar Geçen Süre, Roma ve
B!zans Akden!z’!
Bu dönemde Akden"z’"n bütünlüğünü sağlayan temel mekan"zma, kent
devletler" ve adalar arasında kurulan t"car" ağlar olmaktan çıkıp, karalardak" büyük alanların denet"m"ne yönelen s"yasal güç projeler" hal"ne geld". Artık Akden"z’"n denet"m", karaların denetlenmes"yle kurulacaktı. Öncek" dönemlerde kara güçler" Asurlular, H"t"tl"ler, Mısırlılar
den"zlerdek" denet"mlerle "lg"lenm"yorlardı. Den"z onların denet"mler"n"n sınırlarını oluşturuyordu. MÖ 6. yüzyıldak" Pers gen"şlemes"n"n
başlangıcında onlar da "şgal ett"kler" kentler" verg"ye bağlıyor ama "şler"ne karışmıyorlardı. Oysa İyon kentler"n"n, den"zle güçlü "l"şk"ler" bulunuyordu. Bu kentler" almaları, onların fet"h programını değ"şt"rm"ş,
Helen kentler"n" de kapsar hale get"rm"şt". MÖ 499’da Persler büyük b"r
20 Abulaf"a, Büyük Den$z, 149-62.
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donanma oluşturduğunda, bu donanma temelde Fen"ke gem"ler"ne dayanıyordu.
Bu tehd"t karşısında Perslere karşı otuz b"r kent b"r araya gelerek,
MÖ 477’de Delos B"rl"ğ"’n" kurdular. Delos Adası, Ege’n"n ortasındak"
b"r kült merkez" olarak böyle b"r "şlev "ç"n uygun görülmüştü. Persler
karşısında güç b"rl"kler"n" tey"t ed"yordu. Bu savaşlardan At"na b"r den"z "mparatorluğunun başkent" olarak çıkmıştı; görkeml" b"r "nşa sürec" yaşamıştı. MÖ 5. yüzyılın ortasında b"r seçk"nler demokras" uygulanıyordu.21
At"na İmparatorluğu çözüldükten sonra Akden"z’dek" güçler denges"n" yen"den bel"rleyen, Roma İmparatorluğu’nun doğması oldu. Roma’nın tüm Akden"z’" denet"m" altına alması yüzyıllar aldı. Akden"z’"n
b"r Roma gölü hal"ne gelmes", Octav"us’un MÖ 30’da Mısır’ın "lhakını
"lan etmes"yle tamamlandı. Oktav"us’un "kt"dara gelmes" sonrasında
Akden"z’"n tüm kıyıları ve adaları Roma’nın egemenl"ğ"ne g"rd", "k" yüz
yıl süren Pax Romana dönem" başladı.
Yunan tanrıları, Romalılarca yen" adlarla üret"lm"şt". İmparatorlarını da tanrılaştırıyorlardı. Ama Yahud"lere "badet hakkı tanımışlardı. Hır"st"yanlık yayılmaya başladığında Hır"st"yanlar Yahud"lerle yarışırken,
Romalılardan "şkence görüyorlardı. Constant"nus, MS 312’de Hır"st"yanlığı kabul ett". Constant"n’"n pol"t"kası, Hır"st"yanlığın Akden"z’de yayılmasını hızlandırdı. Ama kısa süre "ç"nde görüş ayrılıkları bel"rd". Constant"n, Yen" Roma’yı (Kostant"nopol"s) kurarken, bu kent"n putperest
tapınaklarıyla k"rlet"lmes"n" "stem"yordu. MS 325’de İzn"k’te toplanan
k"l"se konsülüne başkanlık ett". Burada kabul ed"len İzn"k Amentüsü,
Ortodoks Hır"st"yanlığın temel" hal"ne geld". MS 700’lerde Akden"z’de
Arap akınları başladığında Akden"z’de Hır"st"yanlık Katol"k ve Ortodoks
olarak "k" ayrılarak yerleşm"ş bulunuyordu.22
Bu "mparatorluk, MS 350’ler de Ç"n’"n baskısıyla doğudan başlayan
Hun, Slav ve Alan göçler" çoğunluğu Germen olan Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Frankları yerler"nden oynatarak güney batıya sürmüştü. Roma bu gerçekle MS 375’de yüz yüze gelm"ş ve kav"mler göçünün
etk"s"yle MS 395’de Batı ve Doğu Roma olarak "k"ye bölünmüştü. Bu göç
devam etm"ş ve 5. yüzyılda Batı Roma ve Batı Akden"z’de "st"lalar dolayısıyla büyük b"r bel"rs"zl"k yaşanmaya başlamıştı. Batı Roma’nın yok oluşu, ekonom"k ağırlığın doğuya kayması sonucunu doğurdu. Doğu kentl",
batı kırsaldı. İskender"ye, Efes, Gazze gel"ş"yordu. Yen" Roma’nın kuruluşundan yüz ell" yıl geçt"kten sonra Akden"z’"n s"yasal ve etn"k coğrafyası büyük ölçüde değ"şm"şt".
6. yüzyılda, B"zans esk" Roma’nın bütünlüğünü yen"den üretemed".
B"zans, sadece kuzey barbarlarının tehd"d" altında değ"l doğudan da gelen güçlü b"r tehd"d"n altındaydı. Bu tehd"t yalnız Perslerden değ"l, daha
21 Bkz. Alfred Z"mmern, The Greek Commonwealth (Glasgow: Oxford Un"vers"ty Press,
1961).
22 Abulaf"a, Büyük Den$z, 247-61.
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öneml" olarak yen" yükselmeye başlayan Müslümanlardan gel"yordu.
Müslümanların Avrupa’da "lerley"ş", MS 732’de Frankların Po"t"ers Savaşı’nı kazanmasıyla durmuştur. Karşılarındak" temel güç Charlemagne ve Frank ordularıydı. Müslüman hâk"m"yet"n"n Fas, İspanya ve n"hayet S"c"lya’yı "çerecek şek"lde gen"şlemes", Akden"z’"n güney yarısını
fırsatlar sunan b"r Müslüman gölüne çev"rm"şt". Müslümanların “kâf"r toprakları”na g"tmes" yasaklandığı "ç"n, Akden"z’dek" t"caret Müslümanların topraklarını Hır"st"yan ve Yahud" tüccarlara açmasıyla gerçekleş"yordu.
Cenova, P"sa ve Vened"k tüccarları daha öncek" dönem"n yıldızı,
Amal tüccarlarından farklı davranıyorlardı. Daha üst kademe tüket"c"lere yönelerek, Güney Almanya’dak" saraylara ve kentlere yöneld"ler.
Champagne pazarlarından Felemenk yün kumaşları alıyorlardı. Bu üç
kent Akden"z dışında, Batı Avrupa’da dallanıp budaklanan b"r t"car" ağ
oluşturmaya başladılar. T"caret n"tel"k değ"şt"rmeye başlıyordu. T"car" b"r devr"me doğru yol alınmaya başlıyordu. İtalya’nın kuzey"nde oluşan Cenova, P"sa ve Vened"k t"caretler"n" oturttuktan sonra Akden"z’de
Müslüman hâk"m"yet"n" ger"letmeye başladılar. Vened"k, Adr"yat"k’"n
Müslüman korsanlardan kurtarılması "ç"n MS 880’de B"zanslılarla "şb"rl"ğ" yaparak karşılığında B"zans’tan "mt"yazlar sağladı. P"sa donanması, MS 1063 Müslüman Palermo’ya, MS 1078’de Tunus sah"l"ndek"
Mehd"ye kent"ne saldırıda bulundu. MS 1060’larda Norman şövalyeler"n"n S"c"lya’yı "şgaller"nden sonra 11. yüzyıl sonunda Müslümanlar Akden"z’dek" mutlak hâk"m"yetler"n" y"t"rm"ş oldular. Akden"z’dek" Müslüman denet"m"n ger"let"lmes" konusunda yen" b"r g"r"ş"m, MS 1085’de
Papa tarafından Haçlı seferler"n"n örgütlenmes"yle başlatıldı.23 Haçlı orduları, MS 1098’de Antakya’yı, 1099’da Kudüs’ü aldılar. Müslüman den"zc"l"ğ", Hır"st"yan donanmalarına karşı koyamıyordu. Doğu Akden"z güzergâhları, P"salılar, Cenev"zl"ler ve Vened"kl"ler"n el"nde geçt". B"zans
İmparatoru, Vened"k’"n desteğ" olmadan dayanamayacağını görerek MS
1126’da verd"ğ" "mt"yazları tey"t ett". İstanbul Hal"ç’te, Vened"k tüccarları "ç"n b"r mahalle oluşturuldu.
MS 1202’de IV. Haçlı Sefer" planlanmaya başladığında, hedef olarak
Selahadd"n Eyyub"’n"n esas güç merkez" İskender"ye’ye yönelm"ş bulunuyordu. Ama hazırlık sırasında B"zans’ın yaşadığı "kt"dar kr"z", Vened"kl"ler"n yönlend"rmes"yle sefer"n hedef"n" değ"şt"rd", Konstant"nopol"s’e yöneltt". MS 1204’te Konstant"nopol"s "şgal ed"ld" ve yağmalandı.
İstanbul’un Lat"n İmparatorluğunun el"nde bulunduğu dönemde, Batı
Ege’de ve İstanbul’da Vened"kl"ler hâk"m bulunuyordu. İzn"k’te d"renen M"ha"l Paleologos MS 1261’de kurulmuş olan Lat"n İmparatorluğunu yıkarak, Konstant"nopol"s’" ger" alınca durum değ"şt". B"zans İmparatorlarının Konstant"napol’den uzak kaldığı 57 yılda İzm"r b"r t"caret
merkez" olarak önem kazanmıştı. B"zanslılar Konstant"napol’e ger" dönmeler"nden sonra kuzeye yöneld"ler, İzm"r’" Cenev"zl"ler"n, Anadolu’yu
23 Abulaf"a, Büyük Den$z, 311-26.
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Müslümanların kontrolüne bıraktılar. Akden"z’"n doğusunda çatışmalar "ç"nde egemenl"kler sürekl" olarak yen"den tanımlanırken, Batı Akden"z de sak"n değ"ld".
13. yüzyılda b"r t"car" devr"m yaşanırken artık b"r dünya ekonom"s" oluşmaya başlamıştır. Akden"z, üç kanaldan dünyaya bağlanıyordu.24
Bu yollardan b"r", kuzey yoluydu. Cenova, Vened"k, Konstant"napol,
Trabzon, Tebr"z üzer"nden İpek Yolu’yla Semerkant’a ve Asya’ya bağlanıyordu. Orta yol den"leb"lecek "k"nc"s" Vened"k, Antakya, Halep, Bağdat ve Basra üzer"nden H"nd"stan’a bağlanan, Baharat Yolu’ydu. Güney
yolu den"leb"lecek üçüncü yol İskender"ye, Kah"re, Kızılden"z üzer"nden
H"nt Okyanusu yoluyla, H"nd"stan’a bağlanıyordu. Akden"z, Asya’yla sıkı
sıkıya bağlıyken, Avrupa’yla bağlantısı çok daha zayıftı. Böyle b"r "l"şk"
ağının oluşması, sadece Akden"z ve çevres"ndek" s"yasal yapılanma dolayısıyla ortaya çıkmamıştı. 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun yüksel"ş", Asya ötes"ndek" t"caret yollarının yen"den düzenlenmes"n"n de
etk"s" vardı. Moğol yüksel"ş" sonrasında, Doğu "pekl"ler"n" Karaden"z sah"ller"ne get"ren b"r güzergâh açılmıştı. Bu gel"şme Akden"z’dek" değ"şmeyle b"r araya gel"nce kuzey yolu oluşmuştu.
Dördüncü Dönem: 13. ve 16. Yüzyıllar Arasında, Rönesans’ı Yaratan,
Dünyanın T!car! Merkez! Olan ve Merkez! Rolünü Korumak İç!n
Mücadele Eden Akden!z
Akden"z’de, 13. yüzyılda yaşanan t"car" devr"m ve bunun paralel"nde
oluşan, P"sa-Floransa Cumhur"yetler", Cenova Cumhur"yet", Vened"k
Cumhur"yet", Napol" Krallığı, M"lano Dukalığı, Savo"e Dukalığı, Papalık
Hükümet", Napol" ve S"c"lya krallıkları g"b" kent devletler"n"n karşılıklı
etk"leş"mler"yle İtalya’da oluştukları yen"l"kç" ortam, Rönesans’ın doğmasına yol açtı. Akden"z, Ant"k Yunanda kend" ürett"ğ" düşüncey" yen"den keşfed"yordu. Ortaçağ’da kıymet" kalmamış "nsana değer" yen"den
"ade ed"ld". Gel"şt"r"len Hüman"st düşünce "ç"nde "nsanın yapab"l"rl"ğ"ne "nanılmaya başladı, "nsan merkezc"l"k gel"şt". Bu bağlamda yeryüzü,
araştırılmaya değer b"r yer olarak görülmeye başlamıştır. Böyle b"r gel"şme, Avrupa’da coğraf" keş"fler"n ve aydınlanmanın önünü açmıştır.
Bu gel"şme b"r sonrak" dönemde, Akden"z’"n Avrupa karşısında ger"leme sürec"n"n "şlemeye başlamasının da yolunu açmıştır.25
14. yüzyıl sonunda Akden"z’de egemenl"k, küçük güçler arasında
parçalanmıştı. Akden"z t"caret"n" denetlemektek" temelde büyük yarışma, Cenev"z ve Vened"k arasında yaşanıyordu. Bu yarışma, zaman zaman savaşa dönüşüyordu. Temel anlaşmazlık, Ege’den Karaden"z’e ulaşımının denetlenmes" konusunda yaşanıyordu. 15. yüzyılda b"r yandan
Akden"z’dek" parçalanmış egemenl"kler hem Batı Akden"z’de hem de
24 Şerafettin Turan, Türk$ye-İtalya İl$şk$ler$ (İstanbul: Met"s Yayınları, 1990).
25 Bu konuda klas"k b"r eser "ç"n bkz. Jacob Burckhardt, İtalya’da Rönesans Kültürü, 2 c"lt
(İstanbul: Maar"f Vekalet", 1957-1958).
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Doğu Akden"z’de bütünleşerek büyük güçler hal"ne gel"yordu. Öte yandan özell"kle 15. yüzyılda dünya okyanuslarında b"r keş"fler çağı açılıyordu. Akden"z’"n batısında b"r bütünleşme olurken, doğusunda Osmanlı
İmparatorluğu yüksel"yor ve bu bölgede s"yasal egemenl"ğ" bütünleşt"r"yordu. Osmanlı Devlet", kuruluşunda b"r kara gücüydü. Başlangıçta,
den"zler üzer"nde stratej"k b"r amacı yoktu. Ama II. Mehmet’"n, 1453’de
Konstant"napol’ü ele geç"rmes", öneml" b"r kırılma noktası olmuştur. 15.
yüzyılda Akden"z’"n batısında ve doğusunda "k" büyük güç oluşurken,
İtalya’nın "novat"f kent devletler"n"n başını çeken Vened"k ve Cenev"z
kent devletler" denetled"kler" t"caret ağlarının "şlerl"ğ"n" korumaya çalışıyorlardı. 15. yüzyılın sonunda, dünyanın keş"fler çağına g"rmes"n"n
sonuçları alınmaya başlamıştı. Bunda Rönesans’ın dünyayı keşfed"lecek
b"r yer olarak görmes"n"n payı yüksekt".
16. yüzyılın "lk y"rm" yılında, Osmanlıların Sur"ye ve Mısır’ı alması, Doğu Akden"z’" b"r Osmanlı Gölü hal"ne get"rm"şt". 1530’larda Osmanlı donanması Akden"z’de korku salıyordu. 16. yüzyılın "k"nc" yarısında, Osmanlılar, Akden"z’"n büyük adalarını kend" denet"m" altına
almak "st"yordu. Bu bakımdan Malta, Osmanlıların hedef"nde bulunuyordu. Osmanlılar, Malta’da yen"lg"ye uğradılar. Bu yen"lg", Osmanlıların Akden"z’"n batısına açılmasını durdurmuş oldu. Bu durumda Osmanlılar, Cenev"zl"ler"n el"ndek" Sakız ve Vened"kl"ler"n el"nde bulunan
G"r"t ve Kıbrıs adalarını almaya yöneld". Osmanlılar, 1566’da Cenev"zl"ler" Sakız’dan uzaklaştırdılar. Osmanlılar 1570 yılında, dört yüz gem"l"k
b"r donanmayla yüz b"n k"ş"l"k b"r orduyu Kıbrıs’a çıkardılar. Lefkoşe ve
Mağusa alındıktan sonra, Kıbrıs b"r beylerbeyl"k hal"ne get"r"ld".26 Kıbrıs’ın Osmanlılarca alınması, Avrupa’da büyük tepk"lere neden oldu. Papalık Vened"k, Cenev"z ve İspanya Krallığının gem"ler"n"n oluşturduğu
donanmayla Osmanlı donanması, 7 Ek"m 1571 tar"h"nde İnebahtı’da savaştılar. Kötü yönet"len Osmanlı donanması, ağır b"r mağlub"yet aldı.27
Her ne kadar Osmanlı donanması b"r yıl "ç"nde yen"lenm"ş olsa da Akden"z’dek" Türk üstünlüğünün tılsımı bozulmuştu.
Akden"z, Portek"z etk"s"ne karşı koymanın yolunu bulmuştu. Ama
aynı yüzyılın sonunda okyanusta güçlenen İng"l"zler"n, Hollandalıların
hâk"m"yet"ne karşı koymakta aynı ölçüde başarılı olamayacaktır. İng"l"zler"n yaklaşımı, Portek"z’den farklıydı. Akden"z t"caret"n" denetlemey", t"caret güzergâhını değ"şt"rerek değ"l var olan güzergâhtak" t"caret"
ele geç"rerek yapmaya çalışıyorlardı.
16. yüzyıl boyunca Akden"z’"n büyük güçler" kend" aralarında savaşırken, okyanustak" gel"şmeler sonucunda Akden"z den"zc"l"ğ"n"n dünyaya göre önem" büyük ölçüde azalmıştı. Braudel’"n yaptığı b"r tahm"ne
göre, Akden"z’dek" savaş ve t"caret gem"ler"n"n toplam tonajı üç yüz b"nüç yüz ell" b"n arasında b"r yerdeyd". Bu hesapta, Osmanlı gem"ler" tonajı
26 Bu konuda ayrıntılar "ç"n bkz. Ahmet C. Gaz"oğlu, Kıbrıs’ta Türkler 1570-1878 (Lefkoşa:
Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkez", 2000).
27 Lane, Ven$ce: A Mar$t$me Republ$c, 369-74.
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seksen b"n, İspanya gem"ler" tonajı altmış b"n, kent devletler" Vened"k,
Cenova, Mars"lya, Napol" ve S"c"lya’nın her b"r"n"n gem"ler" "ç"n otuz b"n
tonla-kırk b"n ton, korsanlar "ç"n on b"n tonluk b"r kapas"te varsayılmıştır.28 Oysa okyanuslardak" tonaj toplamı, altı yüz b"nle-yed" yüz b"n olarak kest"r"lm"şt"r.
Beş!nc! Dönem: 17. Yüzyıldan 2. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Geçen
Sürede, Emperyal!st Denet!me G!ren Akden!z
Bu dönem" daha öncek" dönemden ayıran temel özell"k, Akden"z’"n denet"m"n"n "çtek" güçlerden dıştak" güçler"n el"ne geçmes"yd". İçtek" güçler, denetlemek "ç"n çatışarak üstünlüğü sağladıktan sonra s"yasal üstünlük kurmak durumundadır. Oysa dıştan gelen gücün hak"m"yet"
farklı b"r şek"lde kurulmaktadır. İl"şk" "ç"nde kalarak, hak"m"yet kurmaya çalışılmaktadır. Kurulan hak"m"yet sadece savaş gücünde sağlanan b"r üstünlük değ"l, çok yönlü b"r üstünlüktür.
İtalya’nın kent devletler"n"n oluşturduğu yen"l"kç" çevre, 15-16. yüzyılda Rönesans’ı yaratmak ve b"l"msel devr"m"n "lk adımlarını atab"lmek kapas"tes"n" göstermes"ne karşın 17. yüzyılda Aydınlanmanın; 18.
ve 19. yüzyıllardak" sanay" ve teknoloj" devr"m"n"n öncülüğünü yapmayı
İng"ltere, Fransa, Hollanda g"b" Avrupa ülkeler"ne kaptırmışlardır. Kap"tal"zm"n kurumsallaşması ve gel"şmes" bakımından da durum aynıdır.
Kap"tal"zm"n, 16-19. yüzyıllar arasında kurumsallaşması gel"şm"ş, Akden"z yen"l"kler üreten b"r yer olmaktan çıkarak, kend" dışında üret"len yen"l"klere uyum sağlama durumunda kalan b"r yer hal"ne gelm"şt".
Akden"z’"n, Akden"z dışındak" güçler tarafından denetlen"r hale gelmes"nde, "k" yen"l"kç" kentten Cenev"zl"ler, Vened"kl"lerden daha farklı rol oynamışlardır. 16. yüzyılın "lk yarısında Amer"ka’dan bol m"ktarda
gelen gümüş, Cenev"zl"ler"n denet"m"ndek" Sev"lla’ya akıyordu. Bu akım
Cenev"zl" Gr"mald", P"nell", Lomell"n", Sp"nola ve Dor"a a"leler"n"n güçlenmes"n" sağlıyordu. Bu a"leler, II. F"l"p’"n çok kârlı hale gelen bankerl"ğ"n" yapıyordu. Cenev"zl" bankerler"n f"nansman gücü, Vened"k’"n baharat t"caret"n" canlandırmasını sağladı. Amer"ka’dan Avrupa’ya olan
gümüş akımının Sev"lla’dan Amsterdam’a kayması, Cenovalı bankerler"n" öneml" ölçüde sarstı. Felemenk hegemonyasının kurulması, dünya
kap"tal"st ekonom"s"n"n kuzeye kaymasına neden oldu. Karlılıkları düşse de Cenovalı bankerler, 17-18. yüzyılda Fransa ve Avusturya’nın sanay"
projeler"n" f"nanse ett"ler. Onların f"nansman konusundak" "lg"ler" Akden"z’den uzaklaşarak, Atlant"k ve Kuzey Den"z" "şler"n" ön plana aldılar. Bu da Akden"z’"n ger"leme sürec"ne katkıda bulunmuş oldu.
17. yüzyıl Akden"z’de b"r dönüm noktası hal"ne gelm"şt". Cenev"zler"n Levant t"caret"n" canlandırmaya çalışması Atlant"k Okyanusu tüccarları bakımından Hollanda’dan Brez"lya’ya, İng"ltere’den Kuzey Amer"ka’ya, Doğu H"nt Adaları’na, Londra’dan Moskova’ya kadar uzanan "lg"
28 Braudel, The Med$terrenean and the Med$terrenean World, 445.
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alanındak" t"car" "ş olanaklarıyla karşılaştırıldığında artık çok öneml" olmaktan çıkıyordu. Akden"z’"n, dünyayla "l"şk"ler"n"n kurulmasında
yaşanan değ"ş"kl"kler dolayısıyla Akden"z "ç"nde hang" kentler"n önem
kazanacağını, hang" kentler"n önem"n" y"t"receğ"n" bel"rl"yordu. Artık yen" dönem"n kentler" güçler"n", Akden"z "ç"ndek" kentlerle kurduğu "l"şk"lerden değ"l, Atlant"k tüccarlarının kentler"yle kurulan "l"şk"lerden almaya başlamıştı.
15. ve 16. yüzyılda İzm"r’"n ekonom"k yaşamı oldukça durağandı. İzm"r’"n kader", 1569’da Fransızlara ve 1580’lerde İng"l"zlere ver"len "mt"yazlar sonucunda değ"şt". İzm"r t"caret"nde Vened"kl"ler"n ve Cenev"zl"ler"n payı ger"lerken, onların yer"n" Fransa, İng"ltere, Hollanda ve
Avusturya almaya başlamıştır. İng"l"zler"n Levant Company’s" 1581’de,
Hollandalılarınk" 1612’de "mt"yaz almıştır. Fransızların k" 1666’da kurulmuştur. Bu ş"rketler, t"caret tekel"ne sah"pt". Levant Company, Anadolu’da İzm"r’" merkez olarak seçm"şt"r. Buna paralel olarak, 1610’da İng"l"z
ve Fransız konsoloslukları, Sakız’dan İzm"r’e nakled"lm"şt"r. Safav"-Osmanlı Savaşı’nın sona ermes" üzer"ne "pek t"caret"n"n İzm"r’e kayması
ve Ege’de hâk"m olan Karaosmanoğlu a"les"n"n Avrupa’nın taleb"n" karşılayacak tarımsal üret"m" gel"şt"rmes" ve Osmanlıların İzm"r’de b"l"nçl" olarak esnek b"r yönet"m uygulaması sonucunda, 17. yüzyılın sonuna
doğru İzm"r, Levant’ın yıldızı hal"ne gelm"ş ve çok sayıda Yahud", Rum,
Arap ve Ermen" tüccarlarını çekm"şt"r.29
Osmanlılar, 16. yüzyılda uyguladıkları Ege’n"n ve Doğu Akden"z’"n
adalarını ele geç"rme stratej"s"n" bu yüzyılda da sürdürdü. Osmanlıların almadıkları tek stratej"k önemdek" ada, Vened"kl"ler"n el"ndek" G"r"t’t". Uygun koşulların doğduğunu düşünen Osmanlılar, sefer" 1645’de
başlattı. Bu yıl "k" büyük merkez, Hanya ve Resmo Osmanlı yönet"m"ne
geçt". Adanın merkez" olan Kand"ya’nın alınması, 1669 yılına kadar gec"km"şt"r. G"r"t’"n kaybı, Vened"kl"ler"n Doğu Akden"z’dek" denet"m"n"n
büyük ölçüde yok olması demekt". Osmanlı ve Vened"k savaşı b"r anlamda esk" dönem"n savaşıdır. İng"l"zler denet"mler"n" başka tür "l"şk"lerle
kuruyorlardı.30
İng"l"zler, 1688’de Hollandalılarla yaptıkları barıştan sonra, 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başında İspanyollarla ve Fransızlarla yaptığı savaşı kazanması sonrasında, H"nd"stan ve Kuzey Amer"ka’da tek hak"m güç hal"ne gelm"şt". 1707’de İng"ltere ve İskoçya’nın b"rleşmes" sonunda, Büyük
Br"tanya’nın oluşmasından sonra Akden"z’le "lg"l" stratej"s"nde b"r değ"ş"kl"k oldu. Büyük Br"tanya, Akden"z’de kalıcı üsler aramaya başladı.
1717’de de yapılan Utrecht Anlaşması sonucunda Akden"z’de Cebel"tarık
ve M"norka’yı elde ett". 18. yüzyılda Vened"kl"ler"n ve Osmanlıların zayıflaması sonrasında özell"kle Doğu Akden"z’de oluşan "kt"dar boşluğuyla
29 Bkz. Goffman, İzmir ve Levanten Dünya (1550-1650).
30 Bkz. Ayşe Nükhet Adıyeke, Nuri Adıyeke, Fethinden Kaybına Girit (İstanbul: Babıali
Kültür Yayıncılığı, 2006).

28

Meltem (Aralık 2016)

Ruslar da, İng"ltere ve Fransızlara ver"len kap"tülasyon haklarından yararlanab"lecek, "sted"kler" yerlerde konsolosluk açab"leceklerd". Bu antlaşma sonrasında Ruslar’ın, Doğu Akden"z’de denet"m" arttı.
Fransız Devr"m" sonrasında Napolyon Bonapart 12 Mayıs 1797 tar"h"nde Vened"k’" "şgal ett". Fransız Devr"m"’n"n özgürlük "lkes" paralel"nde, Yahud"ler" gettolarına hapsed"lmekten kurtarmış ve İyon Den"z"’nde çok sayıda adayı elde etm"şt". Aslında bu Vened"k’"n, Akden"z’dek"
tar"hsel rolünün sona ermes" demekt". D"rektörler yönet"m" dönem"ndeyse Napolyon Bonapart, İng"ltere anakarasının "st"lasıyla görevlend"r"ld"ğ"nde, bu stratej"n"n yanlış olduğunu, İng"ltere’ye karşı dolaylı b"r
stratej" "zlenmes" gerekt"ğ"n", bunun "ç"n Mısır’ın "şgal ed"lerek H"nd"stan t"caret"yle bağlantısının kes"lmes" gerekt"ğ"n" savunmuştur. 19
Mayıs 1798 tar"h"nde büyük b"r donanma ve asker" güç yanı sıra beraber"nde Mısır’da araştırma yapacak eğ"t"m" gel"şt"recek büyük b"r b"l"m heyet" götürmüştür. Heyet"n yanı sıra Fransızca, Yunanca ve Arapça
baskı yapab"len matbaa mak"neler" götürüyordu. 1 Temmuz 1798’de İskender"ye’ye gelerek, Osmanlı devlet"ne savaş "lan etmeden askerler"n"
karaya çıkardılar. Aslında bu saldırı Osmanlı topraklarına olsa da gerçekte dünyada kurulmakta olan İng"l"z sömürge "mparatorluğuyla Fransız sömürge "mparatorluğu arasında b"r çatışma yaşanmaktadır.
19. yüzyılın "lk çeyreğ"nden sonra, Akden"z’de yen"den b"r yapılanmaya g"r"ld". Bu yen"den yapılanma sürec"n" farklı boyutlarıyla kavramak olanaklıdır. İlk" sanay" devr"m"yd". Bu bakımdan en öneml" gel"şme, sanay" devr"m" sonrasında gem" yapım teknoloj"s"ndek" büyük
değ"şme olmuştur. Akden"z’de ulaşım ucuzluyor, daha güvenl" hale gel"yor Akden"z’de mesafe-zaman matr"s" değ"ş"yor, başka b"r dey"şle Akden"z zaman olarak küçülüyordu. İk"nc"s", Fransız Devr"m"’yle m"ll"
egemenl"k f"kr"n"n gen"ş kabul görmeye başlaması ve ulus devlet"n doğmasıydı. Bu kend"s"n" 19. yüzyılın Akden"z mekânının s"yasal olarak yen"den yapılanmasında gösterd". Kent devletler"n"n tasf"yes" sonucu ulusal b"rl"kler"n gerçekleşt"r"lmes"yle devletler ortaya çıktı. Sanay" önces"
dönem"n "mparatorluklarının parçalanarak ulus k"ml"kler" üzer"nden
devletler"n oluşması sürec" başladı. Bu sürec"n "şleyeceğ" "k" "mparatorluk vardı: Avusturya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. İtalya
b"rleşmes"n"n doğuşu, Avusturya İmparatorluğu’ndan b"r kopuşla gerçekleşt". Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopuş, Yunan"stan’ın bağımsız
b"r krallık olarak tanınmasıyla gerçekleşt". Bu dönemde Akden"z’"n güney kıyılarını oluşturan Kuzey Afr"ka topraklarında ulusçuluk "deoloj"ler"n"n gel"şmes" "ç"n erkend". Bu topraklar, gel"şm"ş sanay" ülkeler"nce
kend" sömürgeler"ne katılmak amacıyla "şgal ed"l"p, Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılmıştır. Bu durumda, Akden"z ülkeler"n"n "ç d"nam"kler"yle b"r yapılanma değ"l, Akden"z dışındak" s"yasal güçler"n yarattığı
dış d"nam"klerle bel"rlenme söz konusudur.
19. yüzyılın "k"nc" yarısı sonrasında, emperyal"st güçler"n Akden"z’dek" ülkeler" denetlemes" ve yen" sömürgeler elde etmes" konusundak" mekan"zmasında bel"rley"c" olan dış t"caret "l"şk"ler" olmasından
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çok kap"tal "l"şk"ler" olmaya başlamıştır. Avrupa’nın Atlant"k kıyısı ülkeler", bu dönemde b"r"ken kap"tal"n karlılığını korumak amacıyla altyapı projeler" ve savaş ve yönet"m f"nansmanı "ç"n Akden"z’dek" yönet"mlere borç vermeye başlamış, bu süreç "ç"nde borçlar döndürülemez
düzeye ulaştığında "ç"ne g"r"len mal" kr"zler gerekçes"yle bu yönet"mler"n mal" yönet"mler"ne, bazı hallerde de topraklarına el koyma fırsatları
olarak ortaya çıkmıştır. Mısır’ın 1876 yılında yaşadığı kr"z"; Tunus (18691870), Osmanlılar (1881), Sırb"stan (1895), Yunan"stan (1898), Fas (1903) yaşamıştır.
20. yüzyılın başında, dünyanın büyük güçler" arasında b"r paylaşım
savaşı sürüyordu. Almanya ve İtalya g"b" ulusal b"rl"kler"n" ve sanay"leşmes"n" geç gerçekleşt"rm"ş olan Avrupa ülkeler", sömürgeler"n bölüşmes"nden pay almak "st"yordu. Bu çatışma sonunda, 1914 yılında 1. Dünya
Savaşı’nın çıkmasına neden oldu. Akden"z bu savaşın asıl sahneler"nden b"r" değ"ld". İt"laf Devletler"’nden (Entente) İng"ltere ve Fransa’nın
donanmaları, Akden"z’de tam b"r hak"m"yete sah"pt"r. İtt"fak Devletler"’n"n (Central Powers) böyle b"r ortamda den"zde yapab"lecekler" çok sınırlıdır. Almanların yapab"ld"kler" den"zaltılarıyla baskın kampanyaları
yürütmek olmuştur. 1. Dünya Savaşında, en etk"l" den"z savaşları Çanakkale Boğazı’nda yürütülmüştür. İt"laf Donanması, tüm gücüne rağmen
Çanakkale Boğazını aşarak Rusya’ya yardım yolunu açamamıştır. Bu yolun açılamaması sonucu, Rusya’da 1917 yılında Ek"m Devr"m" gerçekleşm"ş ve Len"n, Brest L"tovsk Anlaşması’nı yaparak savaştan çek"lm"şt"r.
1918 yılı kasımında, 1. Dünya Savaşı sona ererek barış anlaşmaları yapıldığında savaş önces" dönem"n dört büyük "mparatorluğu, Alman, Rus,
Avusturya-Macar"stan ve Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalkmışlardı.
Onların halefler" daha küçülmüş topraklarda üç ulus-devlet ve b"r sosyal"st devlet oluşturmuşlardı.
1. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yen" Akden"z düzen"nde
İtalya saldırgan b"r rol ed"nd". 1922 yılında Kral tarafından, Başbakan
olarak atanarak "kt"dara gelen Ben"to Mussolon" faş"st b"r d"ktatörlük
oluşturdu. Saldırgan b"r m"ll"yetç"l"k uyguluyordu. Roma İmparatorluğu’nu canlandırma "dd"asında bulunarak, Akden"z’" “Mare Nostrum”
olarak "lan ett".
Altıncı Dönem: 2. Dünya Savaşı Sömürgec!l!ğ!n Tasf!yes!yle Ulus
Devletler Akden!z’!n!n Oluşumu ve Avrupa B!rl!ğ! Tarafından İk!ye
Bölünen Ulus Devletler Akden!z’!
2. Dünya Savaşı başladığında, M"hver Ülkeler" "ç"nde Mussol"n" İtalya’sının yer almış olması, Akden"z’" savaşın "ç"ne çekm"şt"r. İtalya savaş önces"nde bel"rtm"ş olduğu eğ"l"mler paralel"nde Arnavutluk’u "şgal etm"ş,
Yunan"stan’a karşı savaş açmış, L"bya’ya asker çıkararak, İng"l"zler"n
Mısır’dak" varlığına tehd"t oluşturmuştur. İtalya’nın hırslı saldırılarında
asker" başarısızlığa uğraması üzer"ne Almanlar, Barbarossa Harekâtını
başlatmadan önce güneyden gelecek saldırılara karşı kend"s"n" güvence
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altına almak "ç"n Sırb"stan ve Yunan"stan’ı "şgal ederek, G"r"t’e büyük b"r
havadan "nd"rme yaparak, Ege Den"z"’n" denet"m" altına almıştır. Savaş,
İtalyanların L"bya’dak" başarısızlığı üzer"ne Kuzey Almanya, Kuzey Afr"ka’ya Rommel’"n komutasında zırhlı güçler çıkarmak durumunda kalmıştır. 2. Dünya Savaşı’nda Malta’nın, İng"ltere’n"n denet"m"nde olması
Almanların Kuzey Afr"ka sefer"nde "kmal yollarına tehd"t oluşturmak
bakımından çok etk"l" olmuştur. Ama İng"l"zler, Akden"z ve Kuzey Afr"ka’dak" savaş bakımından İskender"ye’y" üs olarak seçm"ş savaşı Kah"re’den yönlend"rm"şt"r.
2. Dünya Savaşı sonrasında yen" kurulan dünya düzen"nde ulusal
kurtuluş savaşlarının yaygınlaşmasıyla, sömürgec"l"ğ"n tasf"yes" yaşanmaya başladı. Manda yönet"mler"nden bağımsız ulus devletlere geç"ş yaşandı. Yen" kurulan B"rleşm"ş M"lletler s"stem", yen" kurulan ulus
devletler"n tanınma platformu hal"ne geld". Akden"z’de sömürge toprakların tasf"yes"nde, temelde "k" mekan"zma "şlem"şt"r den"leb"l"r.
Bu mekan"zmalardan b"r"nc"s", 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak Fransız ve İng"l"z mandası hal"ne
get"r"len ülkeler"n, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1946 yılında B"rleşm"ş
M"lletler s"stem" "ç"nde bağımsız ulus devletler hal"ne gelmes"d"r. 1920
yılında Sur"ye, Lübnan, Fransız mandası, Irak, Transjordan, F"l"st"n İng"l"z mandası hal"ne gelm"şt". Bunlardan Lübnan 1943 yılında, F"l"st"n
dışındak" d"ğerler" 1946 yılında bağımsızlıklarına kavuştular. Fransa ve
İng"ltere’n"n bu ülkeler"n bağımsızlıklarını, "steyerek tanınmasını sağladıklarını düşünmemek gerek"r. 19. yüzyılın sonlarında gel"şen Arap
m"ll"yetç"l"ğ" hareketler"nde, manda yönet"mler" sırasında yaşanan gel"şmeler"n bu kararları zorladığı söyleneb"l"r. Manda yönet"mler"nden
bağımsız devlete geç"ş F"l"st"n’de sorun hal"ne geld"; Orta Doğu’nun 2.
Dünya Savaşı sonrasının temel çatışması olan Arap-İsra"l çatışmasını
yarattı.
Ulus devletler"n doğuşunda "k"nc" yol, Afr"ka’nın kuzey"ndek" ülkelerde sömürgec"lere karşı ver"len ulusal kurtuluş savaşlarında sonuç
alınması oldu. Bu ülkeler "ç"nde s"yas" olarak en aydınlanmış olan Mısır’da, İng"l"z denet"m" karşısında güçlü s"yasal hareketler gel"ş"yordu.
28 Şubat 1922’de Mısır’da tek taraflı "lanla b"r monarş" "lan ed"ld". Ama
bu İng"l"zler"n Mısır’dan uzaklaştırılması anlamına gelm"yordu. Mısır’da Kralı uzaklaştırıp "ç "kt"darı elde etmek "steyen Veft Part"s"’yle,
Krallık arasında b"r çatışma sürüyordu. 1936 yılında İng"ltere, Süveyş
Kanalı’nın hak"m"yet" kend"s"nde kalmak üzere Mısır’dan çek"lmey" kabul etm"şt". Ama 2. Dünya Savaşı çıkınca bu kararını uygulamadı. Mısır
savaşın kumanda odaklarından b"r" hal"ne geld". İng"ltere, savaş sonrasında da Mısır’ı terk etme konusunda gerekl" adımları atmadı. Mısır’ın,
İsra"l’e karşı 1948 savaşını kaybeden ülkeler arasında yer almasını, gel"şmekte olan Arap m"ll"yetç"l"ğ"n"n hazmetmes" çok zordu. Mısır’da
İng"l"z varlığına karşı, Albay Cemal Abdül Nasır’ın başını çekt"ğ" “Hür
Subaylar” hareket" gel"şmeye başladı. Kral Faruk, “Hür Subaylar”ın 23
Temmuz 1952’de düzenled"ğ" b"r asker" darbeyle devr"ld", yer"ne General
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Nec"p geld". Ancak "kt"dar Nasır’ın denet"m"ndek" “Devr"mc" Komuta
Heyet"”ndeyd". Önce s"yasal part"ler kapatıldı. Haz"ran 1953’de, Cumhur"yet "lan ed"ld" ve İng"l"zlerle Süveyş Kanalı’ndan çek"lmeler" konusunda b"r anlaşma "mzalandı. Ocak 1956’da tek part"l" b"r anayasa yürürlüğe
sokuldu. Cemal Abdül Nasır Cumhurbaşkanı seç"ld".
Mısır’da olanlar, Kuzey Afr"ka’da d"ğer sömürgeler"n bağımsızlık
öyküler" "ç"n adeta b"r model oluşturmuştur. Tunus, 1881’de Fransızlar
tarafından "şgal ed"lm"şt". 1. Dünya Savaşı sonrasında, Tunus’un statüsünde b"r değ"şme olmadı. Fransa’da eğ"t"m gören Tunuslu aydınlar,
bağımsızlık düşünces"n" Tunus’a taşıyorlardı. Hab"b Burg"ba da, bunlardan b"r"yd". Burg"ba, 1934 yılında bağımsızlığı savunan b"r part" kurunca Fransızlar tarafından hapsed"lm"ş, hap"sten kaçtıktan sonra Kuzey
Afr"ka’da yaşamıştır. Tunus’ta 1952 yılında, m"ll"yetç" ş"ddet"n yoğunlaşması üzer"ne, Fransızlar 1956 yılında Hab"b Burg"ba’yla anlaşma yaparak Tunus’un bağımsızlığını kabul etm"ş ve 1957’de de Burg"ba cumhurbaşkanı seç"lm"şt"r. Kuzey Afr"ka’da yaşanan ulusal bağımsızlık
mücadeleler"n"n en zorlusu, Cezay"r’de gerçekleşt".
2. Dünya Savaşı sonrasında, B"rleşm"ş M"lletler s"stem" "ç"nde b"r
dünya barışı kurulamamış ve 1947 sonrasında dünyada ABD önderl"ğ"ndek" Batı Bloku "le Sovyetler B"rl"ğ"’n"n önderl"ğ"ndek" Sosyal"st Blok
arasında b"r soğuk savaş yapılanmaya başlamıştı. Bu bağlamda NATO,
Batı Bloku’nun asker" gücü hal"ne geld". 1952 yılında Yunan"stan ve Türk"ye’de bu örgütlenme "ç"nde yer aldı. Amer"kan 6. F"losu, Akden"z’"n
hâk"m gücü hal"nde ortaya çıktı.
Bu "k" kampta da yer almayan ülkelerse, bağlantısızlar hareket" oluşturmaya başladılar. 1955 yılında Bandung Konferansı’yla dünya s"yaset"
"ç"nde ağırlığını koymaya çalışan bu hareket "ç"nde H"nd"stan Başbakanı Nehru, Yugoslavya Devlet Başkanı T"to, Mısır Başbakanı Cemal Abdül Nasır ön plana çıktı. Bağlantısızlar hareket"n"n "k" önder"n"n Akden"z’den gelmes", soğuk savaş dönem"nde Akden"z’"n nasıl b"r ger"l"m
yaşadığının b"r kanıtı olarak da görüleb"l"r.
Akden"z’"n güney kıyılarında ve öneml" adalarında sömürgel"kten
çıkarak ulus devletler kuran süreçler yaşanırken, Akden"z’"n kuzey"nde yer alan ülkeler ulus devlet" aşma sürec" "ç"ne g"rm"ş bulunuyordu.
2. Dünya Savaşı’nın "nsanlığa, altmış m"lyon "nsan kaybına sebep olduktan sonra Avrupalı l"derler, barışçı b"r dünyanın nasıl kurulacağın
düşünmeye başladılar. Ulus devlet "deoloj"s" savaşı kışkırtıyordu. 18701945 arasında Almanya ve Fransa, üç büyük savaş geç"rm"şt".
Bunun çözümü olarak, Avrupa B"rleş"k Devletler"n" gerçekleşt"rmek
düşünces" öne çıktı. Bu düşüncen"n prat"ğe geç"r"lmes"nde atılan "lk
adım, altı ülke tarafından 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çel"k Topluluğu’nun kurulması oldu. Buradan başlayarak, Avrupa’da b"r s"yasal b"rl"k
oluşturulmak "sten"yordu. 1953 yılında, bu s"yasal b"rl"ğ"n kurulmasını sağlayacak b"r proje hazırlandı. 1954 yılında bu projen"n, bazı ülkeler"n mecl"sler"nden geçmeyeceğ" anlaşılınca tedr"c" b"r yola başvuruldu. Önce b"r ekonom"k ortak pazar kurulacak, güven sağlayarak zaman
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"ç"nde b"r s"yasal b"rl"ğe ulaşılması amaçlanacaktı. Bu nedenle, 27 Mart
1957’de Roma Antlaşması "mzalanarak Avrupa Ekonom"k Topluluğu
(AET) kuruldu. Belç"ka, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve
Hollanda 1 Ocak 1958’den "t"baren, ortak pazar hal"ne geld". 1959 yılında
Yunan"stan ve Türk"ye, AET’ye üye olmak "ç"n başvurmuş bulunuyordu.
AET’n"n b"r s"yasal b"rl"ğe doğru yol almakta uyguladığı temel stratej"n"n, gen"şleyerek b"rleşmey" der"nleşt"rmek "ç"n zorlama yaratmak
olduğu söyleneb"l"r. AET’n"n başarısı üzer"ne İng"ltere, İrlanda ve Dan"marka üye olmak "ç"n başvurdular. İng"ltere’n"n başvurusu "k" kez veto
ed"lerek Fransa tarafından engellenmes"ne rağmen bu üç ülke, 1973’de
AET’ye üye oldular. Kuruluş aşamasında AET’de Kuzey Akden"z’den "k"
ülke bulunuyordu. Ama 1980’l" yıllarda gerçekleşen "k"nc" büyümeyle
Akden"z ülkeler"n"n sayısı arttı. AET’ye 1981’de Yunan"stan, 1986’da Portek"z ve İspanya katıldı. Bu "k"nc" büyüme sonrasında s"stem"n "şley"ş"nde yavaşlama olunca s"tem"n etk"nl"ğ"n"n artırılması "ç"n, 17 Şubat
1986’de Avrupa Tek Sened" "mzalandı. Bunun üzer"ne, on "k" AET üyes"n"n bütünleşmes"n" artıran düzenlemelere g"d"lm"ş oldu. B"rleşmen"n
s"yasal b"r b"rl"k n"tel"ğ" kazanmasıysa, 1 Kasım 1993’de Maastr"ct Antlaşması’nın "mzalanmasıyla oldu.
2013 yılında Avrupa B"rl"ğ"’n"n üye sayısı y"rm" sek"ze çıkmıştır. Bu
y"rm" sek"z üyeden dokuzu Akden"z ülkes"d"r. Kuzey Akden"z kıyılarındak" ülkeler"n büyük kısmı Avrupa B"rl"ğ" "ç"ne alınarak, Güney Akden"z
kıyısından farklılaşması hızlandırılmıştır. Avrupa B"rl"ğ"’n"n bu konudak" pol"t"kasını, 1995 yılında bel"rleyen Barselona sürec", bu sorun karşısında çok cılız kalmıştır. Bu eş"ts"zl"ğ"n Güney Akden"z’den Kuzey Akden"z’e yarattığı göç, Avrupa B"rl"ğ" tarafından alınan şed"t önlemlerle
engellenmekted"r. Akden"z’"n kuzey kıyısının, Avrupa B"rl"ğ" "ç"nde yer
alması onların rej"mler"nde demokras"n"n kurumsallaşmasını da get"rd"ğ" "ç"n refahlarının kararlılığını da get"r"yor, ülkey" s"yasal maceralara kapıyordu.
Akden"z s"yasal olarak bölünerek farklılaşırken, Akden"z’e yen" b"r
bütünlük kazandıran tek faal"yet"n tur"zm"n gel"şmes" ve bunun paralel"nde Akden"z mutfağının dünyada yaygınlaşması olduğu söyleneb"l"r.
Tur"zm faal"yet"n"n ve gerekl" örgütlenmen"n gel"şmes" sanay" devr"m"yle yakından "l"şk"l"yd" ve 19. yüzyılın "k"nc" yarısından "t"baren gel"şt".
Başlangıçtan "t"baren Akden"z, tur"st"k faal"yetler" kend"ne çekm"ş,
kruvaz"er gem" "şletmec"l"ğ"n"n "lk örnekler"n" verm"şt"r. Ama 2. Dünya
Savaşı sonrasında, Akden"z havzası tur"st"k faal"yetler"n gel"şmes" bakımından b"r sıçrama yapmıştır. Bu sıçramada b"r yandan refahın artması, emeğ"n ödemel" tat"l süreler"n"n kurumsallaşması, telev"zyonların
yaygınlaşması, 1960 sonrasında daha randımanlı uçakların yapılması ve hava taşımacılığının gel"şmes", seyahat çekler" ve plast"k kartların
gel"şmes"yle tur"stler"n ödemeler"n" yapmasının kolaylaşması g"b" gel"şmeler"n payı artmıştır. Dünyada yaşanan böyle b"r tur"zm patlamasından, "kl"m"-güneş", den"z"n"n uygunluğu, sanay" ülkeler"ne yakınlığı ve bu yazının başından ber" "fade ed"len tar"hsel b"r"k"m" göz önüne
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alındığında, Akden"z’"n yüksek pay alması beklenen b"r şeyd"r ve öyle olmuştur. Her ne kadar Akden"z’de tur"zmden, Akden"z’"n kuzey kıyısındak" ülkeler daha çok pay almış olsalar da tüm Akden"z ülkeler" tur"zmden pay almaktadır.
IV. Son Ver!rken
Akden"z’"n on b"n yıllık tar"h" "ç"nde dünya uygarlığının gel"şmes"nde nasıl b"r merkez" rol oynadığını, Faruk Tabak’ın metaforuyla nasıl solduğunu gördük. Bu soluşta, Akden"z’"n "ç"nde oluşturduğu gel"şme odağının
zaman "ç"nde Akden"z dışına çıkması, Avrupa’nın Kuzey Atlant"k kıyılarına kayması etk"l" olmuştur. Günümüz Akden"z’", tar"h "ç"nde dünya
uygarlık yarışında en ger"de kaldığı noktalardan b"r"nded"r. Akden"z’"n
gelecekt" konumunda, "ç d"nam"kler"nden kaynaklanan b"r gel"şmen"n
günümüzün küresel dünyasında tek başına bel"rley"c" olacağını beklememek gerek"r. Akden"z bakımından esas umut doğuran gel"şmen"n,
sanay" toplumundan b"lg" toplumuna geçerken, dünyanın tek kutuplu
olmaktan çıkarak, çok kutuplu hale gelmes"d"r. Akden"z’"n kend" tar"h"nde olduğu g"b", dünyanın tek gel"şme odağı olmasına ger" dönüşü olanaksızdır. Ama Akden"z’"n çok odaklı yen" dünyada bu odaklardan b"r"
hal"ne geleb"lmeye soyunması gerçekç" b"r hedef olarak görüleb"l"r. Bu
bakımdan doğal konumu, "kl"m", dünyaya er"şeb"l"rl"k dereces"n"n yüksekl"ğ" vb. bakımdan b"rçok avantajı bulunmaktadır. Akden"z’"n böyle
b"r d"nam"ğ" başlatacak b"r performansı gösteremey"ş"n"n en öneml" neden", Akden"z’de egemenl"kler"n ulus devletler hal"nde çok parçalanmış
olmasıdır. Dünyada kozmopol"t b"r yönet"ş"m kurulması aşamasına ulaşılmadan, Akden"z ülkeler"n"n bu konudak" performanslarını yükseltmeler"n"n ön koşulları gerçekleşemeyecekt"r d"ye düşünüyorum.
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