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Toplumsal bilimler alanında hakemli ve bilimsel nitelikli bir dergi olan Mel-
tem’in yeni sayısını elimize almak heyecan verici. Bu sayıda İlhan Tekeli’nin 
Akdeniz, Akdenizlilik ve mobiliteyi birlikte ele aldığı makalesini sunuyoruz. 
2016’da Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Kitabı’nda yayımlanmış “Bir Akdeniz 
Üst Anlatısı için İzmir” başlıklı makalesinin devamı olan çalışma, Tekeli’nin 
Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu’nda sunmuş olduğu bildirinin 
geliştirilmiş biçimi. Peregrine Horden ve Nicholas Purcell’in Yozlaşan Deniz: 
Bir Akdeniz Tarihi (2000) adlı çalışmalarındaki “sınırlı” Akdenizlilik tanımına 
karşılık Tekeli Akdenizliliğin her tarihsel dönem içinde farklı gelişme dina-
miklerinin işlemesiyle yeniden kurgulandığına vurgu yapıyor. Tarihsel olarak 
günümüze kadar getirdiği Akdenizliliğin nerede, nasıl ve hangi şartlar altında 
tanımlanabileceğini tartışıyor. Uzun soluklu bir araştırmanın ve kitaba dönüş-
mesi muhtemel bir çalışmanın izini Meltem’in sayılarında takip etmek bizim 
için ayrıca heyecan verici.

Araştırma bölümü İzmir Akdeniz Akademisi’nin 16-18 Kasım 2017 tarih-
leri arasında gerçekleştirdiği Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu’nda 
sunulan bildirilerden bir seçki içeriyor. Akdeniz coğrafyasındaki gelişmeleri 
hareketlilik kavramı üzerinden ve farklı perspektiflerden ele alan makaleler-
den ilkinde Eyüp Özveren, Seven Ağır ve Çınla Akdere Ferdinando Galiani’nin 
hububat ticareti hakkındaki kitabını inceliyor. Yazarlar, Galiani’nin kitabının 
iktisadi düşünce tarihi içinde kayboluşunun ve yeniden ortaya çıkışının izini 
sürüyor ve bunun nedenlerinin son 200 yılda iktisadi düşünce yazınının ge-
çirdiği dönüşümde aranması gerektiğini vurguluyor. Galiani’nin görüşlerini, 
Akdeniz coğrafyasının farklı yerlerinde farklı zamanlarda geliştirilen tahıl po-
litikalarıyla karşılaştırmalı olarak ele almaları Tekeli’nin sözünü ettiği Akde-
niz’deki bütünlük ve farklılığı düşünmek için bize bir örnek sunması açısından 
önemli. İkinci makalede yine tarihsel bir perspektifle emeğin hareketliliğine 
odaklanıyoruz. İrfan Kokdaş, ayanların yükselişinden Osmanlı merkezileşme 
politikalarına uzanan yaklaşık 200 yıllık süreçte Manisa kırsalındaki tarımsal 
emek hareketliliğinin geçirdiği dönüşümü inceliyor. Bu bölgede var olan tarım-
sal işgücü yapısının bir yandan işgücü azlığı ve çiftlik sahiplerinin işgücünü 
kendi topraklarına çekme politikalarıyla diğer yandan Osmanlı mali ve hukuki 
yapısının dönüşümüyle şekillendiğinin altını çiziyor. Kapsamlı bir arşiv tara-
ması ile elde edilen bilgileri hem emek tarihi hem de erken modern Osmanlı 
tarihi bağlamında incelemesi makalenin etkisini güçlendiriyor. Araştırma bö-
lümündeki üçüncü makale ise Şahizer Samuk ve Hazal Papuççular’a ait. 20. 
yüzyılda Ege’deki göç hareketliliklerini inceleyen çalışma göçleri farklı evrelere 
ayırarak her bir evre için Türkiye’nin oluşturduğu ya da oluştur(a)madığı göç 
politikalarını ele alıyor. Makale, günümüzde yaşadığımız Suriye savaşıyla yer-
lerinden edilen göçmenlerin durumunu tarihsel bir perspektifle okumamıza 
olanak sağlıyor.

Bu sempozyumda sunulan bildirilerin makalelerini gelecek sayılarda okur-
larla paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncel bölümünde Aras Özgün ve Serkan Şavk’ın Akdeniz’de Savaş ve Göç 
adlı serginin değerlendirme yazısı hem serginin bütününü hem de bireysel ça-
lışmaları incelikli bir şekilde değerlendirerek serginin etkili ve daha az güçlü 
yanlarını ortaya koyuyor. Nilgün Toker Kılınç, İzmir Akdeniz Akademisi’nin 
Dünya Tasarım Örgütü işbirliğiyle 29 Haziran 2018’de düzenlediği “Birlikte Ya-
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şamak İzmir” temalı Dünya Tasarım Konuşmaları’nda sunduğu metinde “bir-
likte-bir arada” ve “yaşamak-ikamet etmek” kavramlarını sorunsallaştırıyor ve 
bir arada ikamet etmenin ancak hem her kentlinin birbirine karşı hem de kent 
politikası üreticilerinin yurttaşlara karşı özen göstermesi ile mümkün olabile-
ceğini vurguluyor. Titi Robin, Sarp Keskiner’le yaptığı söyleşide İzmir’i “bir-
birinden farklı akan ırmaklar” olarak kurgularken ve kentin, “çoğu Akdeniz 
kenti gibi, bu akışları bütünleştiren bir karaktere sahip olduğunu” söylerken 
belki de Toker Kılınç’ın kavramlarını sanatçı olarak yorumluyor. M. Fatih Tay-
fur’un yazısı Balkanlar, Ortadoğu, Karadeniz ve Kafkaslar’ı içeren “Geniş Doğu 
Akdeniz” bölgesinin “enerji”, “taşımacılık” ve “güvenlik” sorunlarıyla baş ede-
cek üçlü bir liderlik kurguladığı “eksantrik bir fikir” üzerine kurulu. Böylece 
ulus devletlerin hâkim olduğu bugünün dünyasında yarın için bir alternatif 
sunuyor.

İzmir Akdeniz Akademisi’nin düzenlediği bütün faaliyetlerde kentin farklı 
aktörlerinin aktif katılımlarını önemsemesi bu yılki faaliyetlerinde de ön plana 
çıkıyor. Bu çerçevede kentler ve uluslararası deneyim paylaşımını hedefleyen ve 
5-8 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmir Pilot Kentler Eş-Öğre-
nim ziyaretinden çıkan sonuçları, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 
Kültür Komitesi Danışmanı Jordi Baltà Portolés değerlendiriyor. Benzer bir stra-
teji ile kentteki tasarımcılar, akademik çevreler ve öğrenciler ile kent dışından 
katılımcıların bir araya geldiği bir paylaşım ve tartışma ortamı kurmayı hedef-
leyen İyi Tasarım/Good Design İzmir tanıtımını Özgür Demirci yapıyor. İzmir 
Akdeniz Akademisi’nin İzmir ve Akdeniz dünyasını tarım ürünleri üzerinden 
incelediği konferans serileri bu yıl incir ile devam ediyor. Derya Nizam “İncirin 
Piyasası ve Ekolojisi” başlığı ile gerçekleştirilen ikinci konferansı değerlendiri-
yor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Tarih Araştırmaları Seminerleri’ni tanıtan 
yazıyı da İzmir Akdeniz Akademisi Tarih birimi asistanı Ece Aytekin Büker 
hazırladı.

Alesta bölümünü son 50 yılda hayatımızın her alanına hükmeden neoliberal 
politikaların küresel, ulusal ve yerel düzeyde tarım sektöründeki izlerini farklı 
perspektiflerle ele alan bir kitap ve iki doktora tezi çalışmasına ayırdık. İlhan 
Tekeli’nin İzmir İli/Kenti İçin Bir Tarımsal Gelişme ve Yerleşme Stratejisi adlı 
çalışmasını Yaşar Uysal değerlendirdi. Dalya Hazar ve Seda Senem Alpaykut 
Bayrak,  Emel Karakaya Ayalp’in alternatif tarımsal gıda sistemleri üzerine ha-
zırladığı doktora tezini; Seda Senem Alpaykut Bayrak ve  Emel Karakaya Ayalp 
ise Dalya Hazar’ın İzmir ve çevresindeki meraların dönüşümü üzerine hazırla-
dığı doktora tezini tanıtıyor. Türkiye’de 2000’li yıllardan beri tarımda yaşanan 
dönüşümün farklı yönlerini İzmir bağlamında ele alan bu çalışmaları birlikte 
okumak hem tarımın içinde bulunduğu krizin derinliğini gözler önüne seriyor 
hem de çözüm önerilerini topluca değerlendirmemize olanak sağlıyor.

İyi okumalar.

Dilek Akyalçın Kaya
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Akdeniz, Akdenizlilik ve Mobilite
İlhan Tekeli*

Özet
Mobilite, Akdeniz ve Akdenizlilik olgusunu ve zaman içinde değişimini kavraya-
bilmek açısından verimli bir kavramdır. Bu çalışmada üç aşamada bu arayışa bir 
katkı yapmaya çalışacağım.

Birinci aşamada Akdeniz ve Akdenizlilik kavramlarını irdeleyeceğim. Akdeniz 
fiziki coğrafyada kullanıldığında sınırları ve yayılımı kesin olarak belirlenmiş bir 
denize işaret ediyor. Oysa beşeri coğrafyada kullanıldığında bu deniz ve çevresin-
deki kara parçalarının oluşturduğu bir havzayı tanımlayan bir anlam kazanmakta-
dır. Yayılımı kesinlik taşımaz. Bu kavram bir “construct”tır. Değişik yazarlarca yayı-
lımı ve ifade ettiği anlam farklı şekillerde tanımlanmışlardır. Akdeniz konusunda 
yapılan çalışmaların büyük bölümünü, beşeri coğrafyanın Akdeniz kavramını kul-
lanarak yapılan tarihi-coğrafya çalışmaları olarak değerlendirebiliriz.

Yapılan çalışmaların önemli bir bölümü de Akdeniz’den çok Akdenizliliği teme-
le almaktadır. Bu çalışmalar bu coğrafyada oluşmuş bulunan yaşam bütünlüğü ve 
farklılıklarını içeren “Akdenizliliği” ortaya çıkarmaya, onun varlığını hissettirmeye 
yönelmişlerdir. Bu çabayı salt bir nostalji arayışı olarak değil, XXI. yüzyıl Akdeniz’i-
ni bir çatışmalar denizi olarak değil bir barış ve işbirliği alanı olarak görmek arzu-
sunun bir yansıması olarak da değerlendirmek gerekir.

Bu çalışmada temelde mobilitenin, Akdeniz ve Akdenizlilik olgusuna etkileri 
çözümlenmek istenildiğinden, ikinci bölümde mobilite ve toplum ilişkisi konu-
sunda ayrıntılı bir çerçeve oluşturulmaktadır. Mobilite insanların, nesnelerin ve 
fikirlerin/bilgilerin serbestçe ve kolayca yer değiştirebilme ya da yerlerinin değiş-
tirilebilmesi kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu, kapsamlı bir tanımlamadır. 
Mobilitenin insanları, nesneleri ve fikirleri/bilgileri kapsayacak biçimde üç boyutlu 
olarak ele alınması, onun ortaya çıkan beşeri coğrafyayı çözümleme potansiyelini 
artırmaktadır.

Son bölümde, Akdeniz’de mobilitenin gelişmesi bir bağımsız değişken olarak 
kullanılarak, mobilitedeki gelişmelerin Akdeniz ve Akdenizlilik olgularına ilişkin 
nesnel ve öznel sonuçları çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bunun için on bin yıllık 
Akdeniz tarihi altı döneme ayrılmakta, her dönemde mobilite ve Akdeniz’in iç-dış 
ilişkilerinin gelişmeleri irdelenerek Faruk Tabak’ın kullandığı metafora paralel ola-
rak Akdeniz’in nasıl solduğu ortaya konmaktadır.

Anahtar sözcükler: Mobilite, tarihi coğrafya, Akdeniz, Akdenizlilik, ulus devletler

Abstract
Mediterranean, Mediterraneanism, and Mobility
Mobility is a productive concept to comprehend Mediterranean and Mediterranean-
ism and their transformation in time. In this article, I will contribute to this quest in 
three stages.

In the first stage, I will focus on the concepts of Mediterranean and Mediterrane-
anism. As a term of physical geography, Mediterranean refers to sea whose borders 
and extent are definitely determined. However, as a term of human geography, it 
acquires a meaning that defines a basin, which is formed by the sea and its sur-
rounding land. This concept is constructed and therefore its extent is not definitive. 
Its extent and meaning have been defined in different ways by various researchers. 
We can consider the majority of work on Mediterranean as historical-geographical 
that borrow the concept of Mediterranean from human geography.

An important part of research takes Mediterraneanism rather than Mediterra-
nean as its center. These studies are directed towards uncovering and making feel 
the “Mediterraneanism”, containing the totality and diversity of life in this geogra-
phy. We should consider this effort not only as a quest for nostalgia but as reflection 

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
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of a desire to consider Mediterranean of the 21st century as a sea of peace and coop-
eration instead of a field of conflict.

Since the main objective of this article is to analyze the effects of mobility on 
the Mediterranean and Mediterraneanism, the second part provides a detailed 
framework on the relation between mobility and society. Mobility is defined as the 
capacity of humans, objects, and ideas/information to move or to be moved freely 
and easily, which is a comprehensive definition. Considering in this way mobility 
as three-dimensional increases its potential to analyze the human geography that 
emerges in this place.

In the last part, by taking Mediterranean as an independent variable, I will try 
to analyze how the changes in mobility affected Mediterranean and Mediterranean-
ism. To do this, I have divided the 10,000-years of Mediterranean history into six 
parts and focused on the developments of Mediterranean internal and external rela-
tions and reveal (in parallel with the metaphor used by Faruk Tabak) how the Medi-
terranean faded away.

Keywords: Mobility, historical geography, Mediterranean, Mediterraneanism, nation-
states

Giriş
Mobilite Akdeniz olgusunu anlayabilmek açısından verimli bir kavramdır. Ak-
deniz sözcüğü genellikle iki farklı anlamda kullanılıyor. Bunlardan birincisi 
kapsamı ve içeriği nesnel olarak belirlenmiş bir deniz olarak Akdeniz’dir. Bu 
fiziki coğrafyanın bir terimidir. İkincisi ise bu denizi ve çevresindeki karayı 
içeren havzayı ifade etmek için kullanılmaktadır. Daha geniş kapsamlı olan bu 
kavram daha çok beşeri coğrafyanın bir terimidir. Akdeniz kavramı, inşa edil-
miş (construct) olduğu için değişik yazarların, örneğin Fernand Braudel’in ya da 
David Abulafia’nın Akdeniz’i birbirinden farklıdır.1

Fiziki coğrafyanın Akdeniz’i son buzul çağı sonrasında buzların erimesi 
ve okyanusların 120 metre yükselmesi üzerine Cebelitarık’tan akan suların 
var olan kapalı bir havzayı doldurmasıyla MÖ 8000’lerde oluşmuştur. Bir be-
şeri coğrafyacı, fiziki coğrafyanın nesnel olarak belirlemiş olduğu Akdeniz’e 
çevresindeki karada bulunan yaşam alanlarını da ekleyerek kendi Akdeniz 
kavramını inşa edecektir. Böyle bir Akdeniz kavramı oluşturma çabasının çıkış 
noktasında bu havzada bir yaşam bütünlüğünün oluştuğuna dair bir ön kabul 
vardır. Akdeniz’in sınırları bu kabulü gerçekleştirecek biçimde tanımlanır. Ör-
neğin kuzey sınırı zeytin ağacının üst sınırıyla, güney sınırı palmiye tarımının 
kuzey sınırı ile belirlenir. Bu halde inşa edilen Akdeniz havzasının sınırları ik-
lim ve tarımsal arazi kullanımıyla şekillenmiştir. Ancak Akdeniz çevresindeki 
karasal kesimin derinliği insanların mobilite kapasitelerine bağlı olarak tanım-
landığında, bu hareketliliğin gelişmesine paralel olarak genişleyen bir Akdeniz 
kavramı inşa edilmiş olacaktır.

Günümüzde Akdeniz çalışmalarında, Akdeniz kavramının kullanılmasın-
da iki farklı bakış açısının yarıştığı söylenebilir. Birincisinde beşeri coğrafyaya 
uygun olarak inşa edilen Akdeniz kavramı kullanılarak Akdeniz’in bir tarihi 
coğrafyası yazılmaktadır. İkincisinde ise geliştirilmek istenilen bir tarihi coğ-
rafya anlatısı değil; bu coğrafyada oluşan, bütünlüğü ve farklılığı bulunan “Ak-
denizliliği” ortaya çıkarmak, onun varlığını hissettirmektedir. Bunu sadece bir 
nostalji arayışı olarak değil; 21. yüzyıl Akdeniz’ini çatışmalar alanı yerine barış 

1 Karşılaştırma için bkz. Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in 
the Age of Philip II, 2 cilt, çev. Siân Reynolds (New York: Harper and Row Publishers, 1972); 
David Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, çev. Gül Çağalı Güven (İstanbul: 
Alfa Yayıncılık, 2012).
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ve işbirliği alanı olarak görmek arzusunun yansıması olarak da değerlendirmek 
gerekir.

Deniz ve karanın bütünleştiği Akdenizlilik kavramında iki farklı durumla 
karşılaşılabilir. Eğer bu Akdenizlilik farkında olunmadan yaşanıyorsa, ortaya 
çıkması için bir ön koşuldan söz edilemez. Ama farkında olarak, bilinçli bir 
kavram halinde ele alınıyorsa, bu kavramdan söz edilebilmesi için burada ya-
şayanların Akdeniz’in tümünü algılayabilmesi ve hakkında bilgi sahibi olması 
gerekir. Bu da sistemdeki mobilitenin belli bir düzeye ulaşmış olmasını gerek-
tirir. Bir başka deyişle, Akdeniz’deki uygarlıkların bu hareketliliği sağlayacak 
düzeye ulaşabilmesi için MÖ 1400’lere gelinmiş olması gerekecektir.

Bu çalışma, sadece Akdeniz’in tarihi coğrafyasına ilişkin bir üst anlatı ku-
rulmasını değil; Akdenizlilik kavramının olanaklarını da araştırmaktadır. Bu 
nedenle önce mobilite ve toplum ilişkisi için bir kavramsal/kuramsal çerçeve 
oluşturulacak. Daha sonra da Akdeniz’de mobilitenin gelişmesini bir bağımsız 
değişken olarak kullanılarak, bu mobilitedeki gelişmelerin Akdeniz mekânın-
da yarattığı sonuçlar ve bu sonuçların Akdenizlilik farkındalığının ortaya çık-
masında sağladığı olanaklar ortaya konmuştur.

Mobilite ve Toplum İlişkisi İçin Kavramsal Bir Çerçeve
Mobilite serbestçe ve kolayca yer değiştirebilme ya da yerinin değiştirilebilmesi 
kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bir toplumsal sistemin oluşması ve varlığını 
sürdürebilmesi için o toplumun değişik unsurlarının; insanların, nesnelerin, 
fikirlerin/bilgilerin mobilitesinin gerçekleşebilmesi gerekir. Mobilite kavramı 
bazı hallerde bir yerden başka bir yere geçişin ötesinde nitelik kazanarak bir 
durumdan başka bir duruma geçişi de ifade etmek için kullanıldığında, bu yer 
değiştirme dönüşümü de içerir bir nitelik kazanmaktadır.

Mobilitenin önemini kavrayabilmek için, doğa içindeki canlı kavramını ir-
deleyelim. Ağaçlar ve bitkileri ele alalım. Bunlar bir yerde var olurlar. Bu yere 
bağlıdırlar. Orada kök salarak suya ulaşır ve varlıklarını sürdürürler. Kökleri 
suya ulaşamazsa kururlar. Bundan kaçınabilmek için yerini değiştirme kapasi-
tesine sahip değillerdir. Kendileri yer değiştiremezler.2 Hayvanların ise mobi-
liteleri vardır. Yaşadıkları yerde beslenmelerini sağlayamazsa, yer değiştirerek 
yaşamlarını sürdürürler. Hayvanlar kendi denetimleri altındaki topraklar (ter-
ritory) içinde varlıklarını sürdürürler, bu alanda çoğalırlar. Nüfusları toprak-
larının taşıma kapasitesini aşınca varlıklarını sürdüremez ölürler. İnsanlar da 
bir mobiliteye sahiptirler. İnsanlar da hayvanlar gibi yer değiştirirler, öncelikle 
yaşadıkları topraklardaki kaynakları tüketirler, sayıları arttığında, kaynaklar 
yetersiz kalmaya başlayınca hayvanlar gibi ölmezler. Çünkü onlar “self reflec-
tive”dirler.3 Sahip oldukları bu düşünce kapasitesinden yararlanarak durumu 
değerlendirirler. Kaynak yetersizliğine kendileri yer değiştirmeden, başka yer-
lerdeki yer değiştirebilen kaynakları (nesneleri) bulundukları yerlere taşıyarak 

2 Bu kabulün sorgulanabileceği konusunda araştırma sonuçları ortaya çıkmaya başlamış-
tır. Ağaç diplerindeki mantarlar ağıyla ağaçlar arasında sürekli besin ve karbon alışverişi 
yapıldığı tespit edilmiştir. Anaç ağaçlar altındaki mantar ağını kullanarak kendi karbon 
fazlasını mantar kökü aracılığıyla yavru ağaçlara göndermektedir. Anaç bir ağacın ağına 
bağlı bir küçük fidanın hayatta kalma şansı dört kat artmaktadır. Serhat Totan, “Yeraltı 
ağı ile ağaçlar arasında büyük dayanışma, iletişim ve koruma var”, erişim tarihi 6 Haziran 
2017. http://herkesicinbilimteknoloji.com/haberler/surdurulabilirlik/yeralti-agi-ile-agac-
lar-arasinda-buyuk-dayanisma-iletisim-ve-koruma-var.

3 Bu konuda bkz. Margaret S. Archer, Making Our Way Through the World: Human Reflextivity 
and Social Mobility (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
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çözüm bulur ve varlıklarını sürdürürler. Bunu hayvanlar yapamaz. Bu özellik-
leri insanları çevrenin taşıma kapasitesinin sınırlamaları karşısında özgürleşti-
rir. İnsanlar çevreye, kendilerinin yer değiştirme ve nesnelerin yerlerini değiş-
tirme kapasitelerini birlikte kullanarak uyum sağlarlar.

Bir toplumu çözümlerken, kullandığımız mobilite kavramının karşısında 
yer alan kavram, atalettir (süre-durum). Hareketsizliğe, eylemsizliğe durgun-
luğa işaret etmektedir. Bir cismin, bir nesnenin yer değiştirirken hızlanmasına 
direnme eğilimini anlatır. Fizik terimleriyle ifade edersek bu direnç kendisini, 
doğrusal hareket halindeki bir cismin, dıştan bir güç uygulanmadıkça hareke-
tini doğrusal olarak sürdürmesinde gösterir.

Toplumların örgütlenme biçimleri ve yerleşme yapıları, toplumun öğeleri-
nin mobilite kapasiteleri ve sahip oldukları ataletin sonucu oluşmaktadır. Ata-
letin yok olduğu mobilitenin çok arttığı durumlarda toplumun öğelerinin mo-
bilitesinden çok akışkanlığından söz etmek durumunda oluruz. Bu durumda 
söz konusu olan bir yerleşme yapısından çok bir akım toplumudur.

Toplumsal çözümlemelerde biz mobilite kavramını iki farklı ölçekte kullan-
maktayız. Bu çalışmada yaptığımız mobilite tanımında mikro ölçeği esas aldık. 
Toplumun değişik unsurlarının kapasitelerine ilişkin bir tanım yaptık. Ama biz 
toplumsal çözümlemelerimizde toplumun tümünün mobilitesine ilişkin sap-
tamalar yapmakta, toplumun mobilite düzeyine ilişkin düşüklük ya da yük-
seklik yargılarında bulunmaktayız. Bu yargıları geliştirirken bir yandan mikro 
kapasitelere diğer yandan da toplumun değişik öğeleri arasında ilişki yapıları-
na dayanmaktayız. Toplumların gelişme tarihlerini kurgularken sadece mikro 
unsurlarının mobilitesinin gelişmesiyle yetinemeyiz, toplum düzeyindeki yar-
gıları da kullanmak durumunda kalırız.

İnsanlık doğayla etkileşim içinde, kültürünü sürekli biriktirerek, uygarlığı-
nı geliştirirken, kendilerinin yer değiştirme ve çevresindeki nesnelerin yerle-
rini değiştirebilme kapasitelerini aşama aşama artırmıştır. Önce insanın hare-
ketliliği insanın fiziki nitelikleriyle sınırlanmıştır. Bu kapasite, başlangıçta yaya 
olarak ve yükünü sırtında taşıyarak yer değiştirmesiyle sınırlıdır. At, deve vb. 
hayvanların evcilleştirilmesi sonrasında hayvan gücünden yararlanılmasıyla 
insanın mobilitesi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Tekerleğin bulunması, araba-
nın yapılması, yelkenin kullanılması ve deniz teknelerinin yapılması mobiliteyi 
yeni bir düzeye taşımıştır. İnsanın mobilitesini sadece taşıma teknolojisindeki/
bilgisindeki gelişmeye dayandırmak yeterli değildir. Bu gelişmeyi kapsamlı bi-
çimde ele almak gerekir. Nesnelerin özellikle sıvı nesnelerin mobilitesinin arta-
bilmesi için taşıma kaplarının gelişmesine, deniz yolculukları için navigasyon 
bilgisinin oluşmasına ayrıca yolculuk sağlığına ilişkin tıbbi bilgilerden4 yararla-
nılmaya başlamasına gereksinim bulunmaktadır. Mobilite konusunda entegre 
bir bilgi gelişmesinden söz etmek doğru olur.

Bir yerde ve tarihte var olan mobilitenin düzeyi sadece ilgili teknolojinin 
gelmiş olduğu noktaya bağlı değildir, aynı zamanda da ilgili hizmetlerin hangi 
tür bir örgütlenme içinde gerçekleştirildiğine ve siyasal gücün mekânda hangi 
alanda ne biçimde örgütlendiğine bağlı olmaktadır. Bunun sonucu yer değiştiren 
insanların ve nesnelerinin güvenliğinin sağlanma düzeyi dolayısıyla yer değiş-
tirenlerin karşılaştıkları risk miktarı değişmektedir. Bu nedenle insanlığın belli 
bir teknolojik düzeyde olduğu bir dönemde, var olan örgütlenme düzeyine bağlı 
olarak gerçekleşen mobilite performanslarında bazı farklılıklar doğabilmektedir.

4 Bu konuda bkz. Peregrine Horden, “Travel Sickness: Medicine and Mobility in the Mediter-
ranean From Antiquity to Renaissance”, Rethinking the Mediterranean içinde, der. W. V. Har-
ris (Oxford, New York: Oxford University Press, 2005), 179-199.
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Mobilite konusunda oluşturduğumuz bu kavramsal çerçeveyi Akdeniz 
olgusunun çözümlenmesinde kullanabilmek için iki hazırlık daha yapmamız 
gerekmektedir. Bunlardan birincisi mobilite olgusundaki gelişmelerle yerleşme 
yapısının nasıl oluştuğu, ikincisi ise mobilite olgusuyla siyasal gücün mekân-
sal örgütlenmesinin nasıl ilişkilendirileceği konusunda çözümlemeler yapmak 
olacaktır.

Mobilitenin gelişmesi temelde insan yer ilişkisini değiştiriyor. İnsanlığın 
oluşumunun daha başlangıcında tarımsal üretimin yapılmadığı, mobiliteye 
ilişkin teknolojilerin geliştirilmediği dönemde insanların avcılık ve toplayıcı-
lık evresinde bulunduğunu söylüyoruz. Bu durumda insanların belirli bir yeri 
yoktur, mekânda yiyecek bulma olanaklarına göre hareket etmektedirler. İl-
ginçtir artan mobilite teknolojileri insanları daha hareketli hale getirmekten 
ziyade onları bir noktada yerleşik hale getirir. Neolitik devrim sonrasında yer-
leşik tarımın başlaması, nesneleri taşıma kapasitelerinin oluşumu insanların bir 
yerde yığılmasını olanaklı hale getirmektedir.

Mobilitenin insanları, nesneleri ve fikirleri/bilgileri kapsayacak biçimde 
üç boyutlu olması ortaya çıkan yerleşme yapısının genel karakterini belirleyen 
özelliklere sahiptir. İnsanların bir noktada yığılma eğilimi gösterebilmesi nes-
nelerin yerlerinin değiştirilebilmesiyle olanaklı hale gelmektedir. Bu eğilimin 
doğması kentin doğmasıyla yakından ilişkilidir. Bu mobilite olanakları içinde 
yerleşme yapılarının kırsal yapılar ve onun ortasında oluşan kentsel yığılmalar-
dan oluşan bütünlükler halinde oluşmaktadır. Mobilitenin fikirlerin/bilgilerin 
yayılmasına olanak vermesi bu örüntünün tüm dünya yüzeyine yaygınlaşma-
sına olanak vermektedir.

Bilgilerin/fikirlerin yer değiştirmesi için mobilite kavramı içinde özel bir 
kavram olan iletişim/haberleşme kavramları kullanılmaktadır. İletişimin ge-
lişmesinin çok yönlü sonuçları olmaktadır. İnsan topluluklarında sosyalleşme 
iletişimle gerçekleşmektedir. Bu bakımdan yüz yüze iletişim özel bir yere sa-
hiptir. İnsanlar topluluk düzeyinde entersubjektif uzlaşmayı bu yolla gerçek-
leştirmektedir.

Böyle öznellikler içermeyen uzak mesafeden bilgi nakli için kullanılan 
terim daha çok haberleşmedir. Aslında haberleşme ve yer değiştirme arasın-
da önemli paralellikler ve tamamlayıcılıklar bulunur. Haberleşme kapasitesi 
de mobilite gibi teknolojik gelişmeyle artar. İnsanlık dumanla, davulla, pos-
ta güverciniyle, ulakla, telgrafla, çevirmeli telefonla haberleşme döneminden 
geçerek günümüzdeki cep telefonuyla haberleşme aşamasına ulaşmıştır. Uzun 
mesafeden haberleşme olanaklarının gelişmesi, insanlarının kendisinin yer de-
ğiştirmesine gerek bırakmadan ilişki kurması gerçekleştirmektedir. Haberleş-
me olanağının gelişmesi birçok sayıda insan yer değiştirmesinin heberleşmeyle 
ikame edilmesine neden olmaktadır.

Mobilitenin ve haberleşmenin sonuçlarının kırsal alanlar ve yakın çevrele-
riyle sınırlı kalmaması ve daha büyük alanlara yayılabilmesi için daha büyük 
alanlarda siyasal denetimin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Bir siyasal 
gücün ortaya çıkabilmesi için bu güce meşruiyet kazandıracak bir söylemin 
kurgulanmış olması şiddet kullanma tekeli elinde tutarak, belli bir territory’i 
denetim altında tutabilmesi gerekir. Bu siyasal güç alanı sınırlarla tanımlan-
maktadır. Erken dönemlerde sınırlar fiili olarak güçler dengesi tarafından be-
lirlenmektedir. Bu dönemlerde bir çizgi halindeki bir sınırdan çok karşılıklı iki 
gücün birbirlerine belli risk oranlarında tehdit oluşturdukları bantlar halindeki 
sınırlar söz konusudur. 1648 Vestfalya Barışı’ndan sonra sınırların güç denge-
sinden çok uluslararası antlaşmalarla belirlenmeye başlamasından sonra bir 
çizgiye dönüşmüştür.
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Mobilite ve Haberleşme/İletişimde Yaşanan Gelişmelerin Akdeniz 
ve Akdenizlilik Olgusundaki Sonuçları
Akdeniz havzasında beşeri tarihi coğrafya çalışmaları yapanlar bu havzanın 
iki özelliğinden çok etkilenmektedir. Bunlardan birincisi yerleşme yapısının 
oluştuğu coğrafi mekânın özelliğidir. Akdeniz havzasının ortasında büyük 
bir iç deniz bulunmakta ve yerleşmelerin üzerinde oluşacağı alanlarda deniz 
ve kara büyük ölçüde iç içe geçmektedir. Böyle bir mekânın varlığı sayesinde 
hareketliliğin ve iletişimin sağlanmasında özel kolaylıklar doğmaktadır. İkin-
ci ilginç özelliği Akdeniz’in uygun enlemler arasında yatay olarak uzanması 
bakımından insan yerleşmesine çok uygun “Akdeniz İklimi” denilen bir ikli-
me sahip olmasıdır. Bu iklim koşulları havzada belli bir floranın hakimiyeti-
ne neden olmaktadır. Bu özel mekân ve iklim koşullarının görmezden geline-
meyen hakimiyeti dolayısıyla Akdeniz’e ilişkin çalışma yapanlarda, bu alanın 
özgünlüğü konusuna vurgu yapma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Uygarlıkların 
gelişmesinin başlangıcında toplumların yaşam performanslarının belirlenme-
sinde doğal faktörlerin belirleyiciliği yüksektir. Bu dönemler için Akdeniz’in 
özgünlüğünün üzerinde durulması kolaydır; ancak, teknolojilerin ilerlediği ve 
doğaya bağımlılığının azalmaya başladığı dönemlere gelince bu savların gücü-
nü yitireceği düşünülebilir.

Akdeniz’in ve Akdenizliliğin özgünlüğü savlarının ilgili akademisyenle-
rin gündeminde son yıllarda yeniden tartışılması, sentetik niteliği ağır basan 
iki önemli çalışma dolayısıyla olmuştur. Bunlar, Peregrine Horden ve Nicholas 
Purcell’in Yozlaşan Deniz: Bir Akdeniz Tarihi5 ve Cyriptian Broodbank’ın Orta De-
niz’in Yapımı6 kitaplarıdır. İlk çalışmada Akdeniz MÖ 2000-MS 1000 dönemleri 
arasında “bütünlüğü olan bir farklılık” olarak kurgulanmaktadır ve Akdeniz-
liliğin (Mediterraneanism) geçerliliği iddiası bu 3000 yıllık dönem ile sınırlan-
maktadır.

Horden ve Purcell’in çalışmasında Akdenizliliğin farklılığı da bu bölümün 
başında üzerinde durulan, bir iç deniz etrafında oluşmuş, deniz ve karanın iç 
içe olduğu mekânın niteliği ve bu mekân üzerinde Akdeniz iklim özelliklerinin 
geçerli olmasıdır. Akdenizliliği ele alırken kullandıkları diğer öğelerden biri de 
Akdeniz’de belirsizliğin yaşamın birçok alanında yaygın olmasıdır. Akdenizli; 
iklim değişiklikleri, yerleşmeleri yıkan depremler, volkanik faaliyetler ve deniz 
ulaşımında rüzgârlar gibi çok yönlü belirsizlikler karşısında yaşamını düzen-
lemek durumundadır. İklim değişikliği Akdeniz’de başka yerlerde olduğu gibi 
bir istisna değildir, adeta bir kuraldır, bu da Akdenizliyi sürekli uyuma ve ya-
ratıcılığa zorlar.7

Bir başka Akdenizlilik özelliği olarak toprakların aşırı derecede parçalan-
ması ve insan eliyle sürekli işlenen mikro bölgeler haline gelmesi üzerinde du-
rulmaktadır. Akdeniz’de şarap ve özellikle zeytin yetiştiriciliği, küçükbaş hay-
vancılık “pastoralizm” ve “konargöçerlik” (transhumance) hareketler yaygındır. 
Bir yandan tarımda kıtlık yıllarının yaygınlığı, öte yandan Akdeniz’de deniz 
ulaşımının ve ticaretinin gelişmişlik derecesi dolayısıyla ekolojik üniteler otar-
şik olarak değil, Akdeniz bütünlüğü içinde ele alınır hale gelmiştir. Bu nedenle 

5 Peregrine Horden ve Nicholas Purcell, Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History (Ox-
ford: Blackwell Publishers, 2000).

6 Cyprian Broodbank, The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the 
Beginning to the Emergence of the Classical World (Londra: Thames & Hudson Ltd, 2013).

7 Cyprian Broodbank, Orta Deniz’in Yapımı: Başlangıçtan Klasik Dünya’nın Doğuşuna Kadar Ak-
deniz’in Tarihi, çev. Ebru Çelik (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016), 43.
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de Akdeniz havzasının tanımlanmasında şarap ve zeytinyağının üretim alan-
larından çok tüketim alanları üzerinde durulması gerektiği iddia edilmektedir. 
Horden ve Purcell, Akdeniz’in temel yerleşme karakterinin nükleer köyler ola-
rak oluştuğunu belirtirler.8

Akdenizlilik konusunda sayılan çok tartışmalı bir özellik ise değerler hak-
kındadır.9 Akdenizlilerde çok derine işlemiş bir şeref/namus, utanma duygu-
ları ve değerleri bulunduğunu ve bu duyguların derinliğinin özel toplumsal 
ilişki biçimleri yarattığı iddia edilmektedir. Horden ve Purcell’in Akdeniz ve 
Akdenizlilik konusunda çözümlemelerini eski dönemin Akdeniz tarihçilerin-
den ayıran en önemli özelliği tarihi açıklamalarını belirlenimci (deterministic) 
olarak değil, olumsal (contingent) olarak yapmalarıdır. Bu da daha gevşek bir 
Akdenizlilik iddiası anlamına gelmektedir. Akdeniz için geçerli olduğunu id-
dia ettikleri “bütünlük ve farklılığı” 3000 yıllık bir süre ile sınırlamışlardır. Bu 
sürenin alt ve üst sınırını deniz ulaşımı/taşıma teknolojisindeki ve ticaretin ör-
gütlenme biçimdeki değişmelerle belirlemişlerdir. Bütünlüğü ve farklılığı olan 
bir Akdeniz’in oluşabilmesi için Akdeniz’de gemilerin etkin bir şekilde kulla-
nılmaya başlaması gerekmektedir. Horden ve Purcell, bu gelişmeyi Bronz Çağı 
ile başlatırlar; ancak gemilerin Akdeniz uygarlığının gelişiminde daha etkin bir 
biçimde kullanılması MÖ 1500 ile MÖ 1200 arasında Fenikelilerce gerçekleşti-
rilmiştir.10 Bu yıllarda kullanılan gemilerde yelkenli ticaret gemisi ve kürekli 
savaş gemisi ayrımı da Akdeniz’de yerleşmişti. Yelkenli ticaret gemileri buğda-
yı karada taşınmasına göre 7-10 kat daha ucuza taşıyordu. Ama hareketi rüz-
gâra bağlı yelkenli gemilerle savaş yapma olanağı yoktu. Onun için çok sayıda 
kürek tarafından hareket ettirilen başında mahmuzlar bulunan kürekli savaş 
gemileri kullanılıyordu.11

Horden ve Purcell’in 3000 yıllık dönemin sonunu MS 1000’le tanımlamış 
olmaları da deniz teknolojisindeki değişmeyle ilişkilendirilebilir. Akdeniz’de 
7.-11. yüzyıllar arasında gemi inşa teknolojisinde önemli bir değişim meydana 
gelmiş, önce kabuğu inşa edilerek taşıyıcıları daha sonra yapılan gemilerden, 
önce kaburgasının inşa edildiği ve daha sonra üzerinin kaplandığı teknelere ge-
çilmiştir.12 Bu değişiklik tekne yapımını önemli derecede ucuzlatmıştır. 9. yüz-
yıldan sonra Akdeniz teknelerinde Latin yelkenler kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu yenilik deniz teknelerine rüzgâra karşı gidebilme kapasitesi kazandırmıştır. 
Ancak Akdeniz’de 11. yüzyıldan sonra mobilitenin nitelik değiştirmesi sade-
ce gemi inşa teknolojisiyle açıklanamaz. 12. yüzyıl ortasından sonra gemilerin 
seyrinde pusulanın kullanılmaya başlamasıyla Akdeniz’de kıyı seyrinden açık 
deniz seyrine geçilmiştir. 11. yüzyıla kadar Akdeniz’in güneyindeki İslam ül-
kelerinin ve kuzeyindeki Katolik ve Ortodoks ülkelerinin ticari pratikleri ve 
ortaklık oluşturma biçimleri arasında önemli farklılıklar bulunmuyordu. 13. 
yüzyılda Akdeniz’de deniz ulaşımı ve örgütlenmesinde ticari bir devrim ya-
şandı. Kuzey Akdeniz’de ticaretin örgütlenmesinde ve şirketleşme biçiminde 

8 Wendell Vernon Harris, “The Mediterranean and Ancient History”, Rethinking the Mediter-
ranean içinde, der. W. V. Harris (Oxford, New York: Oxford University Press, 2005), 20-30.

9 Horden ve Purcell, Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History.
10 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 100.
11 J.G. Landels, Engineering in the Ancient World (Londra: Chatto & Windus, 1980), 136; Hendrik 

Willem van Loon, Ships and How They Sailed the Seven Seas (5000 B.C.-A.D. 1935) (New York: 
Somerset Books, 1935), 99.

12 Ufuk Kocabaş, “İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları”, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Mar-
maray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 5-6 Mayıs 2008 içinde, der. Ufuk 
Kocabaş (İstanbul, 2010), 30.
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yenilikçi pratikler gelişmeye başlayınca, Akdeniz mekânında kapital birikim 
biçimleri farklılaşmalar doğdu.13 Bu nedenle Horden ve Purcell iddialarını 11. 
yüzyıl ile sınırlamışlardır.

Söz konusu 3000 yıllık dönem için tanımlanan, bütünlüğü ve farklılığı olan 
Akdeniz ve Akdenizlilik tanımının içeriği konusunda bir uzlaşma olsa bile bu 
tanımın belli yıllarla sınırlı olması önemli bir eksiklik taşımaktadır. Akdenizli-
liğin günümüze nasıl taşınacağı sorusu açık kalmaktadır. Oysa yeni bir yöntem 
önererek bu yetersizlik aşılabilir. Horden ve Purcell, tüm dönemlerde geçer-
li bir Akdenizlilik aramaktadırlar. Bunun için de Akdenizliliğin üretilmesini 
havzanın coğrafi niteliklerine dayandırmaktadırlar. Tüm dönemler için geçerli 
bir kavram bulamayınca önerdikleri Akdenizlilik kavramının geçerli olduğu 
dönemi sınırlama yoluna gitmişlerdir. Oysa Akdeniz’in 10.000 yıllık tarihini 
dönemlere ayırıp her dönemde Akdenizli kimliğinin yeniden üretildiğini ka-
bul ederek bu sürekli yeniden yapılanmayı araştırmaya yönelmek, Akdenizlilik 
konusunda bir zaman açığıyla karşılaşmayı engeller. Böyle bir yöntem seçildi-
ğinde Akdeniz kimliği sadece coğrafi olarak belirlenen bir kavramdan çıkarak, 
tarihsel olarak oluşan bir kavram haline gelmiş olur.

Böyle bir yaklaşım için öncelikle Akdeniz’in 10.000 yıllık tarihini dönemlere 
ayırmak gerekir. Bu dönemler şu şekilde sıralanabilir:

Birinci Dönem: Akdeniz’in oluşumundan Truva’nın çöküşüne kadar geçen 
dönem (MÖ 8000-MÖ 1000)

İkinci Dönem: Truva’nın çöküşünden Roma Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 
(MÖ 1000-MÖ 508)

Üçüncü Dönem: Roma Cumhuriyeti’nin kuruluşundan Akdeniz’de ticari 
devrime: Roma ve Bizans Akdeniz’i (MÖ 508-MS 13. yüzyıl)

Dördüncü Dönem: Rönesans, Akdeniz’in ticari merkez oluşu ve dünyadaki 
merkezi rolünü korumak için mücadele edişi (13. yüzyıl-16. yüzyıl)

Beşinci Dönem: Akdeniz’in emperyalist denetime girmesi (17. yüzyıl-II. Dün-
ya Savaşı sonu)

Altıncı Dönem: Ulus devletler Akdeniz’inin oluşumu, Avrupa Birliği tarafın-
dan ikiye bölünmüş olan ulus devletler (II. Dünya Savaşı sonrası) 

Bu dönemlere ayırmanın gerisinde Akdeniz’in gelişme dinamiğinin yeri 
ve niteliğindeki değişmelere karşılık gelen tarihsel olgular yatar ve her birin-
de Akdeniz bütünlüğü ve farklılığının yeniden üretildiği kabul edilmektedir. 
Bunu tartışabilmek için üç temel parametre üzerinde durulacaktır. Bunlardan 
birincisi havzanın gelişme dinamiğini değiştiren dinamiklerin havza içinden 
mi yoksa havza dışından mı kaynaklandığı, ikincisi siyasal gücün örgütlen-
mesinin mekânsal örüntüsü, üçüncüsü ise yerleşme dokusunun nitelikleridir.

Birinci Dönem: Akdeniz’in Oluşumdan Truva’nın Çöküşüne Kadar 
Geçen Dönem (MÖ 8000-MÖ 1000)
Bu dönem, 7000 yıllık çok uzun bir zamanı kapsamaktadır. İçinde Neolitik (Ci-
lalı Taş Dönemi), Kalkolitik (Bakır Çağı), Bronz Çağı ve Demir Çağı’nın başlan-
gıcı bulunmaktadır.14 Bu dönemin ilk 5000 yılında bir Akdeniz bütünlüğünden 
söz etmek mümkün değildir. Akdeniz’in kıyılarında elverişli konuma sahip 
yerlerde birbirleriyle ilişkisi zayıf küçük yerleşmeler yer alıyordu. Bir Akdeniz 

13 Timur Kuran, Yollar Ayrılırken: Ortadoğu’nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü, 
çev. Nurettin Elhüseyni (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012).

14 Ufuk Esin, İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10.500-7000 
Yılları Arası), 2 cilt (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979-1981).
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olgusundan söz edebilmek için Bronz Çağı’nı beklemek gerekir. Bu dönemde 
yol alındıkça bir Akdeniz bütünleşmesi oluşmaya başlamıştı. Fenikeliler MÖ 
1400’lerde Doğu Akdeniz’de liman kentleri arasında bir ticaret ağı oluşturmuş-
tu. Dönemin Akdeniz uygarlığı iki odak etrafında gelişmişti. Bunlardan birin-
ci odağı Ege’deki Kiklad Adaları ve Girit Adası, ikincisini de Truva oluşturu-
yordu. Akdeniz’deki ilk uygarlıkların gelişmesinin Ege’de başlamış olmasında 
Ege’nin çok adalı yapısının etkili olduğu söylenebilir.

Bronz Çağı’nın sonunda Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve İyonya Denizi ve çev-
resindeki liman kentleri arasında ticari ilişkiler oldukça gelişmişti. Bir anlamda 
bu dönemde potansiyel Akdeniz’in ancak bu kadarlık bir kısmı gerçekleştiril-
mişti. Bronz Çağı sonu, Demir Çağı başında nedenleri yeterince açıklanmamış 
bir çöküş yaşandı. Yalnızca Akdeniz’in uygarlık odaklarını oluşturan adaların 
ve kıyıların kentleri değil, karalardaki imparatorlukların da önemli kentleri 
yıkıldı. Böylece kentler etrafında oluşan kültürel odaklar dağılmış, saray eko-
nomileri çökmüş, köy ekonomilerine dönülmüş; Akdeniz’de MÖ 1200-MÖ 800 
yılları arasında geniş alanları kontrol eden bir siyasi otoritenin kalmadığı ka-
ranlık bir çağ yaşanmıştır.15 Bu dönemde bir Akdenizlilikten söz etmek müm-
kün değildir.

İkinci Dönem: Truva’nın Çöküşünden Roma Cumhuriyeti’nin 
Kuruluşuna Kadar Geçen Dönem (MÖ 1000-MÖ 508)
Akdeniz MÖ 800’den itibaren karanlık çağdan çıkmaya başladığında bölgede 
üç yenilikçi ticaret odağı oluşmaya başlamıştı. Bunlar, Fenikeliler, Yunanlılar ve 
Etrüsklerin kurdukları kentlerin oluşturduğu ticaret ağlarıdır.

Bu dönemde Akdeniz mekânını birleştiren ticaret ağlarının temel öğesi ka-
palı, kendine yeterli yerleşme hücreleri olan kent devletleriydi. Otonom, yazılı 
yasalara göre yönetilen, bir ya da iki tanrısı olan, kuru tarım yapılan, çevresin-
de toprak sahiplerinin oturduğu, köleliğin yaygın olduğu bu kentlerde yabancı-
lara yer yoktu. Bu sistemde ticaret için gerekli artı ürün bulunuyordu. Ticaret ve 
yönetim kentin merkezindeki agoralarda gerçekleştirilmekte, paranın yayılma-
sı hızlanmaktaydı. Akdeniz’i oluşturan ticaret ağının ikinci öğesi kolonilerdir. 
Genellikle MÖ 800’den sonra sayıları artmıştır. Bu koloniler siyasal olarak ve 
ticari bakımdan bağımlı birer partner olmaktan çok, ayrı bir kent olarak değer-
lendirilmelidir. Bu dönemde Fenike, Yunan ve Etrüsk ticaret sistemleri Akde-
niz’in tümünü kapsar hale geldiği için Akdeniz’in bütünlüğünün kurulması 
tamamlanmıştır. Horden ve Purcell’in Akdenizlilik kavramı bu dönemde de 
geçerlidir. Bu geçerliliği sağlayan faktörler, onların saydığı tüm zamanlarda 
geçerli olan çevre ve iklim faktörlerinin yanı sıra, siyasal gücün parçalanmış 
olması, denetimlerin deniz ulaşımıyla oluşturulmuş ticari ağlar üzerinden ku-
rulması, her bir ağın yenilikçilik kapasitesine sahip olması ve bu odakların Ak-
deniz mekânı içinde bulunmasıdır.

Üçüncü Dönem: Roma Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Akdeniz’de 
Ticari Devrime: Roma ve Bizans Akdeniz’i (MÖ 508-MS 13. Yüzyıl)
Bu dönemde Akdeniz’in bütünlüğünü sağlayan temel mekanizma, kent devlet-
leri ve adalar arasında kurulan ticari ağlar olmaktan çıkarak karalardaki büyük 
alanların denetimine yönelen siyasal güç projeleri olmaya başladı. MÖ 499’da 
Persler Fenike gemilerinden yararlanarak büyük bir donanma oluşturduğunda 

15 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 71-88.
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kara güçlerinin denizleri denetleme projelerinin gelişmesine öncülük ettiler.16

Akdeniz’deki güçler dengesini yeniden belirleyen esas gelişme Roma İm-
paratorluğu’nun doğmasıdır. Roma Kralı’nın devrilip MÖ 509’da Roma Cum-
huriyeti’nin kurulmasıyla başlayan sürecin tüm Akdeniz’i denetim altına ala-
rak tamamlanması yüzyıllar aldı. Denetimlerin ticari ilişkiler aracılığı yerine 
askeri güç aracılığıyla kurulması temelde yeni bir durumdu. Bunun yaratıcı 
uygulaması MÖ 335’te Makedonya’dan İskender’in yükselmesiyle gerçekleşti. 
İskender’in seferinin ilginç yanı bu gücün Perslerde olduğu gibi dıştan gelmiş 
olması değil, Akdeniz içinden yükselmesiydi. İskender yalnız Akdeniz’in do-
ğusunda bir İmparatorluk oluşturmaya çalışmamış, Helen kültürünü de yay-
gınlaştırmak istemiştir.17

Romalıları İtalya’nın dışına çıkaran Kartaca ile Roma arasındaki hakimi-
yetin belirlendiği Pön Savaşları oldu. MÖ 146’da Romalılar Kartaca’yı bir daha 
ayağa kalkamayacak şekilde yıkarak tüm Akdeniz’e yayılmaya başladılar. Aynı 
yıl Roma Korinthos’u ele geçirdikten sonra Yunanistan üzerindeki denetimi 
kurunca Akdeniz “Bizim Deniz” (Mare Nostrum) haline geldi.18

Roma İtalya’da denetimini yaygınlaştırdıkça kendi yönetimi altına giren 
birçok kentin yurttaşlarına müttefik statüsü verdi ve kıdemli ordu mensupları-
nın denetiminde koloniler oluşturdu. Akdeniz’in tüm kıyı ve adalarının Roma 
egemenliğine girerek bir Roma gölü haline gelmesi Oktavius’un MÖ 30’da Mı-
sır’ın işgalini ilan etmesiyle tamamlanarak 200 yıl sürecek Pax Romana dönemi 
başladı.19 MÖ 27’de Augustus, Roma Cumhuriyeti’ni Roma İmparatorluğu’na 
dönüştürmüştür.

Bu oluşumun Akdenizlilik bakımından ideal bir durum oluşturduğu söy-
lenebilir. Dönemin genelinde Akdeniz’in bütünleşmesi, gözlenen ekonomik ve 
sosyal ilişkilere dayanarak çıkarsanmış gevşek bir bütünleşmedir. Oysa 200 yıl-
lık Pax Romana’da sınırlarla bölünmemiş siyasal bir bütünlük oluşmuş ve bunu 
güçlendiren altyapılar o döneme kadar görülmedik bir yoğunlukta inşa edil-
miştir. Tarih içerisinde Akdeniz’in bütünlüğünün en sıkı olarak bu dönemde 
gerçekleştiği söylenebilir.

Bu Roma dönemi, Horden ve Purcell’in Akdenizlilik için saptadığı geçerli-
lik döneminde bulunmaktadır ancak bu döneme bir ayrılık yüklememişlerdir. 
Bu dönemde de bütünlüğün sürdürülmesini kolaylaştıran faktör, Romalıların 
Helen kültürünü sürdürmeleri olmuştur. Pax Romana’nın sürdürülemeyerek si-
yasal gücün örgütlenmesinin parçalanması ise iki etki altında gerçekleşti. Bun-
lardan birincisi, yeni dini inanç sistemlerin ortaya çıkması, ikincisi ise Germen 
kavimlerinin istilalarıdır. 20

Romalılar Yunan Tanrılarına yeni adlar vermiş, İmparatorlarını tanrılaş-
tırmış, ancak Yahudilere de ibadet hakkı tanımışlardı. Hıristiyanlık yayılmaya 
başladığında Roma yönetimi direnç gösterse de Konstantin, MS 312’de Hıristi-
yanlığı kabul ederek, Hıristiyanlığın Akdeniz’de yayılmasını hızlandırdı. An-
cak bu konuda kısa sürede görüş ayrılıkları belirdi. MS 325’de İznik’te toplanan 
Kilise Konsülünde Ortodoks Hıristiyanlığın temelleri atıldı. Bunun sonucunda, 
Akdeniz’de Hıristiyanlık Katolik ve Ortodoks olarak ikiye ayrılarak yerleşti.21 

16 Alfred Eckhard Zimmern, The Greek Commonwealth: Politics and Economics in Fifth-century 
Athens (Londra: Oxford University Press, 1931), 111-114.

17 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 181-198.
18 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 199-224.
19 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 225-246.
20 Horden ve Purcell, Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History.
21 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 247-261.
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MS 622’de Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra Müslü-
manlığın Araplar arasında yayılması hızlandı. MS 700’lerde Akdeniz’e Arap 
akınları başladığında Akdeniz, üç tek tanrılı din ve bu dinlerin mezhepleri ara-
sında parçalanmıştı.

Roma İmparatorluğu MS 350’lerde Çin’in baskısıyla doğudan başlayan ka-
vimler göçünün etkisi altında kalmıştır. Roma bu gerçekle MS 375’de yüz yüze 
gelmiş ve kavimler göçünün etkisiyle MS 395’de Batı ve Doğu Roma olarak iki-
ye bölünmüştü. 5. yüzyılda Batı Roma ve Batı Akdeniz’de istilalar dolayısıyla 
büyük bir belirsizlik yaşanmaya başlamıştır.22

Batı Roma’nın yok oluşu ekonomik ağırlığın doğuya kaymasıyla sonuçlandı. 
Bu dönemde, doğu kentli, batı kırsaldır. Siyasi gücün merkezi Yeni Roma’nın 
kuruluşundan 150 yıl sonra Akdeniz’in siyasal ve etnik coğrafyası büyük ölçü-
de değişmişti.23 Yeni kurulan imparatorluk için model Roma’dır. Böylece bir si-
yasal bütünlük oluşturulmak istenmişti. Ama 6. yüzyılda eski Roma’nın bütün-
lüğünü yeniden üretemeyen Bizans İmparatorluğu, sadece kuzey barbarlarının 
tehdidi altında değil, aynı zamanda yeni yükselmeye başlayan Müslümanların 
da tehdidi altındaydı. Genişlemesinin odağı Irak ve İran olan, Suriye ve Mısır’ı 
istila eden Müslüman-Arap orduları, Kuzey Afrika’yı ele geçirmiş, Tunus’ta 
yeni bir kent kurmuşlardı. İslam; Akdeniz birliğini parçalarken, Akdeniz’in bir 
bölümü için yeni bir birliğin temelini atıyordu.

Akdeniz’in tüm siyasal gücünün tek merkezde toplanamayarak dini inanç-
lar ekseninde parçalanmaya başlaması, bu parçalanmanın ara kesitini oluş-
turan İtalya’da, yeni türden kent devletlerinin gelişmesine yol açtı. Franklarla 
Bizans arasındaki çatışmadan Venedik doğdu, Doğu Akdeniz’le ticari ve dip-
lomatik ilişkilerin sürdürüldüğü, yenilikçi bir odak haline geldi ve daha son-
raki dönemde Akdeniz’in kaderini etkilemek bakımından önemli roller oyna-
dı.24 Pisa ve Ceneviz’in yükselişi de Batı Akdeniz’i korsanlardan temizleyerek, 
Kutsal Topraklar, Mısır ve Bizans’a kadar uzanan alanda tüccar ve yerleşimci 
kolonileri kurmalarıyla gerçekleşti. 12. yüzyıl başında bu kentler, “Kent Cum-
huriyetleri” halinde örgütlenmeye başladı. Bu üç İtalyan kenti, Akdeniz dışında 
Batı Avrupa’da dallanıp budaklanan bir ticari ağ oluşturarak ticaretin niteliğini 
değiştirmeye ya da ticari bir devrime doğru yol almaya başlamış bulunuyordu.

Bu kentler Akdeniz’de Müslüman hakimiyetini geriletmeye başladılar. 
Ancak MS 1085’de Papa tarafından örgütlenen Haçlı Seferleri25 Müslümanlara 
karşı olduğu kadar Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’deki hakimiyetini 
de kırmaya yönelikti. Dördüncü Haçlı Seferi’nde MS 1204’de Konstantinopolis 
işgal edildi ve yağmalandı. Bizanslıların İstanbul’u yeniden kontrol etmeye baş-
lamasıyla26 önce Cenevizlilere, kısa bir süre sonra Venediklilere Konstantinopo-
lis’te bir koloni kurma ve Karadeniz’e çıkma imtiyazı verildi.27

22 Roma İmparatorluğu’nun çöküşü konusunda klasikleşmiş bir çalışma olarak bkz. Edward 
Gibbon, Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, 3 cilt, çev. Asım Baltacıgil (İstan-
bul: Bilim Felsefe Sanat Yayınları, 1987).

23 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 263-276.
24 Frederic Chapin Lane, Venice, A Maritime Republic (Baltimore: The John Hopkins University 

Press, 1973), 1-8.
25 Peter Malcolm Holt, Haçlılar Çağı: 11. Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu, çev. Özden Arıkan (İstan-

bul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999).
26 Lane, Venice, A Maritime Republic, 41.
27 George Ioan Bratianu, Recherches sur le commerce génois dans la mer Noire au XIIIème siècle 

(Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929); Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık 
Tarihi, 361-379. 
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13. yüzyılda bir ticari devrim yaşanırken artık bir dünya ekonomisi oluş-
maya başlamış, Akdeniz üç kanaldan dünyaya bağlanmıştır.28 Bu yollardan 
biri kuzey yoluydu ve Cenova, Venedik, Konstantinopolis, Trabzon ve Tebriz 
üzerinden İpek Yolu’yla Semerkant’a ve Asya’ya bağlanıyordu. Orta yol deni-
lebilecek ikinci yol Venedik, Antakya, Halep, Bağdat ve Basra üzerinden Hin-
distan’a bağlanan Baharat Yolu’ydu. Güney yolu denilebilecek üçüncü yol ise 
İskenderiye, Kahire, Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu yoluyla Hindistan’a 
bağlanıyordu.

Bu dönem Akdeniz Asya ile sıkı sıkıya bağlı iken Avrupa’yla bağlantısı 
çok daha zayıftı ve dönemin sonunda, Horden ve Purcell’in tanımladığı Ak-
denizlilik döneminin dışına çıkılmıştır. Artık Akdeniz büyük ölçüde Havza 
dışı ticaretle ilişki kurmakta ve dinamikleri havza içindeki yeni kent devletleri 
tarafından üretilmektedir. Bu dönemin Akdenizliliğini üreten temel aktörler 
bunlardır. 29

Dördüncü Dönem: Rönesans, Akdeniz’in Ticari Merkez Oluşu ve 
Dünyadaki Merkezi Rolünü Korumak İçin Mücadele Edişi (13. 
Yüzyıl-16. Yüzyıl)
Bu dönemin Akdeniz’ini Braudel’in Akdeniz’i olarak adlandırabiliriz. Ak-
deniz’de 13. yüzyılda yaşanan ticari devrim ve bunun paralelinde oluşan Pi-
sa-Floransa, Ceneviz ve Venedik Cumhuriyetleri, Napoli Krallığı, Milano ve 
Savoie Dukalıkları, Papalık Hükümeti, Napoli ve Sicilya Krallıkları gibi kent 
devletlerinin karşılıklı etkileşimleriyle İtalya’da oluşan yenilikçi ortam Röne-
sans’ın doğmasına yol açtı. Akdeniz, Antik Yunan’da kendi ürettiği düşünceyi 
yeniden keşfediyordu. Geliştirilen Hümanist düşünce içinde insanın yapabi-
lirliğine inanılmaya başlandı, insan merkezcilik gelişti. Gerçeğin güzelliğine, 
gerçeği bulmanın insan yetisi içinde olduğuna inanıldı. Bu bağlamda yeryüzü 
araştırılmaya değer bir yer olarak görülmeye başlandı. Böyle bir gelişme Avru-
pa’da coğrafi keşiflerin ve Aydınlanma’nın önünü açmakla birlikte bir sonraki 
dönemde Akdeniz’in Avrupa karşısında gerileme sürecinin başlamasının da 
yolunu açmıştır.30

14. yüzyıl sonunda Akdeniz’de egemenlik küçük güçler arasında parça-
lanmıştı. Akdeniz ticaretini denetlemekte zaman zaman savaşa dönüşen bü-
yük yarışma Ceneviz ve Venedik arasında yaşanıyordu. Venedik kadırgalarını 
Beyrut ve İskenderiye’ye göndererek özellikle baharat gibi maddelerde Levant 
ticaretinin merkezi olmuş, Cenevizliler yuvarlak gövdeli gemilerle, şap, tahıl 
kurutulmuş meyve gibi daha havaleli malların ticaretinde uzmanlaşmışlardı.31 
15. yüzyılda bir yandan Akdeniz’deki parçalanmış egemenlikler hem Batı Ak-
deniz’de hem de Doğu Akdeniz’de bütünleşerek büyük güçler haline geliyordu. 
Öte yandan özellikle 15. yüzyılda dünya okyanuslarında bir keşifler çağı açılı-
yordu. Batı Akdeniz’de yükselen güç, Katalanlar oldu. 1492’de Granada Emirli-
ği’nin alınmasıyla İspanya’nın son Müslüman devleti de ortadan kalktı. 1516’da 
yarımadadaki monarşiler tek bir İspanya Krallığı içerisinde bir araya geldiler.

Akdeniz’in doğusunda ise Osmanlı İmparatorluğu yükseliyor ve bölgedeki 
siyasal egemenliği bütünleştiriyordu. Kuruluşunda bir kara gücü olan Osmanlı 

28 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri (İstanbul: Metis Yayınları, 1990).
29 Horden ve Purcell, Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History.
30 Bu konuda klasik bir eser için bkz. Jacob Burckhardt, İtalya’da Rönesans Kültürü, 2 cilt, çev. 

Bekir Sıtkı Baykal (İstanbul: Maarif Vekaleti, 1957-1958).
31 Abulafia, Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi, 421-429.
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Devleti’nin başlangıçta denizler üzerinde stratejik bir amacı yoktur. Ancak II. 
Mehmet’in 1453’de Konstantinopolis’i alması önemli bir kırılma noktası olmuş-
tur. 15. yüzyılın sonunda Osmanlılar Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmiş-
lerdi.32 Doğu Akdeniz’de ise Osmanlılar Mısır Memlukleriyle yarışıyorlardı. Bu 
yarışma Doğu Akdeniz’de Cenevizliler üzerindeki baskıyı arttırarak Atlantik’e 
açılmalarına neden oldu.

Dünyanın keşifler çağına girmesinde Rönesans insanlarının dünyayı keşfe-
dilecek bir yer olarak görmesinin payı yüksekti. İlk yıllarda keşifleri yapanlar 
İtalyan denizcileri olmuştur. Amerika’yı keşfeden denizcilerden Kristof Ko-
lomb Cenevizli, Amerigo Vespuci Floransalı bir denizcidir. Ama Ümit Burnu’nu 
dolaşarak 1498’de Kalkütaya ulaşan Vasco da Gama ve 1522’de dünyayı dolaşan 
Magellan Portekizliydi. Portekiz, Akdeniz ticaretinin Hindistan ile bağlantısını 
koparmak istiyordu.33 Bu proje, Osmanlıların güneye yayılımını teşvik etti. 16. 
yüzyılın ilk yirmi yılında Osmanlıların Suriye ve Mısır’ı alması Doğu Akde-
niz’i bir Osmanlı gölü haline getirmiş ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’de 
Rodos’u almasıyla bu proje tamamlanmıştı.34

16. yüzyılda Akdeniz doğuda Kanuni’nin başında bulunduğu Osmanlıların 
denetiminde iken batıda V. Karl Şarlken’in başında bulunduğu Kutsal Roma 
Cermen İmparatorluğu’nun denetimi altındaydı. Kanuni Sultan Süleyman’la 
Şarlken arasında güç yarışması hem karada hem denizde sürüyordu. 15. yüz-
yıldan sonra Akdeniz’de ticaretin yoğunlaşması, korsan faaliyetlerinde önemli 
ölçüde artış meydana getirmişti. Osmanlılar, Barbaros Kardeşleri himayelerine 
alarak Cezayir’de bir korsanlık odağı yaratırken; Şarlken, Malta’yı Hospitalier 
Şövalyelerine vererek karşı bir korsanlık odağı yaratmıştı.35 16. yüzyılda döne-
min iki büyük siyasal gücü çatışmalarını hem devletler hem de korsanlık düze-
yinde yoğun olarak sürdürdüler.36

Bu döneme kadar Akdeniz’in gelişme dinamiği dıştan tehdit altında değildi 
ve gelişmesini kendi gemicilik teknolojileriyle sürdürebiliyordu. Akdenizliliğin 
üretilmesi önemli sorunlarla karşılaşmıyordu. Bu dönemin son yıllarında Ku-
zey Avrupa ülkelerinin gemi teknolojilerindeki gelişmeleri karşısında Akdeniz 
gemi teknolojisi, geri kalmaya başlamıştı. 16. yüzyılda Akdeniz, Portekiz etki-
sine karşı koymanın bir yolunu bulmuştu. Ancak aynı yüzyılın sonunda Atlan-
tik Okyanusu’nda güçlenen İngilizlerin ve Hollandalıların hakimiyetine karşı 
koymakta aynı ölçüde başarılı olamamıştı. İngilizlerin yaklaşımı Portekiz’den 
farklıydı. Akdeniz ticaretini denetlemeyi, ticaret güzergâhını değiştirerek de-
ğil, var olan güzergâhtaki ticareti ele geçirerek yapmaya çalışıyordu. 1580’li 
yıllara kadar İngiltere Doğuyla olan ticaretini genellikle Cenevizli ve Venedik-
li tüccarlar aracılığıyla yürütmüştü. Kendisinin doğrudan yaptığı ticarette ise 
Raguza ve Venedik gemilerini kullanıyordu. İngilizlerin bu ticareti doğrudan 
ele geçirmesi için örgütlenmesi 1592’de Levant Kumpanyası adını alacak olan 
Türkiye Kumpanyasının 1581’de I. Elizabeth tarafından kurulmasıyla başladı. 
1588’de İngiltere’nin İspanyol Armadası’nı yenmesinden sonra bu projenin ya-

32 Mustafa Daş ve Türkmen Töreli, “XIV. ve XIX. Yüzyıllarda Batılı Seyyahların Gözüyle Ka-
radeniz Ticareti”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik içinde, der. Osman Köse (Samsun: 
Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2013), 843-848. 

33 Braudel, The Mediterranean, 543-545.
34 Roger Crowley, İmparatorlukların Denizi Akdeniz, çev. Cihat Taşçıoğlu (İstanbul: April Yayın-

cılık, 2008), 17-43.
35 Habsburg hanedanından V. Karl 1516 İspanya kralı olmuş, 1519’da Kutsal Roma Cermen 

İmparatoru ilan edilmiştir.
36 Crowley, İmparatorlukların Denizi Akdeniz, 45-72.
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şama geçirilmesi kolaylaştı.37

16. yüzyıl boyunca Akdeniz’in büyük güçleri kendi aralarında savaşırken, 
Okyanustaki gelişmeler sonucunda Akdeniz denizciliğinin dünyaya göre öne-
mi büyük ölçüde azalmıştı. Braudel’in yaptığı bir tahmine göre Akdeniz’deki 
savaş ve ticaret gemilerinin toplam tonajı 300.000 ile 350.000 arasındaydı.38 Oysa 
okyanuslardaki tonaj toplamı 600.000 ile 700.000 olarak kestirilmişti. Okyanus-
lardaki denizcilik kapasitesi Akdeniz’dekinin iki katına çıkınca onu Akdeniz 
dışında tutmak olanaksızlaşmıştır.

Dışarıdaki gelişmeler karşısında geri kalmaya başlaması, Akdeniz’in bütün-
lüğünü üretirken farklılığını da üretmesini güçleştirmeye başlamıştı. Ancak 
Akdeniz yine de birçok konuda Akdenizliliği üretiyordu. Örneğin, 16. yüzyılda 
yani Mikelanj ve Sinan’ın çağında Batı ve Doğu Akdeniz’de önemli dini yapılar 
dört yarım kubbeyle çevrilmiş merkezi kubbeli yapılar olarak inşa edilmekte-
dir. Batı ve Doğu Akdeniz’deki bu dini yapılar farklı dinler için yapılmış olma-
sına rağmen aynı mimari özelliklere sahiptirler. Bu yeni bütünlüğün üretilme-
sinde Akdeniz’in Roma-Bizans geleneğinin etkileri bulunmaktadır.39

Beşinci Dönem: Akdeniz’in Emperyalist Denetime Girmesi (17. 
Yüzyıl-II. Dünya Savaşı Sonu)
Bu dönemi daha önceki dönemlerden ayıran temel özellik, Akdeniz’in deneti-
minin iç güçlerden dış güçlerin eline geçmesiydi. İçteki güçler denetlemek için 
çatışarak üstünlüğü sağladıktan sonra, siyasal üstünlük kurmak durumunda-
dır. Oysa dıştan güçlerin hakimiyeti farklı bir şekilde; ilişki içinde kalarak haki-
miyet kurma biçimindedir. Kurulan hâkimiyet sadece savaş gücünde sağlanan 
bir üstünlük değil, çok yönlü bir üstünlüktür.

İtalya’nın kent devletlerinin oluşturduğu yenilikçi çevre, 15. ve 16. yüzyıl-
larda Rönesans’ı yaratma ve bilimsel devrimin ilk adımlarını atma kapasite-
sini gösterse de 17. yüzyılda Aydınlanma’nın, 18. ve 19. yüzyıllarda sanayi ve 
teknoloji devriminin öncülüğünü yapmayı İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi 
Avrupa ülkelerine kaptırmıştır. Kapitalizmin kurumsallaşması ve gelişmesi 
bakımından da durum aynıdır. Akdeniz yenilikleri üreten bir yer olmaktan çı-
karak kendi dışında üretilen yeniliklere uyum sağlamak durumunda olan bir 
yer haline gelmişti.

İngilizler 1688’de Hollandalılar ile yaptıkları barıştan sonra, 17. yüzyıl sonu 
ve 18. yüzyıl başlarında İspanyollarla ve Fransızlarla yaptıkları savaşları ka-
zanarak Hindistan ve Kuzey Amerika’daki tek egemen güç haline gelmişti. 
1707’de İngiltere ve İskoçya’nın birleşerek Büyük Britanya’yı oluşturmasıyla 
Akdeniz stratejisinde bir değişiklik meydana geldi. Akdeniz’de kalıcı üsler ara-
maya başlayan Büyük Britanya, 1717’de yapılan Utrecht Anlaşması sonucunda 
Cebelitarık ve Minorka’yı elde etti.

Akdeniz’in ve dünyanın kaderini değiştiren bir gelişme de Fransa’da 1789 
Devrimi’nin yaşanmasıdır. Devrim sonrası kahraman haline gelen Napolyon 
Bonapart 1797’de Venedik’i ve İyonya Denizi’ndeki çok sayıda adayı işgal etti 
ve böylece Venedik’in Akdeniz’deki tarihsel rolü sona ermiş oldu. Napolyon 

37 Halil İnalcık, “The Ottoman State: Economy and Society. 1300-1600”, An Economic History 
of the Ottoman Empire 1300-1914 içinde, der. Halil İnalcık ve Donald Quataert (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994), 366.

38 Braudel, The Mediterranean, 445.
39 Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür, çev. Gül Çağalı Gü-

ven (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013).
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Bonapart, İngiltere anakarasının istilası ile görevlendirildiği Direktörler yöneti-
mi döneminde İngiltere’ye karşı dolaylı bir strateji izlenmesi gerektiğini, bunun 
için de Mısır’ı işgal ederek Hindistan ticaretiyle bağlantısını kesmek gerektiğini 
savunmuştu. “Mısır’a hâkim olan Avrupa kuvveti Hindistan’a da hâkim olur” dü-
şüncesindeki Napolyon, 1798’de büyük bir donanma ve askeri gücün yanı sıra 
Mısır’da araştırma yapacak ve eğitimi geliştirecek büyük bir bilim heyetini de 
beraberinde götürmüştür. Bu heyet daha sonraki yıllarda “Egyptoloji” denen 
bir bilim alanının doğmasına yol açmıştı.

Osmanlıların bu emrivaki karşısında sessiz kalması olanaksızdı. Ruslar ve 
İngilizler Fransız işgaline karşı Osmanlılarla işbirliği yapmaya hazırdırlar. Os-
manlılar, Fransızlara karşı savaş ilan etmiş, Akka’da Cezzar Ahmed Paşa ciddi 
bir direniş sergilemişti. Mısır’da yalnız bırakılan Napolyon 1799’da Marsilya’ya 
döndü.40 Bu savaş sürerken, Rus ve Osmanlı donanmaları da İyonya adalarını 
Fransızlardan temizlediler.41Akdeniz’de kaybeden Napolyon’un İngiltere ana-
karası üzerindeki emelleri yok olmamıştı. Ancak 21 Ekim 1805’de İspanya’nın 
güneyindeki Trafalgar burnunda, İspanyol ve Fransız donanmalarıyla Büyük 
Britanya donanması arasındaki savaşı Amiral Nelson’un hiçbir kayıp vermeden 
kazanması, Napolyon’un İngiltere rüyasını yok ederken; Büyük Britanya do-
nanması dünya denizlerindeki hakimiyetini ilan etmişti. Napolyon’un karada 
da savaşı kaybetmesi üzerine 1815’de Viyana Kongresi yapıldığında İngiltere 
Akdeniz’de istediği üsleri elde etti. Malta, Korfu ve Sicilya ellerine geçti. Artık 
Akdeniz’de hakimiyet için yaşanan çatışmalar Akdenizli güçler arasında değil, 
Akdeniz dışındaki güçler arasında gerçekleşiyordu.

19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Akdeniz’de yeniden bir yapılanma ya-
şandı. Bu yeniden yapılanma sürecini üç boyutuyla kavramak olanaklıdır. Bun-
lardan birincisi “Sanayi Devrimi”dir. Sanayi Devrimi ile gemiler demir/çelik 
levhalarla yapılmaya ve buhar gücüyle hareket etmeye başladı. Bunun sonu-
cunda, Akdeniz’de ulaşım ucuzluyor ve daha güvenli hale geliyor; Akdeniz’de 
mesafe-zaman matrisi değişiyordu.42 Sanayi toplumunun ortaya çıkardığı yeni 
ulaşım ve ticaret biçimi, liman kentlerinin yeniden yapılanmasını gerektiriyor-
du. Liman kentlerindeki bu yeniden yapılanma sadece sanayileşmiş ülkelerde-
ki limanlarda değil, bu ülkelerle dış ticaret ilişkisi kuran ülkelerin limanların-
da da gerçekleşiyordu. Sanayi Devrimi’nin Akdeniz’i etkileyen üçüncü önemli 
sonucu büyük mühendislik projelerinin uygulanmaya başlamasıydı. Bu yolla 
Akdeniz’de iki kanalın açılması gerçekleştirildi. Bunlardan birincisi 1859-1869 
yılları arasında inşa edilen Süveyş Kanalı, ikincisi 1881-1893 yılları arasında 
açılan Korint Kanalı olmuştur. Stratejik önemi olan Süveyş Kanalı’nın açılması 
Akdeniz’i çift giriş çıkışlı hale getirdi. Ekonomik olarak başarılı olmayan bu 
proje, dünyada sömürgeci imparatorlukları oluşturması bakımından çok önem-
li sonuçlar doğurdu.

Yaşanan yeniden yapılanmanın ikinci boyutu, Fransız devrimiyle milli ege-
menlik fikrinin geniş kabul görmeye başlaması ve ulus devletlerin doğması-
dır. 19. yüzyılda ulus devletler Akdeniz’de iki farklı şekilde ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan biri kent devletlerinin tasfiyesi sonucu ulusal birliklerin gerçekleş-

40 Kamil Çolak, “Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi (1798-1801)”, SAÜ Fen ve 
Edebiyat Dergisi 10, no. 2 (2008): 141-183.

41 Bu konuda ayrıntılar için bkz. Norman E. Saul, Russia and the Mediterranean 1797-1807 (Chi-
cago: University of Chicago Press, 1970).

42 Böyle bir küçülmenin kuramsal sonuçları için bkz. Stanley D. Brunn ve Thomas R. Lein-
bach, der., Collapsing Space and Time: Geographic Aspects of Communication and Information 
(New York: Harper Collins Academic, 1991).
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tirilmesiyle ortaya çıkan devletlerdir. 15. ve 16. yüzyılda Akdeniz’in yenilikçi 
ortamını oluşturan bu devletler, 17. ve 18. yüzyılda işlevlerini kaybetmeye baş-
lamış ve Napolyon savaşları sırasında işgale uğramışlardı. Viyana Kongresi’nde 
bu devletlerin Fransız işgalinden önceki krallıklara verilmesi kararlaştırılmıştı. 
Ancak bu, Fransız devrimi sonrasında sürdürülebilir bir çözüm olmaktan çık-
mıştı. Piemonte başbakanı Kont Cavour’un başını çektiği süreç, Avusturya’nın 
müdahalelerinden etkilenerek 1871 yılında İtalyan Birleşik Krallığı’nın doğ-
masını sağladı. İtalyan birliği sonrasında Avusturya İmparatorluğu’nun elinde 
kalan tek önemli liman kenti Trieste oldu. Bu liman Avusturya’nın Akdeniz’e 
açılan üssüydü. Ama 1869’da Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte transit lima-
nı olarak önemi çok artmış bulunuyordu.

İkinci süreç ise sanayi öncesi dönemin imparatorluklarının parçalanması 
sonucu ulus devletlerin oluşmasıdır. Bu parçalanma sürecinin işleyeceği iki im-
paratorluk vardı. Bunlardan birincisi Avusturya İmparatorluğu, ikincisi ise Os-
manlı İmparatorluğu’ydu. İtalya birleşmesinin doğuşu, Avusturya İmparator-
luğu’ndan bir kopuşla; Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kopuş ise Yunanistan’ın 
bağımsız bir krallık olarak tanınmasıyla gerçekleşti. 1821 yılında Mora’da bir 
isyanla başlamış, Yunan ulusalcılığının gelişmesinde Rumların ticaretteki başa-
rıları önemli rol oynamıştı. Yükselen Rum ticaret burjuvazisi Ortodoks kilisesi 
yönetiminde kendi sözlerini artıracak değişiklikler yapılmasını sağlamıştı.43 
1828-1829’da yeniden başlayan Osmanlı-Rus Savaşında Osmanlılar yenilince 
1829’da yapılan Edirne Antlaşması’nda Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak 
durumunda kaldılar.

19. yüzyılın ilk yarısı Akdeniz’in güney kıyılarını oluşturan Kuzey Afrika 
topraklarında ulusçuluk ideolojilerinin gelişmesi için erkendi. Bu topraklar ge-
lişmiş sanayi ülkelerince kendi sömürgelerine katılmak amacıyla işgal edilerek, 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılmıştır. Mısır’ı sömürgeleştirmede başarılı 
olamayan Fransızlar 1830 yılının Temmuz’unda Dayılarla yönetilen Osmanlı 
Cezayir’ini aldı.

1830’lu yıllar Karadeniz’in büyük güçlere açılmasında önemli bir dönüm 
noktası oldu. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasındaki gelişmeler İngiltere ve 
Fransa’nın ilgisini Karadeniz’e çekmeye başlamıştı. İngilizlerin Trabzon’u İran 
ticareti için bir üs seçmeleri, Fransızların Trabzon’da 1830’da konsolosluklarını 
yeniden açmalarına neden oldu.44 Bu ilgi 1838 tarihli Osmanlı-İngiliz serbest 
ticaret anlaşmasıyla arttı. Bu antlaşma ile yabancı tüccarlar korunmuş yerli 
tüccarlarla uğraşmadan doğrudan iç pazara girebileceklerdi. Önce İngilizler 
için serbestleştirilen ticaret, daha sonra Avusturyalılar, Fransızlar vd. için de 
serbestleştirilmiştir. İngilizler önemli Karadeniz limanlarında konsolosluk aç-
maya başladılar. Samsun konsolosluğu 1840’da açıldı. İlerideki yıllarda Karade-
niz’de İngiliz örneğini Avusturya, Rus ve Fransız şirketlerinin gemi işletmeye 
başlamasını ve bu ülkelerin konsoloslukların açılması izlemiştir.45

19. yüzyılın ilk yarısında askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı İmparator-
luğu korkulan bir askeri güç olmaktan çok merak edilen bir yer haline gelmişti. 
Daha sonra doğubilim (Orientalism) olarak adlandırılacak bir akımın ilk adım-
ları atılıyordu. Bu dönemde Doğu ve Batı henüz uzlaşmaz bir karşıtlık içinde 

43 Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu (İstanbul: İletişim Yayınları, 1994).
44 Özgür Yılmaz, “Victor Fontainer’nin Trabzon Konsolosluğu (1830-1832)”, OTAM 35 (Bahar 

2014): 153-195.
45 Özgür Yılmaz, “20. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı: Fransız Konsolosu H. de 

Cortanze’nin Raporlarına Göre”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik içinde, der. Osman 
Köse (Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2013), 181-195.
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algılanmıyordu. Batı, Doğu için örnek alınacak bir modeldi. Osmanlı Padişahı 
II. Mahmut ve Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransa ve İngiltere’yi izle-
meye çalışıyorlar, kendilerini Avrupa ve Akdeniz’deki monarklar topluluğunun 
bir parçası olarak görüyorlardı. Napolyon’un Mısır’ı terk etmesi sonrasında 1805 
yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Mısır Hidivliği kuruldu. Mehmet 
Ali Paşa, Fransa’dan gelen Saint Simoncu’ların yol göstermesi altında kapsamlı 
bir modernleşme programı uyguladı, güçlü bir ordu oluşturdu. Ticarette mono-
pol kurarak özellikle pamuk ticaretinden sağladığı kaynaklarla bir sanayileşme 
programı ve eğitim reformu uygulamaya başladı, ilk resmî gazeteyi yayınladı. 
Kavalalı’nın modernleşme programı II. Mahmut’u etkilemiş ve o da benzer bir 
program uygulamıştı.

Almanlar ve İtalyanlar gibi geç sanayileşen ülkeler kendilerine sömürge 
arıyorlardı. Bunun için Libya’ya yatırım yapmaya başladılar. 1911 yılında İtal-
yanlar 60.000 kişilik bir işgal gücünü Libya’ya çıkardı. İtalyan-Osmanlı Sava-
şı sırasında İtalyanlar Rodos ve 12 Adalara el koydu.46 1912’deki Balkan Savaşı 
sonrasında yapılan barış anlaşmasında ise Yunanistan Selanik ile birlikte Ma-
kedonya’nın büyük kısmını, Halkidiki’yi, Kavala’yı, Güney Epir’i, Girit’i, Sisam 
ve Sakız’ı, Midilli ve Limni’yi aldı. I. Dünya Savaşı çıktığında erken ya da geç 
emperyalist ülkeler Kuzey Afrika’yı kendi aralarında bölüşmüş bulunuyorlar-
dı. Ege Denizi’nin batısı ve adaları da büyük ölçüde Yunanistan’ın eline geçmiş 
bulunuyordu.

20. yüzyılın başında dünyanın büyük güçleri arasında süren paylaşım sa-
vaşı, 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu. I. Dünya Savaşı 
çıktığında erken ya da geç emperyalist ülkeler Kuzey Afrika’yı kendi araların-
da bölüşmüşlerdi. Ege Denizi’nin batısı ve adalar büyük ölçüde Yunanistan’ın 
eline geçmişti. Ancak Akdeniz bu savaşın esas sahnelerinden biri değildi. İtilaf 
Devletlerinden (Entente) İngiltere ve Fransa’nın donanmaları Akdeniz’de tam 
bir hâkimiyete sahipti. İtilaf Donanması tüm gücüne rağmen Çanakkale Boğa-
zı’nı aşarak Rusya’ya yardım yolunu açamamıştı. Bu yolun açılamaması sonucu 
Rusya’da 1917 yılında Ekim devrimi gerçekleşmiş, Lenin, Brest Litovsk Antlaş-
ması’nı imzalayarak savaştan çekilmişti. Kasım 1918’de I. Dünya Savaşı sona 
ererek barış anlaşmaları yapıldığında, savaş öncesi dönemin dört büyük impa-
ratorluğu; Alman, Rus, Avusturya- Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu orta-
dan kalkmıştı. Onların halefleri daha küçülmüş topraklarda üç ulus devlet ve 
bir sosyalist devlet oluşturmuşlardı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
parçalanmasından İtalya’ya düşen Trieste, Trento ve Bolzano olmuştur. Esas 
bölüşülecek olan Osmanlı İmparatorluğu’dur. Bu parçalanmayı ilginç kılan Os-
manlıların Ortadoğu topraklarında zengin petrol kaynaklarının bulunmasıdır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma projesi Sevr Antlaşması’dır. İmpara-
torluğun toprakları İngiltere, Fransa ve İtalya arasında bölüşülmektedir. Ancak 
bu bölüşüm, Türklerin direnciyle karşılaşmış; Ulusal Kurtuluş Savaşı verilmiş 
ve 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması sonrasında bir ulus devlet olan 
Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur.

Altıncı Dönem: Ulus Devletler Akdeniz’inin Oluşumu, Avrupa 
Birliği Tarafından İkiye Bölünmüş Olan Ulus Devletler (II. Dünya 
Savaşı Sonrası)
II. Dünya Savaşı başladığında Mihver Devletleri içinde Mussolini İtalya’sının 

46 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Ali Fuat Örenç, Yakındönem Tarihimizde Rodos ve 
Oniki Ada (İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2006).
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yer almış olması, Akdeniz’i savaşın içine çekmiştir. İtalya’nın hırslı saldırıla-
rında askeri başarısızlığa uğraması üzerine Almanlar Barbarossa Harekâtını 
başlatmadan önce güneyden gelecek saldırılara karşı kendisini güvence altına 
almak için Sırbistan ve Yunanistan’ı işgal ederek Girit’e havadan büyük bir in-
dirme yapmış, Ege Denizi’ni denetimi altına almıştır. İtalyanların Libya’daki 
başarısızlığı üzerine Almanya, Kuzey Afrika’ya Rommel’in komutasında zırh-
lı güçler çıkarmak durumunda kalmıştır. Kuzey Afrika II. Dünya Savaşı’nın 
önemli sahnelerinden biri haline gelmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında yeni kurulan dünya düzeninde ulusal kurtu-
luş savaşlarının yaygınlaşmasıyla, Akdeniz’de de sömürgeciliğin tasfiyesi ya-
şanmaya başlamış; Birleşmiş Milletler (BM) yeni kurulan ulus devletleri tanı-
ma platformu haline gelmiştir. Akdeniz’de sömürge topraklarının tasfiyesinde 
temelde iki mekanizma işlemiştir. Bu mekanizmalardan ilki, I. Dünya Savaşı 
sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak Fransız ve İngiliz mandası 
haline getirilen ülkelerin 1946 yılında BM sistemi içinde bağımsız ulus devlet-
lere dönüşmesidir. Manda yönetimlerinin bağımsız ulus devletlere dönüşmesi 
Filistin dışında kolayca gerçekleşmiş; Filistin ise II. Dünya Savaşı sonrasında 
Ortadoğu’daki temel çatışma olan Arap-İsrail çatışmasını yaratmıştır.

1870’den beri Yahudiler Filistin’de çiftlikler alarak yerleşmeye başlamışlar-
dı. Bu nedenle 1920’de Filistin’de İngiliz mandası kurulduğunda Yahudilerin 
beklentisi yüksekti. 1933’de Almanya’da iktidara gelen Hitler antisemitik politi-
kalarını yoğunlaştırınca Filistin’e de Yahudi göçü hızlandı. Artan Yahudi göçü 
1936-1939 Filistin’de Arap Ayaklanmasını doğurdu. II. Dünya Savaşı sonrasında 
İngiltere bu konulardaki sorumluluğunu BM’ye devretti. 1947’de BM Filistin’de 
biri Arap diğeri Yahudi devleti olmak üzere iki devlet kurulmasını önerdi. Bu 
karara dayanarak 1948 yılında Ben Gurion İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan 
etti. Bunun üzerine çevresindeki Arap Birliği ülkeleri Mısır, Ürdün, Suriye, 
Irak hemen savaş açtılar. Savaşta başarılı olması üzerine İsrail 1947’de taksim 
planındaki yüzde 56’lık payını, yüzde 78’e çıkardı. Bu savaş sonrasında İsrail 
çevresindeki ülkelerden büyük miktarda göç aldı. Filistin’de İsrail’in yaratıl-
masıyla uzun bir süre Ortadoğu’daki siyasetleri belirleyecek olan temel çelişki 
yaratılmış oldu.

Ulus devletlerin doğuşunda ikinci yol, Afrika’nın kuzeyinde sömürgecile-
re karşı verilen ulusal kurtuluş savaşlarında sonuç alınması oldu. Bu ülkeler 
içinde siyasi olarak en aydınlanmış olan Mısır’da İngiliz denetimi karşısında 
güçlü siyasal hareketler gelişiyordu; 1922’de Mısır’da tek taraflı bir monarşi ilan 
edildi. Ancak bu durum İngilizlerin Mısır’dan uzaklaşması anlamına gelmi-
yordu. 1936 yılında İngiltere Süveyş Kanalı’nın hakimiyeti kendisinde kalmak 
üzere Mısır’dan çekilmeyi kabul etmişti. Ancak II. Dünya Savaşı çıkınca bu ka-
rarını uygulamamış; asker yığarak Mısır’ı savaşın kumanda odaklarından biri 
haline getirmişti. İngiltere savaş sonrasında da Mısır’ı terk etme konusunda 
gerekli adımları atmıyordu. Mısır’ın İsrail’e karşı 1948 savaşını kaybeden ülke-
ler arasında yer almasını gelişmekte olan Arap milliyetçiliği hazmedememiş-
ti. Mısır’da İngiliz varlığına karşı Albay Cemal Abdül Nasır’ın başını çektiği 
“Hür Subaylar” hareketi gelişerek 23 Temmuz 1952’de bir askeri darbeyle Kral 
Faruk’u devirdi. Haziran 1953’de Cumhuriyet ilan edildi ve Süveyş Kanalı’n-
dan çekilmeleri konusunda İngilizlerle bir anlaşma imzalandı. Ocak 1956’da tek 
partili bir Anayasa yürürlüğe sokuldu ve Cemal Abdül Nasır Cumhurbaşkanı 
seçildi.47

47 Cemal Abdül Nasır’ın öyküsü için bkz. M. Hasaneyn Heykel, Kahire Dosyası, çev. Berin Bük-
taş (Ankara: Bilgi Yayınları, 1974).
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İtalya’nın II. Dünya Savaşı’nda yenilmesine rağmen Libya hemen bağımsız-
lığına kavuşamadı, 1945 yılında İngiliz ve Fransız ortak yönetimine verildi. BM, 
1951 yılında Libya’yı bir bağımsız krallık olarak tanımıştır. Nasır’dan etkilenen 
genç subaylar Muammer Kaddafi’nin başkanlığında 1969 yılında Kral İdris’e 
karşı bir darbe yaptılar. Bu dönemde Nasır’ın ideolojisinde sosyalizm önemli 
bir yer tutmaya başlamıştı. Kaddafi, sosyalizmden ve İslamdan etkilenen bir 
düşünce çizgisinde geliştirdiği bir ütopik toplum oluşturmaya çalışıyordu. Lib-
ya’da petrol üretim gelirlerinin artışı ve nüfusunun küçük olması, Kaddafi’ye 
“Yeşil Devrim” ütopyasını gerçekleştirme fırsatı tanıyordu. Böyle bir ütopyayı 
uygulamaya koymak ona bir yandan otoriter bir tek adam olmak için meşruiyet 
temeli sağlıyor, bir yandan da dünyayı yönlendirme iddiası taşıyan ABD’yle ça-
tışmasının dayanağını oluşturuyordu.

Mısır’da olanlar Kuzey Afrika’da diğer sömürgelerin bağımsızlık öyküleri 
için adeta bir model oluşturmuştur. Tunus’ta bağımsızlık düşüncesinin başı-
nı Habib Burgiba çekiyordu. Tunus’ta 1952’de milliyetçi şiddetin yoğunlaşması 
üzerine Fransızlar, 1956 yılında Habib Burgiba’yla anlaşma yaparak Tunus’un 
bağımsızlığını kabul etmiş ve 1957’de de Burgiba Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Kuzey Afrika’da yaşanan ulusal bağımsızlık mücadelelerinin en zorlusu 
Cezayir’de gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı’nda Cezayirliler de diğer sömür-
gelerin askerleri gibi cephelerde savaşmışlardı. Savaş bittiğinde yapılan kut-
lamalar büyük bir katliama dönüşmüştü. Fransa’nın Cezayir’i bırakmayacağı 
açıklık kazanınca Cezayir’de bağımsızlık hareketleri gelişmeye başlamıştı. 31 
Ekim 1954’de büyük bir ayaklanma başladı. Fransız karakolları ve kışlaları ya-
kılıyor, Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) kurulduğu ilan ediliyordu. Fransız 
hükümeti ise Cezayir’in Fransa’nın bir parçası olduğunu, ayrılamayacağını, 
bunun için savaşılacağını ilan etti. 1954-1962 arasında bir milyon Cezayirlinin 
öldüğü söylenmektedir. Cezayir’de savaşan askerler ve Cezayir’deki yerleşme-
ciler (kara ayaklar) 13 Mayıs 1958’de yönetime el koydular. Fransa’yı bu kaostan 
çıkarmak için 1 Haziran 1958’de Charles De Gaulle başbakan seçildi. FLN ile ya-
pılan müzakereler sonrasında anlaşmaya varıldı ve 1962’de yapılan referandum 
sonrasında Cezayir bağımsızlığını elde etti.

Bu tarihte Akdeniz’de sömürgeciliğin tasfiye edilmesini bekleyen iki ada 
kalmıştır. Bunlardan birincisi Malta’dır. 1947 yılında kabul edilen bir Anaya-
sayla kısmi bağımsızlık sağlamıştır. 1963 yılında toplanan Londra Konferansı 
sonucu Malta 1964’de İngiliz Uluslar Topluluğu içinde bağımsız hale gelmiş, 
1965’de Avrupa Konseyinin üyesi olmuş ve 13 Aralık 1974’de Cumhuriyet hali-
ne gelmiştir. 31 Mart 1979’da adadaki İngiliz üsleri kapatılmış ve tasfiye süreci 
tamamlanmıştır.

Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulması daha karmaşık bir süreç 
içinde gerçekleşmiştir. Lozan Antlaşması’yla Türkiye İngilizlerin Kıbrıs’ı tek 
yanlı ilhak kararını tanımıştı. 1925 yılından sonra İngiliz tahtına bağlı bir sö-
mürge statüsünde olan Kıbrıs II. Dünya Savaşı’nda bir savaş sahnesi olmamıştı. 
İngiliz Genel Valisi 1947 yılında yönetime yerel halkın katılımını artırmaya dö-
nük öneriler yaptıysa da Yunanistan’a bağlanmak (Enosis) isteyen Kıbrıslı Rum-
larca reddedildi. Yunanistan, Ege adalarının neredeyse tümünü denetliyordu. 
II. Dünya Savaşı sonrasında Rodos ve 12 Adalar’ın egemenliğini de İtalyanlar-
dan alan Yunanlar, yayılmacı politikalarına Kıbrıs’ı da katmak istiyordu. 1955 
yılında Yunanistan’dan adaya gelen Albay Grivas, Kıbrıs Mücadelesi Ulusal 
Örgütü’nü (EOKA) oluşturarak şiddet uygulamaya başladılar. Stratejik önemi 
yüksek olan adayı Yunanlara bırakmak istemeyen İngilizler, 1956 yılında “self 
determinasyon” hakkının sadece Rumlarca kullanılamayacağını; adada bulunan 
Türklerin de bu hakkı olduğunu açıklayarak “taksim” tezine dikkat çekiyor; Dr. 
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Fazıl Küçük adanın Türk kesimini bu tez etrafında örgütleniyordu. Bu konuda 
Türkiye’de de büyük duyarlılık yaratıldı, “Ya Taksim Ya Ölüm” mitingleri ya-
pıldı. 1955-1958 arasında Türkler 33 karma köyü terk etti ve bir anlamda taksim 
fiilen gerçekleşmeye başladı. Yunanistan’ın tek taraflı bir “self determinasyon”u 
gerçekleştiremeyeceği açıklık kazanınca Türkiye ve Yunanistan arasında yapı-
lan müzakereler sonrası Zürih Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Kıbrıs’ın bağım-
sızlığı, iki toplumun ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve ulaşılan çözümün 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından garanti edilmesi ilkelerine dayanı-
yordu. Kıbrıs, Londra Konferansı’nda, İngiltere’nin ve topluluk liderlerinin de 
katılımı sağlandıktan sonra 16 Ağustos 1960’da resmen kuruldu. Bu anlaşmayla 
İngiltere Akotiri ve Dikelya üslerini korumuştu.

Kıbrıs bir sömürge olmaktan çıkmıştı ancak Rum tarafında “Enosis” özlem-
leri ortadan kalkmamıştı. Bu konuda yapılan emrivakiler karşısında çatışma 
sürmüş, 1964 yılında Lefkoşa bir ateşkes hattıyla ikiye bölünmüştü. BM Ada’ya 
bir barış gücü atadı. 103 Türk köyü boşaltılarak Türk kırsal nüfusu adanın 
%3’ünü oluşturan belli enklavlar içine hapsedilmişti. 1967’de Yunanistan’da bir 
askeri darbe sonucu kurulan cunta yönetimi Enosis’i gerçekleştirmek için daha 
aktif girişimlerde bulunmuş ve nihayet 15 Temmuz 1974’de Enosis’i gerçekleşti-
rerek adayı Yunanistan’a bağlamak için bir darbe örgütlemiştir. Bunun üzerine 
Türkiye garantörlük yetkilerine dayanarak 20 Temmuz 1974’te adaya askeri mü-
dahalede bulunmuştur. Bu tarihten sonra Kıbrıs, Türk kesimi ve Rum kesimi 
olarak ikiye bölünmüştür. Yeni bir Kıbrıs Anayasası oluşturmak için yapılan 
müzakerelerde sonuç alınamayınca 15 Kasım 1983’de Türk tarafı Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunu ilan etmiştir.

Böylece Akdeniz’deki siyasal egemenlik alanlarının ulus devletlere bölün-
mesi süreci tamamlanmıştır. Ancak, İsrail-Filistin çatışması ve Kıbrıs uzlaşması 
hala çözüme kavuşturulamamıştır. 1967 ve 1973’deki Arap-İsrail savaşları İsra-
il’in galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İsrail’in başarısında ABD desteği önemli bir rol 
oynamıştı. Bu destek karşısında Petrol Üreten Arap Ülkeleri Örgütü (OPEC), 17 
Ekim 1973’te İsrail’i destekleyen ülkelere petrol ihraç etmeyeceğini bildirmiş 
ve petrol fiyatları dört misli artmıştır. Artan petrol fiyatları Sovyetler Birliği’ni 
petrol ihraç eden bir ülke haline gelmiştir.

Akdeniz’in güney kıyılarında ve önemli adalarında sömürgelikten çıkarak 
ulus devletler oluşmaya devam ederken Akdeniz’in kuzeyinde yer alan ülkeler 
ulus devletleri aşma süreci içine giriyordu. 27 Mart 1957’de Roma Antlaşması 
imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Belçika, Federal Almanya, 
Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda 1 Ocak 1958’den itibaren ortak bir Pa-
zar haline geldi.48 Birleşmenin siyasal bir birlik niteliği kazanması ise 1 Kasım 
1993’de Maastricht Antlaşması’nın imzalanmasıyla oldu. Bu antlaşmayla 1999’a 
kadar parasal birliğin tamamlanmasına; Avrupa vatandaşlığının oluşturulma-
sına; güvenlik, adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getiril-
mesine karar verildi. 2002 yılından itibaren avro tedavüle girdi ve 12 ülkede 
uygulanmaya başlandı. 1989-1990 Berlin Duvarı’nın yıkılması, Doğu Avrupa’da 
komünist rejimlerde domino etkisi yarattı. Sosyalist Blok’un çözülmesi üzeri-
ne Avrupa Birliği (AB) adeta bir misyon anlayışı içinde 2004 yılında 10 yeni 
ülkeyi (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Mal-
ta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) sisteme dahil etti. 2007 yılında Bulgaristan 
ve Romanya’nın, 2013 yılında Hırvatistan’ın katılımıyla AB’nin üye sayısı 28’e 
çıkmıştır. Bu 28 üyeden 9’u Akdeniz ülkesidir. Kuzey Akdeniz kıyılarındaki 

48 İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I ve II (Ankara: Ümit Yayıncılık, 
1993).
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ülkelerin büyük kısmı AB içine alınarak Güney Akdeniz kıyısındaki ülkeler-
den farklılaşmaları hızlandırılmıştır. AB’nin bu konudaki politikasını 1995’te 
belirleyen Barselona süreci bu sorun karşısında çok cılız kalmıştır. Bu eşitsiz-
liğin Güney Akdeniz’den Kuzey Akdeniz’e yarattığı göç AB tarafından alınan 
şiddetli önlemlerle engellenmektedir. Akdeniz’in kuzey kıyısının AB içinde yer 
alması, rejimde demokrasinin kurumsallaşmasını da getirdiği için refahta ka-
rarlılığı getiriyor ve ülkeleri siyasal maceralara kapatıyordu.

Akdeniz siyasal olarak bölünerek farklılaşırken, Akdeniz’e yeni bir bütün-
lük kazandıran tek faaliyetin turizmin gelişmesi ve bunun paralelinde Akdeniz 
mutfağının dünyada yaygınlaşması olduğu söylenebilir. 19. yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren turizm faaliyetinin ve gerekli örgütlenmenin gelişmesi Sanayi 
Devrimi ile yakından ilişkiliydi. İlk seyahat şirketi Thomas Cook başlangıçtan 
itibaren Akdeniz turistik faaliyetlerini kendine çekmiş, kruvazier gemi işletme-
ciliğinin ilk örneklerini vermiştir. Ama II. Dünya Savaşı sonrasında, Akdeniz 
havzası turistik faaliyetlerin gelişmesi bakımından bir sıçrama yapmıştır. Bu 
sıçramada bir yandan refahın artması, emeğin ödemeli tatil sürelerinin ku-
rumsallaşması, televizyonun yaygınlaşması, 1960 sonrasında daha randımanlı 
uçakların yapılması ve hava taşımacılığının gelişmesi, seyahat çekleri ve plastik 
kartların gelişmesiyle turistlerin ödemelerini yapmasının kolaylaşması vb. ge-
lişmelerin payı artmıştır. Bu gelişmeler turistik faaliyetin örgütlenmesinde kitle 
turizminin gelişmesini özendirmiştir. Kitle turizmi organize turlarla, turistik 
paketler sunarak turizm hizmetlerinin ucuzlatılmasını sağlayınca, dünya top-
lumunun daha büyük kesimlerinin turizm trafiğine katılmasına yol açmıştır. 
19. yüzyılın daha çok seçkinlerine ait olan gezginliği yerini orta sınıflara hatta 
biraz altına inen kitle turistlerine bırakmıştır.

Dünyada yaşanan böyle bir turizm patlamasından, iklimi-güneşi, denizinin 
uygunluğu, sanayi ülkelerine yakınlığı ve bu yazının başından beri gördüğü-
müz tarihsel birikimi göz önüne alındığında, Akdeniz’in yüksek pay alması 
beklenen bir şeydir ve öyle olmuştur. Her ne kadar Akdeniz’de turizmden Ak-
deniz’in kuzey kıyısındaki ülkeler daha çok pay almış olsalar da tüm Akdeniz 
ülkeleri turizmden pay almaktadır. Akdeniz’deki bu turizm faaliyetiyle birlikte 
zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz mutfağı da dünyada bir atılım yapmıştır. Bu konu-
da tüm dünyaya yayılabilen ya da başı çeken İtalyan mutfağı olmuştur.49

Son Verirken
Akdeniz’in 10.000 yıllık tarihi içinde dünya uygarlığının gelişmesinde nasıl 
merkezi bir rol oynadığını ve Faruk Tabak’ın metaforuyla “nasıl solduğunu” 
gördük. Bu soluşta Akdeniz’in içinde oluşturduğu gelişme odağının zaman 
içinde Akdeniz dışına çıkması ve Avrupa’nın Kuzey Atlantik kıyılarına kayma-
sı etkili olmuştur. Günümüz Akdeniz’i tarih içinde dünya uygarlık yarışında 
en geride kaldığı noktalardan birindedir. Akdeniz’in gelecekteki konumunda 
iç dinamiklerinden kaynaklanan bir gelişmenin günümüz küresel dünyasında 
tek başına belirleyici olmasını beklememek gerekir. Bu umutsuzluk yaratan bir 
saptamadır.

Akdeniz bakımından esas umut doğuran gelişmenin, sanayi toplumundan, 
küresel bilgi toplumuna geçerken, Dünya’nın tek kutuplu olmaktan çıkarak çok 
kutuplu hale gelmesidir. Böyle bir dünyada Akdeniz bakımından sorulması ge-
reken asıl soru, Akdeniz’in bu çok kutuplu dünyanın bir odağı olup olamaya-

49 Bu konuda bkz. Özlem Sert, “Aktif ve Demokratik Bir Yerel Yönetim Olarak İzmir İçin Bir 
Kimlik Politikası”, İzmir Büyükşehir Belediyesi İçin Yapılmış Bir Çalışma, 2011.
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cağıdır. Bu bakımdan Akdeniz’in doğal konumu, iklimi, dünyaya erişebilirlik 
derecesinin yüksekliği vb. bakımdan çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Ama 
Akdeniz’in böyle bir dinamiği başlatacak bir performans gösteremeyişinin en 
önemli nedeni Akdeniz’deki egemenliklerin ulus devletler arasında çok parçalı 
olmasıdır. Dünyada kozmopolit bir yönetişim kurulması aşamasına ulaşılma-
dan Akdeniz ülkelerinin bu konudaki performanslarını yükseltmelerinin ön 
koşulları gerçekleşemeyecektir. Kozmopolit demokrasi içerisinde ulusçuluk 
ideolojileri işlevlerini kaybettiği zaman, Akdeniz’in doğal üstünlüklerini kul-
lanarak ve “farklı bir bütünlüğü” gerçekleştirme yolunda gelişmeler göstererek 
bir odak oluşturması olasıdır.
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Özet
Bu çalışma modern iktisat düşüncesinin Joseph A. Schumpeter’in deyimiyle “kayıp 
bilgisi”nin Akdeniz Dünyası’ndaki izlerini sürer. Bu çabamızda yola çıkış noktamız 
18. yüzyıl hububat ticareti tartışmalarının önemli eserlerinden biri olan Napolili 
iktisatçı Ferdinando Galiani’nin Dialogues sur le Commerce des Bleds adlı yapıtı. Bu 
eserin özellikle Akdeniz erken modern dünyasındaki kökleri nedeniyle hem içeriği 
hem de stili açısından yeterince anlaşılmadığını ve Avrupa iktisadi düşüncesi ile 
ilgi ve ilişkisinin yeterince takdir edilmediğini düşünüyoruz. Çalışmamızda Galia-
ni’nin eserini Akdeniz bağlamında anlama çabasıyla önce özellikle İspanya, Kuzey 
Afrika ve Osmanlı kaynakları üzerinden hububat iaşesi politikalarını ve bu poli-
tikalara dair düşünceleri ele alıyoruz. Bir yandan Akdeniz jeopolitik bağlamında 
hububat politikasının kısıtlarına, bir yandan bunun bir uzantısı olarak metinlerde 
gözlediğimiz paralelliklere dikkat çekiyoruz. Daha sonra Galiani’nin ancak daha 
geç bir zamanda, Avrupa iktisadi düşüncesinin tarihsel ve kurumsal bir hattının 
ortaya çıkması ile ilgi gördüğüne dikkat çekiyoruz. Aradaki kayıp dönemde Avrupa 
iktisadi düşüncesinin daha soyut ve içsel olarak tutarlı bir kurama doğru ilerlerken, 
Akdeniz dünyasının daha kurumsal ve politika odaklı kaldığını; bu yüzden de Ga-
liani’nin yapıtının Avrupalı okur için “kayıp” olduğunu tespit ediyoruz. Galiani, 
kendi içsel dinamikleriyle değişmeye başlamış Avrupa iktisadi düşüncesinde ken-
dine yer bulan, erken dönem Akdeniz iktisadi düşünürlerinin sonuncularındandı. 
Galiani’nin Napoli’den Paris’e ve arzu ettiğinin aksine tekrar Napoli’ye taşınma se-
rüveni bu yüzden sembolik bir içeriğe de sahiptir.

Anahtar sözcükler: Hububat, Akdeniz, Ferdinando Galiani, iktisadi düşünce, iktisat 
politikası

Abstract
A Cornerstone in the Transfer of Mediterranean Thoughts on Grain Commerce to 
Europe: Ferdinando Galiani’s Book Entitled Dialogues sur le Commerce des Bleds

This paper traces Joseph A. Schumpeter’s notion of “lost knowledge” in the history 
of Mediterranean economic thought by focusing on the Neapolitan economist Ferdi-
nando Galiani’s Dialogues sur le Commerce des Bleds which was an intervention to the 
French debate over grain policy. We argue that this text was less than fully under-
stood and appreciated in its time because its roots —as far as content as well as style 
were concerned— lay elsewhere, in the early modern Mediterranean world. We take 
up a discussion of Mediterranean economic thought and grain provisioning poli-
cy by recourse to Habsburg and Bourbon Spain, and North African and Ottoman 
sources in order to re-embed this text into its Mediterranean context. We argue that 
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the full value of Galiani’s Dialogues sur le Commerce des Bleds was lost to a European 
audience because Galiani’s book emerged only after the belated development of Eu-
ropean economic thought of a historical and institutional kind. Moreover, Galiani 
made a move from the Mediterranean world to Europe at a time when this latter 
shifted from early modern to modern economic thought. He was the last of the early 
modern Mediterranean economists to find himself some room in European econom-
ic thought which was however subject also to a major transformation from with-
in. Galiani’s personal move from Naples to Paris and then back to Naples —much 
against his own will— has a symbolic bearing in this respect.

Keywords: grain, Mediterranean, Ferdinando Galiani, economic thought, economic 
policy

Bu yazıda hububat politikası ile ilgili Fransız tartışmasına bir müdahale olan 
Dialogues sur le Commerce des Bleds’nin yazarı Napolili Ferdinando Galiani’nin 
değerlendirmesini Schumpeter’in bıraktığı yerden ele alıyor ve eseri Akdeniz 
iktisadi düşüncesinin “kayıp” mirasını anlayabilmek amacıyla inceliyoruz. Biz 
Galiani’nin bu eserinin kendi zamanında tam olarak anlaşılamadığı ve takdir 
edilemediğini savunuyoruz, çünkü kökleri —biçimi kadar içeriği de göz önüne 
alındığında— modern iktisat kuramından bambaşka bir yerde, erken dönem 
modern Akdeniz dünyasında yatıyor.

Bu metni kendi Akdeniz bağlamına tekrar yerleştirmek amacıyla Kuzey Af-
rika, İspanya ve Osmanlı kaynaklarını kullanarak hububat politikası tartışma-
larını incelemekteyiz. İktisadi düşünce tarihçileri arasında Galiani’nin kitabına 
olan ilginin oldukça yeni olduğu ve bu ilginin Avrupa iktisadi düşüncesinin ta-
rihsel ve kurumsal biçiminin geç tezahürünün hemen akabinde ortaya çıktığını 
belirtelim. Çünkü 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı Avrupa iktisadi düşüncesi, 
soyut ve kendi içinde tutarlı bir kuramın kurulmasının olanaklarını ararken 
aynı zamanda Akdeniz dünyasındaki tarihsel ve kurumsal unsurlara duyarlı 
ve politikaya yönelik iktisadi düşünce yazınından uzaklaşıyordu. Bu yüzden 
zamanın Avrupalı okuyucusu, Galiani’nin Dialogues sur le Commerce des Bleds’si-
nin bağlamını ve değerini kolaylıkla görmezden gelebildi.

Galiani’nin de içinde yer aldığı hâkim iktisadi düşüncenin Akdeniz’den ko-
parak Avrupa’ya kaydığı tarihsel süreç eşzamanlı olarak erken modernlikten 
modernliğe geçiş ile de örtüşüyor. Tam da bu dönemde, yani Akdeniz erken 
modern dönem iktisadi düşüncesinin modern iktisadi düşünceye geçiş yaptığı 
bir zamanda, Galiani, kendi içsel dinamikleriyle değişmeye başlamış Avrupa 
iktisadi düşüncesinde kendine yer bulan, erken dönem Akdeniz iktisadi dü-
şünürlerinin sonuncularındandı. Galiani’nin erken modern Akdeniz’in önemli 
merkezlerinden olan ve fakat modern döneme geçişle geri planda kalan Napo-
li’den Paris’e ve —arzu ettiğinin aksine— tekrar Napoli’ye taşınma serüveni bu 
yüzden sembolik bir içeriğe de sahiptir.

Tarihsel Bağlam
Paris yaşamına ve dahil olduğu entelektüel çevre ve ilişkilere duyduğu derin 
ilgiye rağmen, Abbé Ferdinando Galiani (1728-1787) entelektüel yaşamının 
köklerini özelde Napoli’den ve genelde ise Akdeniz dünyasından almaktaydı. 
Napoli, erken modern dönemde çok merkezli Akdeniz dünyasının önemli bir 
başkentidir; aynı zamanda —iktisadi olduğu kadar entelektüel anlamda da— 
imparatorluğu olmayan bir ticaret merkezidir. Iain Chambers’a göre erken mo-
dern dönemde “Napoli, Paris’ten sonra Avrupa’da ve İstanbul’dan sonra Akde-
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niz’de ikinci şehirdir.”1 Fakat gene aynı yazarın Napoli’yi “kesintiye uğramış 
bir modernlik” olarak tanımlaması da şaşırtıcı değildir. Napoli, diğer Avrupa 
şehirleri gibi erken modern dönemden modern döneme geçişi tam anlamıyla 
yapamamıştır. Bu konunun Galiani’nin eserini anlamamız açısından önemine 
eğilmeden önce Schumpeter’e dönelim.

Joseph A. Schumpeter, ölümünden sonra yayımlanmış ve halen iktisadi 
düşünce tarihi üzerine çalışan araştırmacılar için referans kaynak niteliği ta-
şıyan History of Economic Analysis adlı eserinde Ferdinando Galiani hakkında 
önemli sözler söyler. İlk ve en önemli olarak Schumpeter, Galiani’yi “danışman 
yöneticiler ve risale yazarları” için ayrılan bölüme koymuştu ve ondan önemli 
temsilcilerini Count Pietro Verri (1728-1797), Cesare Bonesana ve Marchese di 
Bacceria (1738-1794) olarak belirlediği Milanolulara rakip olan Napoli okulunun 
“en parlak yıldızı” olarak bahsetmişti. Schumpeter başyapıtındaki “Adam Smith 
ve Ulusların Zenginliği”’nden hemen önce gelen bu alt bölüme “Yüksek Nitelikli 
İtalyan Katkısı” adını vermiştir ve böylece genel olarak erken modern dönem 
İtalyan iktisadi düşüncesine ve Galiani’nin çağdaşı Adam Smith’in (1723-1790) 
mirasına karşılık, özellikle Bacceria’ya olan yüksek saygısını göstermiştir.2 Ki-
tap boyunca Schumpeter, Galiani’yi Smith ile karşılaştırmaktan geri durmamış, 
hem değer kuramı bağlamında, hem “dogmatik” kuramlara karşı duruşu ve ta-
rihsel unsurlara vurgusu bağlamında Galiani’den güçlü övgülerle bahsetmiştir. 
Bir başka deyişle, Schumpeter’e göre Adam Smith 18. yüzyıl düşüncesinin bir 
yükselen gücü ise, Galiani de buna denk, bir diğer tepe noktasını temsil etmek-
tedir. Schumpeter’in Galiani’yi tarihsel ve kurumsal olgulara olan duyarlılığı 
nedeniyle kendi zamanının iktisadi düşüncesinin yükselen gücü ve 18. yüzyıl 
İngiliz iktisadi düşüncesine denk gelen bir İtalyan iktisadi düşüncesinin tem-
silcisi olarak sunmasının ışığında ve ayrıca Smith’in Wealth of Nations eserinin 
de tarihsel ve kurumsal bir hassasiyetle yeniden yorumlandığını hatırlayarak, 
iktisadi düşünce tarihinin ikiz zirvelerinin “anlık” manzarasını görebiliriz.

Zamanın İtalyan iktisadi düşüncesi, yüzyıllar boyu süren damıtılmış Akde-
niz iktisadi düşüncesi içinde buzdağının görünen kısmını teşkil etmiştir ve bu 
birikim çağdaş okuyucular için büyük oranda kaybolmuştur. Avrupa iktisadi 
düşüncesinin İngiltere ekseninde gelişimi ve İtalyan iktisadi düşüncesini kendi 
eksenine çekmesi ile unutulmuş bu dönem, ancak yüzyıl sonra Avrupa’da ku-
rumsal ve tarihsel okulun yükselişiyle ve Smith’in de bu şekilde —kurumsal 
ve tarihsel duyarlılığı olan bir iktisadi düşünür olarak— incelenmesine izin ve-
ren gelişmelerle yeniden ilgi gördü. Bir başka deyişle Avrupa iktisadi düşünce 
yazını, kuramsal ve tarihsel düşüncenin nüvelerini Galiani’nin de içinde bu-
lunduğu İtalyan yazarlar sayesinde Akdeniz iktisadi düşüncesi içinden çıkara-
bilecekken, uzun ve dolambaçlı bir yoldan keşfetmiştir. Schumpeter’in de esef-
le bahsettiği bu bilgi kaybı tam da iktisadi ve politik düşüncenin merkezinin 
Fernand Braudel’in magnum opus’unda uzun dönemli bir tarihsel perspektif ile 
tasvir ettiği Akdeniz’den, bu dünyanın periferisinde kalan Avrupa’ya kaydığı 
döneme denk gelmektedir.3 Bu kayıp bilgi aynı zamanda erken modern tarihsel 
dönemden modern tarihe geçişle de örtüşmektedir. Antik ve ortaçağ skolastik 
yazınının çifte köklerinden beslenen geniş ve zengin yazın öncelikle bir Akde-

1 Iain Chambers, Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity (Durham: 
Duke University Press, 2008).

2 Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 
1954).

3 Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, çev. 
Siân Reynolds (Londra: Collins/Fontana, 1972/1973).
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niz mirasıydı ve 18. yüzyılın ikinci yarısı ve 19. yüzyılın başında halen çok canlı 
ve güçlüydü. Hem edebi tür niteliği açısından hem de içerik açısından Galia-
ni’nin eserini besleyen bu yazın, modernitenin gölgesinde, kısmen karanlıkta 
kalmıştı. Edebi kompozisyonu açısından Galiani’nin Dialogues sur le Commerce 
des Bleds (1770) adlı eseri iktisat literatüründe yalnız bir yıldız olarak kalmıştır. 
Eserin yazıldığı ve başlığa da ismini veren “diyalog” üslubu, eski uygarlıklarda 
popüler filozofik bir üsluptu (örneğin Platon ile özdeşleşmiş olan mükemmel 
Sokratik diyalog). Bu tür Rönesans ve erken modern dönemde de kendine yer 
bulabilmiştir (Galileo’nun Dialogue Concerning the Two Chief World Systems [1632] 
eserini hatırlayalım), fakat iktisat yazınında nadiren tercih edilen bir tür olarak 
yer almış ve nihayet modernite ile birlikte büyük ölçüde önemini yitirmiştir. 
Modern dönemde yazarlık ve yetki ile ilgili temel tercihlerin özellikle çok mer-
kezli, demokratik ve en azından açık uçlu görünen diyalogdan yana kullanıl-
mamış olması kendi başına çok şey söylemektedir.

İçerik konusunda ise Galiani’nin eserinin Akdeniz kökenleri öne 
çıkmaktadır. Uygun hububat politikasının ne olması gerektiğine dair 
tartışmada Galiani’nin pozisyonu bir şekilde orta yol olarak tanımlanabilir; 
eskiyi ve yeniyi mantıklı bir şekilde bağlayan dolayısıyla “reform için tedbirli 
bir stratejiyi”4 destekleyen bu metin Smith’in muhakeme şeklinden ve tavsiye-
lerinden çok farklı gözükmez. Fakat, nomotetik yaklaşımı tarihsel ve kurum-
sal bağlam ile birleştiren kendine münhasır yanı Akdeniz iktisadi düşünce 
geleneğinden beslenmektedir. Başka yazarların da belirttiği gibi Galiani’nin 
denge kuramının kendine özgü dinamik bir yanı vardır. Fizyokratik kuramın 
bir kısmını özellikle laissez faire fikrini eleştirmekte, fakat ekonominin kendili-
ğinden doğal bir düzene erişeceğini de kabul etmektedir. Ne var ki, Galiani’ye 
göre, bu doğal dengenin ortaya çıkması yalnız uzun vadede olabilir, kısa va-
deli uyumsuzluklar ve arızaların kanun eliyle düzeltilmesi için birçok sebep 
vardır. Bir başka deyişle laissez faire kısa vade için bir politika önerisi olarak 
meşrulaştırılamazdı. Her şeyden önemlisi, Galiani ekonomide devletin rolüne 
dair genellenebilir ilkeler olabileceği fikrinde değildir. Ne yapılması gerektiği 
büyük oranda zamana ve mekâna bağlı olmalıdır.5

Tarihsel ve mekânsal ayrıntıların önemine dair bu vurgu geleneksel Ak-
deniz hububat politikalarının zenginliğiyle, politika araçlarının kapsamlı re-
pertuvarıyla ve Napolili Galiani’nin bu politikalarla oldukça iyi bir tanışıklığı 
olması ile ilgiliydi. Bu nedenle Galiani, tarihsel deneyim ve kurumsal çevrenin 
gerekliliklerinin önemini kabul eden ve kendini bununla bağdaştıran entelek-
tüel bir geleneğe aittir. Örneğin, Galiani 1765’te, Napoli’deki kıtlığa birinci elden 
görgü tanıklığı yapmış ve bizzat kendisi Paris’te bulunduğu dönemde Napoli’ye 
Fransa’dan hububat yollanabilmesinin yollarını aramıştır.6 Dialogues’un başlan-
gıcında Galiani, kitabını yazarken kendi deneyimlerinden nasıl yararlandığını 
açıkça belirtmiştir. Görmezden gelinemeyen ya da kurgusal soyut muhakeme 
tarafından gizlenemeyen gerçek doğruluk tanıklığı ile okurlarının dikkatini 
çekmiştir. Örneğin, Marki ve şövalye arasında geçen bir diyalogda, şövalye ken-
di ülkesini gezmeye zaman ayırdığını fakat gördüklerinin kendisini hiç mutlu 

4 Gilbert Faccarello, “Galiani, Necker and Turgot: A Debate on Economic Reform and Policy 
in Eighteenth-Century France”, Studies in the History of French Political Economy: From Boudin 
to Walras içinde, der. Gilbert Faccarello (Londra: Routledge, 1998), 120-185.

5 Ernesto Screpanti ve Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought (Oxford: 
Oxford University Press, 1993).

6 Francis Steegmuller, “The Abbe Galiani: ‘The Laughing Philosopher’”, American Scholar 57, 
no. 4 (1988): 592.
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etmediğini söyler. Roma’daki açlık manzaralarından bahseder; Toskana ve Na-
poli’de durumun daha da berbatlaştığını, salgın hastalıkların ortalığı kırıp ge-
çirdiğini anlatır. Bunun üzerine Marki bu durumun nedeninin ne olabileceğini 
sorduğunda ise şövalyenin yanıtı çok nettir: “İnsanların hataları.”7

İnsan unsuru uzun mesafeli hububat ticaret rotalarının kavşağında stratejik 
olarak konumlanmış coğrafi bir varlık olarak ele alındığında insan hatasının 
yaratabileceği hasar daha da büyük olacaktır. Bu durum Sicilya ve Güney İtalya 
için bir hayli çarpıcıdır. Yalnızca Roma İmparatorluğu’nun hububat ticaretini 
Roma’nın tedarikine göre düzenleyerek Akdeniz’i kendi iç denizi haline 
getirdiği dönemde değil, aynı zamanda 16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’nın 
geri kalanında yükselen nüfus baskısının tarımın bir hayli ticarileştirilmesini 
beraberinde getirdiği dönemde de bu bölge Akdeniz coğrafyasının hububat 
ticaretinden doğan kendine özgü kırılgan koşullarını yansıtır. Ayrıca, Güney 
İtalya’nın kimi zaman Hollanda tarafından kontrol edilen uluslararası 
piyasalara ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan kaçakçılığa bağımlılığı da büyük 
riskler doğuran unsurlardır.8 Bu kritik ve politik olarak parçalanmış coğraf-
yada Napoli’nin tedarikini güvence altına almak, İstanbul’un Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun altında birleşmiş büyük bölgelerle olan ilişkisinin minyatür bir 
kopyası gibidir. Galiani, Şövalye’nin ağzından, Napoli’nin örnek teşkil eden 
durumunu şöyle özetler: 

764.000 kişiden geriye kışın 500.000 şimdiyse 350.000 kalmıştır. Şehrin çevresin-
den de yaklaşık 600.000 kişi gelmektedir. Onların hepsi ekmeğinin peşindedir. 
Bir milyondan fazla kişi için sadece 300.000 kişiye yetecek kadar ekmek çıkarsa 
durum ne olur? Elbette ekmeğin gramajı düşecek ve fiyatı yükselecektir. Bunun 
sonucu halk olabilecek en vahim açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir.9

Şövalye’nin bundan çıkardığı sonuç insanların ne koşulda olurlarsa olsunlar, 
bariz bir şekilde engellenmedikçe, ekmek neredeyse oraya gidecekleridir. Sade-
ce çok pahalı ekmek kalsa bile insanlar o ekmeğe gidecek ve ona sahip olabil-
mek için mücadele edeceklerdir.

Napoli diğer birçok Avrupa şehrine göre yoğun nüfusluydu fakat İstanbul 
tarafından büyümesi önlenmişti. Galiani bu karşılaştırmada “despotizm” kon-
septini kullanır, fakat ilginç bir şekilde bu kavramın içeriğini önemli bir ölçüde 
geliştirmiştir:

İstanbul, Kahire, Fas gibi despotizmin olduğu yerlerde hükümetin ilk hedefinin 
bolluk ve düşük fiyatı sağlamak olduğu görülür. Onlar için her yol her yordam 
mubahtır. İster ticareti çökertsinler ister denizciliği bitirsinler ister tarımı yok 
etsinler, İstanbul’un tahıl ihtiyacını karşılamak birinci önceliktir. Diğer yandan 
aynı konuda cumhuriyetlerin yetersizliklerini göz önüne getiriniz. Burada kas-
tettiğim gerçek cumhuriyetlerdir yoksa aristokrat cumhuriyetleri değil, çünkü 
bu sonuncuların Doğu despotizminden geri kalır yanı yoktur.10

Galiani’ye göre, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Polonya ve Osmanlı 
İmparatorluğu gibi tarıma dayalı ülkeler, en kötü devletlere mahkûmdur çün-
kü ekonomilerinin dayanabileceği başka bir dengeleyici ekonomik sektörleri 
yoktur. Üstelik, Galiani’ye göre, imalatın gelişmesini destekleyen Jean-Baptis-

7 L’Abbé Ferdinando Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds (Londra, 1770), 2-3.
8 Maurice Aymard, “L’approvisionnement des villes de la Méditerranée occidentale (XVI-

XVIIIe siècles)”, Flaran 5 (1983): 165-185; Maurice Aymard, Venise, Raguse et le commerce du blé 
pendant la seconde moitié du XVIe siècle (Paris: S.E.V.P.E.N., 1966).

9 Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds, 55-56.
10 Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds, 246.
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te Colbert olmasaydı, Fransa da bu ülkelerle aynı grupta yer almaya devam 
edebilirdi.11 Burada Galiani’nin hem Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa’nın 
içinde değerlendirmesi hem de insan iradesinin bir sonucu olan doğru politi-
ka olmasaydı Fransa’nın diğerlerinin arasında yer alabileceği önermesi dikkate 
değerdir. Eğer Galiani ülkeleri gruplamışsa bunu büyük oranda ülkelerin coğ-
rafi büyüklüğü açısından yapmıştır. Bu aynı zamanda Braudel için de önemli 
bir gruplama kategorisidir. Galiani’ye göre iki tür tarım ülkesi vardır: Sicilya, 
Sardunya, İngiltere gibi sınırlı toprağa sahip olanlar ve Rusya, Türkiye ve Ame-
rikan kolonileri gibi geniş topraklara sahip olanlar. Bu iki tip ülke arasındaki 
tek yapısal fark ise yasaları arasındaki farklardır.12

Galiani, modern yazının ikili (Avrupa karşısında Doğu) tanımlamalarını 
hiçbir biçimde paylaşmaz ve Akdeniz’in içindeki toplumları, “Doğulu/Oryan-
tal” ya da değil, kendi kriterleri ile değerlendirir. Bu yüzden de zıtlıklar üze-
rinden yapılan tanımlara körü körüne bağlı kalmak yerine, Galiani vaziyetleri 
kendi çaplarında “oryantal” ya da Akdeniz olarak değerlendirmeye açıktır. Ör-
neğin, modern dönemin kahramanları olarak sayılan fırınların savunucularına 
karşılık, Galiani’nin geleneksel evde pişirme yöntemlerinin ve Türk hububa-
tının meziyetlerini övmesi şaşırtıcı değildir ve onun açık görüşlülüğünün bir 
göstergesidir.13 Galiani ülkeleri, hububat politikaları ve bu politikaların getir-
diği sonuçlar üzerinden gruplandırmıştır, kendi önyargıları üzerinden değil. 
Bu onun kendi erdemidir. Ama bu aynı zamanda henüz ortaya çıkmakta olan 
Avrupa’ya yabancı bir “Akdeniz bütününe odaklanan panoramik” bir değer-
lendirme geleneğini de yansıtır. Polonya, Türkiye, Sicilya gibi buğday ihracatı 
yapan ülkeleri örnek göstererek ulaşım konusunun önemine dikkat çeker. Tahıl 
ticaretinde asıl kârı elde edenlerin ulaşım külfetlerini çekenler olduğunu belir-
tir. Galiani’ye göre kendine ait donanması bile olmayan böyle fakir ülkelerde 
buğdayın fiyatının düşük kalmasının nedenlerinin biri de budur.14

Galiani’nin Eserinin Akdenizli Niteliği
Konu Akdeniz olunca Fernand Braudel’in entelektüel mirasını ele almadan de-
vam etmek mümkün değildir. Braudel’in Akdeniz analizinde Galiani’den fay-
dalanıp faydalanmadığını anlamak için bakılacak ilk eser Mediterranean’dır.15 
Çünkü hububat burada geniş bir yere sahiptir. Başvurulabilecek bir başka eser 
ise ölümünden sonra yayımlanan tamamlanmamış üçlemesi L’identité de la 
France’dır,16 çünkü Galiani’nin tepki verdiği hububat tartışması —bütün Ak-
deniz tecrübesini bir araya getirerek ve nasıl olduğunu bildiği için— aslında 
her şeye rağmen bir Fransız bağlamında yer alır. Şaşırtıcı bir şekilde, Braudel 
Mediterranean’da Galiani’ye bir gönderme yapmamıştır, çünkü muhtemelen 
Braudel bu eseri yazdığı ve gözden geçirdiği zaman Galiani’nin çalışmasına 
aşina değildir. L’identité de la France’ında da Galiani’ye bir gönderme yoktur 
çünkü büyük ihtimalle bu da kabataslak bir haldeydi. İlk büyük eseri ve son 
büyük projesinin keskinlikle aksine arada yazdığı üçleme Civilization and Capi-
talism, hem analitik gücü hem de tarihsel detaya hâkimiyeti ile geriye söylene-

11 Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds, 115.
12 Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds, 155.
13 Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds, 199-200.
14 Galiani, Dialogues sur le Commerce des Bleds, 217.
15 Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World.
16 Fernand Braudel, L’identité de la France, Cilt I: Espace et Histoire, Cilt II ve III: Les Hommes et les 

Choses (Paris: Arthaud-Flammarion, 1986-1987).
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cek çok az şey bırakıyor ve Braudel’in Galiani’ye büyük minnettarlığını da bu 
eser ortaya koyuyor.17 Braudel’in Galiani’nin tahıl politikalarına dair analizini 
ele alan bitiş bölümü bir bütün olarak alıntılanmaya değer:

Galiani’ye göre buğdayın ve buğday ticaretinin Akdeniz politik iktisadındaki 
önemli yeri iki unsurdan kaynaklanır: Birincisi üretiminde özellikle Akdeniz 
ikliminde öne çıkan bir belirsizlik veya kırılganlık. Bunun sebebi, bu coğrafya-
nın önemli bir kısmında iklimsel oynamaların [hem kuraklık hem de yüksek 
yağışın] buğday hasadını ciddi ölçüde etkilemesidir. Buna bağlı olarak, buğday 
hasadında şiddetli ve öngörülemez dalgalanmalar ortaya çıkması kaçınılmazdır. 
İkincisi, bu dalgalanmaların hafifletilmesini yani bölgesel kıtlık olan yerlere bol-
luk olan yerlerden bir aktarım yapılmasını sağlayacak ticaret ağlarının yüksek 
maliyetli ve riskli taşımacılık sebebiyle yetersiz olması ve ancak yüksek kârlarla 
bu işe girecek nüfuzlu tüccarların tekelini doğurmasıdır.18

Böylece, Braudel Galiani’nin çok ayrıntılı bir okumasını sunar ve kendi eserinin 
analitik yapısını oluşturan üç parçalı şemayı açıklamak için Galiani’nin sözle-
rini yeniden, başka şekilde ifade etmektense, sık sık sözü doğrudan ona verme 
mecburiyeti duyar. Yukarıdaki öne çıkan iki konu, coğrafya —tarihin yavaş de-
ğişen alanı— ve Akdeniz bağlamındaki düzenli, döngüsel hareket kalıplarına 
gömülmüş düzensizlikler sayesinde, Galiani’nin hububat ticaretine dair ince-
lemesi Braudel’in eserinin analitik çerçevesinin omurgasını adeta ete kemiğe 
bürümüştür.

Galiani’nin izlediği yolu izleyelim ve yazarın Akdeniz iktisadi düşünce ge-
leneği içinde “Avrupalı olmayan” öncülleri ve çağdaşlarına dönelim. Fikirleri 
Akdeniz sosyal ve politik yaşamıyla derinlemesine şekillenmiş olan, Galiani ve 
Braudel’i önceleyen bir isim, önde gelen 14. yüzyıl İslam âlimi İbn Haldun’dur 
(1332-1406). Çalkantılı 14. yüzyılın ilk yarısında Tunus’ta doğan İbn Haldun, 
Akdeniz’de doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde büyük mesafelerde seya-
hat etmiştir. Kültürel ve çevresel bir mekân olarak Akdeniz anlayışı, bu deniz 
boyunca yaptığı yolculuğun ilk elden bilgisine dayanır.19

İbn Haldun’un bu açıklama ve genelleme arayışı coğrafyaya da yönelmişti. 
Coğrafyanın önemine olan bağlılığı, sosyal organizasyonun “gerekli” ve 
“tesadüfi” özelliklerini ayrımı ve politik ve iktisadi hayatın evrensel ve döngüsel 
modelini keşfi vasıtasıyladır.20 Hatta, bir yazarın deyişiyle “Braudel’in Akde-
niz’i çevresel yapıya, sosyal duruma ve olayların anlatımına göre bölmesi; Aris-
to, Ömer Hayyam ve İbn Haldun’un ‘esaslar’, ‘kazalar’ ve kitleler için öykülen-
miş anlamsız olaylar için yaptıkları ayrımı yankılamış gibi görünmektedir.”21 
İbn Haldun’un katmanlı sosyal yapı analizi, günlük yaşamın yavaşça değişen 
—yapısal— temeli; uygarlığın yapısal süreçleri ile ve en önemlisi politik ve ikti-
sadi alanlar ile etkileşim içindedir. Fakat Braudel magna operası The Mediterrane-
an ve Civilization and Capitalism’inde İbn Haldun’a şaşırtıcı bir şekilde hiç atıfta 
bulunmamıştır. Sadece geriye dönük olarak, Annales Okulu etkisinin tarihsel 
araştırmadaki zirvesinden çok sonra, İbn Haldun’un “yapısal” yöntemi, bilim 

17 Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, Cilt II: The Wheels of Com-
merce, çev: Siân Reynolds (New York: Harper & Row, 1982).

18 Braudel, The Wheels of Commerce, 456-457.
19 Allen James Fromherz, Ibn Khaldun: Life and Times (Edinburg: Edinburgh University Press, 

2011).
20 Ibn Khaldun, The Muqaddimah, çev. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 

1989/1377).
21 Stephen Frederic Dale, “Ibn Khaldun: The Last Greek and the First Annaliste Historian”, 

International Journal of Middle Eastern Studies 38, no. 3 (2006): 431-451.
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adamlarının onu Annales Okulu’nun tarihçilerinin öncülü olarak göz önünde 
bulundurmasını sağlamıştır.22 Fakat İbn Haldun’un eserinin özellikle tarihsel 
bir eser olarak değerlendirilmesinin temelini oluşturan, gecikmeyle de olsa, bir 
“bütün tarih” oluşturmak Annales’in girişimiydi.

Akdeniz coğrafyasına verdikleri ortak önem ve bunun çok katmanlı yapı-
sal yöntemleriyle olan ilişkilerine rağmen İbn Haldun, Braudel’in analizinde 
eksik kalırken Schumpeter’in History of Economic Analysis’inde kendine yer bul-
muştur. Schumpeter, İbn Haldun’dan iki defa bahseder: Öncelikle “Skolastik 
doktorlar ve filozoflar” bölümünde tarihsel sosyoloji alanındaki önemli yazının 
temsilcileri arasında; sonrasında ise “komşu alanlarda bazı gelişmeler” üzerine 
olan bölümde beşeri coğrafyayı tarihsel sosyolojinin materyalleriyle başarılı bir 
şekilde ilişkilendiren “etnolojik sosyoloji”nin öncüsü olarak.23 Yine de, kendi-
sinin de itiraf ettiği gibi Schumpeter’in İbn Haldun ile olan tanışıklığı kısıtlı 
olmuş gibi görünüyor.24 Eğer durum böyle olmasaydı Schumpeter’in en azın-
dan kendisi için çok önemli bir konu olan “mali sosyoloji” konusunda İbn Hal-
dun’un eserindeki kısımlara değinmiş olmasını beklerdik.

Yine de İbn Haldun’un evrensel olanı arayışındaki keskin ilgisi, analizinin 
içeriğini, açıkça politika yönlü perspektifi olan yazar Galiani’ninkinden temel-
de farklılaştırıyor. İbn Haldun, Galiani’nin başka bir İtalyan çağdaşı olan Gi-
ambattista Vico (1668-1744) gibi, politikanın evrensel kurallarını ve insanların 
doğasını anlamayla çok ilgiliydi. Coğrafi çevrenin bilgisi ve çeşitli politik ve 
iktisadi kültürleri nasıl şekillendirdiği İbn Haldun’un analizinin merkezindey-
ken, politika tartışması oldukça az detaylı ve buna bağlı olarak “iyi politika”yı 
teşkil eden zaman ve mekâna özgü doğayı vurgulamaya çok daha az meyilliy-
di. Galiani’nin iyi politikayı tarif etmek konusundaki göreceli yaklaşımına pa-
raleller çizmek adına, Akdeniz’in öteki ucunda doğmuş olan başka bir ortaçağ 
İslam âlimine, Takıyüddin İbn Teymiyye’ye dönüyoruz.

Louis Baeck’e göre İbn Teymiyye’nin arz ve talep analizi “nesnel ve öznel 
değer teorileri arasında, sonraki gelişmelerdeki ortaklığa neredeyse ulaşmış-
tır”.25 Bizim bakış açımızdan daha önemli olansa, onun iktisadi hareketi ve ik-
tisadi politikanın zamanın keskin bağlamındaki rolünü değerlendirebilme yetene-
ğidir. İbn Teymiyye’nin iktisadi politikanın genel kurallarını saptamayı reddi 
en çok adil fiyatı oluşturan şeyler üzerine olan tartışmasında vurucudur. İbn 
Teymiyye, adil fiyatın dalgalanmalar yaşayabileceğinin ve insanlar mallarıyla 
“çoğunlukla kabul edilmiş fiyattan” ve “adaletsizlik olmadan” ilgileniyorken 
fiyat ayarlaması yapmaya gerek olmadığının altını çiziyor. Fiyatlamadaki “zor-
lama”dan gelen özgürlüğe olan vurgu, İslami ve Hıristiyan skolastik gelene-
ğinin otoriter metinlerinde var olan değiş tokuştaki karşılıklı rıza prensibiyle 
aynı çizgidedir. Fakat şartlı ifadeler (hangi koşullarda bir iktisadi mübadelede 
zorlamanın var olup olmadığına dair tartışma) “adil fiyat” ve “piyasa fiyatı” 
arasındaki farkı işaret eder ve yazılarının diğer bölümlerindeki fiyat kontrolle-
rinin haklı çıkarılması için temel hazırlar.26

“İktisadi değiş tokuştaki zaruret/ihtiyaç bir zorlamanın varlığına işaret 
eder” fikrinin izleri, bir malı ihtiyacı olan kimseye çok yüksek bir fiyata satma-

22 Dale, “Ibn Khaldun”.
23 Schumpeter, History of Economic Analysis, 132 ve 755.
24 Schumpeter, History of Economic Analysis, 132.
25 Louis Baeck, The Mediterranean Tradition in Economic Thought (Londra, New York: Routledge, 

1994).
26 Ibn Taymiyya, Al-Ḥisba fīʾl-Islām (Kahire: Dar al-Shaʾb, 1976) ve Ibn Taymiyya, Majmu’al-

Fatawa, Cilt 29 (Riyad: Matabi al-Riyad, 1963/64).
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nın bir şiddet biçimi olduğunu savunan Thomas Aquinas’a kadar sürülebilir.27 
Sonraki Hıristiyan Skolastikler bu fikri tekrarlarlar: Bir mala inkâr edilemez 
bir şekilde ihtiyaç duyan bir kimse, ondan istenen herhangi bir fiyatı ödemeye 
razıdır. Bu yüzden, temel bir insan ihtiyacında değiş tokuş —görünüşe göre gö-
nüllü olarak— gerçekleştirilebilir çünkü bir taraf geçimini kaybetmekten kork-
maktadır. Bu korku unsuru, geç Skolastiklere göre, “gerçek isteklerinin aksine 
muhtaçlıktan kaynaklanan rızaları” nedeniyle baskıyı ima eder.28 Analitik bir 
ilke arayışıyla —kendi kendine oluşan bir doğal fiyat, piyasa fiyatı kavramsal-
laştırması sayesinde— zamanın ve mekânın belirleyiciliğine dair hassasiyeti 
birleştiren bu skolastik düşünce hattı erken modern dönemde Galiani’ye ve hat-
ta Adam Smith’e kadar uzanan bir hat içinde izlenebilir. Akdeniz bağlamında 
ve İbn Teymiyye’den Galiani’ye izlediğimiz tartışma özelinde ise bu hassasiyet 
hububat alımına muhtaç büyük şehirlerin yaşadığı büyük kıtlıklar ve bunlara 
dair politika tartışmaları bağlamında daha da öne çıkmaktadır.

Son bölümde hububat tedariki için entelektüel ve pratik endişelerin erken 
dönem modern Akdeniz bağlamı içerisindeki ortak noktalarını keşfetmek 
adına Osmanlı İmparatorluğu’nun politika tartışmaları âlemine dönüyoruz. 
1760’ların başlarından itibaren hububat piyasalarının liberalleşme tartışmaları 
Avrupa entelektüel çevresinde çok büyük bir etkiye sahip oldu. Fransa’da, Fiz-
yokratların serbest ticaret tartışmalarına en güçlü eleştirilerden birini getiren 
Galiani’ydi. İspanya’da ise, önde gelen Bourbon reformcuları, Campomanes ve 
Jovellanos tarafından desteklenen hububat ticaretinin liberalleşmesi tartışma-
larına saldıran Tomas de Anzano gibi yüksek rütbeli memurlardı.29 İspanyol 
durumunda Fizyokratların ve onların eleştirilerinin entelektüel etkileri olduk-
ça açıktı çünkü Fransızca ve İtalyancadan İspanyolcaya olan çok fazla sayıdaki 
çevirilerde somutlaşmışlardı. Örneğin Anzano, Galiani dahil, liberalleşmeyi 
eleştiren çağdaşlarından çeşitli fikirleri benimsedi fakat aynı zamanda geç dö-
nem skolastik geleneğe de giderek “başka bir ülke için iyi olan şey, İspanya için 
zararlı olabilir” fikrinin altını çizdi.30

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 18. yüzyılın ikinci yarısı, aynı zamanda gele-
neksel tedarik politikalarını ve en önemlisi devlet alımlarını ve fiyat kontrolle-
rini eleştiren tartışmaların ortaya çıkışına tanık oldu. Osmanlı bürokratlarının 
üzerindeki entelektüel etkilerin izlerini sürmek, Batı Akdeniz durumundaki 
kadar kolay değilken, Osmanlı ıslahatçılarının tarımsal üretim ve bunun hu-
bubat piyasalarıyla ilgili politika önerileriyle nasıl ilişkilendirildiği hakkındaki 
tartışmaları zamanın ortak Fizyokratik baskılarını ortaya çıkarır.

18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı siyasetçileri yüksek fiyatların ve fi-
yat belirlemede daha az baskıcı tavrın faydalarını çokça vurguladılar. Örneğin, 
Defterdar Mehmet Şerif Efendi, 1792 tarihli raporunda Sultan III. Selim’e, hu-
bubat piyasalarındaki tüm kamu alımı uygulamalarını bitirmenin, İmparator-
luğun merkezi ve üretim yapan vilayetler arasındaki bağı iyileştirebileceğini 
ve böylelikle tarımsal üretimi teşvik edebileceğini önermiştir.31 Şerif Efendi’nin 

27 Odd Langholm, The Legacy of Scholasticism in Economic Thought: Antecedents of Choice and 
Power (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

28 Langholm, Legacy of Scholasticism in Economic Thought, 82.
29 Javier Usoz ve Juan Zabalza, “Political Economy and the Mirror of ‘Otherness’: Moral and 

Foreign Political Models in the Works of the Spanish Economist T. Anzano (1768-1795)”, 
Encountering Otherness: Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Cul-
ture içinde, der. Guido Abbattista (Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2011), 183-203.

30 Usoz ve Zabalba, “Political Economy and the Mirror of ‘Otherness’”, 186.
31 Engin Çağman, “3. Selim’e Takdim Edilen Layihalara Göre Osmanlı Devleti’nde İktisadi 

Değişme” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1995), 217-233.
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tarımın gelişebilmesi için vilayetler ve merkez arasındaki iç ticaret kısıtları ile 
engellenmemiş ticaret bağlarının kurulmasının önemini vurgulaması, Fiz-
yokratların hububatın yerli serbest ticaretinin tarımsal üretime katkı sağla-
ması fikriyle son derece benzerlik gösterir. Benzer şekilde, fiyat politikası ve 
tarımsal üretim arasındaki bağ, 1791 Viyana Büyükelçisi ve sonrasında Zahire 
Nazırı olan Ebubekir Ratib Efendi tarafından da vurgulanmıştır. Tarımsal 
üretimin Osmanlı bölgelerindeki acınacak durumunu gözler önüne serdikten 
sonra, Ratib Efendi serbest hububat ticaretinin Avusturya’da tarım bolluğunu 
nasıl sağladığını anlatmakta ve kişilerin refahı ve mallarını kullanmadaki 
özgürlüklerinin sonucu olarak devlet temsilcilerinin malları tedarik edip 
vergileri toplayabilmelerinin nasıl kolaylaştığını açıklamaktadır.32

Fakat Osmanlı ıslahatçılarının çoğunluğuna göre kamu alımı sisteminin ku-
surlarını eleştirenler de dahil olmak üzere, tam fiyat ve ticaret serbestisi uygula-
nabilir ya da adil bir politika değildir.33 Bu açıdan, Osmanlı reformlarının tedarik 
politikasının belirli yönlerini muhafaza etme gerekçeleri, Galiani’nin “hububat” 
için skolastik düşünce çizgisinde bu ürünün ciddi refah ve adalet etkileri olan 
bir geçim emtiası olması endişeleriyle aynı şeyi ortaya koyuyor. Osmanlı yargı 
sisteminin yüksek rütbeli yetkililerinden ve geleneksel kamu arzı sisteminin 
güçlü eleştiricilerinden olan Tatarcıkzade Abdullah Efendi (d. 1797), örneğin, 
bütün problemlerine rağmen kamu arzı sisteminin neden yerinde tutulması 
gerektiğini açıklamaya paragraflar adamıştır. Arz sisteminin kaldırılmasının, 
tüccarların eylemlerini gözetlemenin ve kısıtlamanın imkânsız hale getireceğini 
ve bunun da vurgunculuğu artıracağını savunmuştur. Abdullah Efendi’ye 
göre potansiyel çözüm, ayrı bölgelerden satın alınan hububatlara farklı fiyatlar 
koymaktı, başka bir deyişle, pazar segmentasyonuna göre resmi olarak atanmış 
fiyat farklılaştırması yapmaktı. Fakat Akdeniz hububatı için fiyat kontrolü 
uygulamasının daha zor olduğunu kabul etmiştir çünkü burada kaçakçılık 
göreceli olarak daha kolaydı. Başka bir alternatif ise bütün fiyat kontrollerinin 
kaldırılması olabilirdi. Fakat bu da Abdullah Efendi’ye göre hoş görülür bir şey 
olmayan, ekmek fiyatlarında yüksek bir artış yaratabilirdi.34 Müslüman skolastik 
düşüncesiyle aynı çizgide olan adil fiyat görüşleriyle, Abdullah Efendi son derece 
politik önemi olan bir konu olarak açıkça anlaşılan hububat politikasının anlık 
sonuçlarına odaklanıyordu. Burada, Galiani’nin Dialogues’taki en önemli içerik 
olan, hububata “ticaret nesnesi” (object of commerce) olarak değil “idare nesnesi” 
(object of administration) olarak davranılması gerektiği fikrinin Osmanlı politik ya-
zarlarıyla da yankılandığını gözlemliyoruz.

Osmanlı ıslahatçılarının savlarında politikanın zaman ve mekâna özgü so-
nuçları büyük bir yer kaplamış gibi görünüyor. Sonuç olarak, hububat ticareti 
üzerine yazıları, fiyat belirlemedeki daha az baskıcı tavırlar ile daha sıkı düzen-
lemeler ve devletin hububat pazarına daha doğrudan dahil olmasını birbirine 
bağlamıştır. Geç liberal düşünce ile aynı çizgide olan bu iktisadi politika yazık ki 
zamanında iyi anlaşılamadı. Kuram ile iktisat politikası arasında güç bir denge 
gözeten tarihsel ve kurumsal koşullara göre geçerlik kazanan bu yaklaşım, körü 
körüne kuramsal içsel tutarlığı gözeten erken liberal dönemde kabul edilemezdi. 

32 Sema Arıkan, “Nizam-ı Cedit’in Kaynaklarından Ebubekir Ratib Efendi’nin Büyük Layi-
ha’sı” (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1996), 412, 413–415.

33 Seven Ağır, “The Evolution of Grain Policy: The Ottoman Experience”, Journal of Interdisci-
plinary History 43, no. 4 (2013): 571-598.

34 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Yayınları, 1995), 739-742.
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Galiani’nin çok iyi yansıttığı bu esnek ama cambazlık gerektiren denge oyunu 
aslında Avrupa’ya ne kadar uzaksa, Akdeniz geleneğinin merkezindeki iktisadi 
düşünce ve uygulamalara da bir o kadar yakındı.
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Özet
Çiftlik, mandıra ve ağıllarda yerleşik olan işgücünün yapısına odaklanan bu 
çalışma, özel olarak Manisa kırsalında 1690-1870 döneminde görünür olan emek 
hareketliliğinin doğasını incelemektedir. Osmanlı tarih yazımı, hayvancılığın ve 
tarımsal üretimin yoğun olduğu alanlara yönelik işgücü hareketliliğini genellikle 
göz ardı ederek daha çok kırsal alanlardan şehir merkezlerine yönelen zincirleme 
göçlere odaklanmaktadır. Bu çalışma ise, genellikle iddia edilenin aksine 1700’lü 
yıllardan itibaren Manisa kırsalında yer alan çiftlik, mandıra ve ağılların çevre 
köy ve uzak bölgelerden işgücünü çektiğini iddia etmektedir. Bu yerlerde yaşayan 
işgücünün yatırım tercihlerine de özel vurgu yapan çalışma ağıl, çiftlik ve mandıra 
gibi yerlerin işgücü çekim merkezi olarak ortaya çıkmalarının, tarımdaki işgücü 
azlığı ve çiftlik sahiplerinin politikalarıyla yakından ilişkili olabileceğini ileri sür-
mektedir. Nitekim incelenen dönemde, bu alanlardaki yerleşimler ve bunların kayıt-
lara yansıması sadece tarım ve hayvancılık sektörünün dinamikleriyle belirlenme-
mişti. Muhtemelen, ayanların yükselişinden Osmanlı merkezileşme politikalarının 
yoğunlaştığı döneme kadarki sürede bu alanların işgücünü kendilerine çekmesi ve 
kayıt altına alınmaları, aynı zamanda bölgede dönüşüme uğrayan mali ve hukuki 
yapıların bir sonucu olarak da ortaya çıkmıştı.

Anahtar sözcükler: Manisa, çiftlikler, mandıralar, ağıllar, ayan

Abstract
The Profile of Agricultural Workforce in Large Estates [çiftliks], Sheepfolds [ağıls], and 
Dairies [mandıras] in Manisa: Labor Mobility and Socio-Legal Changes, 1690-1870

Focusing on the profile of the agricultural workforce around large estates [çiftliks], 
dairies [mandıras] and sheepfolds [ağıls], this study examines the patterns of labor 
mobility in the countryside of Manisa between 1690-1870. Ottoman scholarship has 
paid greater attention to the migration of rural inhabitants into flourishing urban 
centers, while it has ignored the flow of manpower into agricultural farms as well 
as animal enclosures. Unlike this traditional view upheld so far, this study, how-
ever, argues that starting in the 1700s, large estates, dairies and sheepfolds around 
Manisa attracted a substantial labor force originating from adjacent villages as well 
as distant regions. With special emphasis on the employment alternatives of people 
tied to these agricultural and livestock units, it shows that the emergence of such 
units as attractive magnets for the mobile workforce was probably related both to the 
labor shortage in agriculture and policies of çiftlik-holders. The study thus suggests 
that the appearance of large estates, dairies and sheepfolds on Ottoman judicial re-
cords was shaped not only by the dynamics of agriculture and animal husbandry, 
but also by the legal-fiscal changes in the region during the transition period from 
the outset of ayan politics to the consolidation of Ottoman central power in the nine-
teenth century.

Keywords: Manisa, large estates, dairies, sheepfolds, ayan

* Bu çalışma, 16-18 Kasım 2017 tarihinde İzmir Akdeniz Akademisi’nin düzenlediği The 
Mediterranean in Motion Sempozyumu’nda sunulan “Both Cultivator and Artisan: Neither 
Rural nor Urban: Labour Mobility Between Farms and Urban Economy, Thessalonica-İzmir 
1720-1840” adlı bildirinin değiştirilmiş ve geliştirilmiş versiyonudur.

** Katip Çelebi Üniversitesi, Tarih Bölümü
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Osmanlı emek tarihçiliğinde işgücü hareketliliği, genellikle büyük ölçekli göç-
ler çerçevesinde incelenir. Bu anlatıların erken dönemlere odaklananları, 16. 
yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl ilk yarısı köylü hareketliliğini irdelerken 19. yüzyıl-
daki emek piyasası hakkındaki çalışmalar ise daha çok imparatorluğun büyük 
şehirlerine olan zincirleme göçlerle ve köylülerin tarım arazilerinden kalkıp 
başka yerlere gitmesiyle ilgilenmektedir.1 Bu yüzden de Osmanlı dünyasında-
ki emek hareketliliğinin, 17. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl ortalarına kadar ne 
ölçüde dönüşüme uğradığı hakkında az bir bilgiye sahibiz. Bu anlamda Batı 
Anadolu, bilhassa da İzmir çevresi, tarih yazımı açısından biraz daha şanslı 
sayılabilir. Reşat Kasaba, Feridun Emecen ve Yuzo Nagata’nın çalışmalarından, 
bölgede göçmen emeğinin tarım sektöründeki hareketliliği hakkında çok de-
ğerli bilgiler öğrenebiliyoruz.2 Anadolu coğrafyasındaki taşra-kent ilişkileri-
ne de gönderme yapan bu çalışma, mevcut literatüre küçük bir katkı sunmayı 
amaçlarken Batı Anadolu’da ortaya çıkan çiftlik yapılarının (ve ona bağlı diğer 
hayvancılık unsurlarının), mandıra ve ağılların 18. yüzyıl emek hareketliliği-
nin şekillenmesindeki rolüne özel bir vurgu yapmayı hedeflemektedir. İzmir 
çevresindeki emek hareketliliğinin, “yükselen İzmir kentine” yönelik işgücü 
göçlerinden ziyade emek dolaşımlarıyla anlaşılması gerektiğini savunan çalış-
ma, 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk yarısında, kır-kent arasındaki ilişkiye dair bazı 
problemleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

İzmir ve çevresindeki emek hareketlerinin 18. yüzyıl Osmanlı belgelerin-
den gözlenmesindeki en önemli sorun, bu hareketlerin ancak asayişle ve vergi 
toplanması ile ilgili kaygıları harekete geçirdiğinde kayıtlara yansımasıdır. Her 
ne kadar konsolosluk raporları, özellikle 19. yüzyıl için, Batı Anadolu’daki göç-
men emeğine dair bilgiler verse de bir önceki yüzyıla dair detaylı bir resim sun-
mamaktadır.3 19. yüzyılın en azından ikinci yarısında, Batı Anadolu için çizilen 
resimde, haklı olarak, İzmir önemli bir yer tutmaktadır. 18. yüzyılın başların-
dan itibaren, kırsal bölgelerden kalıcı biçimde ya da mevsimlik olarak çalışma-
ya giden göçmenlere ait rotaların büyük şehirler olduğunu ve göçmenlerin bu 
bölgelerde, daha çok emek yoğun işlerde çalıştıklarını biliyoruz.4 Hiç şüphesiz 
ki İzmir de çevresini kontrol eden bir liman kenti olarak tarımsal işgücünün 
dağıtımında önemli rol oynuyordu. Ancak 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısına 
ait olan bu resim, 18. yüzyıl gerçekleriyle pek de uyuşmamaktadır. İmparator-
luğun farklı coğrafyalarında ve ticaretin geliştiği yerlerde olduğu gibi İzmir 

1 Oktay Özel, The Collapse of Rural Order in Ottoman Anatolia, Amasya 1576-1643 (Leiden: Brill, 
2016), 140-142; Reşat Kasaba, “Batı Anadolu’da Göçmen Emeği (1750-1850)”, Osmanlı’da Top-
rak Mülkiyeti ve Ticari Tarım içinde, der. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak, çev. Zeynep Altok 
(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998), 119-127; Osman Gümüşçü ve Emine Erdoğan 
Özünlü, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç-Göç Aktörleri Olarak Çift-Bozanlar”, Amme İdaresi 
Dergisi 49, no. 1 (2016): 30-40; Cem Behar, Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü: Osmanlı İstanbu-
lu’nda Kasap İlyas Mahallesi (1494-2008) (İstanbul: YKY, 2014), 157-203.

2 Kasaba, “Batı Anadolu’da Göçmen Emeği”, 119-127; Yuzo Nagata, Studies on the Social and 
Economic History of the Ottoman Empire (İzmir: Akademi Yayınevi, 1995), 24-25 ve 84-87; Feri-
dun Emecen, “From Selanik to Manisa: Some Information About the Immigration of the 
Jewish Weavers”, The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699): Halcyon Days in Crete II: 
A Symposium held in Rethymnon, 9-11 January 1994 içinde, der. Elizabeth A. Zachariadou 
(Rethymnon: Crete University Press, 1996), 97-112.

3 Kasaba, “Batı Anadolu’da Göçmen Emeği”, 122-126.
4 Betül Başaran, Selim III, Social Control and Policing in Istanbul at the End of the Eighteenth Cen-

tury, Between Crisis and Order (Leiden: Brill, 2014), 133-148; John T. Chalcraft, The Striking 
Cabbies of Cairo and Other Stories, Crafts and Guilds in Egypt, 1863-1914 (New York: SUNY 
Press, 2004), 61-62 ve 87-88; Suraiya Faroqhi, “Migration into Eighteenth Century ‘Greater 
Istanbul’ as Reflected in the Kadı Registers of Eyüp,” Turcica 30 (1998): 163-183.
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çevresinin hinterlandlaşma sürecinin doğrusal bir süreçten ziyade hangi dönü-
şümleri içerdiği hakkında da pek fazla bilgiye sahip değiliz.5 Daha da önemlisi 
Manisa’da yoğunlaşan çiftlik ve malikâne-iltizam politikaları, 18. yüzyıldaki 
emek dünyası ve sermaye dolaşımının her koşulda şehir merkezlerine veya li-
man kentlerine yönelmeyebileceğini göstermektedir.

Emek Dolaşımında Çiftlik Faktörü ve Vergilendirme: 18. Yüzyıl 
Dinamikleri
18. yüzyıl boyunca imparatorluğun farklı coğrafyalarında reaya, zanaatkâr, tüc-
car ve sermaye sahipleri; hukuki ve mali denetimin yüksek olduğu yerlerden 
ziyade kırsal alanlara göçmeye başlamışlardı.6 Reşat Kasaba, Batı Anadolu öze-
linde emek hareketliliğini tartışırken ilk başta 18. yüzyılda yükselen ayanların 
kendi çiftlikleri için emek arayışında bulunduklarını; ancak bunu gerçekleşti-
recek politik araçlardan yoksun olduklarını iddia etmektedir.7 Kasaba’ya göre 
çiftlik sahiplerinin İstanbul ile olan politik ilişkileri, özellikle çiftliklerine iş gü-
cünün çekilmesi noktasında, kendileri için bir kazançtan ziyade zaaf idi. Ona 
göre kırsaldaki ileri gelenlerin resmi niteliği, onları köylülerin gözünde merke-
zi idarenin temsilcilleri haline getirmişti. Bu yüzden de yerel kökenli ailelerle 
merkezden atanan memurlar arasındaki ayrım ortadan kalktıkça piyasadaki 
emek sahipleri çeşitli yollarla çiftlik sahiplerinin taleplerine fiilen direnmeye 
başlamıştı. Ancak Kasaba’nın Batı Anadolu ekseninde yaptığı bu gözlem, Ma-
nisa’daki emek hareketliliğinin dinamikleriyle tam olarak uyuşmamaktadır. 
Manisa bölgesindeki çiftliklerin etrafında oluşan emek hareketliliği seyrinin 
incelenmesinde, özellikle merkezden gönderilen vergi emirlerindeki vurgular 
bizlere yardımcı olmaktadır. Bu emirlerin ana unsurlardan birisi; çiftliklerin, 
bağ-bahçelerin ve çiftliklere bağlı olan ağılların vergiden kaçmaya çalışan re-
aya, çobanlar ve zanaatkârlar için bir sığınma yeri olduğu vurgusuydu. Emek 
hareketliliğinin merkezin ilgisini çekmesi, genellikle vergi problemleri ortaya 
çıktığında görünür hale geliyordu.8

Merkezin Manisa ve çevresindeki bu hareketlilikle ilgilenmesi, 18. yüz-

5 Selanik bağlamında hinterland kavramının özellikle 18. yüzyıldaki kır ile kent arasında-
ki ilişkiyi tanımlamadığı hususunu tezimde incelemiştim. Bkz. İrfan Kokdaş, “When the 
Countryside is Free: Urban Politics, Local Autonomy and The Changing Social Structure in 
Ottoman Salonika, 1749-1820” (Doktora Tezi, Binghamton University, 2013), 162-175.

6 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 
2009), 233-236; Yüksel Duman, “Notables, Textiles and Copper in Ottoman Tokat 1750-1840” 
(Doktora Tezi, Binghamton University, New York 1998), 119-161. Suraiya Faroqhi’nin ortaya 
koyduğu üzere endüstriyel üretimin 18. yüzyıl boyunca Makedonya ve Tokat gibi yerlerde 
şehir merkezlerinin dışına doğru kayması, daha önce kırsal alanlarda hiçbir endüstriyel 
üretimin olmadığı anlamına gelmemektedir. “Putting-out” olarak adlandırabilecek bir sis-
tem çerçevesinde şehirli tüccarların kırsal alandaki endüstriyel aktiviteleri finanse ettiği 
mekanizmalara, Anadolu ve Suriye coğrafyasında, 18. yüzyıl dinamiklerinin ortaya çıkma-
sından önce de rastlanmaktaydı. Bu sistemde ana unsur, kırsal endüstrinin şehir merkezli 
pazar ekonomisine eklemlenmesiydi. Detaylar için bkz. Suraiya Faroqhi, Artisans of Empire 
Crafts and Craftspeople under the Ottomans (New York: I.B. Tauris, 2009), 89-90.

7 Kasaba, “Batı Anadolu’da Göçmen Emeği”, 121-122.
8 Çiftliklerin kayıtlara yansıması, her durumda vergi ile durumlara özgü olmayabilir. Örne-

ğin 1665 yılına ait bir mahkeme kaydında, çiftlik ve mandıralarda haramzade ve hırsızların 
saklandıkları belirtilmişti. Her ne kadar doğrudan vergiyle ilgili olmasa da mandıra ve 
çiftliklerin köy ve kent merkezlerinden uzak olmalarından dolayı vergiden kaçmak iste-
yenler için de uygun bir barınak sunduğu muhakkaktır. Bkz. Ferdi Gökbuğa, “H. 1075-
1076/M.1665-1666 Tarihli 124 No’lu Manisa Şer’iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendi-
rilmesi” (Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, 2008), 221-222.
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yılın başlarında belirgin bir hal almış ve 1720’li yıllardan itibaren ise bölgeye 
gönderilen emirler standart hale gelmişti.9 Örneğin cizyelerin düzgün bir bi-
çimde toplanamadığını vurgulayan Osmanlı merkezi, durumu şöyle formüle 
ediyordu: “… ahâli-i vilâyetden bazı zi kudret kimselerin bağ ve bahçe ve çiftlik 
ve mandıralarında çoban(ın)... sair bahane ile ... istishâb ve cizyelerini verdir-
meyüb…”10 1720’li yıllardan itibaren ortaya çıkan ve çiftlik ya da mandıra sa-
hiplerinin kendi reayalarıyla ilişkisini betimleyen “istishâb” kavramı, aslında 
çiftliklerin bölgedeki emek hareketliliğini nasıl tetiklediğini çok net biçimde 
ortaya koyuyor. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında Manastır’daki reaya-
ların mali yükümlüklerini inceleyen Michael Ursinus, özellikle deruhdecilerin 
köylülerle olan ilişkisini çok yönlü bir himaye politikası olarak tanımlamanın 
yerinde olduğunu belirtiyor.11

Manisa çevresindeki çiftliklerde de çiftlik sahiplerinin yeni sakinlerine bir 
tür vergi koruması sağladığı açık biçimde anlaşılıyor. Manisa mahkeme kayıt-
larında merkezden gönderilen emirler, sadece cizyenin değil; avarız, tekâlif ve 
hazeriye bedellerinin toplanmasında yaşanan güçlükleri de reayanın hareket-
liliğine bağlıyordu. Merkezin emirlerde dile getirdiği bu durum, imparatorluk 
çapında 1690’lardan itibaren gerçekleşen mali düzenlemelerle yakından ilgiliy-
di.12 Osmanlı mali sisteminde 1691 yılında yapılan cizye reformu ve ardından 
malikâne sisteminin uygulamaya konulması,13 kent merkezlerindeki vergi de-
netiminin artışını ve buna bağlı olarak da tartışmaları beraberinde getirmişti.

Manisa’da bac-ı pazar ve ihtisab kalemlerini malikâne olarak elinde tutan 
Ali Ağa’nın vergi toplama işleminde yaşadığı sorunlar da bu tartışmalara iyi 
bir örnektir. Pazara getirilen buğday, arpay ve üzümün satışından alınan pazar 
vergilerinin toplanması işini uhdesine alan Ali Ağa, pazarda mallarını satıp 
vergilerini vermek istemeyen askeri yetkililerle ve sair satıcılarla uğraşmak zo-
runda kalmıştı.14 Yine 1737 yılı baharından itibaren Saruhan mukataasına bağlı 
olan vergilerin toplanma işini, 10 bin guruş mal karşılığında uhdelerine alan 
Mehmed ve Ali’nin özellikle yaylak ve kışlaklarla ilgili vergilerin toplanma-
sında büyük güçlüklerle karşılaştıkları anlaşılıyor. Bölgedeki bazı kimselerin 
bu vergilerin toplanmasına müdahale ettiği; ancak bölgedeki bu vergilerin 
toplama hakkının Mehmed ve Ali’nin elinde olduğu 1737 Temmuz’unda açıkça 
belirtilmişti.15 Daha 17. yüzyılın başında bile konargöçerler, otlak zamanında 
Manisa’daki piyade çiftliklerine gelip bölgenin otundan ve suyundan faydalan-
malarına karşın vergi vermeyi reddediyorlardı.16 18. yüzyıl boyunca malikâne 
uygulamasına konu olan bu tür kışlak ve yaylak vergilerinin toplanması güçlü 

9 Manisa Şer’iyye Sicilleri (MS) 181/60-62; MS 202/14-16; MS 185/13-15.
10 Örnek olarak bkz. MS 181/60-62, 22 Cemaziyelevvel 1135.
11 Michael Ursinus, “Zur Geschichte des Patronats: Patrocinium, Himaya und Der’uhdecilik”, 

Die Welt des Islams 23/24 (1984): 476-497.
12 Marinos Sariyannis, “Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Cen-

tury: The Case of Crete”, Journal of the Economic and Social History of the Orient 54 (2011): 52-57; 
Genç, Devlet ve Ekonomi, 105-112; Ariel C. Salzmann, “Measures of Empire: Tax Farmers and 
the Ottoman Ancien Regime, 1695-1807” (Doktora Tezi, Columbia University, 1995), 68-171.

13 M. Çağatay Uluçay, 18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri (İstanbul: 
Berksoy Basımevi, 1955), 7-16.

14 Malikâne uygulamasının yaygınlaşması, sadece Manisa kırsalındaki vergi pratiklerini de-
ğil, kent merkezindekileri de önemli ölçüde şekillendirmiştir. Bkz. BOA, Cevdet Maliye, 
732/29898, Muharrem 1145.

15 MS 202/151-1, Rebiülevvel 1150.
16 İbrahim Gökçen, 16. ve 17. Asır Sicillerine Göre Saruhan’da Yürük ve Türkmenler (İstanbul: 

Marifet Basımevi, 1946), 79-80.
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çiftlik sahiplerinin ortaya çıkışıyla çok daha karmaşık bir hale gelmişti.
1768 yılının Aralık ayında bölgeye gönderilen ve yine konargöçer bir cemaat 

olan “Aydın Şarkparesi aklamından Gündeşlilerin” vergilendirmesiyle ilişkili 
bir emir, çiftlik sahipleri ile emek dolaşımı arasındaki ilişkiyi açık bir biçim-
de ortaya koymaktadır.17 Üsküdar Valide Sultan Evkafı’nın gelir kalemlerine 
ait olan mukataanın mültezimi Seyyid Ali’nin şikâyeti üzerine gönderilen bu 
emirde, reayanın yerlerinden kalkıp başka bölgelerde ikamet etmeye başladığı 
belirtiliyordu. Mültezimin şikâyetine göre reayanın vergilerini toplama hak-
kı kendisindeydi ve bu durum bizzat İstanbul’da tutulan defterlere bakılarak 
onaylanmıştı. İddiaya göre reayanın vergilerini ödemeden yerlerinden kalkma-
ları mültezimin gelirlerine büyük zarar vermiş ve o da kaçıp giden reayanın 
peşine düşerek merkezi yanına almıştı.

Aslına bakılırsa mültezimler, bu gibi durumların çoğunda bölgede sahip 
oldukları siyasi etkinliklerini kullanarak giden vergi mükelleflerini yerlerine 
döndürüyorlardı. Ancak Seyyid Ali için işlerin iyi gitmediği görülmektedir; 
çünkü kalkıp giden reaya Manisa çevresindeki güçlü kişilerin yanına sığınmış-
tı. Kendi yerlerinden kalkıp gidenler Karaosmanoğulları çiftliklerinde ve İlyas 
Oğlu Hasan’nın yanında ikamet etmeye başlamışlardı. Yine mültezimin iddia-
sına göre, giden reayadan vergileri talep edildiğinde bu kimseler çiftlik sahip-
lerini kendilerine dayanak yapmış ve neticede de vergi vermeyi reddetmişlerdi. 
Çiftlik sahiplerinin reayayı koruduğu bu durumla mültezim başa çıkamamış, 
merkezden gelen emirle reayayı kendi yerlerine döndürmeyi amaçlamıştı. Za-
ten mültezimin böylesine bir emri merkezden alma sebebi, köylüyü ikna etmek 
değil; kendi taleplerinin karşısında çiftlik sahiplerinin direnmesini engelle-
mekti. Mültezimin bu şikâyeti, bölgedeki emek hareketliliği düşünüldüğünde 
aslında çok da şaşırtıcı değildi; ancak bölgeye gönderilen cizye emirlerindeki 
formülasyondan oldukça farklıydı. Cizye emirleri emek hareketliliğinde, reaya-
yı saklayan, hatta onları zorla yerlerinden kaldıran çiftlik sahiplerine suç atar-
ken mültezim, reayanın bizzat kendilerinin çiftlik sahipleriyle işbirliği yaparak 
çiftliklere yerleştiğini iddia ediyordu.18 Ancak çiftlik sahipleri, kendi arazile-
rine yerleştirdikleri köylülerle işgüçü eksikliğini tamamen çözemiyordu. Tam 
da bu yüzden çiftlikler çevresinde oluşan emek hareketliliği tarımdan ziyade 
hayvancılık sektörü ekseninde gelişmişti.

İşgücü Çekim Merkezi Olarak Ağıl, Çiftlik ve Mandıralar
Halil İnalcık, Batı Anadolu’daki çiftliklerin işleyişine de vurgu yapan maka-
lesinde tarımsal üretime dayalı arazilerin kârlı bir yatırım olup olmadıklarına 
özel olarak değinir.19 İnalcık’a göre, özellikle emek gücü temininde karşılaşı-

17 MS 216/16-17. Defter çekimi kötü olduğundan Şaban 14 tarihinden sonraki yıl bilgisi oku-
namamaktadır; ancak yıl muhtemelen 1182 olmalıdır.

18 Selanik kırsalında da 18. yüzyıl kayıtlarında, köylüleri suçlayan bir dilin ortaya çıktığı gö-
rülmektedir. Birçok tımar-zemat sahibi ve vakıf mütevellisi, Osmanlı merkezi idaresine baş-
vurarak köylerinden kalkıp giden köylülerin geri döndürülmesini talep etmekteydi. Selanik 
kırsalında köylülerin kalkıp yerleştikleri yeni çiftlikler ise askeri çiftlik olarak tanımlanı-
yordu. Askeri çiftlik ile hangi arazilerin kastedildiği belgelerde çoğu zaman açıkça belir-
tilmese de bölgedeki güç sahibi kimselere ait çiftliklerin askeri çiftlik olarak tanımlanması 
olasıdır. Bu anlamda tıpkı Karaosmanoğulları çiftlikleri örneğinde olduğu gibi Selanik’te de 
yerlerini terk eden reayanın peşinden koşan tımar sahiplerinin karşısında bölgedeki güçlü 
kimseler vardı. Karşılaştırma için bkz. Kokdaş, “When the Countryside is Free”, 59-78.

19 Analizler için Halil İnalcık, “Çiftliklerin Doğuşu; Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar,” 
Osmanlı Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım içinde, der. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak, çev. Zey-
nep Altok (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998), 26-29.
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lan güçlükler ve diğer belirsizlikler karşısında toprak sahipleri, çiftliklerini süt 
ve süt ürünleri sağlayacak sığır çiftliklerine veya mandıralara dönüştürmeyi 
tercih ediyorlardı. Ona göre bu tür çiftliklerin kâr oranı çok daha yüksekti ve 
bu çiftlikler şehir merkezleri etrafında yer alıyordu. İnalcık’ın bu gözlemleri, 
incelediğimiz Manisa sicillerindeki kayıtlarla da uyuşmaktadır. 18. yüzyıl bo-
yunca Manisa’da kimi zaman çiftlik dâhilinde olan ancak kimi zaman da çiftlik 
haricinde olup onun uzantısı halinde ortaya çıkan çok sayıda ağıl ve damın 
varlığı kayıtlara yansımıştı.20 Çiftlik sahiplerinin ve bölgenin ileri gelenlerinin 
hayvancılık sektörüne olan ilgisi sadece Manisa’da gözlemlenen bir olgu değil-
di; 18. yüzyılda Balkan coğrafyasının farklı yerlerinde de benzer bir durum söz 
konusuydu. Örneğin Tuna’nın güneyindeki sermaye sahipleri, kışlak adıyla çok 
sayıda hayvan çiftliğini bu dönemde kurmuştu.21

Emek gücündeki sınırlılık ve hayvancılığın yüksek getirisi nedeniyle çift-
liklerin büyük bölümünde ağıllar, mandıralar ve damlara özel yerler ayrılmıştı. 
Örneğin, Karaosmanoğlu Hacı Hüseyin Ağa’ya ait olan çok sayıdaki ağıla Yuzo 
Nagata da dikkat çekmiştir. Nagata’ya göre, Hüseyin Ağa’nın koyun ve keçi 
ağılları Saruhan bölgesinin çeşitli yerlerinde dağınık biçimde bulunmaktaydı.22 
Nagata dam ve ağıllar konusunda oldukça temkinli bir duruş sergilerken çiftlik 
sınırlarının muğlâklığına da vurgu yapmaktadır. Çoğu durumda ağılların çift-
liklere bağlı olduğunu ve bunların özellikle yüzlerce koyunun kışlaması için 
kullanıldığını belirtmektedir.

Ağıllar ve damlar kimi zaman nahiye veya karye dâhilinde kendi isimle-
riyle beraber tanımlanırken bazı durumlarda bizzat çiftliğin içinde gösterili-
yorlardı. Örneğin 1821 yılında vefat eden bir çobanın terekesinde, müteveffanın 
Harmandalı Çiftliği’nde sakin olduğu belirtilirken koyunlarının Halil Oğlu 
Ağılı’nda olduğu ayrıca kaydedilmişti.23 Bunun yanında sahip olduğu diğer 
hayvanları için ise kayıtlarda herhangi bir yer gösterilmemişti. Bu ağılın, çift-
likte sakin olan Halil Oğlu isimli şahsın yine çiftliğe dâhil olan dam ve ağılla-
rına mı; yoksa çiftliğin tamamen dışındaki karye sınırları dâhilinde başka bir 
ağıla mı ait olduğu belirtilmemektedir. Birçok kayıtta ağılların çiftliklerle olan 
ilişkisi, bu duruma benzer şekilde, muğlâk bir biçimde ifade edilmekteydi.

Bu durum göstermektedir ki ağıllar, çiftlik sahiplerine ya da başka yatırım-
cılara ait olmaları farketmeksizin çiftliklerle birlikte, Manisa kırsalında, yoğun 
biçimde yer almakta ve özellikle mandıralarla birlikte işgücünün iskânında 
çiftliklere benzer bir rol oynamaktaydılar. Manisa mahkeme kayıtlarındaki te-
rekelerden çiftlik, mandıra ve ağıllarda sakin olanların kayıtlarını derlediğimiz 
örneklemimizde, 1720-1760 döneminde hiçbir şahıs çiftlikte mütemekkin veya 
sakin olarak karşımıza çıkmamıştır. Bu dönemdeki terekelerden, ağıl ve man-
dıralarda sakin olan sekiz kişinin terekesi örneklemimizde yer almaktadır ve 
bu kişilerin tümü de gayrimüslimdir. Örneğin bu kayıtların iki tanesi Yorgi ve 

20 Ağıl, dam ve çiftliklere ilişkin bazı örnekler ve karşılaştırmalar için bkz., MS 274/48-2; 
263/150-1; 255/73-3; 257/23-3; 257/94-1; 231/96-1; 265/10-1; MS 254/186-2.

21 Mahir Aydın, “On the Shores of Danube: Neighbourhood Between Wallachia and Vi-
din”, Turkey & Romania: A History of Partnership and Colloboration in the Balkans içinde, der. 
Florentina Nitu, Cosmin Ionita, Metin Ünver, Özgür Kolçak, Hacer Topaktaş (İstanbul: 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2016), 155-156.

22 Nagata’nın tartışması için için bkz. Nagata, Studies on the Social and Economic History, 25. “In 
most cases a sheep-shed was attached to a çiftlik for b(r)eeding several hundreds of sheep 
in winter… The boundary of a çiftlik was consequently not clear in most cases, and it often 
occurred that both the owner or peasants living nearby did not correctly know the bound-
ary of it.”

23 MS 255/73-3, 5 Receb 1236.
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Dimitri’ye aittir. Kayıtlardaki bu kişilerin açıkça çoban taifesinden oldukları ve 
Abdullah Ağa’nın Koyun Mandırası’nda geçici olarak ikamet ettikleri kayıtlara 
geçmiştir.24 Terekelerindeki mal dökümlerinden de anlaşılacağı üzere sadece 
çoban olduğu belirtilen bu iki kişi, hayvancılık dışında başka bir alanda ya-
tırım yapmamışlardı. Zaten ağıl ve mandırada sakin olarak kaydedilen sekiz 
kişinin hiçbirinin ne bir çift öküzü ne de işlediği bir toprak parçası vardı. Bu 
kişilerin tüm serveti sahip oldukları koyunlardan ve binek hayvanlarından gel-
mekteydi. 1720-1760 döneminde ağıl ve mandıralarda ikamet eden ve tümünün 
hayvancılıkla uğraştığı belli olan söz konusu kişilerin birçoğunun bu alanlarda 
geçici bir süre kaldıkları da anlaşılıyor.

1720-1760 1780-1820 1855-1870 Toplam

Çiftlik 0 14 21 35

Mandıra 5 0 0 5

Ağıl 3 14 0 17

Toplam 8 28 21 57

Tablo 1: Çiftlik, Mandıra ve Ağıllarda Sakin Olarak Geçen Tereke Sahipleri25

Kayıtlarda bu geçicilik hali “misafir olarak sakin-ber vech-i müsâferet” olarak 
tanımlanıyordu ve örneklemimizdeki dört kayıtta da kişilerin misafir olarak 
ağıl ve mandıralarda kaldıkları belirtilmişti. Diğer dört kişinin ise Manisa dı-
şından bölgeye geldikleri not edilmişti. Henüz 16. yüzyılda dahi Manisa böl-
gesindeki tarım arazilerinin önemli bir bölümünde kalıcı olarak ikamet edip 
vergi veren köylülerin yanında, önemli miktarda konargöçer bulunmaktaydı.26 
Vergi sınırları çizilmiş arazilerdeki boş alanlarda özellikle konargöçerler ika-
met edebilmekteydiler. Yine bu boş alanlar, başka tımar alanlarında ziraat ya-
pan köylülerin kendilerine ek gelir bulması amacıyla bu alanlara gelmesiyle 
de doldurulmaktaydı. Bir başka deyişle, 16. yüzyıldaki göçmen emeği tımar ve 
zeamet topraklarına yönelikti ve bu çiftliklerin sunduğu ekilebilen arazi, otlak 
ve kışlakların kullanımını amaçlamaktaydı. Benzer bir mekanizmanın ağıllarla 
mandıralar ve onların çevresindeki araziler için de geçerli olduğu anlaşılmak-
tadır.

Çobanlar bu alanlarda geçici olarak kalmakta; muhtemelen çiftlik, ağıl veya 
mandıra sahibinin koyunlarıyla birlikte kendi koyunlarına da bakmaktaydılar. 
Örneğin, Hasan Efendi’nin Ağılı’nda sakin olan Panayot vefat ettiğinde kendi-

24 MS 210/3, 9 Rebiülahir 1170. 
25 1720-1760 yılları arasındaki döneme ait alt-örneklem, Manisa Şer’iyye Sicillerinin 181-211 

nolu defterlerinin içerisinden çıkarılmış 301 tereke kaydından oluşturulmuştur. 301 tere-
kenin sadece 14’ü kırsalda yaşayan kişilere aitken; kırsalda yaşayanlar kategorisine çiftlik, 
mandıra ve ağıllarda sakin olanlar da eklenmiştir. Yine şehirde sakin olanların arasında 
dükkânlarla odalarda yaşayanlar ve hanlarda misafir olarak kalanlar da yer almaktadır. 191, 
192 ve 205 nolu siciller değerlendirmeye alınmamıştır. 1780-1820 yılları arasındaki döneme 
ait alt-örneklem, 223-253 numaralı defterlerden derlenen 542 tereke kaydına dayanmaktadır. 
Bu terekelerin 39 tanesi kırsalda yaşayanlara aittir. Bu döneme ilişkin defterlerden 229, 238, 
245, 249 ve 252 nolu siciller değerlendirmeye alınmamıştır. 1855-70 yılları arasındaki döneme 
ilişkin olarak ise toplam 714 tereke kullanılmış olup bunların 498 tanesi kentlilere aittir.

26 Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası (Ankara: TTK, 1989), 121-123 ve 234-239.
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sine ait 100 koyunu mevcuttu.27 Yine Küçük Halil Ağa’nın Koyun Mandırası’nda 
sakin olan bir diğer zimmi çobanın da tam 102 koyunu ve 48 adet de keçiyle 
kuzusu vardı.28 Mandıra ve ağıllarda kalan bu kişileri birleştiren esas nokta ise 
hepsinin bekar olmaları ve vefat ettiklerinde geride bıraktıkları mallara sahip 
çıkacak hiçbir varisleri bulunmamasıydı. Bu durum, Osmanlı dünyasında 18. 
ve 19. yüzyıllar boyunca gözlemlenen emek hareketliliğinin doğasına uygun-
du. İstanbul ya da diğer şehirlere çalışmaya gidenlerin büyük çoğunluğu da 
bekar erkeklerdi.29 Bekar erkeklerin hayvancılıkla uğraşıp belirli dönemlerde 
ağıl ve mandıralarda kalması sonraki dönemlerde de devam etmişti.

1780-1820 döneminde ise çiftlik, ağıl ve mandıralarda sakin olarak kaydedi-
len 28 kişinin terekesi örneklemimize girmiştir. 1720-1760 döneminde olduğu 
gibi bu dönemde de ağıl ve mandıralarda kalan 14 kişinin tümü gayrimüslim, 
bekar erkeklerdi. Yine ilk döneme benzer bir şekilde ağıl ve mandıralarda ka-
lanların yaklaşık yarısının aslen Manisalı olmadığı ve bölgeye dışarıdan gel-
dikleri belirtilmişti ki hayvancılık sektörünün gerektirdiği işgücü hareketliliği 
terekelere yansımıştı. Tıpkı ilk dönemdeki gibi mandıra ve ağıllarda kalanla-
rın tümünün sadece koyunlarıyla atları vardı ve bunlar tarıma hiçbir yatırım 
yapmamışlardı. Bu ikinci dönemde, ilk dönemin aksine çiftlikte sakin olarak 
kaydedilmiş kişilerin terekeleri de karşımıza çıkmakta ve bunlar örneklemin 
yarısını oluşturmaktadır.

1780-1820 döneminde çiftlikte sakin olarak kaydedilen bu 14 kişinin sadece 
bir tanesi Müslümandı. Henüz ilk bakışta dahi çiftlikte sakin olarak kaydedi-
lenlerle ağıl ve mandırada oturanlar arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar 
çok belirgin olarak görülmektedir. Çiftlikte sakin olanların hiçbiri için “geçici 
olarak çiftlikte kaldıkları” ifadesi kayıtlara geçmemişti. Nitekim çiftlikte sakin 
olarak belirtilen üç kişinin yine aynı çiftliklerde menzilleri vardı ki bunların 
değeri hiç de az değildi. Örneğin Kara İshak Ağaçlı Çiftliği’nde sakin olarak 
kaydedilen Kostandi’nin eşi üzerinde görünen çiftlikteki menzilin değeri 200 
guruşu buluyordu.30 Yine Palamud Nahiyesi’ndeki Burunviran Çiftliği’nde 
kaydedilen Yani, çiftlikte yer alan 300 guruş değerindeki menzil ve dükkan 
gediğini elinde tutuyordu.31 Çiftliklerdeki emeğin, tamamen olmasa da, ağıl ve 
mandıra alanlarına kıyasla daha yerleşik olduklarını gösteren başka noktalar 
da mevcuttur. Örneğin çiftlikte sakin olan 14 kişiden beşinin en azından bir 
eşi vardı ve miraslarını bırakacakları akrabaları da bulunmaktaydı. Çiftlikte 
sakin olanların ortak özelliği ise üzerlerine kayıtlı küçükbaş hayvan görünme-
mesidir. 14 kişiden dokuzunun öküz, inek gibi büyükbaş hayvanları veya at 
gibi binek hayvanları vardı. Örneğin çiftlikte bakkal ve dükkan gedikleri olan 
Yani’nin bir sığır ile bir çift öküzü mevcuttu ve küçükbaş hayvancılığa hiç para 
yatırmamıştı.

Ağıl ve mandıraların, çiftliklerin hangi bölgelerinde konumlandığını maale-
sef bilememekteyiz; ancak o alanlardaki işgücü dinamikleri, küçükbaş hayvan-
cılık ile şekillenirken çiftlik sakinlerinin inek, sığır ve öküzle daha çok toprağı 

27 MS 210/84-2, 10 Cemaziyelahir 1171.
28 MS 210/16-2, 15 Zilkade 1170.
29 Süleyman Uygun, “19. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçle-

ri”, History Studies: International Journal of History, 7, no. 4 (2015): 143; Cengiz Kırlı, “İstanbul’da 
Hemşehrilik Tabanlı Tabakalar/Yoğunlaşmalar,” Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Ta-
rihi içinde, Cilt 4, der. Coşkun Yılmaz (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2015), 72-73.

30 MS 253/123-2, 5 Cemaziyelevvel 1234. Kayıtlarda çiftliğin ismi “Burunveren” olarak da geç-
mektedir.

31 MS 253/125-3, 17 Cemaziyelevvel 1234.
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işledikleri görülmektedir. Örneklemimizdeki 14 çiftlik sakininin 11’inin vefat 
ettiği sırada sahip oldukları buğday ve arpa bu görüşü desteklemektedir. Örne-
ğin Hamzabeyli Çiftliği’nde sakin olan zimmi, vefat ettiğinde geriye bıraktığı 
malların ve alacaklarının değeri 1560 guruştu ve bunun 500 guruşu mezru hın-
tasından gelmekteydi.32 Benzer şekilde Koldere Çiftliği’nde sakin olan zimmi 
Nikolaki’nin terekesi 3354 guruş büyüklüğündeyken geride bıraktığı buğdayın 
değeri de 520 guruşu bulmaktaydı.33

1780-1820 döneminde örneklemimizdeki çiftlik ve ağıllarda sakin kişiler eşit 
sayıdayken yüzyılın devamında denge tamamen çiftlikler lehine dönmüştür. 
1855-1870 yılları arasındaki 15 yıllık dönem için oluşturulan örneklemde ise 
ağıl ve mandıralarda sakin hiçkimse yoktur. Bir başka deyişle örneklemdeki 21 
kişinin tümü; çiftlik ahalisinden olanlar, çiftlik karyesinde sakinler veya çift-
likler civarında mütemekkin olanlar şeklinde kayıtlara geçmişti. Bu 21 kişinin 
12’si gayrimüslim iken dokuzu Müslümandı. Bir önceki dönemden farklı ola-
rak 1855-1870 dönemi örnekleminde ortaya çıkan önemli bir olgu da bazı çiftlik 
sakinlerinin ellerinde bulundurdukları nakit ve alacaklarının büyüklüğüydü. 
Örneğin Koldere Çiftliği’nde sakin görünen ve aslen Moralı olan Çolak Osman 
vefat ettiğinde 8507 guruşluk bir miras bırakmıştı ki bunun 5785 guruşu elinde 
tuttuğu nakitten oluşuyordu.34 Yine başka bir çiftlikte sakin olan Kürt Osman’ın 
elinde öküz ve inek gibi hayvanlarla birlikte arpayla buğdayı vardı.35 Ancak 
bunların yanında Kürt Osman’ın 955 guruşluk nakdi ve İbrahim Efendi’den 
alacağı 455 guruşu da mevcuttu.

Örneklemimizde, 1720-1760 dönemine kıyasla 1780-1820 döneminde hem 
Manisa’ya dışarıdan gelenlerin hem de geçici olarak ağıl, mandıra ve çiftlikler-
de sakin olanların sayısında önemli bir düşüş gerçekleşmişti. Bu düşüşün 1855-
1870 döneminde de devam ettiği görülmektedir. 21 kişiden sadece ikisi Manisa 
dışından gelirken örneklemdeki hiç kimse çiftlikte misafiren sakin olarak ka-
yıtlara geçmemişti. Bu dönemde daha önceki dönemlerden farklı olarak çiftlik 
civarında sakin olan aşiret üyelerinin de terekeleri kayıtlara girmeye başlamış-
tı. Örneğin terekesi kayıtlara geçen Hacı Musa, çiftlik civarında sakin olan Mu-
salar Aşireti’ndendi.36 Musa, bu döneme ait örneklemimizdeki diğer 14 çiftlik 
sakini gibi evliydi. Benzer bir biçimde 21 çiftlik sahibinden 14’ünün karye veya 
çiftliklerde menzilleri bulunmaktaydı.

18. yüzyılın ortalarında mandıra ve ağıllardaki bekar işgücüne kıyasla 1855-
70 dönemindeki çiftlik sakinlerinin çok daha az hareketli olduğu görülmekte-
dir. Nitekim bu dönemde terekeleri kaydedilen çiftlik sakinlerinin küçükbaş 
hayvancılıktan ziyade, daha çok tarımsal üretim ilişkileri içerisinde oldukları 
da anlaşılmaktadır. Bu dönemde hayvancılıkla uğraştığı ve bu sektöre ciddi 
yatırım yaptığı anlaşılan tek çiftlik sakini, Harmandalı Çiftliği Karyesi’nden 
Todori idi.37 Todori vefat ettiğinde geriye bıraktığı malların değeri 17 bin gu-
ruş civarındaydı ve bunun yaklaşık 11 bini sahip olduğu koyun ve kuzular-
dan oluşmaktaydı. Todori dışında 1855-1870 dönemi örnekleminde yer alan 11 
kişi ise koyun ve kuzunun yerine belirli sayıda büyükbaş hayvan tutuyordu ve 
bu kişiler faaliyetlerini daha çok tarımsal üretime yoğunlaştırmıştı. Tablo 2’de 

32 MS 253/15-3, 15 Cemaziyelevvel 1233.
33 MS 253/83-84, 21 Zilhicce 1233.
34 MS 312/165, 13 Muharrem 1277.
35 MS 328/165-2, 16 Zilhicce 1281.
36 MS 325/59-1, 3 Receb 1282. 
37 MS 328/122-2. Tarih tam olarak okunmuyor, muhtemelen 12 Rebiülahir 1282’dir.
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açıkça görüldüğü üzere örneklemimizdeki ekonomik faaliyetler, çiftliklerle 
mandıra ve ağıllar arasında farklılaşmaktaydı.

Sadece Küçükbaş Hayvana Sahip Olanlar Sadece Tarımsal Üretimde Bulunanlar

Çiftlikte Sakin Mandıra veya 
Ağıllarda Sakin Çiftlikte Sakin Mandıra ve 

Ağıllarda Sakin

1720-1760 0 8 0 0

1780-1820 0 12 11 0

1855-1870 1 0 11 0

Tablo 2: Çiftlik, Mandıra ve Ağıllarda Sakin Olanların Tespit Edilebilen 
Ekonomik Faaliyet Alanları

Hatırlanacağı üzere tarımla uğraşan grubun küçükbaş hayvancılıktan uzak 
durması, 1780-1820 döneminde de kendini gösteren bir olguydu. Nitekim 
Manisa Koldere Çiftlik Karyesi’nin 1844-1845 tarihli temettuât defterini ince-
leyen Ferhat Berber de çiftlikteki işgücünün tarımsal üretim ve hayvancılık 
faaliyetlerinden herhangi biriyle yoğunlaştığını göstermiştir. Çiftlikte küçük-
baş hayvanlardan gelir elden eden grubun hemen hemen tümü çobanlardan 
oluşurken çiftçiler daha çok büyükbaş hayvancılık ve tarımsal üretimle ilgi-
lenmekteydiler.38

Ancak Musalar Aşireti’nden olan Hacı Musa gibi örneklemdeki bazı istisnai 
durumlarda da kişiler, çiftlik civarında daha çok inek veya dana gibi büyük-
baş hayvan da tutmaktaydılar. Muhtemelen küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen-
ler ile tarımla uğraşanlar arasındaki ayrım, Tablo 2’de sunulandan çok daha 
belirgindi. Örneğin 1855-1870 döneminde çiftlik sakini olarak tespit edilen 21 
kişinin sadece 12’sinin ekononomik faaliyetleri terekelerde belirgindir. Bu 21 
kişinin ikisi kadındı ve servetlerinin büyük bölümünü üretim araçlarından zi-
yade altın ve gümüşe yatırmışlardı. Ancak geri kalan yedi kişinin öldüklerinde 
bir-iki çift öküz, inek bıraktıklarını düşünürsek bu kişilerin de çiftlikteki ana 
faaliyetlerinin yüksek ihtimalle tarımla ilgili olduğunu öne sürebiliriz. Örne-
ğin Koldere Çiftliği’nde sakin olan Papayorgi oğlu İstiyanos’un 2200 guruşluk 
terekesinde hiç küçükbaş hayvan yoktu; ancak öküzleri mevcuttu.39 Çiftlikte 
sakin olup hayvancılıktan ziyade tarımla uğraşan köylülerin, kayıtlara 1855-
1870 daha çok yansıması çiftlik alanlarında hayvancılıktan tarıma yönelişin 
de bir işareti olabilir. Nitekim Tırhala bölgesindeki çiftliklerin 19. yüzyıldaki 
üretim ilişkilerini inceleyen Alp Yücel Kaya, çiftlik sahiplerinin köylülerin hay-
vancılıktan ziyade tarımla uğraşması için çaba sarfettiğini açık biçimde ortaya 
koymuştur.40 18. yüzyıl çiftlik dinamiklerinden çok farklı olan bu stratejinin 
hangi sebeplerle ortaya çıktığı tam olarak belli değildir. Manisa’daki çiftlik sa-
hiplerinin veya toprağa yatırım yapan sermayedarların tıpkı Tırhala’daki gibi 

38 Ferhat Berber, “Temettüât Kayıtlarına Göre Manisa Koldere Çiftliği/Köyü’nün Sosyo-Eko-
nomik Durumu (1844-1845),” Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi 7, no. 13 (2013): 244-257.

39 MS 328, 122-1, 9 Cemaziyelahir 1281. 
40 Alp Yücel Kaya, “On the Çiftlik Regulation in Tırhala in the Mid-Nineteenth Century: 

Economists, Pashas, Governors, Çiftlik-holders, Subaşıs, and Sharecroppers”, Ottoman 
Rural Societies and Economies: Halcyon Days in Crete VIII: A Symposium held in Rethymno, 13-15 
January 2012 içinde, der. Elias Kolovos (Rethymno: Crete University Press, 2015), 333-379.
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19. yüzyılda köylüleri hayvancılıktan ziyade tarımsal üretime yönlendirip yön-
lendirmediklerini de tam olarak bilemiyoruz. Ancak, 19. yüzyılın ortalarındaki 
dinamikleri yansıtan örneklemimizde ağıl ve mandıraların kaybolup çiftlikle-
rin daha görünür olması benzer stratejilerin Manisa’da da uygulanmış olabile-
ceğini düşündürmektedir.

Sonuç
Tablo 1 ve 2 çiftlik, mandıra ve ağıllardaki işgücünün temel karakterlerini gös-
termekle birlikte miras paylaşımının mahkeme kayıtlarına yansıması konusun-
da, 18. ve 19. yüzyıllardaki çok önemli bir hukuki-sosyal dönüşüme de işaret 
etmektedir. Bölgede çiftliklerin oluşumu 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
görünür hale gelmiş ve 18. yüzyıl boyunca bu süreç, özellikle Karaosmanoğul-
ları ailesinin yükselişiyle daha da hızlanmıştı. Ancak çok ilginç bir biçimde 
Manisa mahkeme kayıtlarında çiftlikler ve kırsal yerleşimler, neredeyse adı 
konmamış hukuki bir görünmezlik altındaydılar. Örneğin 1720-1760 dönemini 
içeren örneklemimizde, çiftliklerde sakin hiç kimsenin terekesi yer almamak-
tadır. Yine örneklemimizdeki sekiz kişinin tümü görece kente daha yakın olan 
mandıra ve ağıllardan gelmekteydi. İşin daha da ilginç yanı, 1780-1820 döne-
minde, örneklemimizdeki 28 kişinin 14’ü çiftlikte sakin olarak kaydedilmiş olsa 
da bu terekelerin 12 tanesi 253 nolu deftere ait olup 1818 yılından itibaren kayıt 
altına alınmışlardı. Bu bağlamda çiftlik sahipleri ile sakinleri arasındaki ilişki-
nin “vergilere karşı reayayı himaye etme” politikasının ötesine geçtiği söylene-
bilir.41 Nitekim 253 nolu defterdeki bu kayıtlar çıkarıldığında 1780-1818 dönemi 
örneklemi 16 kişiye düşmekte ve çiftlik sakini sayısı da sadece altı olmaktadır.

Bu durum ilk başta çok şaşırtıcı gelmeyebilir; çünkü Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda mahkemelerin daha çok şehirli kesimi ilgilendiren hukuki ve ekonomik 
meselelerin çözüm merkezi olduğunu birçok araştırma bize göstermektedir.42 
Zaten kanunnamelere göre Osmanlı dünyasında tereke taksiminin mahkeme-
de yapılması zorunlu da değildi. Eğer vârislerin tamamı reşit ise miras taksi-
mini kendi aralarında yapabilmekteydiler. Fatih Bozkurt’un da belirttiği üzere 
mahkemeler, ancak vârisler arasında sagîr, sagîre, gâib, gâibe gibi reşit olmayan 
ya da kayıp olan mirasçılar bulunuyorsa terekenin taksimine müdahale edebil-
mekteydi.43

Gerçekten de 1720-1760 ve 1780-1820 dönemlerine ilişkin örneklemimizde 
kişilerin büyük kısmının ya hiç vârisleri yoktu ya da öldüklerinde sadece eş-
leri geride kalmıştı. 1855-1870 dönemindeki tereke kayıtlarında ise vârislerin 
sayısında büyük bir artış yaşanmıştı. Bu döneme ait örneklemimizdeki vâris-
lerin arasında ölen kişinin kebir/kebire çocukları da bulunmaktaydı; ancak bu 
kayıtların tümünde de vârisler arasında sagîr/sagîre çocuklar bulunuyordu. 
Bir başka deyişle hukuki düzenlemelere göre, sadece tereke taksiminin mah-
kemede yapılması gereken kişilerin kayıtları mahkeme kayıtlarına yansımıştı. 
Ancak bu durumda dahi çiftliklerin ve kırsal bölgelerin, çiftliklerin büyük ge-

41 Uluçay, Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, 19-20.
42 Metin Coşgel ve Boğaç Ergene, “Inequality of Wealth in the Ottoman Empire: War, Weather, 

and Long-Term Trends in the Eighteenth Century Kastamonu”, The Journal of Economic His-
tory 72, no. 2 (2012): 312.

43 Fatih Bozkurt, “Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddi Kültüründe Değişim (1785-1875 İs-
tanbul Örneği)” (Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2011), 68-69. Bu durumların dışında 
mahkemelerin miras taksimine müdahale ettiği durumlar da mevcuttu. Hülya Canbakal 
ve Alpay Filiztekin, “A Database and an Assessment of Ottoman Probate Records”, yayına 
hazırlanıyor.
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lişim gösterdiği 18. yüzyılın ikinci yarısından 1818’e kadarki sürede mahkeme 
kayıtlarında neredeyse görünmez olması, sadece hukuki düzenlemelerle açık-
lanabilecek bir durum değildir.

Manisa’daki bu durum, kırsaldaki nüfusun kayıt altına alınabilirliğinin 
bölgesel güç politikalarıyla da yakından ilgili olabileceğini işaret etmektedir. 
İşgücünün ve sermayenin 18. yüzyıl boyunca kırsala yönelmesi, hukuki ve mali 
kayıt altına alınmaktan kaçınma isteğiyle birlikte yürümüştü. Ancak Manisa 
mahkeme kayıtlarında çiftlikler ve kırsal kesim üstündeki bu hukuki perde, 
1818 yılından itibaren belirgin biçimde kalkmaya başlamıştı. O zamana değin 
çiftliklerde vefat edenlerin terekeleri, mahkeme kayıtlarına neredeyse hiç yan-
sımazken bu tarihten sonra çiftlik sakinlerine ve kırsal nüfusa ait terekelerin, 
mahkeme kayıtlarına giderek artan biçimde geçirildiği görülmektedir.44 Tek ba-
şına bu durum, çiftlikte sakin olan kişilerin sayısındaki artış ile açıklanamaz.

Kayıtlardaki değişim, bölgenin politik olarak en güçlü ailesi ve çiftlik sa-
hibi Karaosmanoğulları’nın iki üyesinden biri olan Bergama Voyvodası Ömer 
Ağa’nın 1812 yılındaki ölümü ile Manisa mütesellimi Hüseyin Ağa’nın 1816 yı-
lındaki ölümünden sonra ortaya çıkmıştı. II. Mahmud’un bölgedeki merkezi-
leşme politikaları bu ölümlerin ardından sistematik hale gelmişti. Bu anlamda 
kırsalın devlet otoritesi altına girmesinin en belirgin yanı, merkezin öngördüğü 
hukuki ve mali sistemin çiftlik ve ağıl bölgelerine uygulanmasıydı. Zaten Os-
manlı merkezinin 1842’de konargöçerlerin hareketlerinin kısıtlama ve 1862’de 
yörükleri yerleşik yaşama döndürme çabaları,45 özellikle Manisa-Edremid ara-
sındaki bölgede, Karaosmanoğullarının ve diğer ileri gelenlerin sahip oldukları 
çiftliklerin hukuki statülerinin tartışmaya açılmasına neden olacaktı.46

1820’li yıllardan itibaren köylülerin borç ilişkilerine daha çok müdahale 
eden ve ihtiyaçlarına cevap veren bir devlet otoritesinin varlığı Manisa’da ko-
laylıkla seçilebiliyordu. Devletin kırsal alanlarda daha görünür hale gelmesi, 
özellikle taşradaki aracıların ve ileri gelenlerin ortadan kalkması anlamına gel-
miyordu.47 Yine de çiftlik sahiplerinin ve sakinlerinin bir şekilde Osmanlı mah-
kemelerinin kayıtlarından ve hukuki denetimlerinden kaçabildiği dönem sona 
erdiğinde, bir başka deyişle çiftlik sakinlerinin bu koruma politikaları kalktı-

44 Manisa Şer’iyye Sicilleri’nde, özellikle 253 numaralı defterden sonraki siciller için, göz-
lemlenen bu durumun bir anda ortaya çıkmadığı ve yüzyılın ikinci yarısında da devam 
ettiği görülmektedir. Örneklemimizde 1855-1870 dönemiyle ilgili 714 tereke bulunurken 
bunların 169 tanesi köyde veya çiftlikte sakin olarak belirtilmiştir. 498 tereke şehirde sakin 
olanlara aitken bu grubun içerisinde hanlarda ve odalarda sakin olanlar da mevcuttur. Kır-
sal nüfusa ait terekelerin örneklemdeki bu yüksek oranı, aşiret ahalisinden olan 47 kişinin 
terekesiyle daha da artmaktadır. Bu örneklem Manisa Şer’iyye Sicillerinin 309-334 nolu 
defterleri kullanılarak çıkarılmıştır.

45 Daha önceki dönemlerde görülmemesine karşın, aşiret ahalisine ait terekeler de bu dö-
nemden sonra Manisa sicillerinde yer almaktadır. Örnekler için bakınız, MS 331/64-1, MS 
328/194-2, MS 325/49-1.

46 Yücel Terzibaşoğlu, “Landlords, Refugees and Nomads: Struggles for Land Around Late-
Nineteenth-Century Ayvalık,” New Perspectives on Turkey 24 (2001): 64-75.

47 Manisa’da Horos, Hacı Rahmanlı ve Tepecik karyeleri ahalilerinin yerel meclis aracılığıyla 
devletten istedikleri borç için bkz. BOA, A.MKT, 18/19, 4 Zilkade 1260. Ancak bu kayıtta 
da açıkça görüldüğü üzere karye ahalisinin merkezle olan borç ilişkisinde sadece ziraat 
müdürü ve Manisa meclisi yer almıyordu. Ahalinin borç talebinde kocabaşlar, muhtar ve 
ihtiyarlar da aracılık yapmışlardı. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında dahi Osmanlı dün-
yasında devlet destekli tarım finansmanında taşradaki ileri gelenler çok önemli aracılık 
rolleri üstleniyorlardı. Bu hususta detaylı bir analiz için, Stefania Ecchia, “Informal Rural 
Credit Markets and Interlinked Transactions in the District of Late Ottoman Haifa, 1890-
1915”, Financial History Review 21, no. 1 (2014): 5-24.
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ğında, kırsaldaki değişim de 19. yüzyıl Osmanlı mahkeme kayıtlarına yansı-
mıştı. Çiftlikleri çekici kılan öğelerin ortadan kalkmasının hareketli işgücü ter-
cihlerini ne ölçüde şekillendirdiğini kesin olarak bilememekteyiz. Bu bağlamda 
çiftliklerdeki, ağıllardaki ve genel olarak kırsal alanlardaki “hukuki ve mali 
korumanın” kalkmasının, 1820’lerden sonra İzmir merkezli ticari sermayenin 
kırsal kesime girişini nasıl ve hangi yollarla şekillendirdiği veya bölgedeki iş-
gücü dolaşımına etki eden çiftlik sahiplerinin yerini tüccarlara nasıl bıraktığı 
araştırılmayı hak eden sorular olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Aegean in Motion: The Reasons, 
Consequences, and Tragedies of Four Distinct 
Phases of Migration in the Aegean Sea
Şahizer Samuk*
Hazal Papuççular**

Abstract
This study deals with the concept of Aegean in Motion and this concept’s conflict 
with migration policymaking in Turkey. We argue that the region has always been 
a route for immigration and emigration with distinct causes and consequences. Our 
aim is to focus on four different and massive phases of this motion. First, we look at 
the period that started in the nineteenth century and ended with the Turkish-Greek 
population exchange. This wave was closely associated with war, state building, and 
the aims of ethnic homogenization within newly-formed borders. The second phase 
of this migration started with the rising fascist policies of Italy in the Dodecanese 
in the second half of the 1930s and reached its peak during the Second World War. 
This period, again related to political crisis and war, indicates fragmented policies 
by the host state, Turkey, towards different nationalities: Turks, Greeks, and Axis 
soldiers. The third phase of movement was in the post-1980 period, when Turkey be-
came an immigration and so-called “a transit country”. It was discovered later that 
the migrant and refugee journeys were fragmented and refugees were stranded in 
the region. The post-2000 period faced many dilemmas: major numbers of crossings 
from Turkey to Greek shores, thousands of deaths in one year, the readmission deal 
between the EU and Turkey and the strengthening of border controls via Frontex 
and EU externalization of migration policy. These four phases are examined via ar-
chival work and desk-based research/literature review of articles with a historical 
perspective, and for each phase a model of immigration policy and state response to/
facilitation of these mobilities will be elaborated.

Keywords: Aegean Sea, illegalization, instrumentalization of migration, history of 
migration, Turkish immigration politics

Özet
Ege’nin Devinimi: Ege Denizi’ndeki Dört Farklı Göç Evresinin Felaketleri, Sebep-
leri ve Sonuçları
Bu çalışma, Ege’nin devinimi konseptinin Türkiye’de oluşturulan göç politikalarıy-
la olan çelişkilerini incelemektedir. Ege’nin farklı sebep ve sonuçlarla da olsa her 
zaman bir göç rotası olduğunu belirtmektedir. Makalenin amacı dört farklı dönem-
deki göçün aşamalarına dikkat çekmektir. Çalışmada öncelikle, 19. yüzyıl ile baş-
layan ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile sona eren döneme bakılacaktır. Bu göç 
akımı daha çok, savaş, devlet kurma ve yeni yeni oluşturulan sınırlarla birlikte etnik 
homojenleştirme politikası ile yakından ilintilidir. İkinci dönemdeki göç ise 1930’la-
rın sonunda İtalya’daki faşist politikaların yükselişiyle ortaya çıkıp II. Dünya Savaşı 
sırasında zirveye ulaşmıştır. Bu dönem, yine siyasi krizler ve savaş ile ilintili olarak 
Türkiye’nin göç alan devlet konumuna geldiğini göstermekte ve farklı gruplara uy-
guladığı çeşitli politikalarını sergilemektedir: Türkler, Yunanlar, ve Mihver asker-
leri. Üçüncü dönemdeki hareket ise 1980 sonrasına denk gelmektedir. Bu dönem 
Türkiye’nin hem göç alan hem de transit ülke olarak anıldığı bir zaman dilimdir. 
Yapılan araştırmalara göre, mültecilerin yolculuğu transit ve kısa zamanda değil, 
bölük pörçük bir yolculuktur ve birçok mülteci Türkiye’de uzun süre geçirmek zo-
runda kalmıştır. 2000 sonrası dönemde ise göç politikaları birçok çıkmazla karşı 

* University of Luxembourg, Department of Geography and Spatial Planning
** İstanbul Kültür University, Department of International Relations
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karşıya kalmıştır: Türkiye’den Yunanistan’a geçen yüksek sayıdaki göçmenler, mül-
teciler, bir sene içinde gerçekleşen binlerce ölüm, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ara-
sında imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Türkiye’nin Yunanistan ile olan sınırlarının 
Frontex ile güçlendirilmesi ve AB’nin göçü dışsallaştırma politikası. Bu dört dönem 
arşiv çalışmaları ve literatür taramasında akademik makalelerin tarihsel bir şekilde 
kategorize edilmesi ile incelenmiştir. Her dönem için bir göç politikası modeli ve 
devletin göçe verdiği tepki incelenmektedir.

Anahtar sözcükler: Ege Denizi, yasadışılaştırma, göçün araçsallaştırılması, göç tarihi, 
Türkiye’nin göç politikaları

Introduction
This paper will examine the transformation of immigration and immigration 
policies of Turkey, dividing it into relevant periods since the late Ottoman Em-
pire. Many studies have been carried out on Turkish immigration policies, but 
none of them have drawn attention to the fact that this transformation can also 
be examined by change in both policy discourse and concepts that have become 
themselves politicized for many reasons. Our research calls attention to the fact 
that movements from Middle East and other parts of the world to Turkey, and 
from Turkey to Europe, often necessitated new immigration policies. Through-
out the years, governments, migrant flows, international actors, the story of im-
migration and immigration policies have all changed in Turkey. How and why 
these policies are modified will be one of the main explorative aspects of this paper. 
The second aim of the paper is to demonstrate that, although policymaking reveals a 
long-term vision from time to time, it still neglects the geographical and historical per-
spectives and Aegean in motion.

This paper investigates Turkish immigration policies from a theoretical per-
spective that tries to reinterpret the forces that pressured policymakers, such 
as international actors, national actors, and immigrants. Though immigrants 
were surely present before these policies were devised, they were the first play-
ers of the game. They might have had a limited voice in the last immigration 
and integration policies; however, they have also turned Turkey into “a land 
of diverse migrations.”1 Immigrants made it possible to use the concept of 
“superdiversity”2 in the Turkish case. The immigrants are the ones for whom 
policies are made and unmade. Indirectly, immigrants have been influential in 
contributing to the content of policy discourse and to the formation of diverse 
integration measures.

Regarding borders and how the migration crisis was framed, Cantat decon-
structed “the discourse according to which Europe is experiencing a migrant 
crisis by relocating recent mobilities in a larger history of confrontation between 
sovereign power and movement.”3 Inspired by her work, we argue that the role 

1 Ahmet İçduygu and Kemal Kirişci, “Introduction: Turkey’s International Migration in 
Transition,” in Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, 
ed. Ahmet İçduygu and Kemal Kirişci (İstanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2009), 1-35.

2 For more information, see Steven Vertovec, “Super-diversity and Its Implications,” Ethnic 
and Racial Studies 30, no. 6 (2007): 1024-1054. Definition of diversity according to Vertovec 
(p. 1025) is: “a multiplication of significant variables that affect where, how and with whom 
people live. In the last decade the proliferation and mutually conditioning effects of a range 
of new and changing migration variables shows that it is not enough to see ‘diversity’ only 
in terms of ethnicity, as is regularly the case both in social science and the wider public 
sphere.”

3 Celine Cantat, “Rethinking Mobilities: Solidarity and Migrant Struggles Beyond Narra-
tives of Crisis,” Intersections: East European Journal of Society and Politics 2, no. 4 (2016): 11-32.
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the EU and Turkey played by accepting the Readmission Agreement has con-
tributed more to the strengthening of the outer borders of the EU, setting aside 
the existence of border crossers’ agency. In fact, those who travel within the 
heart of the EU as daily border crossers are called “frontaliers”,4 but those who 
try to cross the Aegean Sea are called “illegal” or “irregular”. Cantat, in her 
work, found out that “the discourse of Mediterranean solidarity was actively 
relayed, appropriated and mobilised by migrants and activists”.5 This view is 
also a crucial starting point for our paper.

This article was inspired by the question of how the Aegean Sea became a 
space of separation, a geographic entity in which the literal borders have never 
been clear, but were rather created artificially, and how the passage from south 
to north and east to west have been heavily impeded upon by the relevant re-
ceiving nation-states and the EU.

In the first section of this paper, immigration in the Aegean will be histori-
cized from the late Ottoman period to the end of the Second World War. First, 
it will be shown that the movements of the people in the region during the late 
Ottoman Era turned into a tool for state-building. Afterwards, a second phase, 
which was highly influenced by the political and military situation in the Ae-
gean Sea, will be analyzed. The immigration process in the interwar years were 
closely related to the political authoritarianism, and as a result, regime oppo-
nents were forced to flee. This process changed its shape and scope, reaching its 
peak during the Second World War.

In the second part of the paper, we will look at the post-1980 period, when 
Turkey started to be called an immigration country as well as a transit one. To 
this day, Turkey has not lifted geographical limitations to the Convention Relat-
ing to the Status of Refugees, also known as the 1951 Refugee Convention. How-
ever, the country has also not implemented this limitation fully throughout the 
years. In the 1980s the border with Middle Eastern neighbors was less porous 
compared to the period starting with 2013, in receiving refugees (although there 
is conflicting research evidence).6 The Aegean border and the territorial borders 
between Turkey and Greece and Turkey and Bulgaria were used by immigrants 
as gateways to reach Europe in the 1980s, for they did not perceive their future 
in Turkey as there were not proper de jure integration policies for refugees. Fol-
lowing these thoughts, we will analyze the post-2000 policies, as this period is 
characterized by a more open-minded policymaking process and is when the 
Directorate General of Migration Management (DGMM) was established. More-
over, the first Law on Foreigners and International Protection was adopted on 
the 4th of April 2013. However, the recent setbacks with the Readmission deal 
between EU and Turkey in March 2016 demonstrates that the policymaking is 
still entrapped within path dependency and preeminence of border enforce-
ment, whilst migrants’ agency is neglected when devising immigration poli-
cies.7

4 A term used for Belgian, French and German employees who come to Luxembourg to work 
and leave in the evening on a daily basis.

5 Cantat, “Rethinking Mobilities”, 28.
6 Burcu Toğral Koca, “Deconstructing Turkey’s ‘Open Door’ Policy Towards Refugees from 

Syria,” Migration Letters 12, no. 3 (2015): 209–225.
7 Nick Squires, “A Year on from EU-Turkey Deal, Refugees and Migrants in Limbo Commit 

Suicide and Suffer from Trauma,” accessed March 14, 2017, https://www.telegraph.co.uk/
news/2017/03/14/year-eu-turkey-deal-refugees-migrants-limbo-commit-suicide-suffer/.
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Aegean in Motion: Migration as a Nation-Building Process
In the late Ottoman Empire, migration, which was mostly related to the war and 
loss of territories, became a process in the way of transformation from a multi-
ethnic empire to a relatively homogenous nation-state. Politics of population, 
as İçduygu, Toktaş and Soner highlight, became a tool of the nation-building 
process, which necessitated the elimination of “other” through different means, 
including (forced) migration.8 One of the most important reflections of this un-
derstanding, particularly with regard to the Aegean, was the period starting 
with the Balkan Wars and ending with the Turco-Greek population exchange, 
through which people were forced to leave their homelands.

From the perspective of politics of population, or nation-state building, 
the loss of territories mostly inhabited by the non-Muslim communities of the 
empire, as well as the migration of the Muslim communities from these areas 
during the course of the nineteenth century, constituted the beginning of a pro-
cess of transformation for the Ottoman Empire.9 Similar to the wars with the 
Russians during the nineteenth century, the Balkan Wars became another im-
portant step in the nation-state building process of Turkey; this was not solely 
in terms of the changing population dynamics concerning incoming Muslims, 
but of the trauma that the war caused in the minds of the ruling elite, who 
would exchange its already-reluctant Ottomanist ideology for Turkism. It was 
with this ideology that the Committee of Union and Progress would implement 
strategies to “Turkify” Anatolia, including the deportation and mass violence 
imposed upon the Armenians during the First World War.10

The Balkan Wars were important also for migration in the Aegean. First, 
during both the Italo-Turkish War and the Balkan Wars, the Ottoman Empire 
had lost the Aegean Islands just facing the Western Anatolian shores, leading to 
a movement of the people in the region. Second, the Committee of Union and 
Progress specifically focused on the settlement of the Turkish refugees coming 
from the Balkans to the Ottoman Empire in Western Anatolia and Thrace.11 This 
led to an ethnic friction between the newcomers and the Anatolian Greeks; the 
latter started to flee from Anatolia mostly to the Aegean Islands and Thrace.12

As Yıldırım shows, these were also the times that Istanbul and Athens dis-
cussed a voluntary exchange treaty, the implementation of which remained 
controversial according to the existing sources.13 However, it has been roughly 
estimated that 200,000 Greeks left Western Anatolia with the outbreak of the 
First World War.14 This period shows that the first ideas of the population ex-

8 Ahmet İçduygu, Şule Toktas, and B. Ali Soner, “The Politics of Population in a Nation-build-
ing Process: Emigration of Non-Muslims from Turkey,” Ethnic and Racial Studies 31, no. 2 
(2008): 358-360.

9 Kemal Karpat, Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics (Madi-
son, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985), 65-75.

10 For more information about the orientation of the ruling elite towards the Anatolia after the 
Balkan Wars, see Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918) 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), 36-40.

11 Dündar, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası, 168.
12 Ayhan Aktar, “Homogenising the Nation, Turkifying the Economy,” in Crossing the Aegean: 

An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, ed. Renée 
Hirschon (New York and Oxford: Berghahn, 2003), 82-83.

13 Onur Yıldırım, Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Popula-
tions, 1922-1934 (New York: Routledge, 2006), 5.

14 Aktar, “Homogenising the Nation,” 83.
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change in the region based on ethnic lines had been discussed much earlier 
than the Turco-Greek War. The states in the Balkans had aimed to build their 
nation-states by utilizing the movement of the people that would homogenize 
both the society and economy.

The motion of people in the region continued throughout the Great War.15 
Therefore, Hirschon rightly states that, although the Turco-Greek population 
exchange (1923) was regarded as the culmination of this “unmixing” of people 
with its compulsory nature, this process of homogenization through migra-
tion had already been started.16 The Greek landing in Western Anatolia in 1919, 
which started a war between the Greek army and the Kemalist forces, became 
another turning point for migration practices. This is especially true for the lat-
ter phase of this war, in which the Kemalists gained victories over the Greeks 
and more than a million people fled to Greece.17

After the end of the Turco-Greek War, the parties under the auspices of the 
Entente started to discuss a compulsory exchange of populations, as living to-
gether after years of war and violence was regarded as almost impossible. On 
30 January 1923, the ruling elite of the two powers reached an agreement for a 
population exchange to further consolidate their nation-states, which should 
have been as homogenous as possible.18 Although the majority of the Western 
Anatolian Greeks had already migrated under the conditions of war as stated 
above, approximately 180,000 people were transferred to Greece after the popu-
lation exchange.19 Likewise, roughly 350,000 refugees came from Thrace and the 
Aegean Islands to Turkey as a result of the implementation of this treaty.20 In 
conclusion, after this ten-year process, although both states were far from being 
absolutely homogenous, the motion in the Aegean had brought them closer to 
their ideals.

The Second Phase of the Refugee Crisis: The Aegean in the Second 
World War
Similar to the First World War, and specifically the Turkish War of Indepen-
dence, a humanitarian crisis was experienced on the shores of the Aegean dur-
ing the Second World War. The refugees fleeing from the war, particularly from 
the Aegean Islands and mainland Greece, constituted a multifaceted issue for 
both Turkey and the Allies in this period. However, it should be noted that the 
migration between the coasts did not start with the outbreak of the war: be-
tween the Turkish-Greek population exchange and the Second World War, peo-
ple continued to move in the Aegean Sea. Even if the migration of the interwar 
period never reached a level of a crisis, it is important to know that people were 
also moving in the region during this time frame.

One of the significant reasons for the movement of the people in the Aegean 
in the interwar period was political in nature. For instance, according to the 

15 Karpat, Ottoman Population.
16 Renée Hirschon, “Unmixing Peoples in the Aegean Region,” in Crossing the Aegean: An 

Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, ed. Renée 
Hirschon (New York and Oxford: Berghahn, 2003), 4.

17 Hirschon, “Unmixing Peoples in the Aegean Region,” 6.
18 Yıldırım, Diplomacy and Displacement, 8.
19 Renée Hirschon, “The Consequences of the Lausanne Convention: An Overview,” in Cross-

ing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and 
Turkey, ed. Renée Hirschon (New York and Oxford: Berghahn, 2003), 13.

20 Hirschon, “The Consequences of the Lausanne Convention,” 13.
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documents found in the Historical Archives of the Italian Ministry of Foreign 
Affairs, people who were the opponents of the Kemalist regime in the 1920s, 
including the famous 150liks, were expelled from Turkey to the Italian Dodec-
anese. It is seen from the same documents that the Turkish government was 
uncomfortable about the Turks living on Rhodes and Kos, and even tried to 
make an agreement with the Italians during the late 1920s to solve the matter.21 
Likewise, in the northern part of the archipelago, the Turkish government tried 
to control anti-Kemalist Turkish refugees living in the Greek mainland and is-
lands through its consulates.22

In the second half of the 1930s, another wave of politically-driven migration 
took place between the Italian Dodecanese and Anatolian coasts due to the total 
militarization of the islands, especially during Italy’s Abyssinian venture (1935-
1939), and due to strict cultural policies, or harsh Italianization starting in 1936. 
Using this route, not only did the Muslims living on the islands try to escape 
from the Dodecanese, but also the Greeks and Italians. Turkey permitted the 
Muslims who fled from the islands to settle in Anatolia, thus paving the way for 
Italian accusations against the Turks, who were encouraging this migration to 
make refugees the supporter of Ankara, according to Rome.23 Greeks also ran 
away from the islands, although their numbers were not obvious. In such cases, 
Turkey tried to send these people who were oppressed by fascism not to the Do-
decanese but to Greece.24 Yet, Greece sometimes did not accept these refugees. 
In such cases, it is interesting to see that Turkish officials even discussed smug-
gling the Greek refugees to the Greek islands25 rather than to the Dodecanese, 
where they would likely be executed upon return. It can thus be concluded that 
these Greek refugees constituted a problem for Turkish diplomacy. When it is 
also considered that Italians soldiers fled to Turkey in small boats to escape the 
tough conditions of military service, it is understood that refugees had already 
become a diplomatic problem between the states on the eve of the Second World 
War. However, with the war’s emergence this diplomatic issue would become 
an intense humanitarian crisis.

In 1940, as Italy entered the war and Axis forces began to invade Greece, 
people started to migrate from Greece (both the mainland and its islands) and 
the Italian Dodecanese. One of the most important reasons for migration was 
the famine that heavily impacted both Greece and the Dodecanese. After the 
outbreak of the war, the Allies (particularly Britain) insisted on a blockade that 
would be strictly implemented in the Aegean Sea. Turkey thus controlled and 
restricted commercial activities in the Aegean Sea, not only because of British 
insistence, but because of the necessities of its own economy.26 Since the econo-
my of the Aegean islands depended mostly on trade between coasts, islanders 
began to deal with acute famine conditions, which would lead them to migrate 

21 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Busta Dodecanneso 1, “Trattato 
di Buon Vicinato fra Turchia e Possedimento,” (Good Neighborhood Treaty between Turkey and 
the Possession), 26 June 1931.

22 Kevin Featherstone, et al., The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece, 1940-1949 (New 
York: Palgrave Macmillan, 2011), 43-44.

23 ASMAE, Busta Dodecanneso 13, “Voci Tendenziose sulle Isole dell’Egeo,” (Biased Voices on the 
Aegean Islands), 17 September 1937.

24 TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/116.84..2, 30 May 1936.
25 TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/116.84..2, 30 May 1936.
26 The National Archives, FO 371/29932, “Telegram from Ministry of Economic Warfare to 

Foreign Office,” 11 January 1941.
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to Anatolia. In this respect, from 1940 onward civilians and soldiers alike had 
fled to the coasts of Turkey.27

It should be noted that statistical data about these refugees are both incom-
plete and complex. Most of the data provide the numbers of refugees coming 
from the Dodecanese and Northeastern Aegean Islands together. Despite this, 
a general picture could be drawn based on the political developments in the 
region. The Second World War regarding the nature of the dense Aegean mi-
gration towards Turkey can be divided into two subperiods: the phase between 
1941 and 1943, and that during and after 1943. It may be well assumed that any 
statistical data regarding the first sub-period was more related to the northern 
Aegean part, due to the war and occupation in Greece at that period; a similar 
understanding can be applied to the Italian Dodecanese for the period during 
and after 1943 owing to the Italian withdrawal, British campaign, and German 
occupation at that time. It should be noted that this statement is a rough gen-
eralization to be considered for its emphasis on the preponderance of refugees’ 
originating points, rather than for its exact accuracy.

Despite this complicated situation, there are several statistics provided by 
various sources that are crucial to understanding the situation during the war. 
İskan Umum Müdürlüğü shows that the number of Greek refugees coming both 
from the Northern Aegean islands under Nazi occupation and from the Ital-
ian Dodecanese between 1941 and 1943 was 22,909.28 Likewise, according to the 
Danacıoğlu’s work, 19,735 refugees were added to the picture between Septem-
ber 1943 and November 1944, during which the unsuccessful campaign of the 
British took place.29 The majority of these numbers in late 1943 belonged to the 
Dodecanese, from which not only the civilians, but also the British and Italian 
soldiers fled to Turkey. When the approximate population of the Dodecanese Is-
lands —120,000 civilians based on the 1936 census— is kept in mind, the signifi-
cance of the migration process can be fully appreciated. According to the Greek 
reports, which show that an additional 20,000 people fled from the Dodecanese 
in the first two months of 1944,30 exodus continued mostly because of the dete-
riorating famine after the German takeover of the region.

Turkey’s reactions to the refugees were diverse. Ankara was uncomfort-
able with the refugees because of financial reasons; therefore, Turkish officials 
frequently emphasized that the government should have taken the necessary 
measures to prevent people from migrating, as refugees were damaging the 
state budget that had already been negatively affected by the war.31 The first 
measures had in fact been ineffective; this would later be seen in Ankara’s deci-
sion to stop accepting refugees in 1942,32 after which people continued to arrive 
on the Turkish coasts. Turkey then stiffened its position on migration, especially 
after the second wave in 1943. The majority of attempted migrants were not 

27 The National Archives, FO 195/2468, “Telegram from British Consulate General (Symirna) 
to Sir H. Knatchbull-Hugessen (Angora),” 13 November 1940.

28 TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/124.882..4, 8 March 1943.
29 Esra Danacıoğlu-Tamur, “Ege’de Büyük Kaçış: II. Dünya Savaşı’nda Adalardan Türkiye’ye 

Mülteci Akını,” Toplumsal Tarih 25, no. 146 (Şubat 2006): 55.
30 Lena Divani, and Photini Konstantopoulou, eds., The Dodecanese: The Long Road to Union 

with Greece: Diplomatic Documents from the Historical Archives of the Ministry of Foreign Affairs 
(Athens: Kastaniotis Editions, 1997), 154-155.

31 TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/124.882..4, 8 March 1943.
32 Ulvi Keser, Yunanistan’ın Büyük Açlık Dönemi ve Türkiye (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayınları, 

2008), 371-372.
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granted authorization to enter Turkey and continued waiting on their boats in 
the Aegean.33 Starting with the beginning of the war, yet mostly after 1943, An-
kara implemented several strategies through which refugees were sent to Allied 
camps in Syria and Cyprus, or to the Prisoner-of-War Camps (POW) as interned 
soldiers.34 It should be noted that the Allies were not fond of the Turkish posi-
tion towards the refugees either politically or financially, frequently reminding 
the administration of their uneasiness even after the war’s conclusion.35

Two exceptions to the rigid Turkish position towards refugees were based 
on ethnic considerations. First, Ankara accepted its kin group, in other words 
the Turkish minority, and allowed them to settle in Anatolia rather than send-
ing the group to the refugee camps in or outside of the country. However, even 
in these cases, Ankara restricted the group to settling in a predetermined area 
and did not permit them to leave these regions, as the country intended to send 
them back after the war.36 Indeed, after 1945, Turkey would rush to return at 
minimum the Dodecanesians, due to their concerns over the region’s future 
sovereignty, which could possibly be determined by a plebiscite.37 The second 
group that Turkish authorities allowed to migrate, and even made an effort to 
enable their migration, was the Jewish community of the Dodecanese. Selahat-
tin Ülkümen, who prepared Turkish passports for the Jews and saved them 
from going to concentration camps,38 would be declared Righteous among the Na-
tions by the state of Israel later on, being the first Muslim with this title.39

The second phase of migration in the Aegean would be completed in 1947, 
in which the majority of migrants returned to their homelands, yet with bit-
ter memories of violence, famine, POW camps and death camps. A new phase 
would start with different dynamics in the 1980s.

Illegalization of Aegean Sea: Turkey as an Immigration Country, as 
a Transit Country, or Both?
Refugee flows to Turkey were seen as results of the occupation of Afghanistan 
by Russia in the 1970s, regime change in Iran in 1979 and oppressions of Kurd-
ish population during the Saddam regime. After the collapse of the Union of 
Soviet Socialist Republics, Eastern European and Russian migrants also started 
to arrive in Turkey. On the other hand, there were some refugees from Tur-
key emigrating to EU countries: “between 1983 and 2000, 490 thousand Turkish 
citizens applied for asylum in various European countries”.40 Respecting these 
changes of incoming migration, Turkey had to deal with a refugee flow from 
diverse countries; the 1994 Regulation on Asylum was thus enacted. Accord-

33 ASMAE, Busta Dodecanneso 16, “Notizie da Rodi,” (Information from Rhodes), 13 January 
1945, 25 January 1945.

34 Keser, Yunanistan’ın Büyük Açlık Dönemi, 371-72.
35 The National Archives, FO 195/2487, Telegram from Sir M. Peterson to Foreign Office, 5 

April 1945.
36 TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/124.882..12, 2 May 1945.
37 ASMAE, Busta Dodecanneso 16, “Notizie dal Dodecanneso,” (Information from the Dodeca-

nese), 25 July 1945.
38 For a more detailed narrative of deportation, see “Holocaust,” Rhodes Jewish Museum, ac-

cessed January 13, 2013, http://www.rhodesjewishmuseum.org/history/holocaust.
39 Righteous Among the Nations is an honour that Israel gives to those who risked their lives 

in order to save Jews.
40 Kemal Kirişci, “Turkey: A Country of Transition from Emigration to Immigration,” Mediter-

ranean Politics 12, no. 1 (2007): 91-97.
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ing to the Migration Policy Group (MIGPOL), this law “cemented the system of 
differential treatment for European and non-European refugees”41 rather than 
abolishing the geographical limitation.

The immigration patterns of the refugees coming from Middle Eastern 
countries at this time was considered as “illegal migration”, though the term 
changed to “irregular migration” or “undocumented migration” as academics 
drew attention to the fact that it is unethical and unacceptable to use the term 
“illegal”. In other words, people cannot be illegal, though crossings may be. 
However, as a result of globalization processes, the fight against illegal migra-
tion has become a definitive part of global migration discourse. Simultaneously, 
Turkey was becoming a land for asylum-seekers, refugees, regular migrants 
and irregular migrants.42 The policy discourse that ran somehow parallel to that 
against illegal migration concerned “transit migration”, a term whose zenith 
was reached during the early 2000s. Transit migration was a politically-loaded 
concept,43 as it focused on crossing borders either via sea or land from Turkey 
to the EU. This term underlined the depiction of Turkey as a bridge from the 
Middle East to Europe. Moreover, it also meant that borders between Greece 
and Turkey were not controlled efficiently, which resulted in unwanted transit.

There has been an extensive amount of research published concerning the 
politics of irregular migration.44 Kirişci underlined how Turkey became a buffer 
zone while the EU earned its image as a fortress45, for Turkey’s interests in keep-
ing the immigrants away from EU’s external borders were adversely affected by 
this process of EU-ization. Turkey was seen by one of the structural actors, such 
as the EU, as a bridge between Asian and Middle Eastern countries, which made 
it possible to think of immigration into Europe from Turkey as illegal. From this 
angle, the promotion of securitization of immigration policies in Turkey was 
justified. This justification can even be strengthened by the fact that many Eu-
ropean policy experts and policymakers who commented on Turkish prospects 
for EU membership have accentuated the risk of sharing borders with Middle 
Eastern countries.46

Most of the literature post-1980s dealt with how Turkey has become an im-
migration country as well as a transit one.47 One of the first immigration pat-
terns concerned the shuttle traders, who had a circular pattern of migration 

41 “Migration & Mobility,” MigPolGroup, accessed September 22, 2017, http://www.migpol-
group.com/migration-mobility/.

42 All these categories have been constructed in a better way either for academic reasons or for 
managing migration, the discussion regarding how useful these categories are beyond the 
scope of this paper.

43 Franck Düvell, “Transit Migration: A Blurred and Politicised Concept,” Population, Space and 
Place 18, no. 4 (2012): 415-427.

44 For more information see Kemal Kirişci, Managing Irregular Migration in Turkey: A Political-
bureaucratic Perspective, CARIM-AS 2008/61 (Robert Schuman Centre for Advance Studies, 
San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2008); Ahmet İçduygu, The 
Irregular Migration Corridor Between the EU and Turkey: Is It Possible to Block It with a Readmis-
sion Agreement?, Research Report Case Study EU-US Immigration Systems 2011/14 (Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University 
Institute, 2011).

45 Eleonore Kofman and Rosemary Sales, “Towards Fortress Europe?,” Women’s Studies Inter-
national Forum 15, no. 1, (Pergamon, 1992): 29-39.

46 This kind of discourse also dominated many policymakers’ speeches, such as Sarkozy.
47 For detailed information see Ahmet İçduygu and E. Fuat Keyman, “Globalization, Security, 

and Migration: The Case of Turkey,” Global Governance 6 (2000): 383-398; Kirişci, “Turkey: A 
Country of Transition,” 91-97.
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while buying goods in Turkey and selling them Russia.48 Significant works 
concentrated on female migrants and the feminization of migration into Tur-
key during the 2000s, which dealt with how women were involved in domestic 
work, entertainment and the sex industry49 while many foreign women were 
trafficked in Turkey. Besides the feminization of migration in Turkey, academic 
research of this period also focused on the geographical limitations to the 1951 
Refugee Convention. How Turkish immigration policies were changed and 
transformed has long been a hot topic. Scholars also wrote on the EU-Turkish 
relations regarding the readmission policy50 and changing priorities of progress 
reports51 (Justice and Home Affairs). Meanwhile, there has been inflation in the 
number of migrant organizations, and the manner in which these organizations 
provide assistance to migrants/refugees have been portrayed as problematic.52

One of the most important arguments from EU-ization papers was related to 
“burden shifting” and “burden sharing”;53 it was suggested that the EU should 
take more initiatives in respect to the immigration and refugees. However, this 
wishful thinking has not translated into reality. Burden sharing has been re-
solved the other way around: financing Turkey and receiving fewer numbers 
of refugees. In this case, the Mediterranean Sea has become a place witnessing 
many tragedies and deaths, especially since 201154 in Italy’s case. Furthermore, 
since 2015 the tragedies in the Aegean Sea have reached a peak between Greece 
and Turkey.55

Policy Discourse in Fighting Irregular Migration and Nature of 
Immigration
Apart from the above-mentioned articles, other immigration-related research 
areas and policy discourses heavily focused on the counter-trafficking projects 

48 For a detailed work in this regard, see Deniz Yükseker, “Shuttling Goods, Weaving Con-
sumer Tastes: Informal Trade Between Turkey and Russia,” International Journal of Urban and 
Regional Research 31, no. 1 (2007): 60-72.

49 For more details, see Ahmet İçduygu and Şule Toktaş, “How Do Smuggling and Traffick-
ing Operate via Irregular Border Crossings in the Middle East? Evidence from Fieldwork 
in Turkey,” International Migration 40, no. 6 (2002): 25-54. For domestic work of immigrant 
women in Turkey, see Selmin Kaşka, “The New International Migration and Migrant Wom-
en in Turkey: The Case of Moldovan Domestic Workers,” MiReKoc Research Project 25, 2006. 
For trafficking in persons and especially for women, see Önder Karakuş, “A Quantitative 
Analysis of the Growing Business of Organized Crime: Structural Predictors of Cross-na-
tional Distribution of Human Trafficking Markets and Trafficking in Women in Turkey” 
(PhD diss., Michigan State University, 2008).

50 Karakuş, “A Quantitative Analysis of the Growing Business of Organized Crime”.
51 Saime Özçürümez and Nazlı Şenses, “Europeanization and Turkey: Studying Irregular Mi-

gration Policy,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 13, no. 2 (2011): 233-248.
52 Nurcan Özgur Baklacıoğlu, “Building ‘Fortress Turkey’: Europeanization of Asylum Policy 

in Turkey,” The Romanian Journal of European Studies 7-8 (2009): 103-119.
53 Ahmet İçduygu “EU-ization Matters: Changes in Immigration and Asylum Practices in Tur-

key,” in The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration: Migration, Minori-
ties and Citizenship, ed. Thomas Faist and Andreas Ette (London: Palgrave Macmillan, 2007), 
201-222.

54 See “Mediterranean Takes Record as Most Deadly Stretch of Water for Refugees and Mi-
grants in 2011,” United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), accessed Octo-
ber 14, 2017, http://www.unhcr.org/news/briefing/2012/1/4f27e01f9/mediterranean-takes-
record-deadly-stretch-water-refugees-migrants-2011.html.

55 “Missing Families Project,” International Organization for Migration, accessed October 14, 
2017, https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.
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and the role of smugglers. In fact, these topics are now recurring after the deaths 
of immigrants56 in the Mediterranean and Aegean Seas. The EU’s first reaction 
to the mass crossings by sea concerned how smugglers collaborated and risked 
the lives of the immigrants.57 Policymakers have not questioned the legitimacy 
of borders on the sea, nor the literal and metaphorical everyday borders within 
the cities. In other words, borders, counter-trafficking and counter-smuggling 
measures, prevention of illegal migration and undocumented people’s presence 
in Europe or in Turkey have always been handled by reinstating, remaking and 
reinforcing the power of the nation-state. The discourse of these policies aimed 
to promote safe routes for legal migration and weaken the means via which ir-
regular migration occurred. In fact, securitization of migration and the aim to 
prevent irregular migration ended in more restrictions on general immigration 
policies, even concerning those who wish to immigrate to European countries 
through legal channels.

In the second half of the 1990s and the beginning of the 2000s, policy dis-
course was mostly focused on prevention of transit migration, while the disrup-
tion of migrants’ journeys and their being stranded were ignored.58 The diverse 
experiences of migrants and the meaninglessness of borders for refugees were 
thus neglected. Hence, the focus was mostly on policymaking for migration 
management.

Institutionalization of Immigration Policy in Turkey: Back and Forth 
between Securitization and Human Rights of Migrants
Despite the “open door policy” of Turkey,59 securitization of migration and bor-
ders is still a concern.60 With the Law on Foreigners and International Protection, 
the country adopted a rights-based approach for improving immigrants’ lives. 
However, legislation in Turkey from the 1990s to 2000s revealed an ambiguous, 
inconsistent stance; simultaneously, the demands realized in the name of har-
monization with the EU Acquis, replicate the EU policies, which are themselves 
inconsistent regarding securitization and enhancing the rights of immigrants.

In August 2002, Turkey ratified the UN Conventions against Transnational 
Organized Crime; its additional protocols aimed to prevent human trafficking. 
In the same year, the Turkish National Security Council adopted a resolution 
on combatting irregular migration. Furthermore, many other minor measures 
that take into consideration either the rights of migrant workers or refugees’ 
protection have been espoused in past years. Some of them can be summarized 
as such: Law on Work Permits for Aliens, Law No. 4817 of 27 February 2003 - an-
nulled Law No. 2007 of 1932- allowed foreign citizens to work as interpreters, 
guides, photographers, drivers and waiters, as well as in other jobs that used 
to be open to Turkish citizens only; according to this law anyone who held a 

56 “The world’s deadliest sea crossing,” Amnesty International UK, accessed September 20, 
2017, https://www.amnesty.org.uk/worlds-deadliest-sea-crossing-mediterranean.

57 Liz Alderman, “Smugglers Prey on Migrants Desperate to Find Back Doors to Europe,” last 
modified March 11, 2016, https://www.nytimes.com/2016/03/12/world/europe/european-
union-migrant-crisis-smuggling.html?mcubz=0&_r=0.

58 Michael Collyer, “Stranded Migrants and the Fragmented Journey,” Journal of Refugee Stud-
ies 23, no. 3 (2010): 273-293.

59 M. Murat Erdoğan, Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (İstanbul: İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2015); Sophia Hoffmann and Sahizer Samuk, “Turkish Immigration Politics 
and the Syrian Refugee Crisis” Working Paper Research Division Global Issues, no. 01, March 2016. 

60 Toğral Koca, “Deconstructing Turkey’s Open Door Policy,” 209-225.
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residence permit for six months could apply for a work permit (except students). 
These are the ambivalent years within which Turkey wanted to provide conces-
sions in the name of recognizing migrants’ rights. At the same time, the govern-
ment did not want to risk security issues that could jeopardize any national in-
terest, while trying not to fall short of requirements of the harmonization with 
the EU Acquis. For instance, “A Strategy for the Protection of External Borders 
in Turkey” was adopted in 2003. That same year, the Turkish government also 
began issuing six-month humanitarian visas to victims of trafficking. The Min-
istry of Health enacted a decree to extend free medical care to victims of traf-
ficking; all these developments have been part of the curriculum for training 
law enforcement officers.61

While summarizing all recent legal developments is beyond the scope of 
this paper, we would like to emphasize that one-step forward two-steps back, 
the Turkish government continued to revise its immigration policies, which 
fluctuated throughout the 2000s. These changes also included work permit reg-
ulations improving the livelihoods of migrant workers. At the same time, a con-
cern over protecting the national labor market manifested itself, with the goal 
that Turkish nationals would not be replaced by immigrants (“Law on Work 
Permit for Foreigners”, No. 4817). Securitization retained its presence in policy 
discourse and legislation: in 2010 biometric measures were introduced to the 
visa procedures; in 2012, the “Law on Residence and Travel of Foreigners” came 
into force and required tourists to leave Turkey for three months during each 
six-month period in the country.

One groundbreaking change was the adoption of the “Law on Foreigners 
and International Protection” in April 2013, as well as the establishment of 
DGMM. This law has achieved success because Turkey had no proper legisla-
tion prior to this date, apart from some regulations and decrees, which implied 
less implementing and enforcing power (especially to protect the rights of the 
migrants). As many international migrant organizations (Amnesty Internation-
al, ASAM, Caritas, IOM, UNHCR etc.) have been one voice, their critical and 
constructive discourses were seemingly influential elements, as the govern-
ment seemed to be more open to domestic exigencies and to the transformation 
of migration laws. Despite all these acts, the “Law on Foreigners and Interna-
tional Protection” (Law No. 6458) was condemned because geographical limi-
tations were not lifted and Europeans would be given subsidiary protection, 
while non-Europeans would have a conditional refugee status. The refugees 
would thus not be granted proper refugee status until they are to be resettled in 
a third country. Despite this limitation, it should not be forgotten that this law 
is a point of reference in terms of legal guarantees for any immigrant category.

Implementation of immigration policies became more organized between 
2009 and 2015, in terms of the availability of diverse policy tools for dealing 
with migration. A huge rise in the number of NGOs and migrant organizations 
could be easily observed after 2013, which was in line with the rise of Syrian 
refugees. Establishment of DGMM has been seen as a great improvement, as 
DGMM was perceived as a way to devise innovative policies to manage migra-
tion. Some side effects of dealing with immigration officially have also appeared 
since the state capacity (DGMM) was established.62

61 One of the authors attended these trainings of law enforcement forces regarding migrants’ 
rights and counter-trafficking measures, during her internship at IOM in 2009-2010.

62 There was a debate on the necessity to receive permission from DGMM about writing a thesis on Syr-
ians. Although this was a flexible policy, autonomy in doing research in the future can be prevented.
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Finally, the EU-Turkey agreement signed on 18th of March 2016 has been 
righteously criticized from both ethical and legal perspectives. The fact that this 
deal has strengthened the borders in the Aegean Sea can be interpreted as such: 
rights violations of migrants, who want to cross the borders, might not be com-
pensated through legal channels. Besides, this agreement did not leave many 
options for refugees wanting to leave Turkey or to continue their journey. In a 
way, the dangerous border-crossing possibilities63 have become the new norm. 
The graph below demonstrates fatalities by month from 2014 to 2017.

Total number of deaths in the Mediterranean from January 1, 2014 to October 15, 2018
Source: https://missingmigrants.iom.int, accessed August 27, 2018.

EU-Turkey Agreement of 2016 and Instrumentalization of Immigration
The previous section focused on policy changes from the 1990s to 2012. This 
section will now focus on the changes between 2012 and 2017, a period within 
which Turkey became the highest refugee-receiving country in the world. The 
numbers of Syrian refugees received by Turkey have been by far the largest 
when compared to Syria’s other neighboring countries.64 The DGMM website 
notes:

As of 12/02/2016, 2,778,878 Syrians have been biometrically recorded and 
Temporary Protection Identity Documents have been issued. Among these for-
eigners, the number of people in 10 provinces of 26 temporary accommodation 
centers that are established by the Prime Ministry Disaster and Emergency 
Management Authority is 256,971, and there are 2,521,907 Syrian foreigners out 
of these accommodation centers.65

Syrians were granted temporary protection status in Turkey, a decision that 
was criticized fervently by the international community, researchers, and even 
some migrant organizations. The reason for criticism is that temporary protec-
tion is not full protection, and although this legal category provides refugees 
some social and political securities, the rights granted within this category are 

63 “Missing Families Project,” International Organization for Migration, accessed October 14, 
2017, https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.

64 “Syria,” European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera-
tions, accessed October 14, 2017, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/
turkey_syrian_crisis_en.pdf.

65 “Statistics,” Republic of Turkey, Ministry of Interior Directorate General of Migra-
tion Management, accessed December 30, 2016, http://www.goc.gov.tr/icerik3/statis-
tics_1064_4773_10166.
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not as secure as a full refugee status. However, officials justify this decision on 
the basis that the influx of refugees was too extreme to allow for a thorough 
identification of case-by-case statuses; comparably, within the EU temporary 
protection status was given to the mass flows of refugees arriving from Kosovo 
in the 1990s.66

The temporary protection status owners have the right to work officially67 in 
line with the Regulation on Work Permit of Refugees under Temporary Protec-
tion, which has been issued in the Official Journal No. 2016/8375, dated Janu-
ary 2016. This political move was praised by the UNHCR in 2016.68 However, 
the volume of Syrian refugees employed in a given workplace shall not surpass 
10% percent of all workers. Moreover, for jobs requiring temporary labor, the 
conditional quota of having 10% temporary protection status owners amongst 
all employees does not apply. This lack of quota for jobs of a temporary nature 
seems to be the most problematic area as far as we are concerned, knowing how 
these temporary positions can be highly precarious, especially those in the cat-
egory of low skilled.69

Better late than never, or better having something than nothing, in policy 
terms, regularizing the situation of refugees, can be thought of as an optimis-
tic approach. Besides all these discussions, the president of Turkey suggested 
granting citizenship to Syrians.70 However, while some Syrians claimed that 
they would like to have Turkish citizenship,71 some young and well-educated 
ones disagreed with this idea and advocated the idea that citizenship is being 
used for political purposes.72 One such example is that the current president 
wants to use these great numbers of Syrians to serve his own political power. 
If this intention truly is part of the hidden political agenda, Syrian refugees are 
still seen as tools to reach a policy manipulation. Finally, recent developments 
show that 30,000 Syrian citizens have been granted citizenship.73

EU and Turkey can be both glad to have closed a deal that was in both of 
their interests. In this sense, preventing immigration from Turkey to Europe 

66 See “Temporary protection,” European Commission, Migration and Home Affairs, ac-
cessed October 14, 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/
temporary-protection_en.

67 Patrick Kingsley, “Fewer than 0.1% of Syrians in Turkey in Line for Work Permits,” last 
modified April 11, 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/apr/11/fewer-than-
01-of-syrians-in-turkey-in-line-for-work-permits.

68 “UNHCR Praises Turkey’s Work Permits for Syrian Refugees”, Orient Net, accessed Sep-
tember 30, 2017, http://orient-news.net/en/news_show/100179/0/UNHCR-praises-Turkeys-
work-permits-for-Syrian-refugees.

69 See Kerry Preibisch, “Migrant Workers and Changing Work-place Regimes in Contempo-
rary Agricultural Production in Canada,” International Journal of Sociology of Agriculture & 
Food 19, no. 1 (2012): 62-82; Luin Goldring and Patricia Landolt, “Caught in the Work–Citi-
zenship Matrix: the Lasting Effects of Precarious Legal Status on Work for Toronto Immi-
grants,” Globalizations 8, no. 3 (2011): 325-341.

70 Zia Weisse, “Turkey Plans to Offer Citizenship to Syrian Refugees,” accessed July 18, 2016, 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/03/turkey-plans-to-offer-citizenship-to-syri-
an-refugees/.

71 Fundanur Öztürk, “Suriyeli Mülteciler Vatandaşlık Hakkında Ne Düşünüyor?,” accessed 
December 27, 2016, http://www.bbc.com/turkce/36802877.

72 “Çaresizlikten Buradayız Ülkemize Geri Döneceğiz”, Kelebek, accessed September 30, 2017, 
http://www.hurriyet.com.tr/caresizlikten-buradayiz-ulkemize-geri-donecegiz-40138220.

73 Sebnem Koser Akcapar, and Dogus Simsek, “The Politics of Syrian Refugees in Turkey: A 
Question of Inclusion and Exclusion Through Citizenship,” Social Inclusion 6, no. 1 (2018): 
176-187.



Samuk - Papuççular

70

and making the Aegean Sea a border has instrumental results for both. Tur-
key has the material interest and may now claim that it is “doing its part” in 
“burden” sharing. The EU is meanwhile postponing the possibility of solidarity 
amongst the member-states and resolving the “burden” with a short cut, such 
as granting material benefits to the third country for being a buffer zone.

Concluding Remarks: Shifting Policy Discourse and Shifting Borders, 
What Else is There?
We have examined in this paper how the border first shifted to Aegean Sea 
once, and then to the Middle East and then back to the Aegean Sea due to Tur-
key’s changing immigration policies and the EU’s externalization policies. The 
changing policy discourse and policy learning regarding human rights show 
that the direction of Turkish immigration legislation has gone further than 
previous decrees and temporary measures. However, instrumentalization of 
migration is still a fact for Turkey and externalization of immigration is still 
present for the EU. There is also a long way to go when migrants’ rights are 
considered and under which conditions citizenship is granted to refugees. In 
granting citizenship and reconsidering the readmission deal, maximum trans-
parency is of utmost importance. When the re-establishment of the borders in 
the Aegean is taken into account, it seems that neither the flows nor the realpo-
litik of the states will come to a halt.

Changes in policy discourse have not been uni-directional at all, rather 
policymaking regarding immigration has been a fluctuating process. Moreover, 
politics of migration within EU institutions and decisions of single EU member-
states have also defined the agenda, perspectives, concepts and decisions. Even 
when EU-Turkey relations were strained, the enactment of laws and the aim of 
harmonization are to be retained. All this interaction and the case of refugees 
who came post-1980s inspired the academic work and NGO-based research in 
the 1990s where these research articles reached a peak after 2013. After 2015, 
there has been inflation in the number of works regarding Syrians and their in-
tegration. However, these academic works have sufficiently addressed neither 
the question of borders (with a few exceptions), nor the Aegean Sea from a geo-
graphical, critical point of view. Furthermore, the constructive criticism of NGOs 
that was predominant in the beginning of 2000s seems to be subdued by 2016.

Another important argument emphasized in this paper was that there has 
always been movement, mobility and migration within the Aegean. States and 
borders try to impede upon immigrants’ agencies to take control over their lives 
and give direction to their destinies. Despite this fact, the flows in the Aegean 
Sea will not end and although the number of lives lost has decreased, there are 
still crossings and there are still losses.74

In this paper we aimed to show, from a historical point of view, that the 
Aegean Sea and the Mediterranean have been crossing points for those seek-
ing refuge since the late Ottoman times, when homogenization policies gained 
importance, and during the early Turkish Republican times, when exchange of 
populations caused great tragedies. Has this phenomenon of nation-states rein-
stating their borders changed? In response to this question, although the agents 
are different, the stories are similar.

74 “EU-Turkey Statement One Year On,” European Commission, Migration and Home Affairs, 
accessed July 25, 2018, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_state-
ment_17032017_en.pdf.
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To sum up the interaction of research and policy, the Turkish state’s response 
to immigration policies in diverse areas have been quite influential in terms of 
what has been produced in academia. Academia in immigration studies in Tur-
key has taken the world as it is, accepted the laws and implications as they are, 
in realistic terms just as Turkey and the EU did. Migrant tragedies have also led 
many policymakers and researchers to lose their imagination and search for 
pragmatic solutions to structural problems.

The Aegean has been a point of migration throughout history. The Turco-
Greek Population Exchange of 1923 was a devastating 20th-century example 
of this point, through which two states tried to homogenize the population of 
their nation-states. Turkish policy toward the Second World War’s humanitari-
an crisis in the region fluctuated. Although the reaction of the state to migration 
was diverse based on different ethnicities, the financial burden regardless of 
groups was often emphasized. Policymaking in the 1980s was dominated by cir-
cular migration and illegal migration; the 1990s revealed works on geographical 
limitations and refugee rights; the early 2000s witnessed a rise in works regard-
ing securitization, fighting undocumented migration and elaborating on transit 
migration into the EU. Only after 2006-7, with a slight liberalization of immi-
gration policies, have new horizons arisen in research. A paradigm that domi-
nated each period: “population exchange and homogenization; transit country; 
counter-trafficking; promoting safe and legal routes for immigration; readmis-
sion and negotiation; migration crisis”. However, these paradigms do not reflect 
neither the complete realities nor the agencies of the migrants. They just reflect 
responses by the sovereign powers, which adopt almost an ahistorical approach 
to unpreventable border crossings in the Aegean and Mediterranean. Hence, 
without considering the agency of the migrants and the historical meaning of 
Aegean Sea for refugees, the border crossings are automatically assigned the 
adjective “illegal” to this day.

Bibliography
Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Busta Dodecanneso 1, “Trat-

tato di Buon Vicinato fra Turchia e Possedimento,” (Good Neighborhood Treaty be-
tween Turkey and the Possession), 26 June 1931.

ASMAE, Busta Dodecanneso 13, “Voci Tendenziose sulle Isole dell’Egeo,” (Biased Voices 
on the Aegean Islands), 17 September 1937.

ASMAE, Busta Dodecanneso 16, “Notizie da Rodi,” (Information from Rhodes), 13 Janu-
ary 1945, 25 January 1945.

ASMAE, Busta Dodecanneso 16, “Notizie dal Dodecanneso,” (Information from the Do-
decanese), 25 July 1945.

TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/116.84..2, 30 May 1936.
TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/124.882..4, 8 March 1943.
TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30..10.0.0/124.882..12, 2 May 1945.
The National Archives, FO 195/2468, “Telegram from British Consulate General (Symir-

na) to Sir H. Knatchbull-Hugessen (Angora),” 13 November 1940.
The National Archives, FO 371/29932, “Telegram from Ministry of Economic Warfare to 

Foreign Office,” 11 January 1941.
The National Archives, FO 195/2487, Telegram from Sir M. Peterson to Foreign Office, 5 

April 1945.
Alderman, Liz. “Smugglers Prey on Migrants Desperate to Find Back Doors to Europe.” 

Accessed March 11, 2016. https://www.nytimes.com/2016/03/12/world/europe/euro-
pean-union-migrant-crisis-smuggling.html?mcubz=0&_r=0.



Samuk - Papuççular

72

Akcapar, Sebnem Koser, and Dogus Simsek. “The Politics of Syrian Refugees in Turkey: 
A Question of Inclusion and Exclusion Through Citizenship.” Social Inclusion 6, no. 1 
(2018): 176-187.

Aktar, Ayhan. “Homogenising the Nation, Turkifying the Economy.” In Crossing the Ae-
gean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, 
edited by Renée Hirschon, 79-96. New York and Oxford: Berghahn Books, 2003.

Amnesty International UK. “The world’s deadliest sea crossing.” Accessed September 
20, 2017. https://www.amnesty.org.uk/worlds-deadliest-sea-crossing-mediterranean.

Baklacıoğlu, Nurcan Özgur. “‘Building “Fortress Turkey’: Europeanization of Asylum 
Policy in Turkey.” The Romanian Journal of European Studies 7-8 (2009): 103-119.

Cantat, Celine. “Rethinking Mobilities: Solidarity and Migrant Struggles Beyond Narra-
tives of Crisis.” Intersections: East European Journal of Society and Politics 2, no. 4 (2016): 
11-32.

Collyer, Michael. “Stranded Migrants and the Fragmented Journey.” Journal of Refugee 
Studies 23, no. 3 (2010): 273-293.

Danacıoğlu-Tamur, Esra. “Ege’de Büyük Kaçış: II. Dünya Savaşı’nda Adalardan Türki-
ye’ye Mülteci Akını.” Toplumsal Tarih 25, no. 146 (Şubat 2006): 50-55.

Divani, Lena and Photini Konstantopoulou, eds. The Dodecanese: The Long Road to Union 
with Greece: Diplomatic Documents from the Historical Archives of the Ministry of Foreign 
Affairs. Athens: Kastaniotis Editions, 1997.

Dündar, Fuat. İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918). İstanbul: İle-
tişim Yayınları, 2002.

Düvell, Franck. “Transit Migration: A Blurred and Politicised Concept.” Population, Space 
and Place 18, no. 4 (2012): 415-427.

Erdoğan, M. Murat. Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.

European Commission, Migration and Home Affairs. “EU-Turkey Statement One Year 
On.” Accessed July 25, 2018. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/
eu_turkey_statement_17032017_en.pdf.

European Commission, Migration and Home Affairs. “Temporary protection.” Accessed 
October 14, 2017. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/
temporary-protection_en.

European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. 
“Syria.” Accessed October 14, 2017. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/fact-
sheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf.

Featherstone, Kevin et al. The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece, 1940-1949. 
New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Goldring, Luin and Patricia Landolt. “Caught in the Work–Citizenship Matrix: the Last-
ing Effects of Precarious Legal Status on Work for Toronto Immigrants.” Globalizations 
8, no. 3 (2011): 325-341.

Hirschon, Renée. “The Consequences of the Lausanne Convention: An Overview.” In 
Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between 
Greece and Turkey, edited by Renée Hirschon, 13-20. New York and Oxford: Berghahn, 
2003.

Hirschon, Renée, ed. Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population 
Exchange Between Greece and Turkey. New York and Oxford: Berghahn, 2003.

Hirschon, Renée. “Unmixing Peoples in the Aegean Region.” In Crossing the Aegean: An 
Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, edited 
by Renée Hirschon, 3-12. New York and Oxford: Berghahn, 2003.

Hoffmann, Sophia and Sahizer Samuk. “Turkish Immigration Politics and the Syrian 
Refugee Crisis.” Working Paper Research Division Global Issues, no. 01, March 2016.



Meltem, No. 3, Summer 2018

73

İçduygu Ahmet. “EU-ization Matters: Changes in Immigration and Asylum Practices in 
Turkey.” In The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration: Migration, 
Minorities and Citizenship, edited by Thomas Faist and Andreas Ette, 201-222. London: 
Palgrave Macmillan, 2007.

İçduygu, Ahmet. The Irregular Migration Corridor Between the EU and Turkey: Is It Possible 
to Block It with a Readmission Agreement?. Research Report Case Study EU-US Immigra-
tion Systems 2011/14, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di 
Fiesole (FI): European University Institute, 2011.

İçduygu, Ahmet, and E. Fuat Keyman. “Globalization, Security, and Migration: The Case 
of Turkey.” Global Governance 6 (2000): 383-398.

İçduygu, Ahmet, and Kemal Kirişci. “Introduction: Turkey’s International Migration in 
Transition.” In Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in 
Turkey, edited by Ahmet İçduygu and Kemal Kirişci, 1-35. İstanbul: İstanbul Bilgi Uni-
versity Press, 2009.

İçduygu, Ahmet, and Şule Toktaş. “How Do Smuggling and Trafficking Operate via Ir-
regular Border Crossings in the Middle East? Evidence from Fieldwork in Turkey.” 
International Migration 40, no. 6 (2002): 25-54.

İçduygu, Ahmet, Şule Toktas, and B. Ali Soner. “The Politics of Population in a Nation-
building Process: Emigration of Non-Muslims from Turkey.” Ethnic and Racial Studies 
31, no. 2 (2008): 358-389.

International Organization for Migration. “Missing Families Project.” Accessed October 
14, 2017. https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.

Karakuş, Önder. “A Quantitative Analysis of the Growing Business of Organized Crime: 
Structural Predictors of Cross-national Distribution of Human Trafficking Markets 
and Trafficking in Women in Turkey.” PhD diss., Michigan State University, 2008.

Karpat, Kemal. Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics. Mad-
ison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985.

Kaşka, Selmin. “The New International Migration and Migrant Women in Turkey: The 
Case of Moldovan Domestic Workers.” MiReKoc Research Project 25, 2006.

Kelebek. “Çaresizlikten Buradayız Ülkemize Geri Döneceğiz.” Accessed September 30, 
2017. http://www.hurriyet.com.tr/caresizlikten-buradayiz-ulkemize-geri-donece-
giz-40138220.

Keser, Ulvi. Yunanistan’ın Büyük Açlık Dönemi ve Türkiye. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayın-
ları, 2008.

Kingsley, Patrick. “Fewer than 0.1% of Syrians in Turkey in Line for Work Permits.” Ac-
cessed April 11, 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/apr/11/fewer-than-
01-of-syrians-in-turkey-in-line-for-work-permits.

Kirişci, Kemal. “Turkey: A Country of Transition from Emigration to Immigration.” Medi-
terranean Politics 12, no. 1 (2007): 91-97.

Kirişci, Kemal. Managing Irregular Migration in Turkey: A Political-bureaucratic Perspective. 
CARIM-AS 2008/61. Robert Schuman Centre for Advance Studies, San Domenico di 
Fiesole (FI): European University Institute, 2008.

Kofman, Eleonore and Rosemary Sales. “Towards Fortress Europe?.” Women’s Studies In-
ternational Forum 15, no. 1 (Pergamon, 1992): 29-39.

MigPolGroup. “Migration & Mobility.” Accessed September 22, 2017. http://www.
migpolgroup.com/migration-mobility/.

Orient Net. “UNHCR Praises Turkey’s Work Permits for Syrian Refugees.” Accessed Sep-
tember 30, 2017. http://orient-news.net/en/news_show/100179/0/UNHCR-praises-
Turkeys-work-permits-for-Syrian-refugees.

Özçürümez, Saime and Nazlı Şenses. “Europeanization and Turkey: Studying Irregular 
Migration Policy.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 13, no. 2 (2011): 233-248.

Öztürk, Fundanur. “Suriyeli Mülteciler Vatandaşlık Hakkında Ne Düşünüyor?.” Ac-
cessed December 27, 2016. http://www.bbc.com/turkce/36802877.



Samuk - Papuççular

74

Preibisch, Kerry. “Migrant Workers and Changing Work-place Regimes in Contemporary 
Agricultural Production in Canada.” International Journal of Sociology of Agriculture & 
Food 19, no. 1 (2012): 62-82.

Republic of Turkey, Ministry of Interior Directorate General of Migration Management. 
“Statistics.” Accessed December 30, 2016. http://www.goc.gov.tr/icerik3/statis-
tics_1064_4773_10166.

Rhodes Jewish Museum. “Holocaust.” Accessed 13 January, 2013. http://www.rhodes-
jewishmuseum.org/history/holocaust.

Squires, Nick. “A Year on from EU-Turkey Deal, Refugees and Migrants in Limbo Com-
mit Suicide and Suffer from Trauma.” Accessed March 14, 2017. https://www.tele-
graph.co.uk/news/2017/03/14/year-eu-turkey-deal-refugees-migrants-limbo-com-
mit-suicide-suffer/.

Toğral Koca, Burcu. “Deconstructing Turkey’s ‘Open Door’ Policy towards Refugees from 
Syria.” Migration Letters 12, no. 3 (2015): 209–225.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). “Mediterranean Takes 
Record as Most Deadly Stretch of Water for Refugees and Migrants in 2011.” 
Accessed October 14, 2017. http://www.unhcr.org/news/briefing/2012/1/4f27e01f9/
mediterranean-takes-record-deadly-stretch-water-refugees-migrants-2011.html.

Vertovec, Steven. “Super-diversity and Its Implications.” Ethnic and Racial Studies 30, no. 
6 (2007): 1024-1054.

Weisse, Zia. “Turkey Plans to Offer Citizenship to Syrian Refugees.” Accessed July 18, 
2016. http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/03/turkey-plans-to-offer-citizen-
ship-to-syrian-refugees/.

Yıldırım, Onur. Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Pop-
ulations, 1922-1934. New York: Routledge, 2006.

Yükseker, Deniz. “Shuttling Goods, Weaving Consumer Tastes: Informal Trade Between 
Turkey and Russia.” International Journal of Urban and Regional Research 31, no. 1 (2007): 
60-72.



Güncel / Contemporary



2011’de başlayan Suriye Savaşı, Türkiye’deki göç ve göçmen algısını radikal biçimde etkiledi. Sa-
vaşın başlamasından önce, Türkiye’deki Ortadoğulu göçmen profilini ağırlıklı olarak Irak, İran ve 
Afganistan’dan gelen siyasi sığınmacılar oluşturuyordu. Bu sığınmacılar, Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’deki ofislerine başvuruda bulunup üçüncü bir ülkeye mülteci 
olarak gönderilmeyi beklerken yaşadıkları acılar kamuoyunun dikkatini çekmiyordu. Türkiye’ye 
yönelik kitlesel göç hareketleri son olarak 1988’deki Halepçe katliamı ve 1990-1991 arasındaki 
Körfez Savaşı sırasında yaşanmıştı ve sonrasında binlerce insanın savaş sebebiyle ülkesini terk 
etmek zorunda kalabileceği gerçeği neredeyse tamamen unutulmuştu. Ancak Suriye Savaşı, bu 
görünümü ansızın değiştirdi. Kısa sürede sona ereceği düşünülen savaş yedi buçuk yıldır devam 
ediyor ve resmi rakamlara göre Türkiye’de üç buçuk milyona yakın Suriyeli göçmen bulunuyor.

Bu kitlesel zorunlu göç Türk toplumunun ideolojik reflekslerini test eden bir başka mesele 
haline geldi. Başlangıçta “misafir” olarak görünen bu göçmenlere ilişkin algı zamanla dönüşerek 
dışlayıcı, suçlayıcı hatta saldırgan bir nitelik kazandı. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan 
yanlış bilgi ve yalan haberlerle hırsızlık, cinayet ve tecavüz suçlarıyla ilişkilendirildiler; ülkele-
rinden kaçıp Türkiye’nin kaynaklarından haksız olarak yararlanmakla suçlandılar.1 Halbuki, aynı 
zaman zarfında mültecilerin Türkiye’de maruz kaldığı şiddet, tecavüz ve ekonomik sömürü hikâ-
yeleri anaakım medya kurumları tarafından bile haber yapılır olmuştu.

Akdeniz’de Savaş ve Göç, genel olarak göç etmek zorunda kalan insanların, özellikle de 
Türkiye’deki Suriyelilerin ötekileştirilmesi sorunundan yola çıkan bir belgesel fotoğraf projesi. 
“Sunuş” yazısındaki ifadeyle “farkındalığa ve bilinçlenmeye katkıda” bulunma motivasyonuyla 
gerçekleştirilen proje sergi, İzmir Akdeniz Akademisi tarafından 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde 
düzenlenen Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu kapsamında 3-30 Kasım 2017 tarihleri 
arasında açık kaldı ve aynı zamanda katalog olarak yayımlandı.2 Serginin küratörlüğü, kendisini 
“dünyayı, doğayı, kültürleri görsel ve düşünsel bir çerçeve çizerek ele alan fotoğrafçı ve yazarla-
rın bir araya gelip çalışmalarını sundukları bir kooperatif”3 olarak tanımlayan Postseyyah girişimi 
tarafından oluşturulmuş. Akdeniz’de Savaş ve Göç projesinin fotoğraf editörü Umut Kaçar ve yazı 
editörü Mehmet Sait Taşkıran aynı zamanda Postseyyah’ın editörleri arasında yer alıyorlar. Proje-
de yer alan 11 dosyadaki tüm fotoğraflar aynı kooperatifin üyelerine ait.

Yukarıda değindiğimiz farkındalık yaratma ve bilinçlendirme kaygısı fotoğrafların tümüne de-
ğişen oranlarda gerçekçi, bilgilendirici ve belgeleyici bir yaklaşımın sızmasıyla sonuçlanmış. Bu 
yaklaşımıyla proje, aynı bağlamda benzer bir kaygıyla üretilmiş olan ve 2015’de SALT Galata’da 
sergilenen, Atıf Yılmaz ve Dilek Winchester’in kuratörlüğünü yaptığı ve çokuluslu sanatçıların kav-
ramsal ve kurgusal boyutu daha baskın işlerinden mürekkep Apricots From Damascus (Şam’da 
Kayısı) sergisinden farklılaşıyor.4

* İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü
** İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü 
1 Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı’nın imzacısı olan teyit.org girişimi, Suriyeli göçmenler hakkındaki birçok yan-

lış bilgi ve yalan haberi doğrulama mekanizmasından geçirmektedir. Bunların bir kısmı için bkz. “Türkiye’de ya-
şayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 14 yanlış bilgi”, 21 Eylül 2017, https://teyit.org/turkiyede-yasayan-suri-
yelilerle-ilgili-internette-yayilan-14-yanlis-bilgi/, erişim tarihi 13 Ağustos 2018. Türkiye’deki Suriyelilerin yaşam 
koşulları ve onlara yönelik toplumsal algı hakkında kapsamlı bir araştırma için ayrıca bkz. M. Murat Erdoğan, 
Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018).

2 Kataloğa Akademi Kitaplığı’ndan erişmek mümkün: http://www.izmeda.org/Pages/AkademiKitapligi.aspx
3 http://www.postseyyah.com/hakkimizda/, erişim tarihi 7 Ağustos 2018.
4 http://apexart.org/exhibitions/akin-winchester.php, erişim tarihi 15 Ağustos 2018.
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Sergiyi ve akabinde yayımlanan kataloğu bu bağlamın ve bu çabanın önemi etrafında değer-
lendirmek gerekiyor. Gözümüze çarpan hususların başında, sergiye ve kataloğa hâkim “bilgilen-
dirme” çabasıyla tezat oluşturan bir sunum sorunu geliyor. Fotoğraf serilerinin tamamı belgesel, 
büyük kısmı da etnografik niteliğe sahip olma kaygısı taşıyor ama genel bir bağlam sunmaktan 
öteye geçmeyen kısa sunuş paragraflarının dışında fotoğrafların çekim yeri, zamanı ve öznelerine 
dair hiçbir bilgi verilmiyor. Belgesel fotoğraf ve görsel etnografi alanında, görsel malzemeye eşlik 
eden bu türden bilgi genelde o malzemenin kurucu bir öğesi olarak görülür. Özelikle “farkındalık 
yaratma” misyonu ile oluşturulan böylesi bir projede bu bilgilere yer verilmemiş olması, işleri 
bağlamlarından koparan ve genel anlamda serginin etkisini azaltan bir eksiklik.

Bu eksiklik, özellikle serginin ilk kısmını oluşturan Umut Kaçar ve Mehmet Kaçmaz’ın “Sa-
vaştan Önce Suriye” fotoğraflarındaki gibi, anlatımsal kaygının ikinci planda kaldığı gezi/anı fo-
toğrafları söz konusu olduğunda, sergilenen işlerin düşünsel açıdan önemini törpülüyor. Kürşat 
Bayhan ve Çağdaş Erdoğan’ın fotoğraflarından oluşan “Suriye Savaşı” kısmında ise bu açıklama 
noksanlığı, ustalık açısından (sonraki lehine) farklı düzeylerde duran ve dolayısıyla farklı sanat-
çıların ellerinden çıktığı izlenimi uyandıran renkli ve siyah beyaz fotoğraf serilerinin hangisinin 
hangi fotoğrafçıya ait olduğunu anlayabilmemize dahi olanak sağlamıyor.

Mehmet Kaçmaz ve Tolga Sezgin’in mülteci kamplarındaki günlük hayatı konu eden “Çadır 
Kent” ve Çiğdem Üçüncü’nün mültecilerin Midilli Adası’na varışlarını konu eden “Bot; Ölümcül 
Yolculuk” serilerinin araştırmacı boyutu hem belgesel hem de estetik düzeyde zayıf kalıyor. Bu 
fotoğraflar halihazırda söz konusu trajedinin anaakım medyadaki temsiliyetini örgütleyen ve ma-
alesef artık bize banal gelen yüzeysel temsillerden farklılaşan, daha derinlikli imgeler sunamıyor. 
Oysa, kısa anlatısal çerçeveler bu fotoğraf dizilerinin kaygısını taşıdıkları “belgesel” niteliğini güç-
lendirip onları başka bir düzlemde değerlendirmemize olanak verebilirdi.

Paşa İmrek’in “Kobanê’de Bir Okul” ve Hüsamettin Bahçe’nin “Ezidiler: 73. Ferman” dizile-
rinin sunuş yazıları bizi işleri çevreleyen koşullar ve olaylar hakkında biraz bilgilendirdiği için, 
benzer bir amatörlük taşısalar da belgesel işlevlerini bir ölçüde yerine getiriyorlar. Kürşad Bay-
han’ın “Şu Şişeleri” dizisi, serginin kavramsal, teknik ve belgesel nitelikleri bakımından en güçlü 
işi olarak öne çıkıyor. Bayhan’ın fotoğrafları mültecilerin yolculukları boyunca yanlarında taşıdık-
ları, onların hayatta kalma mücadelelerinin simgesi haline gelen plastik su şişelerini çaputtan 
yaptıkları taşıma kılıfları içerisinde yalıtılmış beyaz fon üzerinde resmediyor.
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Sergideki kavramsal yönü güçlü bir başka iş ise, fotoğraf tekniği açısından aynı beceriyi ya-
kalayamamış olsa da Sinan Kılıç’ın yolculukları sırasında ölen mültecilerin gömüldüğü kimsesizler 
mezarlığına dair “412 Ada; Kimsesizler Adası” serisi. Kılıç’ın fotoğrafları çoğu isimsiz kalmış ve me-
zar taşı yerine bir numara iliştirilmiş sıra sıra kabirleri oldukça yalın bir şekilde siyah-beyaz olarak 
belgeliyor. Kerem Yücel’in mülteci bireyleri ve aileleri barındıkları geçici mekânlarda, kameraya 
poz verir şekilde fotoğrafladığı “Misafir” başlıklı seri de serginin belgesel derinliği olan, daha 
yetkin işleri arasında. Yücel’in fotoğrafları mültecilerin barındıkları yalın odalarda, çadırlarda 
veya kapı önlerinde poz veren mültecilerin ifade dolu bakış, jest ve duruşlarını, içinden geçtikleri 
mekânla ve kamerayla kurduğu ilişkileri tespit ediyor.

Serkan Çolak’ın “Ülkeden Uzakta” serisi benzer bir düşünceyle hareket ederek okul duvarın-
daki manzara resmi önünde poz veren mülteci çocukları görüntülüyor. Fakat bu manzara resmi 
önündeki çocuk portreleri, Yücel’in fotoğraflarındaki gibi öznelerinin barındıkları geçici mekân-
larla olan ilişkisini ifşa etmediği, hatta tam tersine, onları içinden geçmekte oldukları sosyal ve 
fiziksel çevreden yalıtarak sunduğu için, benzer bir ifade gücünü yakalayamıyor.

Serginin bizleri mahrum bıraktığı açıklayıcı bilgiye en fazla ihtiyaç duyan işlerden biri Gen-
cer Yurttaş’ın “Profil Fotoğrafları” serisi. Sosyal medyanın mültecilerin yoksun kaldığı bir ifade 
alanı olduğu savıyla hareket eden Yurttaş, bu fotoğraflarda genç erkek göçmenleri İstanbul arka 
planında poz verir bir şekilde görüntülüyor. İstanbul manzaraları önünde, bireyselliklerini ifade 
etmek kaygısıyla özenle kurgulandığı aşikâr kıyafetler ve duruşlarla poz veren genç erkeklerin 
fotoğrafları, bir yandan moda fotoğrafçılığının görsel diline öykünürken, öte yandan da kurguladı-
ğı bireyliklerin iğretiliği ve arka planlarını oluşturan manzaraların sıradanlığı vasıtasıyla bu görsel 
dille tezat oluşturup onun parodisini üretiyor. Kavramsal çerçeveyi oluşturan savın ciddiyetine 
nazaran görsel dilin parodik niteliği arasındaki gerilimden türeyen ikircikli temsil rejimi Yurttaş’ın 
fotoğraf serisini dikkate değer kılıyor.
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Akdeniz’de Savaş ve Göç takdire değer bir duyarlılığın ve çabanın ürünü; düşündürücü bir 
sergi. Sergideki işlerin bazıları ciddi bir düşünsel olgunluk ve yaratıcı yetkinlik arz ediyor. Top-
lumsal kanaat aygıtlarınca sıkça işlenen, trajik imgeler ve günlük karşılaşmalarla doygunlaşmış 
bir hikâyede bu kanıksanmış kanaatlere ve imgelere alternatif oluşturacak başka bakış açıları ve 
imgeler üretmek oldukça zorlu bir iş. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, sergideki birkaç fotoğraf dizisi 
bu zorluğu belirgin bir olgunluk ve yaratıcılıkla aşmış görünüyor. Mesela, Bayhan’ın, Yücel’in, 
Yurttaş’ın fotoğrafları hatırlatıyor ki bizlere, bu insanların büyük kısmı yurtlarında kalıp etraflarını 
saran iç savaşta herhangi bir tarafa tabi ya da dahil olmaktansa kaçmayı seçmişler; bir şiddet 
diyarının yerlisi olmaktansa, yüzlerce kilometre yürüyüp dilini bilmedikleri bir ülkenin yabancısı 
olmayı yeğlemişler; ölümü göze alarak yaşamlarına sahip çıkmışlar. Bu insanlık trajedisinin özün-
de insanca yaşama azmi var. Mülteci zavallı, aciz, çaresiz bir kader kurbanı değil; bedeli yokluk 
ve sefaletten geçse de kaderine sahip çıkma istenci, başka bir yerde yeni bir yaşam kurabilme 
gücü var onun. Zaten her göç zorunlu ve her göçmenin hikâyesi de nihayetinde “başka bir hayat 
mümkün”den ibaret değil mi? O halde, bu fotoğrafların yaptığı gibi, bu istenci ve gücü önce gö-
rüp, tanıyıp, sonra o istencin ve gücün sahibine kucak açmak, “iyi ki geldin” demek gerekiyor.

Serginin sunumundaki açıklama eksikliğini belgesel ve etnografik fotoğrafın belgeleme ve 
bilgilendirme işlevlerine atıfta bulunarak, bu açıdan eleştirdik. Fakat belgesel işinin, onu üreten 
açısından, bu kamusal işleve görünürde ters düşen ama başka bir noktadan ona eklemlenen bir 
yönü de var. Trinh T. Minh-Ha’nın Senegalli kadınlarla yaptığı deneysel belgesel Reassemblage’da 
(1982) doğrudan ifade ettiği gibi, belgeselci için yaptığı işin özü “ötekileri anlatmak”, “onların 
yaşamını açıklamak” değil; “ötekilerle birlikte olmak, onların yanında durmak”. Bu sergideki fo-
toğrafların hepsi, teknik yetkinlikleri ve yaratıcı becerileri ne düzeyde olursa olsun, bu tecrübeyi 
yansıtıyor.
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Thierry “Titi” Robin, henüz “world music” (dünya müziği) kavramı icat edilmemişken ken-
dine has bileşimler karmış, ileriki yıllarda müzik endüstrisinin cılkını çıkaracağı “dünya 
müziği”nin karşısına “müziğin dünyası” fikrini koymuş öncü isimlerden biri. 1980’lerin 
sonunda, Fransız müziği yeni atılımlar yapmak için çırpınırken, arayış içine düşmüşken, 
kendi gerçekliğinden damıttığı müziğinde elektrikli bas ile gaydaya, klarnetle buzukiye 
aynı sahnede alan açmış, bugünlere uzanan bir bakış için yol gösterici olmuş. Peşine 
düştüğü derdi ve yarattığı cümbüşü ilkin Romanlar ve Ortadoğu halkları anlamış. Ro-
bin kendi alanını enginleştirirken, onlar da kendisine sürekli yeni ifade imkânları açmış. 
1990’ların başından bugünlere uzanan yolculuğu boyunca Endülüs, Fars, Güney Avrupa, 
Balkan, Hint ve Kuzey Afrika coğrafyasıyla temasını sürekli güçlendirmiş Robin ile İzmir 
Akdeniz Akademisi’nin 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlediği “Uluslararası 
Devinen Akdeniz Sempozyumu”nun açılışında, Mehdi Nassouli ile vereceği konserin ön-
cesinde konuştuk.
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Yeni bir şehre geldiğiniz zaman ne hissettiğinizi merak ediyorum. İlk neye bakıyor, neye kulak 
veriyorsunuz?

Basit gibi görünüyor ama zor bir soru… Haziran 2016’da Yaşar Kemal’e adayarak çıktığımız turne 
kapsamında İzmir’e geldiğimde şunu hissetmiştim: Birbirinden farklı akan ırmaklar var sanki; aynı 
anda farklı kollardan bir sürü şey akıyor fakat tümü bir yerde birleşiyor. Şehir, bu akışları bütün-
leştiren bir karaktere sahip. Çoğu Akdeniz şehri gibi aslında. Ne var ki İzmir’in Akdenizli kimliğinin 
ne kadar farkında olduğunu ölçemiyorum.

Ben durduğum an yoruluyorum ama rahatlattığı kadar rahatlığı dayatan türden bir yavaşlığı 
var İzmir’in… Diğer yandan köklü hoşgörü kültürü ve kendi yaşam biçimine sıkı sıkıya bağlılığı, o 
Akdenizli halinde direnişi beni çok etkiliyor.

Akdeniz kültürünün içinde yetişmiş her birey için olduğu gibi, benim için de “Smyrna”, çok 
şeyi ifade ediyor. Adını duymak bile heyecanlandırıyor. Gerçi biz müzisyenlerin ortak derdidir: 
Gittiğimiz her şehirde vereceğimiz konserin hazırlık telaşına düşeriz ve şehre çok zaman ayırama-
yız. Çoğunlukla kaldığımız bölge üzerinden o şehri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırız. İzmir’i 
daha yakından tanıyorum. “Smyrna” dendiği zaman akla gelen ne varsa tamamının güncel izlerini 
sürmek, bana mümkün görünüyor.

2015 yazında, Cunda’da düzenlenen “Fabrikada Sanat” başlıklı toplantıda, müziğinizi Akdeniz 
havzasının dışına taşırdığınızdan bahsetmiş, “müzikal açıdan bakarsak Epir, Hint, Berberi veya 
Anadolu müziklerini beraberce düşünebiliriz” demiştiniz.

Bu çok tehlikeli bir konu. Her şeyden önce bu önerim tamamen kendi bakışıma, birikimlerime ve 
bireysel algılamama dayanıyor. Öncelikle bunun altını çizeyim. Zira böyle bir laf edince işin içine 
etnomüzikoloji, tarih, antropoloji gibi pek çok alan giriyor ki benim böyle bir tezi genelleştirmek 
gibi bir iddiam veya çabam yok.

İki şeyi birbirinden ayırmak lazım: Benim sanatsal çizgim ve meselenin bilimsel çerçevesi. 
Kendimi bilimsel çerçevede tezler öne sürecek bir pozisyonda görmüyorum. Ne var ki bir otodi-
dakt olarak, kendimi şanslı görüyorum. Müzikal dilimi ve bileşimimi oldukça erken bir zamanda 
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buldum. Her ne kadar ilk kayıtlarımı 1980’lerin sonunda yaptıysam da o dönemde kaydettiğim 
parçalarımın önemli bir kısmını 1970’lerde bestelemiştim. Bu parçaları hâlâ çalıyorum. Zamana 
yenik düşmediler veya dinleyicim o parçaların bunca zaman öncesine ait olduğunu hiç düşünme-
di. Dolayısıyla müziğim, ilk günden bu yana çok geniş bir coğrafyadan beslenerek hayatiyetini 
kaybetmeden bugünlere ulaşmış görünüyor.

Bugünden bakarak, yolculuğunuz boyunca kurduğunuz formülleri de hesaba katarak, müziğinizin 
vardığı noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her müzisyen, çıktığı yolculuk boyunca kendini aşan ve aşmaya devam eden bir meseleyle baş 
etmeye çalışır: İçinde dolandığı müzikal hatlarla kurduğu ilişkiyi anlamak, tanımlamak ve o ilişkiyi 
nasıl kurduğunun adını koymak. Benim alanımda son otuz, kırk yıldır belirginleşen bir hat var 
fakat ben o hattı çok daha gerilere gidip bakarak anlamlandırmaya çalışıyorum. Meselenin özünü 
uzun yıllar boyunca o hattın içinde kaldıktan sonra, ancak bunun dışına çıkıp bakarak anlaya-
biliyorsunuz. Geleneklere bağlı kalarak müzik yapmak, müzikal gelenekleri buluşturmak, bes-
lendiğiniz müzikler arasında sağlıklı bağlamlar kurmak, kolay olmadığı kadar sonu olmayan bir 
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yolculuk. Bu yolculuk boyunca müzisyen olarak defalarca değişim geçiriyorsunuz. Karşınıza çıkan 
meselelere bakışınız yol boyunca değişebiliyor veya yaşadığınız tecrübeler çeşitlendikçe yeni-
den şekillenebiliyor. O yüzden net tanımlar yapmaktan, tezler öne sürmekten ısrarla kaçınıyorum.

Bestelerken, kendi bileşiminizi yaratırken, ürünü doğal bir fışkırmanın sonucunda ortaya 
çıkartıyorsunuz. Müziğinizin ne kadar canlı olduğu, hayatla doğrudan temasını ne kadar koru-
yabildiği de bu fışkırmanın devam ediyor olup olmadığıyla bağlantılı. Neyi niye öyle yaptığınızı 
ancak aradan epeyi zaman geçtikten sonra anlamlandırabiliyorsunuz. İlk başladığımda müziğimi 
hakkıyla anlayanlar ve ondan doyasıya keyif alanlar Romanlarla Ortadoğululardı ama bu kendili-
ğinden öyle oldu. Neden kendiliğinden öyle olduğunu, bu sahiplenmenin hangi saiklere dayan-
dığını ise zamanla kavradım.

Ben Fransız müziği yaptığımı düşünüyorum ama benim yaşadığım Fransa’nın müziğini yapı-
yorum. Romanlar, Berberiler yüzyıllardır bu topraklarda vardı. Müziğimi düğünlerinde, vaftizlerin-
de, kutlamalarında bu insanlarla yan yana terleyerek ortaya çıkardım. Fransızlar çıkıp da bana ne-
den rock veya reggae yapmadığımı sorduğunda, bu sorunun ne kadar yanlış olduğunun farkında 
değildim. Ben içinde yaşadığım gerçeklerin müziğiyle meşguldüm. Bana bu soruyu soranlar ise 
içinde yaşadıkları fantezi dünyasının müziğini yapmaya çalışıyordu. Dolayısıyla soruyu soranlar 
küresel medyanın onlara dayattığı müziklerle ilgiliydi; benim müziğimse içinde yaşadığım toplu-
mun ürünüydü. Başlarda, bu soruya cevap bulma meselesini çok ciddiye alıyordum ama kırk yıl 
sonra, sorunun baştan yanlış olduğuna aymış durumdayım. Başka bir deyişle, artık yanlış sorulara 
doğru cevapları verebilecek yaştayım.

“Dünya Müziği” tanımı, zaten baştan sorunlu; adından belli. Ünlü veya ünsüz, müzik endüstrisinin 
kendi bileşimlerini yaratmak üzere farklı coğrafyalardan ve kültürlerden yola çıkan her müzisyeni 
önünde sonunda içine sıkışmaya zorladığı bu kutu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Daha en başından itibaren gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse kültürel anlamda düzenle 
kurmaya kalkıştığı ilişkiler açısından, “dünya müziği” kavramından huzursuz olmuş biriyim. Zaten 
zaman gösterdi ki bu kavram, her şey göz önünde bulundurulduğunda, Batılıların salt “Doğu”ya 
ait görüp oraya indirgedikleri müzikal kültürlerin özensiz bir biçimde yağmalanmasına çanak tut-
sun diye icat edildi. “Batı”, sadece gittiği coğrafyaların müzikal geleneklerini, repertuvarını ve 
yerel yeteneklerini eşelemekle kalmadı; elde ettikleri üzerinden, kendi yerinde doğal halinde 
akan ve bin yılların sonucunda olmuş çok değerli üslupları, gelenekleri ürünselleştirmek üzere 
alışılageldik biçimlere dönüştürdü. Buna şaşırmıyoruz; şaşırmak yersiz olur.

İzmir’e konuk olduğumuz projem, “Taziri”, ortak denizimizin kuzey ve güney sahillerini bir-
birine bağlayan bir “Akdeniz blues”u. Gnawa müziğini merkeze koymakla beraber çok geniş bir 
coğrafyadan damıttığımız sayısız unsuru içeriyor. Artık müzikal bileşimlerin formüllerini sorgu-
lama zamanlarının geride kalması gerektiğine inanıyorum. Bu ekiple, biraz da Devinen Akde-
niz Sempozyumu’nun başlığına gönderme yaparcasına deniz-kara ilişkisini, hareketi, devinimi 
sorguluyoruz. Kendime ve köklerime dair sorular bunlar, ayrıca. Müziğimizle ne anlatmaya, neyi 
söylemeye çalışıyoruz? Artık beni bu ilgilendiriyor. Hareket, diyalog, şiir, hikâye… Mesele bu.

Fransızcadan çeviren: Serhan Ada

“Dünya müziği” kavramından huzursuz olmuş biriyim. Zaman, bu kavramın “Doğu”ya 
ait görülen, oraya indirgenen müzikal kültürlerin özensiz bir biçimde yağmalanmasına 
çanak tutulması için icat edildiğini gösterdi.
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Öncelikle birlikte yaşamak terimine itirazla başlamak isterim. Çünkü eğer bir birleşmeden (unifi-
cation), bir bağlanmadan bahsetmiyorsak, birlikte yaşam ifadesi uygun değil. Birlikte yaşamanın 
kendi kültürümüzdeki anlamı bağlanmayı ifade eder: Bir tür bağlanmayı...

Bu, İngilizce with ya da Fransızca avec edatlarıyla ifade edilen şeydir. Oysa bir ortamın pay-
laşılmasından bahsediyorsak, örneğin bir toplumun üyeleriysek with edatı değil, together zarfıdır 
söz konusu olan; yani birliktelik değil bir aradalıktır. İkisi arasındaki fark esasen şudur: Birliktelik 
aradaki dolayımın kalkmasıdır; bir aradalık ise dolayımsal bir paylaşımdır. Daha doğrusu bir or-
tamda bir arada olmak gerçekten de “arada” (in-between) olmaktır; karşılıklı bağlanma değil, 
farklı ilişkilenmeleri mümkün kılan aradalık halidir.

Klasik anlamda köy ve kenti birbirinden ayıran şey de işte budur: Kendiliğinden, hatta ne-
redeyse “doğal” bir birlikte olma hali, dolayısıyla benzerlik kuran bir bağ ile iradi bir bir arada 
olma hali, farklı kalma şansı arasındaki fark. Artık kentin de tarihsel “doğallığından” bahsediyor 
olduğumuz bir zamanda yaşıyor olsak da kentler de artık içine doğulan yerler olsa da kent her-
hangi bir “yakınlık” olmaksızın katılınabilen yerdir. Bunu kentin aynı zamanda üretim ilişkilerinin 
farklılaşmasını taşıyan bir mekân olmasında da temellendirebiliriz. Bir mekânı kent yapan şey, 
farklı insani etkinliklerin bir arada olabilmesidir. İnsani etkinliklerin farklılaşmasının ürünü olan 
kent, hâlâ bu farklılaşmayı ve farkları taşıyabiliyorsa vardır. Tersi durumda, kenti sadece ekono-
mik etkinlikle tanımlamaya başladığımız durumda, kentler üretim köylerine dönüşmüş olur. Belki 
aktüel olarak tüm kentlerin aynılaşmasının nedeni de budur.

Tam bu noktada kentin referansının sadece yaşamak olmaması gerektiğini söylemeliyiz. 
Canlılığın sürdürülmesi anlamında yaşamak fiiliyle (living) bağlanan bir co-living terimi aslında 
yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için işbirliğine işaret eden bir kavramsa eğer, kentin referansı 
esas itibarıyla ekonomik etkinlik olur. Oysa kent tek biçimli etkinlik alanı değil, yalnızca canlılı-
ğı, yaşamı sürdürme etkinliklerinin alanı değil, tam tersine insani etkinlikler dediğimiz, üretim 
etkinliğine indirgenemeyecek etkinliklerin de alanıdır. Kenti köyden ayıran şey de budur; doğal 
ihtiyaçlardan farklılaşmış insani ihtiyaçlara yanıt vermesidir. Estetik, politik vb. etkinliklerin çeşit-
lilikle gerçekleştiği alandır kent.

Bu özelliklerinden dolayı belki doğru terim kentte yaşamak değil, kentte ikamet etmek (habi-
tation) olmalıdır. İkamet etmek, bir mekâna yerleşmek, aslında o mekânın kültürüne katılmak 
anlamına gelir. Yerleşmek fiili burada artık, bir ortaklığa dahil olmak, o ortaklığın değer ve alış-
kanlıklarını paylaşmaktır, bir habitusa bağlanmaktır.

Bir mekâna yerleşmek, o mekânı kendi ilgileriyle sürekli dönüştürmek ve o mekânı kültürel 
bir ortam haline getirmek aslında bir yaşamı sürdürme işbirliği değildir. Tersine kent esasen farklı 
ilgilerin karşılaşma alanıdır. Tam da bu karşılaşma nedeniyle bir çatışma (conflict) ama aynı za-
manda çekişmeli (agonistic) bir kaynaşma alanıdır.

Antikler bu nedenle, bir yerde bir arada yaşayanların bu karşılaşma ile aralarında kurdukları 
bağa hemşerilik, ethos derler. Hemşerilik içine “doğulan” bir bağın adı değildir, yaşamayı seçti-
ğiniz bir yerde kurduğunuz iradi bağın adıdır.

Mekâna Yerleşmek, Yaşamı Paylaşmak:
Bir Arada Yaşamak*
Nilgün Toker Kılınç**
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Roma’dan itibaren, bu karşılaşma ile oluşan kültüre habitus adı verildi. Kastedilen ortak dav-
ranış kuralları, karşılaşanların birbirleriyle kurdukları ilişkilerin etik kodlarıdır. Aslında bir ortak 
yaşam tarzını ifade eden bu kavram, her bir kente özgü bir yaşam tarzının olması gerektiğini de 
bize öğretir. Kent kimliğinin dayanağı da budur: O kentte birlikte yaşama tarzına ve dolayısıyla 
kültürüne sahip olma. Bir tarzın olabilmesi, kentlerin aynı biçimle tasarlanmış, biçimlendirilmiş ve 
inşa edilmiş yapılar olarak düşünülmemesi, tam tersine hemşerilerin özgür edim ve etkinlikleriyle 
kurdukları, diğerlerinden farklı bir tarza sahip olmalarını mümkün kılan dinamik alanlar olarak 
görülmesi gereklidir.

Kent doğal birlikteliklerin kavramlarıyla okunamaz. Örneğin aile bağıyla, hısımlıkla açıklan-
dığında kent, köyün kavramlarıyla okunmuş olur. Kentin yurttaşları arasındaki bağın dayanağı 
“sevgi” değil, eşit ve farklı olduğunun kabulüne dayalı “saygı”dır.

Saygı, tanıma (recognition) ilişkisini ön gerektirir. Diğerinin varlığını ve ilgisinin farkını kabul 
etme, onun ilgisinin kendi ilginle aynı olmasını değil ama eş-değer olmasını ilan etmedir.

Bu eş-değerlik nedeniyle kent, herkesin kendi ilgisini, özgürlüğünü diğerlerinin huzurunda 
gerçekleştirmesini mümkün kılacak olan dolayımın adıdır. Bir arada yaşam da budur. Kendisini 
diğerlerinin huzurunda görünür kılma alanı. Bu nedenle her bir insani edim, kendi değer onayını 
almak ve dolayısıyla her bir kişi kendi değerini diğerinin dolayımıyla tanımak için bu bir aradalık 
haline ihtiyaç duyar. Kent yurttaşlarının birbirlerinin varlığına bağlı varoluşlarının anlamı budur. 
Diğerinin olmadığı yerde ben kurulamaz.

O halde bu bir aradalığı koruyacak kavramın ne olduğunu söyleyerek bitirelim: Özen. Her bir 
kentlinin hemşerisine göstermesi gereken özen ama daha önemlisi bu mekânı kent kılmakla yü-
kümlü olanların, bu dolayımın özgür bir karşılaşma mekânı olarak varlığını sürdürmesiyle yükümlü 
olanların tümünün yurttaşlara göstermesi gereken özen.

Özen, kentin ortak yaşamının dayanağı olacak ahlaksal kod olarak da okunabilir. Hemşerilik 
bağı, herkesin birbirine özenli davranmasını gerektiren, bu nedenle de diğerinin özgürlüğüne ve 
farkına saygıdan kaynaklanan sorumluluk içeren bir bağdır.
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Bu yazı Doğu Akdeniz coğrafyasında geleceğe yönelik alternatif bir yapılanma ve bölgesel bir 
yönetişim sistemi oluşturma üzerine düşünmek için kaleme alınmıştır. Tarihsel yaşanmışlıklar bu 
uğraş için fikir vermek ve çıkarımlar yapmak için hayli güçlü ve zengin bir zemin oluşturuyor. 
Burada söz konusu olan, tarihe ve bilgiye dayanan düşlemlerimizin geleceğin Doğu Akdeniz’inin 
iktisadi, siyasi ve kültürel mimarisini biçimlendirmeye götüren yapı taşlarına dönüşebilme olasılı-
ğıdır. Böyle bir uğraş için, bu yazıda merkezinde Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın olacağı bölgesel 
bir “yönetişim sistemi” öngörmekteyim.

Dünya devam etmekte olan “büyük ölçekli tarihsel bir değişim sürecinden” geçiyor. Dün-
ya siyasi iktisadında ve farklı coğrafyalarda yeni düzen arayışları sürmekte, kurulmaya çalışılan 
sistemler bozulup yeniden şekillenebilmekte. Bu sürecin bir sonucu olarak Doğu Akdeniz’in de 
anlamı ve tanımı küresel ve bölgesel aktörler için değişmektedir. Doğu Akdeniz bu değişim çer-
çevesinden bakıldığında Balkanlar, Ortadoğu, Karadeniz ve Kafkaslar’ı da içine alan bir bölge ola-
rak düşünülmelidir. Bu anlamda bu coğrafyayı “Geniş Doğu Akdeniz” bölgesi olarak tanımlıyorum.

Bölgesel ve küresel siyasi ve iktisadi aktörler, bölgedeki bu değişim ve dönüşüme doğal 
olarak tepki vermekte ve dönüşümü, çarpıcı bir biçimde, kendi ihtiyaç ve çıkarları ekseninde 
şekillendirme çabalarına girmektedir. Türkiye yakın zamanda bu değişim sürecine iki şekilde 
tepki verdi. Bunlardan ilki “Avrasyacılık”, diğeri de “stratejik derinlik” ya da “neo-Osmanlıcık” 
kavramıyla açıklanan yaklaşımlardır. Bunlardan ilki kuzey komşuları ve özellikle Rusya ile işbirliği 
çerçevesinde; ikincisi ise eski Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde, özellikle Ortadoğu mer-
kezinde ve dinsel birliktelik temelinde nüfuz alanları yaratmayı hedeflemektedir. Bu girişimlere 
hızlı bir bakış hem “Avrasyacı” yaklaşımın hem de “stratejik derinlik” coğrafyalarının Geniş Doğu 
Akdeniz’in biraz önce tanımladığım sınırlarıyla ya kısmen ya da aşağı yukarı örtüştüğünü göste-
recektir. “Avrasyacı” yaklaşım bölgedeki merkezi Türkiye-Rusya ekseninde kurarken, “stratejik 
derinlik kavramı” ise kendi coğrafyasında “düzenleyici motor” rolünü Türklere vererek Türkiye’yi 
bölgenin merkezine koymaktadır.

Ancak uluslararası ortamdaki büyük ölçekli değişim sürecinde bu yaklaşımların bölgeyi yeni-
den şekillendirmeye yönelik alternatif girişimler olduğu, diğer başka aktörlerin de bölgeye yöne-
lik “Büyük Ortadoğu”, “AB Komşuluk Projesi” gibi farklı değerlendirme ve projelerinin olabileceği 
düşünülmelidir. Bu da Geniş Doğu Akdeniz Bölgesi’nde alternatif yapılanmaların modellenebile-
ceği ve farklı bölgesel “düzenleyici motorlar”ın önerilebileceğini beraberinde getirmektedir. Bir 
başka deyişle, potansiyeli olan diğer aktörlerin bölgede “tek başlarına” ya da “işbirliği içinde” 
farklı “düzenleyici motor” alternatifleri ortaya çıkabilecekleri ve bu alternatiflerin entelektüel dü-
zeyde geliştirilip uygulanabilirliklerinin modellenebileceği göz önünde tutulmalıdır.

Bu yazıda Geniş Doğu Akdeniz bölgesi için böyle bir entelektüel değerlendirmeyi gelişmekte 
olan haliyle de olsa bir alternatif bakış, yaklaşım olarak sunmaya çalışacağım.

Doğu Akdeniz’de Geleceğe Geçmişten 
Bakmak: İmparatorluklar, Ulus Devletler ve 
Bir Yönetişim Düşlemi
M. Fatih Tayfur*

Meltem
İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi
No. 3, Yaz 2018, 86-91, DOI 10.32325/iaad.2018.7

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Bu çerçevede bölgede “düzenleyici motor” rolünü üstelenebilecek aktörler olarak Türkiye, 
Yunanistan ve Kıbrıs’tan oluşan üçlü bir liderliği öngörüyorum. Diğer taraftan, bu “düzenleyici 
motor” rolünü üstlenmenin herhangi bir şekilde “hegemonya kurmak olarak” değil, bu bölgede 
bu üç ülkenin birlikte çaba göstererek “ortak liderlik üstleneceği bölgesel bir yönetişim biçimi” 
oluşturmak anlamına geldiğini vurgulamalıyım. Bugün, yeni bir uluslararası siyasi iktisat düzeni 
oluşturulmasında liderliğin işbirliğine ve yükümlülük paylaşımına dayanan bir yönetişim biçimi 
olarak inşa edilebileceği anlayışı vurgulanıp bunun en optimal biçimde nasıl gerçekleştirilebile-
ceği üzerinde çalışılıyorsa, bölgeye yönelik benzeri bir anlayışın ve çalışmanın Geniş Doğu Akde-
niz’in bölgesel aktörleri arasında tartışılmasının da mümkün olabileceğini düşünüyorum.

Bu ortak zeminde buluşulup düzenleyici motor rolünü üstlenen bir Türk-Yunan-Kıbrıs yö-
netişimi oluşturulduğu takdirde, “ülkelerin kendi kimliklerini muhafaza ederek”, “mukayeseli 
üstünlük” yasası temelinde farklı yapısal alanlarda “dayanışma ve işbirliği” anlayışının bölgesel 
düzeyde Doğu Akdeniz coğrafyasında da geliştirilebileceğini öngörmekteyim. Diğer taraftan 
yönetişimsel birliktelik var olan sınırlarda bir değişimi ya da herhangi biçimde bir federasyon, 
konfederasyon vb. bir siyasi yeniden yapılanmayı da içermemektedir.

Tarihsel Gözlemler
Bu yönetişimsel birlikteliğin gerçekleşebilmesi için tarihsel bir zemin, ortak ve ortak olmayan 
iktisadi-siyasi yaşanmışlıklar ve düzenler mevcuttur. Tarihsel olarak Geniş Doğu Akdeniz Böl-
gesi hem Doğu Roma hem Bizans hem de Osmanlı imparatorluklarının iktisadi ve siyasi nüfuz, 
etki alanlarıdır. Bu bölge yakın geçmişe kadar birbirleri ardınca bu imparatorluklar tarafından 
yönetilmiş ya da kontrol edilmişlerdir. Bu imparatorlukların sınırlarının en geniş olduğu dönem 
haritalarına bakıldığında çok benzer coğrafi sınırlara sahip oldukları görülmektedir.1

Bu çerçevede bölgedeki tarihsel geçmiş, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri bize 
ciddi bir sosyolojik iç içe geçmişlik zemini sunmaktadır. Bizans ve Osmanlı emperyal sistemleri 

“kendi zamanları içinde değerlendirildiğinde”, o dönemler için birer yönetişim sistemleriydi. Bun-
lar, çok-medeniyetli bir bölgede çeşitli dil, din ve kültür toplumlarını kucaklayabilen başarılı Doğu 
imparatorluklarıydı. Roma, Bizans ve Osmanlı, farklı kültür toplumlarını, bu kültürleri ortadan kal-
dırmadan, yetki-yükümlülük dağılımı ve paylaşımı yoluyla bir arada tutabiliyorlardı.

Bir diğer tarihsel gözlem ulus devlet olma dönemine aittir. Ne zaman bu aktörlerden biri, 
Türkiye ya da Yunanistan, bölgede tek başına “hegemonik” bir yapı, “hegemonik bir derinlik”2 
oluşturma çabasına girse ve hatta bu hegemonik projenin meşruiyeti de anlaşılır bir biçimde 
tasarlansa, uygulamasının pek de başarılı bir biçimde sonuçlanmadığını görürüz.

Bunun nedeni belki de tarihsel olarak bölgede hegemonyanın değil, daha çok açık ya da 
kapalı bir ortaklık anlayışından doğan, “çağının sosyo-politik özellikleriyle uyumlu, yetki-yüküm-
lülük paylaşımına dayalı bir liderlik-yönetişim biçiminin” bölgenin toplumsal yapısına ve siyasi-ik-
tisadına uygun düşmesidir.

Bu ulus-devlet dönemi hegemonik girişimlerinden örnekler vermek gerekirse ilk olarak 
Yunanistan tarafından oluşturulmuş ve uygulamaya konmuş hegemonik bir proje olan Megali 
Idea’nın yani “Yunan Büyük Ülküsü”nün 20. yüzyıl versiyonunu gösterebiliriz. Yakından bakıldı-
ğında “Geniş Doğu Akdeniz” bölgesi, Megali Idea’nın 20. yüzyıl başında oluşturulan versiyonuyla 
coğrafi olarak örtüşmektedir. Megali Idea, Asya ve Avrupa olarak iki kıtadan ve Akdeniz, Karade-
niz, Ege Denizi, İyon Denizi ve Marmara olarak da beş denizden oluşan bir coğrafyayı kapsıyordu.

1 88. sayfadaki haritalar Howard Wiseman’ın izni ile kullanılmıştır.
2 Hegemonik derinlik kavramı Faruk Yalvaç’a aittir. Bkz. “Strategic Depth or Hegemonic Depth: A Critical Realist 

Analysis of Turkey’s Position in the World System”, International Relations 26 (2012): 165-180.
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Roma İmparatorluğu’nun en geniş sınırları (116)
Kaynak: http://www.ict.griffith.edu.au/wiseman/Roman/19Maps.html

Bizans İmparatorluğu’nun en geniş sınırları (1045)
Kaynak: http://www.ict.griffith.edu.au/wiseman/Roman/Decline&Fall.html

Osmanlı İmparatorluğu’nun en geniş sınırları (1606)
Kaynak: http://www.ict.griffith.edu.au/wiseman/Roman/5CompMaps.html
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Yunanistan’ın kendisi için oluşturduğu “hegemonik” bir proje olan Megali Idea siyasi-iktisadi 
bir coğrafyayı tanımlamaktaydı. Ve Geniş Doğu Akdeniz Bölgesi bu projenin stratejik derinliğini 
oluşturuyordu. Gerçekleşmesi halinde, Türkleri ve diğer halkları dışlayarak, bu bölgede yaşayan 
Yunan ve Rumlara üst düzeyde iktisadi, siyasi, sosyal refah ve güvenlik vadediyordu.

Megali Idea gerçekten başarılı ve ikna edici bir şekilde oluşturulmuş bir projeydi. “Serbest 
ticaret” ilkesinin dünya ekonomisinin temel prensip ve hedefi olduğu bir dönemde “Geniş Doğu 
Akdeniz”, Yunan/Rum tüccar kolonilerinin emperyal ve uluslararası ticareti ellerinde tuttukları 
bir bölgeydi. Selanik, İzmir, İstanbul, İskenderiye, Trabzon, Odesa vd. liman kentleri, dünya ti-
caretinin merkezindeki diğer Yunan/Rum tüccar kolonileriyle de temas halinde tüm bölgeyi mo-
dern dünya ekonomisine entegre eden çok önemli unsurlardı. Yani Yunanlar için Megali Idea 
oluşturmanın maddi ve meşru temelleri fazlasıyla mevcuttu. Ancak eksik olan bu projenin içinde 
Türklere hiçbir yer verilmemesiydi. O güne kadar “siyasi otorite” kabul edilen Osmanlı Türkleri 
tamamıyla dışlanmıştı.

Yunanlar/Rumlar, Küçük Asya Felaketi olarak nitelendirdikleri 1922’ye kadar Doğu Akde-
niz’de iktisadi, siyasi ve kültürel hegemonya kurma ve bölgeyi 19. yüzyıl liberal siyasi-iktisadi 
medeniyetiyle bütünleştirme ve modernleştirme misyonunu üzerlerine almıştı. Ancak dışlanmış 
Türkler bu projeyi kabul etmeyerek tepki vermiş, 1922 savaşının sonunda ve ardından 1923’te 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla bu hegemonik proje çökmüştür. Bunun da ötesin-
de aynı medeniyet misyonunu edinmiş modern Türkiye bölgede Yunanlara ortak olarak belirmişti.

İkinci olarak, Kıbrıs adasıyla birleşme fikri 1950’lerden itibaren bölgede bir diğer küçük çaplı 
Yunan/Rum hegemonik projesi olarak ortaya çıkmış, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye aktör olarak görül-
meyerek yine dışlanmıştır. Ancak bu yeni hegemonik proje de Yunanistan ve Rumlar için 1974’te 
bir başka hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır.

1974’ü izleyen yıllarda Türklerin bölgede kazanmış oldukları üstünlük Yunanistan ve uluslararası 
toplum tarafından bu kez Türklerin bölgede hegemonik bir proje oluşturacağı bir potansiyel olarak 
algılanmıştır. Bu algı doğrultusunda bu kez Yunanistan ve Rumlar, Türklerin kendilerini bölgede ikin-
cil bir konuma itmelerine izin vermemek için bütün iç ve dış imkân ve araçlarını başarılı bir şekilde 
kullanarak tepki vermişlerdir. Bu çerçevede Kıbrıs ve Yunanistan, o günden bu yana Türk dış poli-
tikasının ve dış ilişkilerinin önüne en önemli meselelerden biri olarak çıkmıştır. Son olarak, 2000’li 
yılların “neo-Osmanlıcı” “stratejik derinlik” projesi de bir “bölgesel yönetişim projesi” olmayıp yeni 
bir hegemonya projesi olarak ortaya çıkınca, fazla yol alamadan geri adım atmak zorunda kalmıştır.

Uzak ve yakın tarihten gelen deneyimler ve üretilmiş, uygulamaya konmuş bölgesel projeler 
kapsamında öğreneceğimiz başarı ve başarısızlık hikâyelerinin geleceği şekillendirme sürecinde 
bizlere rehberlik etmesi beklenmelidir. Olgunlaşma sürecindeki haliyle Doğu Akdeniz’de oluşa-
bilecek böyle bir yönetişim modelinin başlangıç çerçevesini, yukarıda ifade ettiğim tarihsel ze-
minden yola çıkarak bugüne yönelik gözlem ve yarına yönelik düşüncelerimle birlikte aktarmaya 
çalışacağım.

Doğu Akdeniz’de Bölgesel Yönetişim İçin Gözlemler ve Düşlemler
Uluslararası siyasi iktisat düzeni 1990’lardan beri geniş ölçekli tarihsel-yapısal bir değişim süreci 
içindedir. Bu süreç bölgedeki aktörlerin güç konumlarını ve potansiyel işbirliği olanaklarını yeni 
baştan tanımlıyor.

Bugün Ortadoğu, Balkanlar, Karadeniz ve Kafkaslar’ı kapsayan bölgede Türkiye ve Yunanis-
tan bölgesel rakipler olarak “aslan payını kim alacak” meselesi üzerinde inişli çıkışlı bir yarış için-
dedir. Her iki ülke de bölgedeki nüfuz alanlarını mümkün olduğunca genişletmeye çalışmaktadır.
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Bu süreçte “Kıbrıs” ve “Ege Denizi” öncelikli olarak iki ülke arasındaki bu rekabette çok 
önemli iki stratejik coğrafyayı oluşturmaktadır. Kıbrıs’ın bulunduğu Doğu Akdeniz, Ortadoğu, 
Kafkasya ve Orta Asya’nın zenginliklerinin dünya pazarlarına ulaşmasında gerçek ve potansiyel 
olarak çok önemli bir coğrafyadır. Ege Denizi, Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasya’da yaratılan zen-
ginliğin dünya pazarlarına ulaşmasında hayati önemi haiz bir su yoludur.

Kıbrıs ve Ege Denizi böylelikle zenginliğe açılan ve zenginlik akışını kontrol eden çok önemli 
iktisadi-siyasi coğrafyalar olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye ve Yunanistan için bu durum bölgede-
ki yetki alanı sınırlarını çok önemli bir konu haline getirmektedir. Bu noktada, bölgedeki en önemli 
siyasi-iktisat meseleleri ise karşımıza “enerji”, “taşımacılık” ve “güvenlik” olarak çıkmaktadır.

“Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan”, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’dan ve belki de Kıbrıs’ın ken-
dinden, dünya pazarlarına aktarılacak enerji için önemli bir coğrafya, terminal, liman ve enerji de-
polama merkezi olma potansiyeli taşımaktadır. Doğu Akdeniz’e yakın çevresinden ulaşacak enerji 
kaynaklarının, petrol ve doğalgazın depolanması özellikle ileride önemli hale gelecektir. Büyük 
miktarlarda enerji taşınması, yeterli kapasite ve donanımda güvenli limanlara ve depolama olanak-
larına ihtiyaç doğuracaktır. Hem liman hem depolama hem taşımacılık hem de enerji güvenliğinin 
sağlanması açısından “Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan” önemli bir stratejik coğrafyaya sahiptir.

Doğu Akdeniz açısından önemli bir imkân “deniz taşımacılığı” ve özellikle de deniz yoluyla 
enerji taşımacılığıdır. Tankerlerle yapılan taşımacılığın yanı sıra deniz altından boru hatlarıyla ya-
pılacak enerji taşımacılığı bölgenin stratejik ve jeopolitik önemini daha da arttırmaktadır. Kıbrıs 
çevresinde doğalgaz yataklarının bulunduğu haberleri bu meseleyi daha da karmaşık ve önemli 
kılıyor. Enerjinin en düşük maliyette ve güvenli biçimde taşınıp dünya pazarlarına ulaşması mese-
lesi, bölgede her türlü enerji taşımacılık faaliyetini, enerji güvenliğini ve bu taşımacılığın güvenli-
ğini kimin sağlayacağını önemli bir konu haline getirmektedir.

Böyle bir coğrafyada enerji bağlantılı zenginlik yaratacak birtakım başka faaliyetler ve istih-
dam alanların açılması da kaçınılmazdır. Örneğin, enerji ile ilgili faaliyetler için işlevsel terminal 
limanların inşa edilmesi, bu alanda uzman sigorta ve bankacılık faaliyetlerinin gelişmesine, deniz 
ve deniz taşımacılığı hukuku alanında uzmanlık gerektiren iş alanlarının artmasına yol açacaktır.

Ayrıca enerji, taşımacılık ve güvenlikten elde edilecek zenginlik bölgede banka ve diğer 
finans kuruluşlarına aktarılarak, kredi haline dönüşüp üretim alanına yatırım sermayesi olarak 
dönebilecektir. Hatta zaman içinde Doğu Akdeniz’de bu yolla yaratılan zenginliği işleyecek, kre-
dilendirecek, uluslararası piyasalarla bağlantılı bir aracı finans merkezi ve enerji borsasının kurul-
ması da mümkün olabilecektir.

Bulundukları ortak coğrafya, ellerindeki olanaklar ve uzmanlaşma alanları (mukayeseli üs-
tünlükleri) dikkate alındığında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs enerji, taşımacılık ve güvenlik alan-
larında üretilecek zenginlikten bölgede öncelikli olarak faydalanabilecek en önemli aktörler ve 
tamamlayıcı iktisadi faaliyetlerin doğal birer merkezi olabileceklerdir.

Ancak bu resim içinde Kıbrıs ve Ege Denizi’nin bölgede Türk-Yunan/Rum rekabetinde önemli 
yetki çatışmalarının olduğu coğrafyalar olması önemli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Meseleye 
Kıbrıs’tan bakıldığında ise belki de en çarpıcı nokta adada her iki tarafın da kabul ettiği etkili 
siyasi otorite(ler)in bulunmayışıdır.

Düşlemsel Bir Öneri
Bu noktada, Megali Idea “hegemonik projesi”nin sonlanmasından yaklaşık bir asır sonra, bir aka-
demisyenin eksantrik bir düşüncesini, bir düşlemini dile getirmek istiyorum. Kendi içinde tutarlı 
bir siyasi-iktisadi proje olan Megali Idea’yı bu kez Türkler/Kıbrıslı Türkler, Yunanlar/Rumlar, kendi 
mukayeseli üstünlüklerini kullanarak, işbirliği içinde “Yeni Megali Idea” olarak, yeni ve ortak bir 

“Büyük Ülkü” olarak, birlerini dışlamadan, üç ülkenin ortak bölgesel yönetişim stratejisi olarak 
hayata geçirebilirler.
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Yeni Megali Idea’yı gerçekleştirmek için başlangıçta daha önce belirtilen “enerji”, “taşıma-
cılık” ve “güvenlik” alanlarında siyasi-iktisadi bir işbirliği önerilebilir. Bu üç ülke, bu üç alanda 
birbirlerinin mukayeseli üstünlüklerine destek vererek, bölgede yeni bir siyasi-iktisadi ve sosyal 
refah düzenine başlangıç yapabilirler. Örneğin Türkiye, Yunanları ve Rumları deniz taşımacılı-
ğında desteklerken, Yunanların ve Rumların aynısını hava ve kara taşımacılığında Türkler için 
yapması beklenebilir. Diğer taraftan Türkiye bölgede güvenliği sağlayıp Yunan/Rum gemicilik 
şirketlerine ayrıcalık tanırken, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye birbirlerini tamamlayan ve birbirleri-
ne bağımlı bölgesel enerji boru hattı projeleriyle kendilerini bölgede güvenli enerji terminalleri 
ve nakil merkezleri haline getirebilirler. Diğer bölge ülkeleri de istedikleri takdirde bu işbirliği ve 
yönetişim sürecine eklemlenebilirler.

Bir sonraki adımda gerçekleşecek muhtemel bir güven ortamında üç ülke işbirliğine giderek 
herkesin yararına çalışacak ticaret temelli bir finans merkezini, o tarihteki en uygun coğrafyada, 
bir serbest liman bölgesinde, kurmayı deneyebilirler.

Bu düşlem gelecekte Doğu Akdeniz’in mimarisini ve resmini değiştirecek bir yönetişim sis-
temi için başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bölgenin uzak ve yakın geçmişinin siyasal-ikti-
sat sistemi bir bütünlük arz etmektedir. Doğu Roma, Bizans, Osmanlı barış-düzeni çizgisinden 
geçerek gelen Türk, Yunan, Rum ve tüm bölge halklarının refah içinde bir gelecek şansı, bu 
bütünlüğün yeni tarihsel koşullar ve çevre içinde, zamana uygun biçimde yeniden kurulup kendi 
kimliklerini koruyarak ve kültürlerini özgürce yaşatarak çalışabilir bir siyasi-iktisat yönetişim alanı 
yaratılmasında yatmaktadır.

Devam etmekte olan uluslararası değişim böyle bir devrimsel değişime fırsat sağlamaktadır. 
Ancak böyle bir dönüşüm, aktörlerin bu fırsatı değerlendirme istekleriyle yakından bağlantılıdır. 
Bugün, ulus devletin hâlâ önemli olduğu bir çağda “yönetişim fikrini”nin önündeki önemli engel-
ler “siyasi kültür, “yöneticilerin kendi hedeflerini meşrulaştırması” ve “önemli çıkar gruplarının 
siyasi yönelimleri” olarak sıralanabilir. Bu nedenle engellerin aşılmasında toplumların esneklik 
katsayıları önemli hale gelmektedir. Yönetişim hedefinin toplum ve uygulayıcı aktörler tarafın-
dan içselleştirilmesi, bu esnekliğin sağlanmasında başlangıç adımlarının cesaretle atılabilmesini 
gerektirmektedir.

Akademisyenler zaman zaman düşlemler ve eksantrik fikirler üretir. “Bilgiye dayanan düş-
lemlerimiz” olmadan daha iyi olanı bulamayacağımıza inanırız. Bu anlamda bugünün eksantrik 
düşüncelerinin, düşlemlerinin yarının geniş şekilde tartışılan fikirlerine ve uygulamalarına dönüş-
mesinin önünde ilahi bir engel yoktur. Bazen uygulayıcı aktörler ve muhafazakârlık bu fikirlerin 
karşısında durup bunların imkânsızlığını öne çıkarmaya çalışsa dahi, tarihin ve toplumların kont-
rol edilemeyen akışı ve birikimleri uzun dönemde yerleşik, değişmez denen yapıları yıkabilme 
gücüne sahiptir. Bunun için düşünsel prizmalarımızı rahatlatmaya, reflekse dayalı muhafazakâr-
lıktan kurtulmaya, kararlılığa, hedefe yönelik çalışmaya, sabra, zamana ve belki de en önemlisi 

“bilgiye dayalı değişime olan inanca” ihtiyacımız vardır.
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Pilot City Izmir
DOI 10.32325/iaad.2018.8

The Pilot Cities programme is an initiative 
of the Committee on Culture of United 
Cities and Local Governments (UCLG) 
and Culture Action Europe, which aims to 
facilitate capacity-building, policy innova-
tion and peer-learning in the area of cul-
ture and local sustainable development. 
Underpinning the programme is a strong 
aim to generate new forms of cultural gov-
ernance, which involve public and private 
stakeholders, and operate across policy 
areas (culture, social inclusion, economic 
development, urban planning, education, 
environment, etc.).

Izmir joined the programme in 2015, 
under the leadership of the Izmir Metro-
politan Municipality and the coordina-
tion of the Izmir Mediterranean Academy. 
Since then, the city has developed a work 
programme addressing a range of topics, 
including fostering networking among 
private and public stakeholders to develop 
a range of cultural education opportuni-
ties (kültürLab programme), a mapping 
of cultural and art venues across the city 
(conducted by the Izmir Kültür Platfor-
mu Girişimi [IKPG]), and participatory 
approaches to the cultural dimension of 
urban planning (Basmane Environmental 
Design Project).

In this context, a peer-learning visit 
involving cities and local governments 
from other countries (Buenos Aires, Elef-
sina, Lisbon, Terrassa, Tenerife) as well 
as experts in the Pilot Cities network was 
conducted in early May 2018. As with oth-
er similar activities, the visit aimed both 
to discover and reflect on Izmir’s cultur-
al policies and its work as a Pilot City, as 
well as to exchange ideas on the basis of 
the experiences of other participants. Over 
four very enriching and intense days, the 
programme provided particular insight on 
the following issues.

Governance of culture: the existence of 
a body such as the Izmir Mediterranean 
Academy and its close collaboration with 
the IKPG platform, as well as the long-
term vision provided by the 2009 Culture 

Workshop, arise as significant assets in 
Izmir’s approach to the governance of cul-
ture in line with the proposals made in 
UCLG’s Culture 21 Actions toolkit. This 
is, indeed, a model that participants in the 
peer-learning visit appreciated, and one 
which should continue to be strengthened.

Culture, urban planning, and public space: 
the Izmir Sea Project and Izmir Tarih are 
some good examples of how Izmir has 
sought to integrate a cultural and partic-
ipatory dimension in urban planning, in 
line with people-centred development. 
The work of the Izmir History Design 
Atelier is very significant in this respect. 
Meanwhile, other initiatives such as the 
Port Izmir exhibition and the Daragac 
Artist Initiative contribute to placing art 
across the city, providing new ways of 
interpreting and appropriating public 
spaces. As in many other cities, the rela-
tionship between culture, urban planning, 
and public space remains, however, a com-
plex area, where tensions between private 
and public interests may have undesired 
effects on the accessibility and uses of pub-
lic space and in related aspects such as the 
affordability of housing. It is important to 
retain the participatory approach in deci-
sion-making processes, to recognise the 
stakeholders that contribute to enriching 
public space with cultural initiatives, and 
to ensure the balance between the tangible 
and intangible aspects, and the cultural, 
social and economic components of urban 
regeneration.

Cult ure  an d  s o c i a l  inc lu s i o n :  t h e 
peer-learning visit devoted a session to 
discuss the connections between culture 
and social inclusion, including how ac-
cess and participation in cultural life can 
enhance personal development, foster co-
hesion and empower disadvantaged com-
munities. This should require some degree 
of networking and collaboration between 
individuals and organisations active in 
these areas, so as to identify synergies and 
to recognise the specific expertise brought 
about by each field of knowledge. Explo-
rations of the common ground between 
these areas have received increasing atten-

İzmir Akdeniz Akademisi’nden /
From the Izmir Mediterranean Academy
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tion in many cities and countries over the 
past few decades. Some excellent examples 
exist in Izmir as well, such as the Wheel-
chair Dance Project. It would be conve-
nient to continue investing in the mutual 
understanding and the design and deliv-
ery of projects bringing together cultural 
and social aspects.

International cultural cooperation: the 
European and Mediterranean dimensions 
of Izmir’s cultural development, and how 
to strengthen them in practical terms by 
facilitating networking were some of the 
issues underpinning the visit. The work of 
the Izmir Mediterranean Academy and the 
IKPG in fostering research and reflection, 
facilitating some exchanges and strength-
ening local platforms of actors provide an 
initial step against a complex national, re-
gional and international context.

Overall the visit provided an excel-
lent opportunity for international cities 
to discover and learn about developments 
in Izmir, which unfortunately are not 
always visible from the outside. It also 
attested to the very successful progress 
made throughout the implementation of 
the Pilot Cities programme, which is due 
to finish in 2019. The UCLG Committee on 
Culture will aim to further disseminate 
Izmir’s record internationally and looks 
forward to supporting current and future 
developments in this area.

Jordi Baltà Portolés, Committee on Culture, UCLG

İncirin Akdeniz’deki Yolculuğu
DOI 10.32325/iaad.2018.9

İzmir Akdeniz Akademisi, üzüm, zeytin 
ve buğdayın ardından 2018’de incirin Ak-
deniz’deki yolculuğunu sergileyen konfe-
ranslara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsam-
da 2018 bahar döneminde Prof. Dr. Alp 
Yücel Kaya’nın moderatörlüğünde iki kon-
ferans gerçekleşti. 28 Nisan 2018 tarihinde 
“Kültür Yaratan Bitki: İncir” başlığı ile 
gerçekleşen ilk konferansta Dr. Öğretim 
Üyesi Ahmet Uhri, incirin tarihe ve kültü-
re, Dr. Eren Akçiçek incirin insan sağlığına 
etkileri üzerine bilgilendirici sunumlar 
yaptılar. “İncirin Piyasası ve Ekolojisi” 

başlığı ile gerçekleşen ikinci konferans ise 
26 Mayıs 2018 tarihinde düzenlendi.

İzmir Ticaret Borsası Araştırma Geliş-
tirme Müdürlüğü’nde görev yapan ve incir 
rekoltesi tahmin çalışmalarında yer alan 
Bilge Keykubat “Mazisi Milattan Önceye 
Dayanan Bir Enerji Kaynağı: Kuru İncir” 
başlığı ile yaptığı sunumda kuru incirin 
geçmişten günümüze dek ulusal tarım 
ekonomisine yön veren ve tüketim alış-
kanlıklarını besleyen önemli bir ticari em-
tia olduğunu vurgulamıştır. Ancak Key-
kubat’a göre görüntüsü ile göze, tadıyla 
damağa, faydalarıyla sağlığa, felsefesi ile 
ruha, kazancıyla ceplere hitap eden kuru 
incir, basit bir ticari emtia değildir. Keyku-
bat rekolte tahmini için gerçekleştirdikleri 
saha çalışmalarında çektiği çeşitli fotoğraf-
ları paylaşarak yöre insanının çetin arazi 
koşullarına aldırmadan gözü gibi baktığı 
incir ağaçlarına duyduğu sevgiyi aktar-
mıştır. Bu çetin arazileri sadece üreticiler 
değil, kuru incir piyasasının yol haritası-
nın belirlenmesinde önemli bir yeri olan 
rekolte çalışmalarına emek veren heyetin 
bir üyesi olarak kendileri de aşmak zorun-
dadır. Rekolte tahmin çalışmaları hem iç 
hem de küresel piyasalarda rol alan ak-
törlere her yıl üretim miktar ve kalitesine 
dair önemli bilgiler sağlıyor. İsmi tahmin 
çalışması olsa da Aydın yöresinde artan 
jeotermal enerji tesislerinin incir ağaçları-
na, incir meyvelerine, yani kısaca ekolojiye 
verdiği zarar Keykubat’ın sunduğu fotoğ-
raf seçkisinde apaçık ortadır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Mü-
dürlüğü’ne bağlı olarak Erbeyli’de faaliyet 
gösteren İncir Araştırma Enstitüsü’nde 
görev yapan Dr. Sunay Dağ ise “İncirde 
Verim ve Kalite Üzerine Jeotermal Enerji 
Tesislerinin Olası Etkilerinin Belirlenme-
si” başlığı ile yaptığı sunumda doktora 
araştırmasında ulaştığı sonuçları paylaş-
mıştır. Dağ, Türkiye’nin güneybatısında 
yer alan Büyük Menderes Havzası’nın sa-
hip olduğu verimli topraklarda dünyanın 
en kaliteli kuru incirinin yetiştirildiğini 
savunmuştur. İncir yetiştiriciliğinin bu 
bölgedeki tarihinin insanlık tarihi kadar 
eski dönemlere dayandığını belirtmiştir. 
Ayrıca havzanın sahip olduğu zengin gen 
kaynakları ve ekolojik koşullar sayesinde, 
Aydın ilinin kuru incir yetiştiriciliğinde 
Türkiye’nin dünya sıralamasında ilk dere-
ceye ulaşmasında liderlik üstlendiğini be-
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lirtmiştir. Ne var ki Aydın Germencik’ten 
Denizli Kızıldere’ye kadar uzanan ve Pa-
mukkale’yi içine alan bu havza ülkenin 
en büyük jeotermal kaynaklarına da ev 
sahipliği yapmaktadır.

Dağ’ın doktora araştırması Aydın’ın 
Germencik yöresinde faaliyet gösteren 
ve sayıları her geçen gün artan jeotermal 
enerji tesislerinin incir yetiştiriciliğini hem 
verim hem de kalite açısından olumsuz et-
kilediğine dair bilimsel kanıtlar sunmak-
tadır. Germencik’te yer alan bir jeotermal 
tesise yakın (600-650 m.), orta (1100-1150 
m.), uzak (1500-1650 m. ) ve en uzak (5000 
m. ve üzeri) olarak seçilen farklı mesafeler-
den alınan yaprak ve kuru meyve örnekle-
ri analiz edilmiş ve jeotermal tesise yakın 
mesafeden toplanan numunelerde ağır 
metal içeriğinin fazla olduğu, bu miktarın 
tesisten uzaklaştıkça azaldığı tespit edil-
miştir. Ayrıca, tesisten uzaklaştıkça yap-
rak ve kuru meyvede gözlenen kalite ve 
verimde yaşanan sorunlar azalmaktadır. 
Dağ’ın bu çok kıymetli öncü çalışması jeo-
termal tesislerin incir ağaçlarına olan etki 
derecesinin zaman içinde nasıl değiştiğini, 
örneğin ağır metal içeriğinin hızlanarak 
artıp artmadığını ölçen araştırma projeleri 
ile genişletilmelidir.

Son olarak, “Ege’de İncirin Tadı: Ge-
leneksel Üretimin Ekolojik ve Kültürel 
Sınırlarını Yeniden Düşünmek” başlığı 
ile yaptığım sunumda ben de incirin bu 
bölgedeki ayırt edici özelliklerini ortaya 
çıkaran ekolojik ve kültürel kaynakların 
bugün coğrafi işaret ile nasıl korunabilece-
ğini tartışmaya açtım. Ege Bölgesi’nde incir 
ilk olarak “Ege İnciri” adıyla 2006 tarihin-
de İzmir Ticaret Borsası tarafından, ikinci 
olarak “Aydın İnciri” adıyla 2007 yılında 
Aydın Ticaret Odası tarafından coğrafi işa-
ret alınarak tescillenmiştir. Coğrafi işaret, 
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özel-
likleri nedeniyle kökeninin bulunduğu bir 
yöre, alan, bölge veya ülkeyle özdeşleşmiş 
bir ürünü gösteren işarettir. Dünyada en 
bilinen coğrafi işaret kuşkusuz Champag-
ne’dır. Fransa’nın Champagne bölgesinde 
üretilen köpüklü şaraplar yörenin ismi ile 
özdeşleşmiştir. Şampanyanın yüksek fiya-
tı bu dar bölgede üretilen sınırlı ölçekteki 
üretimden kaynaklanmaktadır.

Fransa’da coğrafi işaret bir terroir me-
selesidir. Türkçeye “yerin tadı” olarak çev-
rilen terroir kavramı bir bölgenin iklim ve 
toprak koşulları, arazi yapısı, biyoçeşitlili-

ği, mikrobiyolojik yaşam formları, kültü-
rü ve geleneğinin orada yetişen ürünlerin 
ayırt edici özelliklerinin oluşmasında rol 
oynadığına işaret eder. Ayırt edici özellik 
sadece doğanın değil, o doğa ile ezber ku-
ran, dost geçinen, yaşayan, dönüşen insa-
nın hikmetini de gösterir. Kısaca bir yerel 
coğrafyanın ürününü geleneksel lezzetiyle 
üretebilmek için gösterdiği topyekûn irade 
etkili bir coğrafi işaretin temel unsurudur.

Coğrafi işaretleri bir markalaşma 
olarak da, bir koruma olarak da görebi-
lirsiniz. Korumacı iseniz yerel lezzeti, ge-
leneksel üretimi, ekolojik ve kültürel kay-
nakları korumanız gerekir. Eğer bunu bir 
markalaşma olarak görüyorsanız, o zaman 
incir ağaçlarını jeotermale eninde sonunda 
feda edersiniz.

İnciri ekolojik döngünün bir parçası 
olarak değil de salt emtia olarak görme-
nin sonuçlarından bir tanesi, Germencik 
ve Buharkent arasında yer alan ovalık 
arazide sayısı elliyi aşan jeotermal enerji 
tesisinin kurulmasıdır. Bir tahmine göre 
jeotermalden elde edilen bir milyar dolar, 
incirden elde edilen 300-350 milyon dolar 
ihracat geliri vardır. Bu durum da incir 
ağaçlarının akıbetini, yaşamı bu ağaçlara 
bağlı milyonlarca canlıyı yani kısaca eko-
lojiyi tehdit etmektedir.

Son yıllarda sürdürülebilirlik olgu-
sunun hegemonik bir güç elde etmesiyle 
yerel şeylerin, meyve/sebze gibi sıradan 
şeylerin dahi tarihinin önem kazandığı bir 
dönemde yaşıyoruz. Tarih ve kültür, yerel 
ürünleri piyasada benzerlerinden farklı-
laştırmak üzere daha fazla kullanılıyor 
artık. Romantikleştirme tehlikesine düş-
meden, estetikleştirme kaygısı taşımadan 
bir ürünün tarihsel geçmişi ve yarattığı 
kültürel değerler nasıl çalışılmalı? İzmir 
Akdeniz Akademisi’nin çalışmalarının bu 
alanda öncü bir rol oynadığını belirtmek 
gerekir. İncirin sadece ticari bir emtia ol-
madığını, aksine önemli bir kültürel/eko-
lojik, bir yaşamsal kaynak olduğunu hiç-
bir zaman unutmamak gerekiyor. Betonun 
içindeki un ufak çatlakta dahi yaşama tu-
tunan incir tohumu onuruna: Betona inat, 
yaşasın hayat!

Derya Nizam, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyo-
loji Bölümü
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İyi Tasarım/Good Design İzmir
DOI 10.32325/iaad.2018.10 
Kentlerin oluşumlarını belirleyen tasarım-
lar zaman içinde kentlerin sürdürülebilir-
liği için başkalaşan bir yapıya dönüşebilir. 
Tasarım yapıcı yönde süregelen bir yapı 
taşı olarak ele alınabilir. Tasarımı göz ardı 
etmeden kentle birlikte değerlendirmek, 
kenti genelinden en küçük yapısına kadar 
bir bütün olarak düşünmeyi gerektiriyor. 
Bu bağlamda İzmir Akdeniz Akademisi 
tarafından düzenlenen İyi Tasarım/Good 
Design İzmir, “Tasarım Kenti İzmir” viz-
yonu ile kentteki tasarımcılar, akademik 
çevreler ve öğrenciler ile kent dışından ka-
tılımcıların bir araya geldiği bir paylaşım 
ve tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor. 
İyi Tasarım/Good Design İzmir, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin İzmir’i bir tasarım 
ve inovasyon kentine dönüştürme yönün-
deki hedefinin en kapsamlı kamusal prog-
ramını temsil ediyor.

İyi Tasarım/Good Design İzmir, bün-
yesinde gerçekleştirilen sergi, atölye ve 
konuşma programı çerçevesinde İzmir’de 
tasarım, mimari ve sanat alanında öğre-
nim gören, üreten insanları bir araya geti-
ren bir yapı kurmuş; aynı zamanda kentte 
bu alanları takip eden izleyicinin de ilgi 
gösterdiği bir etkinlik olmuştur.

Bünyesindeki önemli sergilerden biri 
olan Üniversiteler Tasarım Sanat Mezu-
niyet Projeleri Sergisi (ÜTAS) farklı di-
siplinlerden genç tasarımcı ve sanatçı 
adaylarını bir araya getiriyor. Konuşma 
ve atölye programları içinde tasarım, mi-
mari ve sanat alanında güncel meselelerle 
birlikte kuramsal tartışmaların yapıldığı 
ortak bir zemin de oluşturuyor. Kamusal 
alan içinde geliştirilen yeni düşünme ve 
üretme pratikleriyle desteklediği atölye 
çalışmaları alternatif bir okul modeli fik-
rini de destekliyor. Böylece alternatif bir 
okul modeli olarak da ele alınabilecek olan 
İyi Tasarım/Good Design İzmir, gündem-
de tutmaya çalıştığı konularla kent içinde 
bir tasarım gündemi yaratma amacı taşı-
yor.

İlki 2016’da gerçekleştirilen İyi Tasa-
rım/Good Design İzmir, “Çıktı/Output” 
başlığı altında kentin tasarım alanındaki 
birikimini ortaya çıkarmaya odaklanmış-
tı. Bir yıl sonra 2017’de “Alan Açmak/New 
Spaces” temasıyla düzenlenen etkinlikler, 
tasarımın görünür kılınıp deneyimlenme-
si ve tartışılması için kentte bir alan açmak 
fikri üzerinden ilerledi. Kent hafızası için-

de önemli bir yer teşkil eden Kültürpark’ta 
yer alan 1A – 1B ve 2 hollerinde gerçekleş-
tirilen sergi ve etkinlikler, İyi Tasarım/
Good Design İzmir’in çizdiği yol haritası-
nı tanımlar nitelikteydi.

Program dahilinde tasarım, mimari ve 
sanat alanında birçok disiplinden profes-
yonellerin katıldığı konuşmalar gerçekleş-
tirildi. İyi Tasarım/Good Design İzmir’in 
oluşturduğu bu kamusal program, kent 
içinde üreten tasarımcı, mimar, akademis-
yen ve öğrenciler için önemli bir etkileşim 
imkânı sunmaktadır. Atölye çalışmaları 
kentin önemli bir kamusal alanını tasarım 
ve sanat etkinlikleriyle işlevsel hale getir-
miştir. Atölyelerin yer aldığı Hol 2’yi pay-
laşan Fuar’ın Ressamları Sergisi de kentin 
ve Kültürpark’ın hafızası üzerinden ilerle-
yen kapsamlı bir çalışma olmuştur.

2018 Ekim ve Kasım aylarında düzen-
lenecek İyi Tasarım/Good Desing İzmir 3 
“Bir Arada/Together” temasıyla kolektif 
bilinç temelinde tasarım ve mimari üze-
rinden ilerleyecek. Bir arada olma hali 
kent yaşamının getirdiği temel bir hal ve 
kentsel yaşamın fiziki ve sosyolojik olarak 
şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. 
Organik bir tasarım kavramı olarak ele 
alınan “bir arada” kavramı, İyi Tasarım/
Good Desing İzmir’in ulaşmaya çalıştığı, 
kentin bütününe hâkim olması düşünülen 
bir yapıyı destekliyor.

2009’da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen İzmir Kültür 
Çalıştayı’nda temelleri atılan “Akdeniz’in 
Kültür, Sanat ve Tasarım Kenti İzmir” fik-
ri, 2012’de kurulan İzmir Akdeniz Akade-
misi’nin yürüttüğü teorik ve pratik çalış-
malar çerçevesinde gerçeklik kazanmaya 
başlamıştır. İzmir Akdeniz Akademisi’nin 
öncülüğünde tasarımın birçok katmanını 
ele alarak ilerleyen İyi Tasarım/Good De-
sing İzmir, uluslararası tasarım platform-
ları içinde önemli bir yere gelme potansi-
yeli taşıyor.

Özgür Demirci

Tarih Araştırma Seminerleri
DOI 10.32325/iaad.2018.11

İzmir Akdeniz Akademisi, 2017 yılında 
düzenlemeye başladığı Tarih Araştırma 
Seminerleri’ni bu yıl 7 Mart-23 Mayıs 2018 
tarihleri arasında farklı bir biçimde ger-
çekleştirdi.

2015’te düzenlenen Uluslararası Börk-
lüce Mustafa Sempozyumu’nun ardından 
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tartışılan profesyonel ve amatör tarihçiler/
araştırmacılar meselesi kapsamında Tarih 
Danışma Kurulu’nda gündeme gelen ve 
kabul gören tarih seminerleri iki dönemde 
de yaş, meslek ve öğrenim durumu kısıt-
lamasına gidilmeden her kesime açık ve 
ücretsiz olarak düzenlendi.

Seminerlerin amacı, araştırma yap-
mak isteyen amatörlerin çalışmalarını bi-
limsel bir yöntemle gerçekleştirmelerini 
sağlamanın yanı sıra katılımcılara İzmir 
ve Akdeniz tarihi bağlamında bir çerçeve 
sunmaktı. 2017’de düzenlenen seminerler 
bu amaçla teorik ve pratik olmak üzere iki 
bölümden oluşmuştu. İlk yıl düzenlenen 
seminerlerin ardından katkı sunan aka-
demisyenlerin düşünceleri ve kursiyerlere 
uygulanan anket çalışmasının değerlendi-
rilmesiyle ikinci dönem için seminer prog-
ramında bazı değişikliklere gidildi. Daha 
önce on iki hafta boyunca haftada iki gün 
üçer saat olan seminer programı haftada 
bir gün iki buçuk saat olarak güncellendi 
ve beklenen verim alınamadığı için proje 
aşaması programdan çıkarıldı. En önemli 
değişiklikse seminer konularında oldu. 
Tarih Danışma Kurulu’na yapılan çağrı so-
nucunda seminer kapsamı tarih biliminin 
en çok etkileşimde olduğu felsefe, arkeolo-
ji ve iktisat alanlarını da içine alacak şekil-
de genişletildi.

2018 seminerlerine katkı veren akade-
misyenler ve seminer başlıklarıyla program 
şu şekilde oluştu: Prof. Dr. A. Nükhet Adı-
yeke, Tarih Bilimine Giriş; Doç. Dr. Mehmet 
Kuyurtar, Tarih-Bilim-Felsefe İlişkisi; Dr. 
Öğretim Üyesi Ahmet Uhri, Tarih Öncesi 
Ölü Gömme Gelenekleri ve Ölüm Karşı-
sında Prehistorik İnsan Edimleri; Öğretim 
Görevlisi M. Ali Demirbaş, Arşiv Kullanımı 
ve Belge Okuma; Dr. Öğretim Üyesi Akın 
Ersoy, Tarih ve Arkeoloji; Öğretim Üyesi 
Dr. Serkan Şavk, Çevrimiçi Tarihçilik: Kü-
çük Ölçekli Koleksiyon ve Araştırmaların 
İnternet Üzerinden Paylaşılması; Doç. Dr. 
M. Erdem Özgür, İktisat ve Tarih; Öğretim 
Görevlisi Dr. F. Hakan Kaya, Türkiye’de Ko-
leksiyonerlik; Dr. Öğretim Üyesi Barış Gür, 
Kültürel Mirasın Önemi ve Korunması; Dr. 
Dilek Akyalçın Kaya, Mikro Tarih Uygula-
maları; Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehme-
tefendioğlu, Aile Tarihi Araştırmaları ve 
Yazımı; Dr. Öğretim Üyesi Nuri Adıyeke, 
Osmanlı Tarih Yazımında Hâkim Paradig-
malar.

Çevrimiçi tarihçilik, koleksiyonerlik 
ve kültürel miras gibi güncel ve ilgi çe-
kici konularla da kapsamı genişleyen ve 

derinleşen seminerler araştırmacılar için 
kılavuz bilgiler edinebilecekleri bir yapıya 
kavuştu. Kırk üç kişinin başladığı semi-
nerlerde otuz altı kişinin katılım belgesi 
almaya hak kazanması, seminer progra-
mında yapılan değişikliğin olumlu sonuç 
verdiği şeklinde yorumlanabilir. Semi-
nerler muhasebeci, öğretmen, öğrenci, ev 
kadını, rehber, inşaat mühendisi, mimar, 
avukat gibi çeşitli meslek gruplarına men-
sup ve yaş ortalaması kırk iki olan bir kur-
siyer grubuyla gerçekleştirildi. Her hafta 
çarşamba günleri Ahmet Piriştina Kent 
Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) gerçek-
leşen seminerlerde bilgi aktarımının yanı 
sıra soru-cevap yöntemiyle kursiyerlerin 
seminerlere aktif olarak katılımı sağlandı. 
Bu yıl proje aşaması olmadığı için semi-
nerlerin somut çıktısını görmek ne yazık ki 
mümkün olmadı ancak seminerler sonun-
da yapılan anket çalışmasından yola çıka-
rak kursiyerlerin bu seminerlerle bilgiye 
ulaşma ve yöntem konusunda bilgilendik-
lerini kesinlikle söyleyebiliriz. Örneğin 
kursiyerler seminerlerin tamamlanmasıy-
la birlikte araştırma yapacakları dönemle 
ilgili hangi arşive gitmeleri gerektiği, han-
gi kütüphanelerden faydalanabilecekleri, 
aile tarihi ve sözlü tarih çalışması yapar-
ken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve 
araştırmalarını dijital ortamda nasıl depo-
layabilecekleri gibi bilgilere sahip oldular.

Seminerlerin önceden planlanmayan 
bir sonucu da profesyonel tarihçilerin yani 
akademisyenlerin seminerlerde alışık ol-
dukları öğrenci profilinden çok farklı bir 
kesimle etkileşim içine girmeleri oldu. Se-
minerlerin amatör araştırmacıların tarihçi 
bakış açısı hakkında bilgi sahibi olmala-
rını sağladığı kadar, akademisyenlerin 
de çeşitli yaş ve mesleklere mensup kur-
siyerlerin bakış açılarını fark etmelerinde 
önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

Meltem’in 2. sayısında Tarih Araştırma 
Seminerleri’nin ilk dönemini değerlen-
diren Dilek Akyalçın Kaya’nın söylediği 
gibi “ortak bir dil bulma maratonu”nun 
bir ayağı daha böylece koşulmuş oldu. 
Hedefe ulaşmak için olumlu ve olumsuz 
çıkarımları göz önünde bulundurarak 
koşmayı sürdürmek şart. Özellikle, eksik 
kalan, araştırmaların İzmir ve Akdeniz ta-
rihi bağlamında bir çerçeveye oturtulması 
hedefi hakkında yeni yaklaşımlar üzerine 
düşünmek gerekiyor.

Ece Aytekin Büker, İzmir Akdeniz Akademisi



Alesta



98

Meltem
İzmir Akdeniz Akademisi
No. 3, Yaz 2018, 98-103, DOI 10.32325/iaad.2018.12

İzmir İli/Kenti İçin Bir Tarımsal Gelişme ve 
Yerleşme Stratejisi Üzerine
Yaşar Uysal*

Günümüz Türkiyesi’nde mülkiyet, özellikle de konut mülkiyeti son derece önem-
li hale gelmiştir. Bugün aile fertleri ve/veya akrabalar arasında en büyük daya-
nışmanın konut edinme, en büyük kavgaların da yine miras paylaşımı sürecinde 
yaşanmasının bu önemin bir yansıması olduğu söylenebilir.

Diğer taraftan Türkiye tipik bir “gelişmekte olan” ülkedir. Bu “tipik” konum 
toplumsal bütünün ekonomik olduğu kadar sosyal, politik ve kültürel boyutla-
rında da kolayca görülebilmektedir. Nitekim, düşük kişi başına düşen gelir, cari 
açık ve dış borçların büyüklüğü, çalışma ve başarı ilkesi yerine ilişki ilkesinin ge-
çerli olması, demokratik davranış yapısının içselleştirilememesi, eğitim düzeyi ve 
eğitimdeki kalite sorunları başlıca görünür gelişmekte olan ülke semptomlarıdır.

Böylesi bir tarihi arka plan ile mevcut koşulların önemli bir yansımasını 
kentleşme alanında görmekteyiz. Türkiye’de, özellikle 1980 sonrası dönemde, 
kentlileşmeden kentleşmenin yaşandığı bir süreç söz konusu olmuştur. Zira 
kırsal alanların itici, kentsel alanların çekici faktörlerinden beslenen yoğun bir 
köyden kente göç süreci yaşanmıştır. Özellikle küresel gelişmelerle uyumlu şe-
kilde küçük çiftçiliğin tasfiyesini hızlandıran 2000 sonrasının tarım ve ekonomi 
politikalarının bu sürecin ivmesini artırması söz konusudur. Yine 2000’li yıllar-
da bu süreç arazi rantları yaratılması ve bunun paylaşımına dayalı bir anlayış 
ile farklı bir niteliğe bürünmüş, rant kollama en önemli ekonomik faaliyet hali-
ne gelirken planlama, planlı kentleşme adeta rantlara kurban edilmiştir. Sonuç-
ta çarpık ekonomik yapı, göçebelikten beslenen kısa vadeli bakış açısı ve rant 
avcılığı birleşerek kentleri altyapısı yetersiz, estetik niteliği düşük, çarpık beton 
yığınlarına dönüştürmüştür.

Kentlerdeki genel durum böyleyken, büyükşehir belediyelerinin sınırları, 
önce 2004’te yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasıyla kıs-
men, ardından da 2014’te yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile “il sınırı” olarak 
belirlenmiştir. Böylece büyükşehir yani il sınırları içinde kalan tüm köyler ma-
halleye dönüştürülmüştür. Kuşkusuz sadece bu iki gelişme bile düzenlemele-
rin sadece kentleşme açısından değil ekonomik, sosyal, politik ve en önemlisi 
de kültürel açıdan ciddi sonuçlara yol açabilecek nitelikler taşıdığını göster-
mektedir. Bu gelişme geçmişte literatürde daha çok kır-kent karşıtlığı üzerine 
kurgulanan bu alana yönelik analizlerin yenilerine, yeni tanımlamalara ve kav-
ramsallaştırmaya olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Kuşkusuz sadece bu boyut-
larda değil, aynı zamanda uygulamaya yönelik yeni içeriklere sahip stratejilere 
olan ihtiyaç da önemli oranda belirginleşmiştir.

Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve yapılan düzenlemeler kent, mahalle, yer-
leşme, planlama ve hepsinden önemlisi de anlayış ve strateji boyutunda ye-
niliklere ihtiyaç doğurmuştur. İlhan Tekeli’nin İzmir İli/Kenti İçin Bir Tarımsal 
Gelişme ve Yerleşme Stratejisi başlıklı çalışması, bu ihtiyaca hem teorik hem de 
pratik boyutta son derece uygun bir zamanlama ile İzmir özelinde bütünsel 
yanıt vermeye çalışmaktadır.

Tekeli, sadece Türkiye’nin en önde gelen deneyimli şehir plancılarından biri 
değil, aynı zamanda çok önemli ve iyi tanınan, “otorite” konumundaki bir sos-
yal bilimcidir. Bu çok boyutlu nitelikleri onun konuları geniş ve derinlikli bir 

* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat Bölümü
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açıdan ele almasına imkân vermektedir. Yazar çalışmanın temel amacını “görev 
genişlemesi karşısında belediyelerin yeni sorumluluklarını yerine getirmede 
izleyebileceği yol üzerinde bir strateji önermek” olarak tanımlamaktadır. Çalış-
manın özgün yanlarını ise “kır-kent ikilemine dayanan kavramsal çerçevenin 
fiilen ve hukuken aşılmış olmasının gerektirdiği yeni bir yerleşme stratejisinin 
nasıl kurulabileceği konusunda öncü ve yol açıcı niteliğe sahip olması ve İz-
mir’in tarımsal gelişmesi için izleyebileceği stratejiyle bütünleştirilmiş olması-
dır. Dolayısıyla bu strateji tarım ve yerleşme planlaması (imar) olmak üzere iki 
dünyaya birden yönelmiştir,” şeklinde ifade etmektedir. Bu bağlamda çalışma-
nın içeriği ve özgünlüğünün heyecan verici nitelikte olduğu söylenebilir.

Diğer taraftan kitabın hazırlanması sürecinde tarımsal üretimin alt boyut-
larını içerecek şekilde on farklı konuda odak grup çalışmaları yapıldığı ifade 
edilmektedir. Katılımcılığa önem veren bir anlayışla gerçekleştirilen bu çalış-
malara dayanarak hazırlanan bu strateji metni, katkılarının alınması amacıyla, 
odak grup katılımcıları ile diğer bazı İzmirlilerin tartışmasına açılmıştır. Kitap 
alınan sözlü ve yazılı katkılar ile nihai hale getirilmiştir.

Kitap giriş ile birlikte sekiz bölümden oluşuyor. Genel amaçlar ile çalışma 
sistematiğinin sunulduğu ilk bölümün ardından ikinci bölümde dünya gene-
linde yaşanan gelişmeleri şekillendiren başlıca dinamiklerden olan Washington 
Mutabakatı’nın oluşturmaya çalıştığı yeni dünya ekonomik düzeni eleştirel bir 
perspektifte ele alınmıştır. Bugünün dünyasında gerek yerel gerekse ulusal öl-
çekte yaşanan gelişmelerin ve gerçekleştirilen düzenlemelerin küresel dinamik-
lerden bağımsız olarak ele alınması, özellikle çevre ülke konumunda bu sürece 
eklemlenmeye çalışan Türkiye gibi ülkelerde, büyük bir eksiklik olacak; söz 
konusu ülkeyi adeta tamamı görülmeyen bir senaryoda figürana dönüştürebi-
lecektir. Zira bir taraftan devletin rolü ve hareket alanını yeniden tanımlandığı, 
diğer taraftan mallar, hizmetler, sermaye ve bilgi akımlarının serbestleştirildiği, 
ancak emek hareketlerinin denetim altında tutulduğu bir yeni dünya düzeni 
ikliminden azade kalmak ne ulusal ne de yerel düzeyde mümkün olamamakta-
dır. Tekeli bu bağlamdaki tespitlerini çalışmanın bütününde, gerektikçe net bir 
şekilde ortaya koyarak sahip olduğu geniş perspektifi sürekli hissettirmektedir.

Bu bölümde ayrıca Rio Konferansı’nda (1992) imzaya açılan İklim Değişikli-
ği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Çölleşmeyle Mücade-
le Sözleşmesi’ne de atıflar yapılarak küresel boyutta sürdürülebilirlik ve çevre 
konularına ilişkin gelişmelere de yer verilmiştir. Bu bağlamda küresel ısınma 
ve küresel iklim değişikliğinde önemli payı olan metan üretiminin Türkiye’de 
yüzde 46,5’inin, yine Türkiye’de nitrojen dioksitin yüzde 79,4’ünün tarımsal 
üretimden kaynaklandığına vurgu yapılarak küresel çevre ve iklim sorunlarıy-
la tarımsal üretim arasındaki bağın Türkiye özelindeki durumu ortaya konul-
muştur. Kuşkusuz bu açıklamalar konunun önemini daha net ortaya koymaya 
hizmet etmiştir.

Yine bu bölümde konuya insan hakları, gıda güvencesi, beslenme hakkı ve 
damak tadı açılarından da yaklaşılarak evrensellik ve insanilik boyutlarının da 
göz ardı edilmediği görülmektedir.

Yazarın başlangıçta konuya böylesi çok boyutlu ve bütünsel yaklaşmış ol-
ması küresel gelişmeler ve neoliberal politikalara ilişkin farkındalık ve derin-
liğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla çalışmanın giriş ve 
ikinci bölümü okurlara oldukça zengin bir vizyon ve perspektifi eleştirel zemi-
niyle birlikte sunmaktadır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde ulusal yani Türkiye düzeyinde çözümleme-
ler yapılarak, küresel gelişmelere yönelik eleştirel çerçeve karşısında ülke tarı-
mının yeniden yapılanmasında ve yerleşme sisteminin yaşadığı dönüşümlerde 
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ne tür düzenlemeler için ne tür bir kurumsallaşma gerçekleştirildiği değerlen-
dirilmiştir. Bu aşamada yazarın yerleşme stratejisinin önemli bir boyutu olarak 
tarımı ele alması oldukça önemlidir. Böylece sadece mekânın değil üretimin 
de bu bağlamdaki öneminin ortaya konulmasına katkı sağlanmış, entegre bir 
yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymuştur.

Diğer taraftan bu bölümde Türkiye’de 1980 ve özellikle de 2000 sonrası dö-
nemde uygulanan tarım politikalarının oldukça nitelikli bir analizi yapılmış-
tır. Bu analizler çerçevesinde de İzmir tarımındaki dönüşümlerin küresel ve 
bununla uyumlu hale getirilen ulusal politika kaynakları ortaya konulmuştur.

Bu bölümde üzerinde önemle durulması gereken tespit, kırsal kalkınmanın 
günümüz koşullarında sadece tarımsal faaliyetlerle mümkün olamayacağının, 
yukarıdan değil yerelden gelen taleplerin kalkınmada önemli hale geldiğinin 
genel kabul gördüğüne dair yapılan vurgudur.

Üçüncü bölümde ayrıca çevre, küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, ye-
şil büyüme ve sürdürülebilirlik bağlantılı kavramlar ve gelişmelerin Türkiye’de 
içselleştirilmesine yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler de ortaya konul-
muştur. Burada yapılan değerlendirmelerden Türkiye’deki sorunun daha çok 
uygulama aşamasında olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkiye söy-
lem ve düzenleme boyutunda hızlı mesafe alabilen, uygulamada ise oldukça 
yavaş giden bir ülke konumundadır. Böylesi bir yaklaşımın getirdiği sorunla-
rı birçok boyutta, özellikle de uluslararası ilişkilerde belirgin olarak görmek 
mümkündür.

Çalışmanın dördüncü bölümünde küresel gelişmeler ve neoliberal zemin 
çerçevesinde Türkiye’de uygulanan politikaların Türkiye tarımına yansımaları 
veriler yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ilk dikkati çe-
ken konu Türkiye’de tarıma ilişkin verilerin oldukça eskide kalması, bu sorunu 
ortadan kaldıracak bir tam tarım sayımının yapılamamış olmasıdır. Türkiye’de 
özellikle tarıma ilişkin yeterli, güvenilir ve hızlı istatistiki verilere ulaşmak, ol-
dukça gelişmiş bilişim imkânlarına rağmen, oldukça sorunlu bir alan olarak 
kalmaya devam etmektedir. Daha da önemlisi bu konudaki gelişmelerin ümitli 
olmayı güçleştirmesidir. Bu durumun Tekeli’nin bu çalışmadaki ve bu bağlam-
daki analizlerini, kısmi de olsa, sınırlandırıcı etki yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu bölümde, mevcut verilerin de desteğiyle, kır ve kente ilişkin özdeşlikle-
rin bulanıklaştığı, zira köylerin daha doğru bir ifadeyle köylülerin üretimden 
uzaklaştığı, köylerin üretimden çok tüketim alanı haline geldiği ortaya konul-
muştur. Böylesi bir gelişme yani ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çalışmanın önemi-
ni daha da artırmaktadır.

Yine bu bölümde Türkiye tarımında tarımsal işletme yapısında, arazi kul-
lanımında, tarımsal üretimde yaşanan gelişmeler ve dönüşümler, verilerin 
sunduğu imkânlar ölçüsünde ortaya konulmuştur. Burada Türkiye tarımında 
yaşanan dönüşümler tüm boyutlarıyla ve bütünsel olarak gerekçeleriyle bir-
likte sunulmuş, bunların neoliberal politikalarla uyumlu bir süreçte olduğu 
tespit edilmiştir. Bu dönüşümlerin Türkiye’nin ve çiftçilerin talep ve beklen-
tileriyle uyum derecesi ise ayrı bir tartışma ve ayrı bir çalışma konusu olacak 
niteliktedir.

Küresel ve ulusal düzeydeki analizlerin ardından çalışmanın beşinci bö-
lümünde, İzmir düzeyine inilerek, Türkiye’nin tarım kesiminde ve yerleşme 
düzeninde yaşadığı dönüşümlere İzmir’in nasıl katıldığı ele alınmıştır. Burada 
ilk olarak turizm tesisleri ile desantralize olan sanayi ve hizmetler sektörünün 
tarımsal faaliyetleri yok etmesi üzerinde durulmuştur. Ardından tarımsal üre-
timin temel girdisi olan emek ve toprağın genel durumu değerlendirilmiştir. Bu 
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aşamada İzmir’de kadın emeğinin önemi ve arazilerin küçük ölçekli olmasına 
vurgu yapılmıştır. Kanımızca ölçek tanımlamasında artık sadece arazi büyük-
lüğünün değil ürün/arazi büyüklüğü/bölge tanımlarını entegre eden yeni bir 
yaklaşım daha anlamlı olacaktır. Nitekim Orta Anadolu’da 50 dekarlık bir arazi 
tahıl üretimi için küçük ölçek anlamına gelecekken Ege Bölgesi’nde sebze üre-
timi için ayrılacak 50 dekarlık bir arazi orta hatta büyük ölçek olarak tanımla-
nabilecektir. Bu durumun çok zengin ürün desenine sahip olması ve meyve ile 
sebze üretiminin yaygın olması nedeniyle İzmir özelindeki arazi planlamala-
rında üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğu vurgulanmalıdır.

Diğer taraftan üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu da Tür-
kiye’nin en geniş tarımsal ürün desenine sahip illerinin başında gelen İzmir’de 
gerçekleştirilecek başarılı bir entegre yerleşme ve tarımsal gelişme stratejisinin 
Türkiye için çok faydalı bir pilot uygulama niteliği taşıyacağıdır. Buna özellikle 
vurgu yapmakta fayda görüyoruz. Bu durum örtü altı üreticilik, coğrafi işaret 
ve organik tarım açısından İzmir’in adeta “başkent” konumunda olmasıyla da 
pekişmektedir.

Kitabın altıncı bölümü İzmir’de yaşanan dönüşüm ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu dönüşümde oynadığı öncü rolün çözümlemesine ayrılmış-
tır. Burada yapılan analizlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2007’de daha 
sonra “Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı” adını alacak bir daire başkanlığı 
kurarak tarıma yönelik faaliyetleri kurumsal bir zeminde yürüttüğüne vurgu 
yapılmıştır. Türkiye’de bir “ilk” niteliğindeki bu adımın ardından söz konu-
su birimin faaliyetleri temel olarak İzmir’de organik tarımın gelişmesi ve yay-
gınlaşmasının desteklenmesi; kırsal yörelerdeki ova yollarının asfaltlanması; 
küçük üreticilerin kooperatifler halinde örgütlenmesini sağlamak ve tarımsal 
ürünlerin pazarlama darboğazlarının aşılması ve İzmirlilerin sağlıklı ve gü-
venlikli gıdaya ulaşması imkânlarını geliştirmek şeklinde sıralanmıştır. Çalış-
mada ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin (toprak ve yaprak analizi, ekopazarlar 
kurulması, okul sütü/süt kuzusu projesi, hayvan, fide, ekipman dağıtımı gibi) 
tarım ve çiftçilere yönelik doğrudan çalışmalarına da yer verilmiştir. Bu uygu-
lamalar Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimdeki sorunların çözümüne 
oldukça vizyoner bir yaklaşımla yöneldiğini ortaya koyduğu kadar, yazarın ya-
pılanları sorun-çözüm dinamikleri bağlamında bütünsel olarak ele alışındaki 
yetkinliği de ortaya koymaktadır.

Çalışmanın yedinci bölümü küresel, ulusal ve İzmir düzeyinde yapılan ana-
liz ve değerlendirmelerin katkısı ile “İzmir İl Bütünü için Bir Gelişme Stratejisi 
ve Politikalar Demeti”nin sunulmasına ayrılmıştır. Çalışmanın önceki bölümle-
rindeki detaylı ve bütünsel analizlerin bu demetin çok etkin bir şekilde ortaya 
konulmasına yardımcı olduğu görülmektedir.

Bu bölümde stratejik hedef “insan onuruna saygılı, sürdürülebilir bir eko-
nomik kalkınmayı gerçekleştirmek” olarak belirlenmiştir. Bu hedef için ayrıca 
üç alt strateji söz konusudur. Bunlar ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, 
kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak ve insan merkezli olmak, insan onu-
runa saygılı olmak şeklindedir. Bu alt stratejilerin her biri için de oldukça iş-
levsel ve ufuk açıcı üçer alt strateji belirlenmiştir. Stratejik hedefler boyutunda 
belirlenen hedefler tutarlıdır.

Bu noktada şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür: Bu bölümdeki 
öneriler Türkiye’nin ve insanlarının ihtiyacı olan bir insani nitelik zemininde 
kurgulanmıştır. Devlet ve planlama kavramlarını adeta işlevsiz kılmak için ön 
plana çıkarılan büyüme yerine geri plana itilen kalkınma kavramı zemininde 
öneriler geliştirilmesi son derece yerinde olmuştur. Ayrıca öneriler sadece İzmir 
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değil İzmir üzerinden hareketle kır-kent ayrımının zayıfladığı her büyükşehir 
belediyesine uygun hale getirilebilecektir. Kuşkusuz bu çalışma bu niteliklere 
sahip olmayan illerde uygulanacak kalkınma stratejileri için de referans niteliği 
taşıyacaktır.

Çalışmanın bu bölümünde stratejik hedeflerin ortaya konulmasının ardın-
dan çalışmanın kapsamının dışına taşarak İzmir için bir “bölge planı” yapma 
çabasına kayılmasının da önlenmesi amacıyla sınırlandırılmış ancak detay-
landırılmış politikalara yer verilmiştir. Bu noktada İzmir’de tarımın kalkınan, 
doğayla dost ve sürdürülebilir, bu alanda çalışanlara saygınlık sağlayan bir 
faaliyet alanı olmasını sağlamak; İzmir ilinde üst ölçekli (1/100.000) yeni bir 
arazi kullanma planı hazırlama yaklaşımını geliştirmek ve uygulamak olmak 
üzere iki politika üzerinde durulmuştur. Çalışmanın bu boyutunda önerilen alt 
politika amaçları ve araçlar sistematik ve bütünsel niteliğe sahiptir. Bir başka 
ifadeyle kente yönelik politikalar bütünlüklü olarak ve tüm imkânlarıyla/kısıt-
larıyla ele alınmıştır. Adeta gözden kaçan bir boyut bırakılmamıştır. Bu durum 
yazarın birikimi kadar İzmir’in tarım potansiyelleri ve ihtiyaçları (sorunları) 
konusundaki yetkinliğini de ortaya koymaktadır.

Bu bölümde dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken önemli konu ise 
arazi kullanım planları hazırlanırken deniz-kıyı-kara boyutlarının birlikte ele 
alınarak özgün bir yaklaşım ve çözüm önerileri sunulmasıdır.

Bu çalışma strateji ve politika düzeyinin altına inmemekle beraber entegre 
ettiği tarımsal gelişme ve yerleşme stratejisi olarak Türkiye’ye gerçekten yeni 
ve oldukça ileri bir öneri sunmaktadır. İzmir’in sahip olduğu potansiyeller ve 
sorunlar dikkate alınarak İzmir için bütünsel bir öneriler metni olmanın ötesin-
de, tarımsal faaliyetlerin önemli olduğu tüm büyükşehir belediyelerine kılavuz 
niteliği taşımaktadır. Ülkemizde bu alanda mevcut büyük bir eksikliği gideren 
bu çalışmanın yeterince güçlü bir algı ile tüm yerel/ulusal politika yapımcıları 
tarafından incelenmesi gerekir. Zira yerel için evrensel nitelikleri olan bir proje 
sunmaktadır.

Bununla birlikte çalışmaya ilişkin olarak şu farklı değerlendirmeleri de orta-
ya koymakta fayda görmekteyiz:

Kentlerdeki imkânlar köylerde ulaşılır olmadan, gençler çiftçilikten uzakla-
şırken, küresel dinamikler küçük çiftçiliği yok ederek tarımsal üretimin büyük 
ölçekli işletmelerce yapılmasına evrilirken böylesi bir stratejinin başarıyla uy-
gulanması oldukça güç olacaktır.

Diğer taraftan merkezi yönetim ile yerel yönetimler yani büyükşehir beledi-
yeleri arasındaki ilişkiler, yetki ve sorumluluk paylaşımı açık kurumsal zemine 
kavuşmadan, merkezi yönetim ile büyükşehir yönetiminin farklı partilerden 
gelmesi durumunda ortaya çıkan sorunların çözülmesi sağlanmadan böyle-
si bir stratejinin başarıyla uygulanması da yine oldukça güç görünmektedir. 
Dolayısıyla çalışmada merkezi yönetim-büyükşehir ilişkilerinin kurumsal bo-
yutuna ilişkin önerilere daha fazla yer vermesi, önerilerin Türkiye genelinde 
yaygınlaştırılması imkânını artırabilecektir.

Çalışmaya, veriler ışığında, İzmir’de yaşanan ve yaşanması beklenen de-
mografik gelişmelerin daha yoğun olarak dahil edilmesi uygun olacaktır.

Bunların yanında İzmir sadece İzmir olarak değil, hinterlandını oluşturan 
Manisa, Aydın, Balıkesir’le yani bölge ile bütünleşik boyutlarıyla birlikte dik-
kate alınmak durumundadır. Bağlantılı bölge ve ülke ölçeğinde bütünsel bir 
strateji de geliştirilmesi uygun olacaktır. Kuşkusuz bunun yeni bir çalışmanın 
konusu olduğu da söylenebilir.

Çalışma, planlama ile arası pek de iyi olmayan bir ülkede, yeni bir anla-
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yışla yeni bir planlama stratejisini yerel boyutta sunmaktadır. Başarı bir algı, 
anlayış, yaklaşım, daha genel ifadesiyle yönetim kültüründe de bir dönüşümü 
gerektirmektedir. Çalışmanın ihtiyaç gösterdiği dönüşüm ile yaşanmakta olan 
dönüşümün uyumluluğu konusu ayrıca tartışmaya değerdir.

Sonuç olarak Tekeli çok önemli bir alanda, çok nitelikli bir çalışmayı çok ge-
rekli bir zamanda merkezi ve yerel politika yapıcıları başta olmak üzere kamuo-
yuna sunmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmayı sahiplendiği ve 
birçok kısıt altında bunu hayata geçirmeye çalışacağı söylenebilir. Bu bağlamda 
da İzmir bir ilklerin kenti olmaya adaydır. Çalışmanın ülke genelinde yaygın-
laştırılması çok faydalı olacaktır. Temennimiz Tekeli’nin bu çok değerli çalışma-
sının insan, yerleşim, üretim, çevre bağlamında planlama ve sürdürülebilirlik 
boyutunda bugüne kadar gerekli ve nitelikli çaba ve sonuçları üretememiş bir 
ülke olarak Türkiye’de hak ettiği ilgi ve desteği görebilmesidir.

İlhan Tekeli, İzmir İli/Kenti İçin Bir Tarımsal Gelişme ve Yerleşme Stratejisi (İzmir: İzmir Akdeniz 
Akademisi, 2017), 217 s., ISBN13: 978-975-18-0221-7.
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Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü? 
İzmir’de Alternatif Tarımsal Gıda 
Girişimlerinin Keşfi

Dalya Hazar*
Seda Senem Alpaykut Bayrak**

Günümüzde kır ve kenti birbirine bağlayan en önemli husus kuşkusuz gıdadır. 
Gıda bugün daha önce hiç olmadığı kadar popüler ve çeşitlenmiş durumda-
dır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketim pratikleri çok görünür hale 
gelmiştir. Dr. Emel Karakaya Ayalp, tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümünü 
sorgulayarak İzmir’de üç adet niş inisiyatife odaklandığı, “Agro Food System 
Transitions? Exploring Alternative Agro Food Initiatives in İzmir, Turkey” 
(Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü? İzmir, Türkiye’de Alternatif Tarım-
sal Gıda Girişimlerinin Keşfi) başlıklı araştırmasında, kentlerin sürdürülebilir 
yönde dönüşümünü ve mevcut tarımsal gıda sistemine alternatif olarak ortaya 
çıkmakta olan pratikleri incelemiştir. Bu çalışma, Rejim Teorisi ve Çok-Düzey-
li Perspektif çerçevelerine dayanarak, ilgili inisiyatifleri birer stratejik niş ola-
rak ele almakta ve bu nişlerin gelişim süreçlerini soruşturmaktadır. Karakaya 
Ayalp’in çalışması, Türkiye’de yeni ortaya çıkmakta olan alternatifleri ve bu al-
ternatiflerin dönüşümünü nişlerin İzmir’deki gelişmeleri ile bağlantılı biçimde 
ortaya koymaktadır.

Yazara göre, özellikle 1970’li yıllardan sonra şiddetlenen neoliberal politi-
kalarla tarımsal üretimin küresel tarımsal gıda zincirlerine kitlesel ve hızlı bi-
çimde entegrasyonu, tarla ile sofra arasındaki mesafeyi uzaklaştırmıştır. Yanı 
sıra, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan tarımda kimyasallaşma, en-
düstrileşme ve makineleşme süreçlerinin ekolojik sonuçları; hayvan refahına, 
toplum sağlığına, kırda çalışma koşullarına ve emek piyasasına yönelik kaygı-
lar; obezite ve yetersiz beslenmeye yönelik dünyanın farklı yarım kürelerindeki 
eşitsizlikler; iklim değişikliğinin gittikçe daha yıkıcı sonuçları görünür kılma-
sı vb. sorunlar, tarımsal gıda sistemi içerisinde farklı örgütlenmelerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bu örgütlenmeler üretici ve tüketicileri doğrudan 
birbirine bağlayan ve gıda üretim-tüketim-dağıtım sistemlerinde yeni ve özgün 
pratikleri içeren “Alternatif Tarımsal Gıda Sistemi”nin (AGS), 2000 sonrasında 
Türkiye’de de yaygınlaşmasını; özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi metro-
politen kentlerde çeşitli pratiklerle ortaya çıkmasını sağlamıştır.

AGS ana akım, endüstriyel ya da konvansiyonel gıda üretim, tüketim ve 
tedarik sistemine karşı, üreticileri, tüketicileri ve ilgili diğer aktör gruplarının 
oluşturduğu alternatif ağları ve örgütlenmeleri tanımlayan bir terimdir. Bu 
açıdan, endüstriyel ve/veya konvansiyonel üretim, tüketim ve dağıtım me-
kanizmaları ile güncel gıda rejimi olan Küresel Şirketleşmiş Gıda Rejimi’nin 
pratiklerine karşı duran, farklı biçimlerde örgütlenmiş çeşitli inisiyatifleri ve 
tarım-gıda hareketlerini içermektedir. AGS, Alternatif Gıda Ağları (AGA) ve 
Alternatif Gıda İnisiyatifleri (AGİ) özdeş olmayan ancak belirli düzeylerde ve 
biçimlerde ortaklaşan organik/ekolojik üretim ve tüketim ağları, üretici kolek-
tifleri, tarımsal zanaat ağları, yerel gıda ağları, kentsel tarım ağları vb. çok sayı-

* TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
** Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü



Meltem, No. 3, Yaz 2018

105

da ağlaşmış yapının kolektifleşmiş isimler dizisidir.
Bu çalışma, keşifçi niteliksel çoklu vaka araştırması ile bir mezo-seviye ince-

leme, tarımsal gıda sistemi belgeleme ve Türkiye’deki Alternatif Tarımsal Gıda 
İnisiyatiflerine yönelik mikro-seviyede bir inceleme sunmaktadır. Çoklu vaka 
araştırmasında Türkiye’de farklı kentlerde ortaya çıkmış olan 40 adet mikro-se-
viye soruşturması İzmir’deki üç ayrı niş inisiyatifte yapılmaktadır: (1) Üretici 
inisiyatifi olarak Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, (2) tüketici inisiyatifi 
olarak Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu (BİTOT) ve (3) üretici-tüketi-
ci müşterekliği olarak Foça Yeryüzü Pazarı. Vaka çalışmalarının İzmir’de yer 
alıyor olması, nişlerin ortaya çıkışı ve gelişimi bağlamında kentsel seviyede bir 
sorgulamaya olanak tanımıştır.

Karakaya Ayalp, bu çalışma ile yazındaki ve meslek alanındaki çeşitli boş-
lukları doldurmuştur. Öncelikle, AGS’nin içinde ortaya çıkmakta olan ve Tür-
kiye yazınında neredeyse tamamen görmezden gelinen niş inisiyatifleri incele-
miştir. Araştırmada, Türkiye’de çeşitli kentlerde ve bölgelerde ortaya çıkmış 40 
adet niş inisiyatif yaygın araştırma sürecinde incelenerek bir mezo-düzey ana-
liz yapılmış, bu inisiyatifler arasında üç tanesi yoğun araştırma için seçilerek 
bir mikro-düzey araştırma yürütülmüştür. Seçilen yoğun araştırma vakaları, 
İzmir’de kent ölçeğinde bir araştırma yapmaya olanak vermiştir ve çalışma bu 
bakımdan kent-ölçeğinde AGS’nin dönüşümünü sorgulamaya da olanak sağla-
mıştır. Ayrıca, yazar, AGS araştırmaları çerçevesinde dünya yazınında eksikliği 
eleştiri konusu olan mikro düzey inceleme kapsamında, Türkiye örneği üzerin-
den araştırmalara katkıda bulunmuştur.

Çoklu vaka araştırmasında Türkiye’de farklı kentlerde ortaya çıkmış 40 adet 
mikro-seviye soruşturması, Türkiye’de AGS’nin tarihsel gelişimine, ortaya çık-
tığı koşullara, Alternatif Gıda İnisiyatiflerinin niteliklerine ve gelişme süreçle-
rine ilişkin bulguları ortaya koymaktadır. İzmir’de üç adet niş inisiyatife odak-
lanan vaka çalışması ise farklı pratiklerin gelişim sürecini ve niteliklerini çok 
düzeyli perspektife dayanarak ve mevcut tarımsal politikalar ve tarımsal gıda 
sistemi ekseninde incelemiştir.

Çalışmanın sonuç bölümünde, üretici inisiyatifi olarak ele alınan Gödence 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, “yerleşik rejim” ile uyumluluk gösteren bir niş 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu uyumluluk hali, çeşitli yapısal nedenler ve izlek ba-
ğımlılıkları nedeniyle nişin yenilikçi kapasitesini köreltmiştir. İzlek bağımlılık-
larının sabitleşmesi, sosyo-teknik pratiklerin yayılmasını engeller nitelikte bir 
eğilim yaratmıştır. Çok düzeyli perspektif yazınının ortaya koyduğu ve nişlerin 
yenilikçilik kapasitesini belirten üç başlık (1) sosyo-teknik düzenlemelerde öz-
günlük, (2) yerel bağlama cevap verebilirlik ve (3) ana akım rejim pratiklerine kar-
şı korunma bağlamında, Gödence, incelenen vakalar arasında ana akım rejim ile 
en çok uyumlanmış vaka olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumun ardında, diğer 
nişlerden farklı olarak 1970’li yıllarda ortaya çıkmış olması, üreticileri olumsuz 
etkileyen tarımsal politika değişimlerine çok açık olması, piyasa fiyatlarındaki 
dalgalanmalar, yaşlanan kır nüfusu, genç nüfusun düşük gönüllülük oranı, ik-
lim değişikliği gibi çok sayıda yapısal gerekçe bulunmaktadır. Tezin bulguları 
göstermektedir ki Gödence, ana akım rejim ile tamamen uyumlanma riskini 
gösteren bir nişe dönüşmüştür.

Diğer taraftan BİTOT ve Foça Yeryüzü Pazarı yeni nişlerin oluşumuna kay-
naklık etmiştir. Buğday Derneği’nin yaratıcı kapasitesi, gönüllülüğü genişlet-
mekteki becerisi ve mevcut ağları, BİTOT için sosyo-teknik pratikler yaratacak, 
tasarlayacak ve uygulayacak bir gönüllüler ağı sağlamıştır. Tüketici inisiyatifi 
olarak 2014’te ortaya çıkmış olan BİTOT, sistemli olarak yeni sosyo-teknik pra-
tikler üretmiş ve gönüllü kapasitesini geliştirmiştir. Alternatif rejim kurallarını 
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adım adım geliştirmek ve sorunlar ya da krizler karşısında vakaya yönelik çö-
zümler üretip yerel aktörlerle işbirliği yapmak, sosyal medya vb. araçları kul-
lanmak, örgütlenmeyi genişletmek ya da niş pratikleri ile örgütlenmeyi yeni-
den tasarlamak BİTOT’un bir niş olarak nitel derecesini yükseltmesini sağlamış 
ve yeni nişler olan Gediz Ekoloji Topluluğu (GETO) ve Homeros’un kuruluşla-
rında kolaylaştırıcılığa kaynaklık etmiştir.

Foça Yeryüzü Pazarı’nın kendine mahsus yenilikçi kapasitesi, alternatif sos-
yo-teknik pratikler yaratırken, yerleşik rejimin kurumlarını ve aktörlerini ma-
haretli biçimde kullanmasında yatmaktadır. Üretici-tüketici müşterekliğinin 
örneği olarak incelenen Foça Yeryüzü Pazarı, Yavaş Gıda (Slow Food) küresel 
hareketinin yerel bir örgütüne bağlı olarak 2011’de kurulmuş, 2012’de “Yeryüzü 
Pazarı” statüsü kazanmış ve 2014’te dünyanın en iyi Yeryüzü Pazarı seçilmiş; 
özgün ve yenilikçi sosyo teknik pratikler ile uluslararası ağ yapılarına dahil 
olmuş önemli bir niştir. Rejim kuralları Yavaş Gıda Hareketi tarafından belir-
lenmiş olan niş; esneyebilir yapısı ile işbirliğiyle öğrenme, sosyal ağlaşma, yerel 
aktörleri dahil etme, ekosistem ve kültürel birikimin korunması gibi çok sayıda 
stratejiye yönelik sistematik eylemler üreterek gelişmiş ve İstanbul Şile Yeryüzü 
Pazarı’nın kurulmasına destek olarak yeni nişlere kaynaklık etmiştir.

Yazar araştırmasını Türkiye’de daha önce ele alınmamış, yazında yer alma-
yan ve hakkında bir internet sayfası dahi olmayan bir konuda tamamlamıştır. 
Bu bakımdan çalışma, açıklayıcı ya da betimleyici değil, keşifsel bir araştır-
madır. Yazarın tez çalışmasını tamamladığı 2016’nın ilerleyen aylarında Ekva-
dor’un Quito kentinde gerçekleştirilen HABİTAT III toplantılarında kentlerin 
tarımsal gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümü ve kentlerin gıda plan-
laması üzerine tartışmalar gerçekleştirilerek kararlar alınmıştır. Bu bağlamda, 
çalışma dünya gündeminde güncel olarak yer bulan ve Kent Planlama meslek 
disiplininin sorumluluk alanına yeni dahil edilmiş kentsel gıda planlaması ko-
nusuna ve ortadan kalkmakta olan kent-kır ikiliğine koşut tarımsal üretim-da-
ğıtım-tüketim sistemlerinin Türkiye’deki alternatif örgütlenme pratiklerine 
dair çok önemli tespitler sunmaktadır.

Emel Karakaya, “Agro Food System Transitions? Exploring Alternative Agro Food Initia-
tives in İzmir, Turkey” (Doktora Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2016).
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Kırsal-Ekolojik Müşterekler: İzmir Mera 
Alanları Vakası
Emel Karakaya Ayalp*
Seda Senem Alpaykut Bayrak**

Müşterekler, kamusal alanlar, sivil eylemler ve doğa-insan ikiliği üzerinde 
süregelen tartışmalar, biyomerkezci görüşlerin insan-merkezci görüşlerin 
karşısında konumlanmasıyla son yıllarda artış göstermiştir. Dr. Dalya Hazar, 
“Rural-Ecological Commons: Case of Pastures in İzmir” (Kırsal-Ekolojik Müş-
terekler: İzmir Mera Alanları Vakası) başlıklı doktora tezinde, kırsal-ekolojik 
müştereklerimiz olan biyoçeşitlilik, flora ve fauna (özellikle böcek çeşitliliği ve 
arıcılık), kırsal kalkınma, erozyonun önlenmesi ve kırsaldaki müşterek kültür 
ve geleneğin korunması açılarından çok önemli olan mera alanlarını planlama 
perspektifinden ele almaktadır.

Müşterekler, kamu kullanımına ve erişimine açık, kullanım hakkının mül-
kiyet hakkından üstün olduğu, herkese ait olan ortak zenginliklerimizdir. Müş-
tereklerin türleri, hava, su, orman ve mera alanları gibi “ekolojik müşterekler” 
ya da yollar, kamusal alanlar ve toplu taşım sistemleri gibi kamu malı olarak 
tanımlanabilecek “kentsel müşterekler” olarak ikiye ayrılmaktadır. Mülksüz-
leştirerek birikim, toprağın ve müştereklerin metalaşması, çitleme (çevreleme) 
hareketleri ve ekolojik sürdürülebilirliğin azalması, kullanım değeri değişim 
değerinden üstün olan müştereklere dair temel problemlerden bazılarıdır. Top-
rağın metalaşması müştereklerin kullanım değerinin değişim değerine feda 
edilmesi ve özelleştirilmesini beraberinde getirir. Bu durumun müşterek alan 
ve özel alan arasında yönetsel ve sosyal bir ayrışmaya sebep olduğunu söyle-
yebiliriz.

6360 sayılı Bütünşehir Yasası öncesinde köy tüzel kişiliğine bağlı olan köy 
ortak alanları kırsal müştereklerimizdir. Mera alanları, köylerin mahalle statü-
süne geçirilmesi ile artan kentleşme baskısı sonucunda maden ve enerji sektör-
leri ile kamu yatırımı talepleri önceliğiyle başka amaçlar için kullanıma tahsis 
edilebilmektedir. Yerelde merkezileşme, bugün halen devam etmekte olan uy-
gulama karışıklıklarına sebep olmakta ve kır ve kent arasındaki ayrımı belir-
sizleştirmektedir. Bu düzenlemeler sonucunda mera, tarım ve orman alanları 
kaybedilme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kırsal ve kentsel alanlar yapıları 
bakımından farklı ihtiyaçlara sahiptir ve mevcut yasada böyle tarif edilmemiş 
olsa da “kırsal mahalleler” ve “kentsel mahalleler” olarak ayrı şekilde değer-
lendirilmeleri gerekmektedir. Öte yandan, 6360 sayılı Bütünşehir Yasası, kırsal 
alan planlamasını ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulamaların takibi-
ni kolaylaştırması açılarından potansiyeller de barındırmaktadır.

Hazar’ın tez çalışması, müşterekler ve kır-kent çeperi kavramları, mera 
alanları üzerindeki başlıca çatışmalar, ilgili yasal düzenlemeler, medya analizi, 
seçilen 50 köyde vaka alanı çalışması, eDPSIR nedensel analiz modeli uygula-
ması ve tezin genel bulguları olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Araştırmasının birinci bölümünde, Hazar, müşterekler ve kır-kent çeperi 
kavramlarına değinmektedir. Doğanın ve müştereklerin metalaşması süreci, 
17. yüzyıl İngiltere kırsalında başlayan ilkel birikim ve çitleme (çevreleme) ha-

* İzmir Demokrasi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
** Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
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reketlerine dayanır. Bu süreç “sermayenin kırsal müştereklere saldırısı” olarak 
da tarif edilebilir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren “ikinci çitleme (çevreleme) 
hareketleri” olarak ifade edilen neoliberal politikaların ekolojik müşterekleri 
baskılama süreci tarım alanları, ormanlar, meralar ve kıyı alanlarının inşa-
at, maden ve enerji sektörlerine feda edilmesi üzerinden devam etmektedir. 
Doğal kaynakların, kârın azamileştirilmesini gözeten ve durmaksızın çoğa-
lan nüfus karşısında kısa sürede tükeneceğine dair görüşleri, Thomas Robert 
Malthus’un aşırı nüfus artışı problemine odaklandığı Nüfus İlkesi Üzerine Bir 
Deneme (1789) adlı çalışması üzerinden temellendirilmiştir. Özellikle 1970-1990 
arasında, “kaynak kötümserleri” olarak tanımlanan Yeni Malthusçular, çevre-
cilik söylemleri üzerinde baskın bir etkiye sahip olmuşlardır. Yeni Malthusçu 
ekolojist Garrett Hardin, Müştereklerin Trajedisi (1968) fikrini ortaya attığında, 
müştereklere sınırlı erişimi olan optimum bir nüfus ihtiyacından bahsetmiş ve 
kaynakların tükenmesini önlemenin sadece iki şekilde mümkün olabileceğini 
söylemiştir: (1) Özelleştirme ve (2) devlet kontrolü. Hardin’in önerisi, özelleştir-
me ve devlet kontrolünün kaynakların sürdürülebilir kullanımını garanti ede-
meyeceği ve müşterekler üzerindeki sermaye baskısını, çitleme (çevreleme) ve 
özelleştirme taleplerini artırdığı gerekçeleriyle eleştirilmiştir. Ancak, politik-e-
konomist Elinor Ostrom, Hardin’in önerisi karşısında, müştereklerin idaresi 
konusunda, mevcutta kolektif eylemlilik ve güven ilişkileri üzerinden oluştu-
rulmuş alternatif sistemlerin işlediğini ispatlamıştır. Bugün, ilkel birikimin ve 
çitleme (çevreleme) hareketlerinin iç içe geçen kavramlar olduğu anlaşılmışken, 
müşterekleştirme pratiklerinin, çitleme (çevreleme) hareketlerinin karşısında 
konumlanıp, kapitalist sistemin ötesinde yeni bir sosyal-demokrat organizas-
yon formu ve müşterekler siyaseti yaratıp yaratamayacağı tartışılmaktadır.

İkinci bölümde mera alanları üzerindeki başlıca çatışmalara ve yasal dü-
zenlemelere değinen Hazar, kentleşme baskısı ve çitleme (çevreleme) tehdidi 
altında bulunan ve ekolojik sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik için hayati derece 
önem taşıyan mera alanlarını kırsal ve ekolojik müşterekler olarak tanımlamış-
tır. Tezin bulgularına göre, mera alanları aşırı otlatma vb. yanlış hayvancılık fa-
aliyetleri, fidan dikimi, başarısız ıslah çalışmaları ve başka kullanımlara tahsis-
ler sonucunda sürekli olarak verim kaybetmekte ve azalmaktadır. Anadolu’ya 
özgü endemik bitkilerin önemli bir bölümü mera alanlarında yaşamaktadır. Bu 
sebepten, meraların korunması, sadece kırsal kalkınma ve hayvancılık faali-
yetleri açısından değil, “bozkır ekosistemi” açısından da çok önemlidir. Birçok 
bitki ve böcek türüne ev sahipliği yapan mera alanları ayrıca toprağa yüksek 
miktarda karbon gömme potansiyeline sahiptir. Artan kentleşme baskısına 
karşı mera karakteristiklerinin korunabilmesi için, arazi gasplarının, işgalle-
rin, başka kullanımlara tahsislerin ve benzeri çatışmaların engellenmesi gerek-
mektedir. Türkiye’de meraların mevcut kalitesinin düşük olmasının öncelikli 
sebepleri: (1) Ekolojik kısıtlar (örneğin iklim, step arazisi, kısıtlı su kaynakları), 
(2) yanlış uygulamalar (örneğin aşırı otlatma, yanlış haritalama) ve (3) yöneti-
cilerin ilgisizliği ya da konuya dair yeterli teknik bilgiye sahip olmamasıdır. 
Mera alanları 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında korunuyor olmasına rağ-
men, uygulamada aksaklıklar bulunmaktadır. Özellikle yasadaki boşluklardan 
kaynaklı olarak mera tespit, tahdit ve tahsis süreçleri, artan maden, turizm, 
enerji ve kamu yatırımı taleplerinin lehine çalışmaktadır. Medya analizinde 
ulaşılan haberlere ve uzmanlarla yapılan mülakatlara göre, Türkiye’de yaklaşık 
12-13 milyon hektar kaldığı tahmin edilen mera alanları önemli risk altındadır. 
1998’de yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu, TEMA Derneği’nin de katkı-
larıyla mera ıslah sürecinin hızlandırılması için bir dönüm noktası olmuştur. 
Ancak, mera alanları üzerinde süregelen arazi kullanım çatışmaları göstermek-
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tedir ki kaybedilen alanları yeniden kazanmak ve mevcut alanları iyileştirmek 
için iyi geliştirilmiş teknik, yasal ve sosyal düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Yazar, mera alanları üzerindeki çatışmaların nasıl azaltılabileceğini araştır-
maktadır. Bu bakımdan öncelikle söz konusu çatışmaları tetikleyen faktörleri 
tespit etmiştir. Yazara göre, ekolojik-sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma için 
önemli olan mera alanlarını ekolojik-duyarlı planlama yaklaşımıyla ele almak 
ve mera alanları üzerinde süregelen arazi kullanım çatışmalarını azaltmak için 
mera yönetim stratejileri geliştirmek gerekmektedir. Çalışmada, mera alanları 
üzerindeki arazi kullanım çatışmalarının, çitleme (çevreleme) hareketlerinin, 
mevcut politikalarının anlaşılması ve mera alanlarında uygulanması gereken 
planlama ve tasarım politikaları için bir veri seti oluşturulmuştur. Kartopu mü-
lakatlar, profesyonellerle derinlemesine mülakatlar, medya taraması ve vaka 
alanı olarak seçilen ilçelerdeki köy muhtarları ile yapılan derinlemesine mü-
lakatlar sonucunda “mera boyutları” belirlenmiştir. Aliağa, Bornova ve Torbalı 
ilçelerinin köyleri, İzmir’in kır-kent çeperinde olmaları ve çeşitli baskılara ve 
çatışma alanlarına maruz kalmaları sebebiyle vaka alanları olarak seçilmişler-
dir. Çalışmada Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından çevresel etki değerlen-
dirme (ÇED) raporlarının hazırlanmasında kullanılan DPSIR nedensel süreç 
modelinin geliştirilmiş bir versiyonu (eDPSIR) kullanılmıştır. Ekonomik, sosyal 
ve ekolojik sistemleri analiz etme, ilişkileri tanımlama, politika seçeneklerini 
belirleme ve sonuçları değerlendirme aşamalarında kullanılan fonksiyonel bir 
analiz aracı olan modelin iki yaklaşımı bulunmaktadır: (1) Duruma ve etkiye 
yönelik, (2) baskı temelli ve faktöre yönelik.

Duruma ve etkiye yönelik olan ilk yaklaşım, oluşan çevresel etkiye karşı 
verilen sosyal yanıtları incelerken; baskı temelli ve faktöre yönelik olan ikinci 
yaklaşım, durumu meydana getiren öncül sosyo-ekonomik faktörleri ve baskı-
ları incelemeye odaklanmaktadır. Yazar, baskı temelli ve faktöre yönelik olan 
ikinci yaklaşımın, henüz yanıt verilmesi gereken etkiler ortaya çıkmadan, tetik-
leyici faktörlerin ve baskıların kontrol edilebilmesi için geliştirilmesinin önce-
likli olduğunun altını çizmiştir. Çalışmada belirlenen mera boyutları, modelin 
iç ağırlıklandırma sistemiyle çevresel problemlere sebep olan başlıca faktörle-
ri, baskıları, durumları, etkileri ve bu boyutlara verilebilecek yanıtları, çözüm 
önerilerini belirlemekte ve öncelik sırasına koymaktadır.

Araştırmanın bulguları göstermektedir ki mera alanları ve diğer müşterek 
alanların analizinde kullanılabilecek DPSIR nedensel süreç modeli, ÇED ve 
SED raporlarına dahil edilebilir, karar vericilerle iletişimi kolaylaştırabilir ve 
planlama süreçlerine altlık oluşturabilir. Planlama süreçleri, özellikle 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planları ve imar planları, yerel ölçekte ekolojik hassasi-
yeti ve farkındalığı arttırarak, kırsal-ekolojik müştereklerin ve mera alanla-
rının korunması açılarından öneme sahiptir. Mera alanlarının korunması ve 
iyileştirilmesi için yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, uygula-
madaki yanlışlıkların düzeltilmesi ve etkin kontrolü gerekmektedir. Çitleme 
(çevreleme) hareketlerine karşı müşterekleştirme hareketleri; “kır hakkı” fik-
rinin desteklenmesi; üst ölçek planlarda mera alanlarının ve ekolojik etkileşim 
alanlarının korunması; kooperatiflerin ve üretici birliklerinin desteklenmesi; 
genç nüfusun kırdan kente göçünü azaltmak için kırda yaşam kalitesinin ve 
alternatif iş olanaklarının arttırılması; müştereklerin, özellikle de kırsal-eko-
lojik müştereklerin, üstün kamu yararı açısından korunması ve iyileştirilmesi 
için gereklidir. Kentlerde ve köylerde daha adil, demokratik yaşam alanları ya-
ratılması, kolektif eylemlilik ve kır hakkı ütopyalarının gerçekleştirilmesi açı-
larından planlama disiplini belirleyici rol üstlenmektedir. Yazara göre, plancı, 
süregelen tartışmalarda teknik, bilimsel, yönetsel ve etik anlayışıyla, planlama 
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ve müşterekleştirme süreçlerinin aktif katılımcısı olmalıdır. Kamu yararı ve or-
tak iyi anlayışını içselleştirmiş olan planlama kurumu ve disiplininin tutumu, 
müştereklerin korunması ve iyileştirilmesi açısından belirleyicidir.

Çalışmanın sonuç bölümünde, ileride mera alanları özelinde veri toplama 
kısıtlılıklarının giderilmesi; haritalamadaki ve sayısal verilerdeki belirsizlikle-
rin giderilmesi için detaylı çalışmalar yapılması; kalitatif eDPSIR modelinin bir 
kantitatif model ile desteklenmesi; mera alanlarının ve mera özel siciline işlen-
memiş olsa dahi mera özellikleri gösteren ve otlatma amacıyla kullanılan alan-
ların CBS ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle haritalandırılması önerilmekte-
dir. Müşterekler ve kırsal-ekolojik müşterekler özelinde yapılacak çalışmalarda, 
deneysel ve proaktif müşterekleştirme süreçlerinde ve tartışmalarında iştirakçi 
olarak, çeşitli vaka alanlarında yapılacak pilot çalışmalarda bulunulması öne-
rilmektedir. Özellikle kırsal-ekolojik müştereklerin, ekolojik ve gezegensel 
önemleri açısından temsilleri ve planlama ve karar verme süreçlerine katılım-
ları için gerekli ve yeterli araçlar kullanılarak detaylı analizleri önerilmektedir. 
Bu bağlamda yazarın yaptığı çalışma, planlama ve müşterekler literatüründe 
mera alanları üzerine yapılan ilk araştırmadır ve Türkiye’deki kırsal-ekolojik 
müşterekler ve mera alanlarının, planlama ve müşterekler literatürü içerisinde 
tartışılmasının önünü açmaktadır.

Dalya Hazar, “Rural-Ecological Commons: Case of Pastures in İzmir” (Doktora Tezi, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2018).
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riğin (şekil, fotoğraf, rakamsal veriler, müzik, vb.) 
yeniden üretim iznini almak zorundadır.

Yazım Kuralları
Yazılar dipnotlar, tablolar ve kaynakçayla birlikte 
4.000-7.000 kelime arasında olabilir. Tez ve yayın 
tanıtımları 1.500 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar 
100-150 kelimelik İngilizce ve Türkçe özetlerle be-
raber gönderilmelidir. Özetlerin hemen altında beş 
anahtar sözcük bulunmalıdır. Yazıların ve özetlerin 
üzerinde sadece yazının başlığına yer verilmelidir. 
Yazarlar iletişim bilgilerini (ad-soyad, e-posta ad-
resi, telefon numarası, varsa kurum bilgisi) ve kısa 
özgeçmişlerini içeren ayrı bir dosya hazırlamalıdır-
lar. Yazılar, Microsoft Word programında Times New 
Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla 
yazılmalıdır. Dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığıyla 
yazılmalıdır. Metnin sonunda bir kaynakça sunulma-
lıdır. Kitap ve tez tanıtımları için çalışmanın, yazarın 
ve danışmanın, üniversitenin adlarıyla yayın yeri ve 
tarihi belirtilmelidir.

Kaynak Gösterme Biçimi
Chicago kaynak gösterme sisteminin dipnot-kay-
nakça yönetimini kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
meltemizmeda.org.

in terms of subject, style, and content in the prelimi-
nary examination are sent to two peer reviewers for 
evaluation. In the case of an unfavorable report, the 
article is sent to a third peer reviewer. Two favorable 
reports are required for a submission to be consid-
ered for publication.
5. In accordance with the peer reviewer reports, the 
editorial board decides to publish the article as it is, 
to request revisions or to refuse the article. It is up 
to the editorial board to decide in which issue the 
article is to be published.
6. Articles and reviews published in Meltem Jour-
nal of the Izmir Mediterranean Academy does not 
reflect the views of the Izmir Metropolitan Munici-
pality and the Izmir Mediterranean Academy. The 
responsibility of the article lies with the author.
7. Articles published in Meltem Journal of the Izmir 
Mediterranean Academy can only be quoted by pro-
viding proper attribution to the source.
8. Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Acad-
emy does not publish material conflicting with 
scholarly ethics.
9. In the framework of scholarly ethics, consent of 
the participants is imperative in applied field re-
search.
10. Authors must clear the necessary reproduction 
rights for any content (images, photos, figures, mu-
sic, etc.) credited to a third party.

Manuscript Preparation and Style
Research articles and essays may be between 
4,000–7,000 words including footnotes, tables, 
and the references. Reviews of books and thesis 
should not exceed 1,500 words. All research article 
submissions must include 100-150-word abstracts 
in English and Turkish. Five keywords should be 
provided under the abstracts. Articles and abstracts 
should indicate only the title of the submission. A 
separate cover letter must be submitted including 
the author’s name, e-mail address, telephone num-
ber, and institutional affiliation (if any). Main text of 
the article must be in 12-point Times New Roman 
with a spacing of 1.5 lines. Footnotes must be in 
10-point Times New Roman with single line spacing. 
A bibliography must be provided at the end of the 
text. For book, thesis, and dissertation reviews, 
please provide the title, the name of the author(s)/
supervisor(s), name of the university, and the date 
of the publication

Citation Style
We use the notes and bibliography system of The 
Chicago Manual of Style. For details, please refer to 
meltemizmeda.org.
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