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Osmanlıcılık

ve

islamcılık çıkar yol değildir. Eser yayım 

AKDAG, Mustafa

zaman Ali Kemal ve Ahmed Ferid (Tek) tarafından ağı r bir dille tenkit
edildi. Bu eserin neşrinden çok sonraları yine Türkçülük gö rüş ünden hareketle
yazdığı Osmanlı tarihine ait tenkidi fi kirler dolayısıyla Osmanlıcılar"ın , Türk
Yurdu nda neşrettiği "Cengiz Han" vb.
yazılarıyla ise islamcılar"ın şiddetli tenkidine uğradı. Alayc ı ve eleştirici bir karaktere sahip bulunan Akçura 'nın fikirleri Cumhuriyet Türkiyesi'nin fikri
kuruluşunda da etkili olmuş görünmektedir.

(1913-1973)

landığı

Diğer önemli eserleri şunlardır: Ulı1m
ve Tarih (Kazan 1906); Üç Haziran
Vak 'a-i Müessifesi (Orenburg 1907);
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Başlaması (Anka ra ı 963); Celiili isyanları

Osmanlı Devleti'nin
iktisadi- içtimal tarihi
ve Celali isyanları üzerindeki
araştırmalarıyla tanınan tarihçi.

_j

Yozgat'ta Bağazlıyan ilçesinin Günyayla köyünde doğdu. Çanakkale muharebelerinde şehid olan bir çiftçinin oğlu 
dur. izmir Öğ retmen Okulu'nu ve Anka ra Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih
Bölümü'nü bitirdi (ı 939) Önce Kars Lisesi'nde tarih öğretmenliği yaptı; daha
sonra Dil ve Tari h-Coğrafya Fakültesi'nde çalıştı (1944) 1947'de Gazi Eğitim
Enstitüsü'ne, bir yıl sonra da Diyarbakır
Öğretmen Okulu'na tayin edildi. "Celali
isyanlarının Başlaması" adlı teziyle doktor ( ı 945), "Celali Fetreti 1597-1603" adlı çalışmasıyl a da doçent oldu (ı 95 ı ı. Aynı yıl Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'ne getirildi. 1958'de profesörlüğe yükseltildi; 1972'de üniversiteden uzaklaştırılıncaya kadar bu
görevde ka l dı. 12 Mart döneminde bir
ara tutuklandı; serbest bırakıldıktan bir
süre sonra mahkemesi devam ederken
öldü.
Mustafa Akdağ'ın, Osmanlı Devleti'nin
iktisadi ve içtimal tarihi ve özellikle halk
ayaklanmaları gibi hemen hiç işlenme
miş konularda arşiv çalı şmalarına dayanarak meydana getirdiği eserleri bazı çevrelerde takdirle karşılanmışsa da
topladığı ilgi çekici malzemeyi değer
lendirmesi bakımından Halil inalcık ve
Osman Turan gibi tarihçilerin ağır tenkitlerine uğramıştır. Mustafa Akdağ'ın
Türk Tarih K urumu Belleten'i ve Dil
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tarih
Araştırmalan Dergisi'nde yayımlanan
birçok makalesi dışındaki eserleri şun
lardır: Büyük Celali Karışıklıklarının
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Akdağ

1550-1603 (Ankara 1963); Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, 1 (Ankara ı 959), ll (Ankara 1971) ; Türk Halkı
nın Dirlik Düzenlik Kavgası- Celalf İs
yanları. Yazarın ölümünden sonra Musa Cadırcı tarafından yeniden ele alınan
ilk iki kitabın genişletilmiş baskıları da
yapılmıştır (Ankara 1975 ).
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Kuzeyde Avrupa,
güneyde Afrika ve doğuda
Asya ile çevrilmiş
büyük iç deniz.

_j

D COCRAFY A . Dünyanın en büyük
iç denizi olan ve yüzölçümü 2.5 milyon
km 2 'yi geçen Akdeniz, batıda Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na bağ 
lı olduğu gibi 1869'dan itibaren de Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e ve dolayısıyla
Hint Okyanusu'na bağlanmıştır. Cebelitarık Bağazı'ndan Suriye kıyılarına kadar
uzunluğu 3800 km. kadardır. Yeryüzünde karalar arasına bu kadar fazla sokulan baş ka bir deniz yoktur ve bu özelliğinden dolayı Batı dillerinde "karalar
arasındaki deniz" anlamını taşıyan isimlerle anılmaktadır (İng . Mediterranean
Sea, Alm. Mittellandisches Meer. Fr. Mer
Med iterraneeL Batı - doğu doğrultusun
daki uzunluğunun fazla olmasına karşı
lık genişliği azdır. Cenova ile Tunus kıyı
ları arasında 800 km., Matapan Burnu
hizasında 400 km., Türkiye ile Mısır kı 
yıları arasında 530 km. kadar olan genişlik, italya'nın güneyindeki Taranto
kıyıları ile Sirte körfezi arasında 1000
kilometreyi bulur.
Akdeniz, orta kesimlerde Sicilya ile
Tunus arasında çok fazla darlaşır ve genişliği 138 kilometreye inen bu dar kesimin doğusunda kalan bölüme Doğu
Akdeniz havzası. batısında kalan bölüme de Batı Akdeniz havzası adı verilir.
Asıl geniş ve kesintisiz alan Tunus ile
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Suriye a ra sında uzanan doğu kesimi olup
geri kalan kesimler. aralarında kara parçaları. yarımadalar ve adalar bulunan
ayrı ayrı çöküntü havzalarıdır, bu yüzden bunlara değişik adlar verilir. Fas ile
İspanya arasında kalan kısma iber denizi (Betik denizi). İspanya kıyıları ile Korsika - Sardinya adaları arasında kalan
kısma Balear denizi, İtalya ile SicilyaSardinya - Korsika arasındaki kısma Tiren denizi. İtalya ile Balkan yarımadası
arasında kalan kısma Adriya denizi, İtal
ya - Sicilya - Yunanistan arasında kalan
kısma İyon denizi, Yunanistan ile Anadolu kıyıları arasında kalan kısma da
Ege denizi denilmektedir.
Akdeniz'in dikkat çekici özelliklerinden biri de iç denizierin en derini olmasıdır. Bu denizde 3000 metreden ve özellikle Doğu Akdeniz'de 4000 metreden
daha fazla derinliği olan birçok çukur
bulunmaktadır. Doğu Akdeniz havzası
nın Tunus kıyılarındaki kesiminde derinlik nisbeten azdır ve geniş bir kıta
sahanlığının (şelf) bulunduğu bu kesim den doğuya doğru hızlı bir şekilde artar. Sade bir çanak şeklinde olmayan
Doğu Akdeniz havzasının deniz altı topografyası oldukça engebelidir. Küçük
havzalar, çöküntü çukurları, deniz altı
zirveleri, plato özelliği gösteren dalgalı
alanlar birbirini takip eder ve zemin bil-

hassa Mora yarımadasının batısıyla güneyinde çok engebeli bir hal alır. Akdeniz'in en derin yeri olan S100 metrelik
çukurluk da bu kesimdedir. Akdeniz'in
bu noktadan daha doğuda bulunan kesimlerinin en derin yeri ise Rodos adasının doğusundaki 4353 metrelik çukurdur. Yugoslavya ile İtalya arasında
uzanan Adriya denizi fazla derin değil
dir: çoğu yerde 200 metreyi bulmaz ve
kuzeye doğru giderek sığlaşır. Batı Akdeniz havzasının Tiren denizinde çoğu
yerlerin derinliği 200 metreyi geçer ve
bir çukurlukta 3838 metreyi bulur. Balear denizinde ise 2000 metreden fazla
derinliği olan geniş ve derin bir çukur
bütün havzanın tamamına yakın bir kıs
mını işgal eder: havzanın en derin yeri
3420 metredir. Balear havza sının batı
kesiminde Afrika ile Avrupa arasında
darlaşma başlar ve iki kıtanın birbirine
iyice yaklaştığı noktada Akdeniz sona
ererek Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'ndan ayrılır. Bu boğazın tabanı
oldukça engebelidir ve deniz altı topog-

kıyılarındaki sularda biraz daha fazla
olan bu oran Kıbrıs ile Mısır arasında
en yüksek seviyeye ulaşır ve Nil deltası
na yaklaştıkça düşer. Tuzluluk, Anadolu
kıyılarının Seyhan ve Ceyhan deltaları
açıklarında da azalmasına rağmen Anadolu'nun güney kıyılarında nisbeten yüksektir. Genel olarak tuzluluk oranı asıl
Akdeniz'de yüksek, ona bağlı denizlerde düşüktür. Akdeniz sularının sıcaklık
durumu da tuzluluk oranında olduğu
gibi batıdan doğuya . doğru artış gösterir. Batı Akdeniz'de şubat ayında yüzey
sularının ortalama sıcaklığı 13" -14" olduğu halde. doğuda bu değer 17 dereceyi geçer. Batıdan doğuya doğru görülen bu artış yaz aylarında daha belirgin
olup ağustos ayında Batı Akdeniz yüzey
sularında 23" dolaylarında bulunan s ı 
caklık, Doğu Akdeniz'de 25" -28" dolaylarında seyreder. Sıcaklık değişmeleri
sadece yüzeyden itibaren 300 m. kalın
lığında bir su tabakasında görülmekte,
daha derinlerde sıcaklık yaz ve kış değişmeden 13" olarak kalmaktadır.

rafyasının esasını doğu- batı doğrultu

Akdeniz bütünüyle suları berrak bir
denizdir. Kıyı sularının 1O m. derinliğin
de yapılan araştırmalara göre Manş denizinden daha berrak olduğu tesbit edilmiştir ve kıyı sularının .en temiz oldu ğu kesimler de Anadolu sahilleridir. Bu
özellik Akdeniz kıyılarını dünyanın en

sunda uzanan bir kanal
Akdeniz'in

oluşturur.

sularında

binde 36-39 aratuzluluk oranı. okyanusların ortalama tuzluluk oranından fazladır ve Atlas Okyanusu'ndan doğuya
doğru gittikçe artar. İsrail ve Lübnan
sında değişen
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AKDENiZ
tanınmış

turizm merkezleri durumuna
Med-cezir hareketleri sonucunda meydana gelen seviye değişme
leri Akdeniz'de önemli değildir. Genellikle 20-30 cm. civarında olan bu değiş
meler istisnai olarak Tunus'un doğu
sunda 1 metreyi, Gabes körfezinde de
2 metreyi bulur.
getirmiştir.

Akdenizdeki

akıntı

sistemi sade bir

görünüştedir.

akıntılar

Bağazı'ndan

sula rın

Bu
giren

Cebelitarık

Afrika kıyıla
rı boyunca doğuya doğru ilerlemesi ile
başlamaktadır. Akdeniz'in daha tuzlu
suları da Cebelitarık'tan giren az tuzlu
okyanus sularının altından Atlas Okyanusu'na gider ve farklı yoğunluktaki bu
iki deniz suyu belli bir yüzey boyunca
birbirine karışmadan temas halinde bulunurlar (aş. bk. Tarih bölümü) Yüzey
akıntısı Tunus açıklarından sonra Sicilya'nın kuzeyinden geçip İtalya kıyılarını
takip ederek kuzeybatıya yönelir. Tunus kıyılarına varmadan önce bu akıntı
dan ayrılan diğer bir kol kuzeye yönelerek Fransa kıyılarına kadar uzanır.
Akdeniz'de diğer bir akıntı sistemi Sigüneyinden başlamakta, Afrika kıyıları boyunca doğuya doğru ilerlemekte ve Mısır'ı geçtikten sonra kuzeye dönerek Güney Anadolu kıyıların da
yeniden yön değ iştirerek batıya, daha
sonra da kuzeye yönelerek Ege denizine girmektedir.
cilya'nın

Bugün Akdeniz'i

kuşatan

ülkeler ara-

sında ispanya, Fransa. İtalya, Yugoslav-

ya, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail. Mısır. Libya, Tunus,
Cezayir ve Fas bulunmaktadır. Akdeniz'in en büyük adaları Sicilya, Sardinya,
Kıbrı s , Korsika. Girit, Mayorka ve Rodos'tur.
Akdeniz'de derin liği az kısımlar dışın
da balıkçılık fakirdir. Bu bakımdan en
verimli alanlar ispanya kıyıları ile Gabes
ve Lion körfezleridir. Bunların dışında
Sardinya'yı Korsika'dan. Sicilya'yı İtal
ya'dan ayıran boğazlar ile kıyılardaki çeşitli lagünler balıkçılık bakımından önemlidir. Genel olarak balıkçılık faaliyeti batıdan doğuya doğru azalır. Torik ve uskumru bütün Akdeniz kıyılarında en
fazla avianan balık türüdür. Akdeniz ülkeleri arasında en çok balık üretenler
İtalya, ispanya, Fas ve Türkiye'dir. Akdeniz'de tutulan balıkların yüzde 6S'i
taze olarak pazarlanır.
Akdeniz'in kayalık kıyılarında ıstakoz
ve karides türleri, deltalarda ve az tuzlu lagünlerde yılan balığı ticari önemi
olan deniz ürünleridir. Ticari önemi faz-

la olan ton balığı (orkinos) Atlas Okyanusu'ndan Cebelitarık yoluyla bu denize
girer ve çeşitli yönlere dağılır. Gabes
körfezi ve Mısır kıyılarında süngercilik,
Napali kıyılarında mercan avcılığı geliş
miştir.
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METiN TuNcEL

D TARİH. Akdeniz'in bazı islam tarih ve coğrafya kaynaklarında , Batı dillerinde kullanılan Latince Mediterraneum Mare (karalar arasındaki deniz) ve lnternum Mare (iç deniz) adlarıyla aynı
manaya gelen ei-Bahrü'l-mutavassıt ve
ei-Bahrü'd-dahili gibi isimlerle zikredilmiş olduğu görülmekte ise de bu tabirlerin yerleşmediği anlaşılmaktadır. Bugünkü Arapça'da ei-Bahrü'l-ebyaz el-mutavassıt denilen Akdeniz, tarih boyunca
müslümanlar tarafından daha çok Bahrü'r-Rüm (Romalılar denizi) ve kıyısında
yer alan kara parçalarından dolayı da
Bahrü'l- Endelüs, Bahrü'l- Mağrib, Bahrü'l-ifrikıyye, Bahrü'l-iskenderiyye, Bahrü'ş-Şam, Bahrü'I-Kostantiniyye ve Bahrü'I-Efrenc gibi adlarla anılmıştır.

Akdeniz hakkında bilgi veren müelliflerden Mes'üdi (ö. 965), coğrafyaya dair eski eserlerden naklen. uzunluğunun
5000 mil ve genişliğinin 600-800 mil
arasında olduğunu ve Abbasi Halifesi
Harünürreşid'in Kızı ldeniz (Bahrü'l - Kulzüm) ile bu denizi birleştirmek istediği
ni. ancak Bizanslılar'ın açılacak kanalı
kullanarak hacılara zarar verebileceği
d üşüncesiyle bundan vazgeçtiğini belirtmektedir. Atlas Okyanusu'na bağlı denizleri anlatırken bir efsaneyi de nakleden Nüveyri (ö 1332). önceleri aynı kara
parçası üzerinde bulunan Endülüs ile
Serberi ülkesindeki insanların araların
daki anlaşmazlıkları gidermek için iskender'den yardım istediklerini. onun da
aradaki bölgeyi kazdırarak açılan boğaz
la iki ülkeyi birbirinden ayırdığını anlatmaktadır. Nüveyri Akdeniz'de 170 civarında ada bulunduğunu, bu adalarda
oturan Franklar'ın buraları imar ettiklerini, ancak bunların islam ' ın ilk devirlerindeki gazveler sırasında tahrip oldu-

Osmanlılar ise daha çok istanbul Boğazı'nın

kuzeyinden başlayıp Marmara
ve Ege denizi ile birlikte Cebelitarık Boğazı'na kadar uzanan denizi Akdeniz olarak kabul etmişler ve bu denizin adını
da Karadeniz'in zıddı olarak ele alıp
Bahr-i Rüm'un yanı sıra Bahr-i Ebyaz
ve daha yaygın olarak da Bahr-i Sefld
ve Derya-yı Sefld şeklinde kullanmışlar
dır. Bu sebeple Osmanlılar'ın Akdeniz' e
açılan donanmasına Donanma-i Bahr-i
Sefld, Kaptanpaşa eyaJetine de Cezayir-i
Bahr-i Sefld adı verilmiştir. Piri Reis, Cebelitarık'tan itibaren bugünkü Akdeniz'i
Bahr-i Rüm. Bahr-i ispanya, Akdeniz ve
Karadeniz olarak dörde ayırır ve Bahr-i
Rüm'a bu denizin dörtte birini teşkil ettiği için Bahr-i Rub' adının verildiğini de
nakleder. Bahr-i Rüm tabiri ile Akdeniz'in Avrupa kıyılarını kasteden Piri Reis. Akdeniz tabiri ile de Afrika kıyılarını
anlatmakta ve Bahr-i Ebyaz dediği Akdeniz'in tamamına kıyısı olan bölgeler
arasında Arap. Efrenc. Rum ve Mağrib
diyarıarını saymaktadır. Katip Çelebi
Bahr-i Rüm'u, Cebelitarık (Sebte) Bağa
zı'ndan başlayıp Şam sahillerine kadar
uzanan Avrupa ve Afrika arasındaki deniz olarak tarif eder ve bu denize Osmanlılar'ın Akdeniz adını verdiklerini be-

istahri'nin KiUibü'I-Mesiilik ue'l·memalik adlı eserinde
Akd en iz (TSMK. Ba ğdat Köşkü, nr. 334. vr. 41• )

ğunu yazmaktadı r.
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