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Önsöz

Uygarl›k, en genel anlam›yla tarihi süreç içinde insanlar›n nesilden nesile aktar-
d›klar› düflünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamam›n› ifade eder. Anadolu
Üniversitesi Uzaktan Ö¤retim kurallar›na göre haz›rlanan Uygarl›k Tarihi kitab› da
bafllang›çtan bugüne uygarl›k sürecini oluflturan temel olay ve olgular›n ana hat-
lar› ile sizlere aktarmay› amaçlam›flt›r. ‹nsan topluluklar›n›n yeryüzündeki genifl
da¤›l›m› dikkate al›nd›¤›nda normal bir uygarl›k tarihi kitab›na girmesi beklenen
birçok konunun kitap kapsam› d›fl›nda b›rak›ld›¤›n› göreceksiniz. Bu kitapta Bat›
Uygarl›¤› olarak tan›mlanan köklü uygarl›¤›n siyasal ve kültürel panoramas›, kro-
nolojik bir düzen içinde ana çizgileriyle sunulmaktad›r. 
Kitab›n ilk yedi ünitesi Bat› Uygarl›¤›’n›n temellerinin at›ld›¤›, a¤›rl›kl› olarak Ak-
deniz çevresindeki Eskiça¤ kültürlerini ele almaktad›r. Sekizinci ve dokuzuncu
üniteler Ortaça¤ Avrupa’s› ile Geç Roma (Bizans) ‹mparatorlu¤u’ndaki siyasi, dini,
ekonomik ve kültürel geliflmeleri incelemektedir. Onuncu ünite fetihlerle ‹ran,
Kuzey Afrika ve Anadolu’ya do¤ru geniflleyen ‹slam devletlerinin siyasi ve kültü-
rel yap›s›n› ana hatlar› ile de¤erlendirmektedir. Onbirinci ve onikinci üniteler Ye-
niça¤ Avrupa’s›na damgas›n› vuran Rönesans ve Reform hareketlerini, Avrupa ile
Osmanl› aras›ndaki etkileflimi ve Ayd›nlanma Ça¤›’n› ele almaktad›r. Onüçüncü
ünite modern Avrupa’y› haz›rlayan Demokrasi Devrimleri ve Sanayi Devrimi’ni,
ondördüncü ünite ise 20. yüzy›l›n en önemli olaylar› I. ve II. Dünya savafllar› ile
21. Yüzy›l›n güncel kavram› olan küreselleflme konular›n› içermektedir. 
Ondört üniteden oluflan Uygarl›k Tarihi ders kitab›nda, konular›n geniflli¤i dikka-
te al›narak, ayr›nt›lar yerine temel olabilecek bilgilere yer verilmifltir. Kitab›n eki
olan Uygarl›k Tarihi Zaman Dizinleri kitapç›¤›nda, her bir ünite konusunun
önemli ve belirleyici özelliklerini dönemsel bir s›ra içinde ele alan ondört zaman
dizini tablosu yer almaktad›r. Her üniteyi ilgili zaman dizini tablosu eˇli¤inde
çal› ˇ›rsan›z konular› daha iyi kavrayacaks›n›z. Metin içerisinde s›ra sizde bafll›¤› al-
t›nda, ifllenen konu ile do¤rudan ilgili sorularla konunun pekifltirilmesi hedeflen-
mifltir. Ünitelerimizde birçok kavram ve terim geçmektedir. Bu sözcükler, ça¤lar›-
na göre anlam kazanmaktad›r. Her ünitede ö¤renilmesi istenen kavram ve terim-
lerin aç›klamas› ilgili sayfada yana ç›k›nt› olarak verilmifltir. Her üniteyi okuduk-
tan sonra ünite sonunda verilen kendimizi s›nayal›m sorular›n› çözmelisiniz. Çö-
züm için gerekli çabay› harcad›¤›n›zda baflar› sizinle olacakt›r.
Elinizdeki kitap, kalabal›k bir ekibin özverili çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu ekibin oluflturulmas› ve çal›flmas›nda her türlü deste¤i sa¤layan Anadolu
Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Davut AYDIN’a ve Genel Koordinatör Prof.
Dr. Levend KILIÇ’›n flahs›nda kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen tüm çal›flanla-
ra, editör ve yazarlar olarak en içten teflekkürlerimizi sunar›z.

Editör
Prof Dr. Taciser S‹VAS
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Evren,Dünya ve canl›lar nas›l oluflmufltur,
Tarih öncesi ve erken tarihi ça¤lar nas›l ve neye göre s›n›fland›r›l›r, 
‹nsan›n atalar›n›n özellikleri ve Paleolitik Ça¤’daki geliflmeler nelerdir,
Avc›-toplay›c› göçebe yaflam biçiminden yerleflik yaflama neden ve nas›l ge-
çilmifltir,
Tar›m ve hayvanlar›n evcillefltirilmesi nerede, nas›l ve ne zaman bafllam›flt›r, 
Köy tipi yerleflimler ilk kent-devletlerine nas›l dönüflmüfltür,
Uygarl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan koflullar nelerdir?
sorular›na yan›t verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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EVREN, DÜNYA VE CANLILARIN OLUfiUMU

Evren, Dünya ve canl›lar›n nas›l olufltu¤unu ö¤reneceksiniz.

Tam olarak bilinmemekle birlikte, evrenin yafl›n›n yaklafl›k 15 milyar y›l oldu¤u
tahmin edilmektedir. Evren, olufltu¤undan bu yana sürekli büyümekte ve evren-
deki yaklafl›k 200 milyar galaksi, sürekli olarak birbirlerinden uzaklaflmaktad›r.
Kan›tlar, evrenin saf enerjiden oluflan küçük, yo¤un ve s›cak bir noktadan meyda-
na geldi¤ini iflaret etmektedir. Bu saf enerji, daha sonra evrenin tüm enerjisini,
uzay› ve maddeyi oluflturmufltur. Zaman›n bafllang›c›nda, yani 15 milyar y›l önce,
bu nokta büyümeye bafllam›flt›r. Bu olaya Big Bang yani Büyük Patlama ad› veri-
lir. Big Bang, evrenin nas›l olufltu¤unu aç›klayan teoriler aras›nda en çok kabul
gören teoridir. 

Big Bang, asl›nda gerçek bir patlama de¤ildir. Bu, daha çok h›zla fliflen, enerji
ve uzaydan oluflan bir balona benzetilebilir. Big Bang’in ayr›nt›lar› hâlâ bilimin en
karmafl›k sorunlar›ndan biri olmaya devam etmektedir. Evren büyüdükçe so¤umufl
ve enerji yo¤unlaflarak maddeye dönüflmüfltür. 12 milyar y›l önce, yer çekimi gü-
cünün yo¤unlaflan maddeyi dev kümeler oluflturmaya itmesinin bir sonucu olarak
galaksiler oluflmufltur. 5 milyar y›l önce, bizim günefl sistemimiz Samanyolu galak-
sisindeki orta boy bir y›ld›z›n etraf›nda oluflmufltur. 

Günefl’in yörüngesindeki gezegenlerden biri olan Dünya, günefl sistemimizin
oluflmas›ndan 500 milyon y›l sonra, yani yaklafl›k 4.5 milyar y›l önce, bir gaz ve toz
bulutundan meydana gelmifltir. Bu gevflek gaz ve toz bulutu, gittikçe büzülmeye
ve küçülmeye bafllam›fl, artan bas›nç ve radyoaktif elementlerin parçalanmas› s›-
cakl›¤› art›rm›flt›r. Bu ›s›nman›n sonucunda iç taraf ak›c› bir hâl al›rken maddeler
de a¤›rl›klar›na göre içten d›fla do¤ru dizilmeye bafllam›flt›r. D›fl yüzey, zamanla so-
¤umufl ve kabuk ba¤lam›flt›r. Litosfer ad› verilen bu d›fl yüzeyde, zamanla canl›l›k
için gerekli uygun ortam oluflmufltur. D›fl yüzeye ç›kan gazlar ve volkanik patlamalar
ilksel atmosferi, bu atmosferin içerdi¤i su buhar› ise zamanla so¤uyup suya
dönüflerek denizleri meydana getirmifltir.

Yaklafl›k 4 milyar y›l önce ilk organik moleküller ortaya ç›km›flt›r. Peki ama
Dünya’da canl›l›k nas›l oluflmufltur? Bilim insanlar› inorganik bileflimlerden ol-
dukça basit bir laboratuar iflleminin sonucunda karbon içeri¤i bak›m›ndan zen-
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gin organik bileflimler üretmeyi baflarm›fllard›r. Bu sonuç bize bu sürecin do-
¤ada da gerçekleflmifl olabilece¤ini göstermektedir. Bu organik bileflimler, pro-
tein yap› tafllar› olan aminoasitleri meydana getirebilir. Elbette bir aminoasit, bir
canl› formu de¤ildir. Aminoasitlerin canl› formlara dönüflmesi yaklafl›k 500 mil-
yon y›l sürmüfltür. ‹lk basit tek hücreli canl›lar yaklafl›k 3.6 milyar y›l önce orta-
ya ç›km›flt›r. Bunu biliyoruz; çünkü bilim insanlar› Grönland’da, Afrika’n›n gü-
neyinde ve Avustralya’da bu zamana ait fosil kal›nt›lar bulmufllard›r. Bu fosiller,
tek hücreli organizma y›¤›nlar›n›n kum ve balç›kla kaplan›p zamanla tafllaflma-
s›yla oluflmufllard›r. 

Canl›lar›n ortaya ç›k›fl›, görece h›zl› bir biçimde olmuflsa da bundan sonra ya-
flam formlar›n›n geliflimi daha yavafl olmufltur. Önce tek hücreliler, daha sonra da
çok hücreli canl›lar meydana gelmifltir. Çok hücreli organizmalar yaklafl›k 1.7 mil-
yar y›l önce ortaya ç›km›flt›r. 

Yaklafl›k 570 milyon y›l önce Birinci Zaman’da (Paleozoyik) karmafl›k çok
hücreli organizmalar›n say›s›nda büyük bir art›fl olmufltur. Bu ani ve h›zl› art›fl
Kambriyen patlama olarak adland›r›lmaktad›r. Bu dönemde omurgal›lar›n da dâ-
hil oldu¤u çok hücreli hayvanlar›n ata formlar› ortaya ç›kar. Böylece bitkiler ve
hayvanlar dünyay› sarmaya bafllam›fllard›r. ‹kinci zamanda (Mezozoyik) dinozor-
lar 230 milyon y›l önce ve memeliler de 220 milyon y›l önce evrimleflmifllerdir.
Ancak dönemin sonunda dinozorlar›n soyu, büyük ihtimalle dünyaya düflen bir
meteorun neden oldu¤u iklimsel de¤ifliklikler yüzünden tükenmifltir.  Üçüncü
zaman’da (Senoyozik) dinozorlar›n ortadan kalkmas›ndan sonra, memeli hay-
vanlar›n say›s› ve tür çeflitlili¤inde bir artma olmufltur. 

Dördüncü Zaman’›n (Kuvaterner) ilk evresi olan Pleistosen dönem, günümüz-
den 2 milyon y›l öncesinden 10 bin y›l öncesine kadar sürmüfltür. Paleolitik Ça¤
bu döneme rastlar. Pleistosen’in ikinci evresine Holosen ad› verilir. Holosen dö-
nem, günümüzden 10 bin y›l önce, yani Neolitik Ça¤ ile bafllam›flt›r ve hâlâ devam
etmektedir.

Bütün bu zaman boyunca yerkürenin kendisi de de¤iflim geçirmifltir. Dünya,
200 milyon y›l önce bugünkünden çok farkl› görünmekteydi. Geçen zaman içeri-
sinde yer hareketleri nedeniyle k›talar›n yerleri ve flekilleri oldukça de¤iflmifltir. Bu
duruma k›ta kaymas› ad› verilmektedir. Dinozorlar›n ve ilk memelilerin ortaya ç›k-
t›¤› dönemde tüm k›talar birlikte tek parça halinde dev bir k›tayd›. Bu k›taya bütün
yerler anlam›na gelen Pangea denir. Yaklafl›k 200 milyon y›l önce Pangea parça-
lanmaya bafllam›fl ve biri kuzey yar› kürede, di¤eri güney yar› kürede yer alan iki
büyük k›taya bölünmüfltür. Bunlardan kuzeydekine Laurasia ve güneydekine de
Gondwana ad› verilir. K›talar›n parçalanmas› ve birbirlerinden ayr›lmas›yla k›talar
aras›nda co¤rafi engeller oluflmufl ve bir çevresel çeflitlilik ortaya ç›km›flt›r. Bu du-
rum, canl›lar›n evrimi ve çeflitlenmesi bak›m›ndan çok önemli bir itici güç olmufltur.

‹lk basit tek hücreli canl›lar ne zaman ve nas›l ortaya ç›km›flt›r? ‹lk canl› formlar›na ait ka-
n›tlar var m›d›r?
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Organik: Canl›
organizmalar› oluflturan
moleküllerdir. Bu moleküller
hidrojen, oksijen, karbon ve
nitrojen içerir.

Protein: Hücreleri meydana
getiren ve yaflamsal ifllevler
yerine getiren moleküllerdir.

Fosil: Eski canl› formlar›n›n
mineralleflmifl kal›nt›lar›
veya izleridir.

Evrim: Biyolojik türlerin
zaman içerisinde sistematik
olarak de¤iflikli¤e
u¤ramas›d›r.
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Laurasia: Bugünkü Kuzey
Amerika, Avrupa ve Asya
k›talar›n›n birleflik bir
halidir.

Gondwana: Bugünkü Güney
Amerika, Afrika, Hindistan,
Avustralya ve Antartika
k›talar›n›n birleflik halidir.



Primatlar ve ‹lk Homininler
Primatlar, zoolojik s›n›fland›rmada memeliler s›n›f› içerisinde yer alan tak›mlardan
biridir. Primatlar tak›m›n›n iki alt tak›m› vard›r: Prosimiyenler ve antropoidler.
Bugün yaflayan yaklafl›k 200 tane primat türü vard›r. ‹nsan da temel biyolojik
özellikleri bak›m›ndan di¤er primatlarla büyük benzerlikler gösterdi¤i için bu ta-
k›m›n bir üyesi olarak kabul edilmektedir. ‹nsanla di¤er primatlar genetik bak›m-
dan da çok yak›nd›rlar. Bu genetik yak›nl›¤›n sebebi, bütün primatlar›n ortak bir
kökenden evrimleflmifl olmalar›d›r. ‹lk primatlar, günümüzden yaklafl›k 55 milyon
y›l önce Eosen dönemde ortaya ç›km›fllard›r. Bu tarihten itibaren geçen milyon y›l-
lar içerisinde pek çok yeni primat türü ortaya ç›km›fl ve her tür, kendi evrimsel
sürecini izlemifltir. Bu türler fiziksel ve genetik benzerliklerine göre bir sistem içe-
risinde s›n›fland›r›l›r.

Eosen dönemde yaflam›fl olan ilk primatlar, bugünkü prosimiyenlere benzemek-
tedir. Oligosen dönemde ise bugünkü antropoidlere benzeyen türler ortaya ç›km›fl-
t›r. Bugünkü büyük maymunlarla benzerlik gösteren en eski fosiller ise yaklafl›k 25
milyon y›l öncesine aittir. Fosil kan›tlar, orangutan ve goril gibi büyük maymunlar›n
Miyosen dönemde evrimsel olarak di¤er hominidlerle yollar›n› ay›rd›klar›n› göster-
mektedir. Moleküler genetik araflt›rmalar da homininlerle di¤er büyük maymunla-
r›n evrim çizgisinin en az›ndan 6 milyon y›l önce birbirinden ayr›ld›¤›n› ve tamamen
ayr› yönlerde ilerledi¤ini göstermektedir. 
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Moleküler düzeydeki benzerliklere dayanan bir s›n›fland›rmaya göre insan›n
atalar› ve modern insanlar Hominini ad› verilen bir tribusun üyeleri olup k›saca
homininler olarak adland›r›lmaktad›rlar. Australopithecus, Homo habilis (ve Homo
rudolfensis), Homo erectus (ve Homo ergaster), Homo heidelbergensis, Homo ne-
anderthalensis ve Homo sapiens türleri homininleri oluflturur. Homininleri di¤er
primatlardan ay›ran en önemli özellik bipedalizmdir.

Australopithecuslar insan evrimi aç›s›ndan çok önemli bir aflamay› temsil et-
mektedirler. ‹ki ayak üzerinde durufl ve hareket biçimine sahip olduklar› tart›flma
götürmeyen Australopithecuslar, en eski homininlerdir. Her ne kadar son y›llarda
Afrika’da 7 ila 5 milyon y›l öncesine tarihlendirilen ve hominin benzeri özelliklere
sahip baz› fosiller bulunmufl olsa da bu fosillerin nas›l s›n›fland›r›lacaklar› hâlâ tar-
t›flmal›d›r. Australopithecus fosilleri güney, do¤u ve kuzey Afrika’da yap›lan kaz›-
larda bulunmufltur. Bu türe ait en eski fosil kal›nt›lar, günümüzden 4.4 milyon y›l
öncesine ve en yeni tarihli olanlarsa yaklafl›k 1 milyon y›l öncesine aittir. Austra-
lopithecuslar›n beyin hacimleri küçük olup modern insanlar›n beyinlerinin ancak
üçte biri büyüklü¤ündedir. Dolay›s›yla Australopithecuslar› evrimsel aç›dan di¤er
primatlardan ay›ran fley, beyinleri de¤ildir. Australopithecuslar› insan evriminin bir
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Tribus: Biyolojik
s›n›fland›rma sisteminde
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parças› olarak kabul etmemize neden olan tek fley, bipedalizmi iflaret eden iskelet
yap›lar›d›r. 

Australopithecuslar›n tafl aletler yapt›klar›n› gösteren bir kan›t yoktur. Australo-
pithecuslar›n sadece do¤ada bulunan tafl, a¤aç dal› gibi nesneleri alet gibi kullan-
d›klar› tahmin edilmektedir. Bu bulgu, bize iki ayak üzerinde duruflun, beynin ge-
lifliminden ve alet yap›m›n›n bafllamas›ndan önce gerçekleflti¤ini göstermektedir.
Bipedalizmin neden ortaya ç›kt›¤› hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Ancak belli bir
do¤al çevrede bir grup primata birtak›m yaflamsal avantajlar sa¤lad›¤› için ortaya
ç›kt›¤› varsay›lmaktad›r. Bunlardan biri, ayaktayken daha uza¤› görebilme; böyle-
ce hem besin kaynaklar›n› hem de tehlikeleri daha kolay fark etme avantaj› olabi-
lir.

Hominin ne demektir? ‹lk homininler ne zaman ve nerede evrimleflmifllerdir? 

ÜÇ ÇA⁄ S‹STEM‹ VE TAR‹H ÖNCES‹ ÇA⁄LAR

Tarih öncesi ve erken tarihi ça¤lar›n nas›l ve neye göre s›n›fland›-
r›ld›¤›n› ö¤reneceksiniz. 

Tarih, yaz›yla bafllat›l›r. Yaz› sayesinde tarihin kayd›n›n tutulmaya bafllamas›, bir
dönüm noktas› olarak kabul edilir. Buna göre yaz›n›n keflfinden sonras› tarihî dö-
nemler, yaz›n›n keflfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi (prehistorya) olarak ad-
land›r›l›r. Bu s›n›fland›rmadan baflka, arkeologlar ve Eskiça¤ tarihçileri taraf›ndan
kullan›lan ve Üç Ça¤ Sistemi denen bir s›n›fland›rma daha vard›r. Üç Ça¤ Sistemi,
tarih öncesi ve erken tarihî ça¤lar›n, araç gereç yap›m›nda kullan›lan ham madde-
leri esas alarak üç evreye bölünmesidir. Bu üç evre flöyle adland›r›lmaktad›r: Tafl
Ça¤›, Tunç Ça¤›, Demir Ça¤›.

Danimarkal› arkeolog Christian Jürgen Thomsen, 1819’da Danimarka Ulusal
Müzesi’ndeki eserleri s›n›fland›r›rken ilk defa bu Üç Ça¤ Sistemini kullanm›flt›r.
John Lubbock 1865’te, Prehistorik Ça¤lar adl› kitab›nda Tafl Ça¤›’n› Paleolitik (Es-
kitafl) ve Neolitik (Yenitafl) olarak iki evreye ay›rm›flt›r. Paleolitik Ça¤: Alt, Orta ve
Üst olarak üç alt evreye bölünmüfltür. Daha sonra bu s›n›fland›rmaya Mezolitik
(Ortatafl Ça¤›) eklenmifltir. Böylece tarih öncesi ve erken tarihî ça¤lar, befl evreye
bölünmüfl olur: Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Tunç ve Demir Ça¤lar›. Baz› bölge-
lerde arkeolojik buluntular Neolitik ve Tunç Ça¤› aras›na Kalkolitik (Bak›r Ça¤›)
evresinin eklenmesini gerektirmifltir. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik
Ça¤lar; tarih öncesi yani yaz›dan önceki ça¤lar› temsil eder.

Günümüzde teknolojiye ve kullan›lan ham maddeye dayal› bu s›n›fland›rma-
n›n, sadece belli toplumlar›n geliflim evrelerini temsil etti¤i ve bunlar d›fl›ndaki top-
lumlar›n kültürel evrelerini tan›mlamada yetersiz kald›¤› düflünülmektedir. Dünya-
n›n ço¤u yerindeki kültürler, Üç Ça¤ Sistemi’nin geliflim evrelerine uymamaktad›r-
lar. Örne¤in eski Mayalar, matematik ve astronomiyi biliyorlard›; ama tafl aletler
yapmaya ve kullanmaya devam etmifllerdi.  

Tarihleme Yöntemleri
Tarih öncesi ça¤lara ait tarihler hakk›nda nas›l bu kadar kesin konuflabiliyoruz? Prehis-
torik arkeolojide çeflitli tarihleme yöntemlerinden faydalan›lmaktad›r. Yaz›n›n bulun-
mas›ndan sonraki tarihî ça¤lar için yaz›l› kaynaklar önemli bir bilgi kayna¤› oluflturmak-
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Prehistorik arkeoloji: Tarih
öncesi arkeolojisidir. Yaz›n›n
bulunuflundan önceki
toplumlara ait, toprak
alt›nda kalm›fl maddi kültür
unsurlar›n› kaz›lar yaparak
ortaya ç›karan, bu
buluntular› inceleyerek eski
kültürler hakk›nda bilgi elde
etmeye çal›flan bilim dal›d›r.



tad›r. Bununla birlikte yaz›l› kaynaklar her zaman yeterli olmayabilir. Bu yüzden arke-
olojik ve arkeometrik olarak birbirinden ay›rabilece¤imiz çeflitli tarihleme yöntemleri
gelifltirilmifltir. Tabakalanma ve tipoloji arkeolojik tarihleme yöntemleridir. Tabakalan-
ma, bir yerleflim yerinin uzun zaman boyunca iskan edilmesi sonucu üst üste biriken
katmanlar›n ait oldu¤u kültür ça¤lar›n›n ay›rt edilmesidir. Tipoloji, piflmifl toprak kap-
kacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik ve üsluplar›na bakarak yap›ld›klar› döne-
min belirlenmesidir. Karbon 14, Potasyum-argon ve Termolüminesans ise arkeometrik
tarihleme yöntemlerinden baz›lar›d›r. Canl›lar›n bünyelerinde bulunan ve canl›n›n ölü-
münden sonra belli bir h›zla azalmaya bafllayan Karbon 14 izotoplar›n›n miktar›na ba-
karak organik kal›nt›lar›n tarihlendirilmesine Karbon 14 (C14) yöntemi denir. Volkanik
kayaçlarda bulunan radyoaktif potasyumun argona dönüflme h›z›n›n ölçülmesine ise
Potasyum-argon yöntemi ad› verilir. Termolüminesans ad› verilen yöntemse maddede
biriken radyasyon enerjisinin miktar›n›n ölçülmesine dayan›r.

Üç Ça¤ Sistemi hangi ölçüte dayal› bir s›n›fland›rmad›r ve bu s›n›fland›rmada evreler nas›l
adland›r›l›r? 

PALEOL‹T‹K ÇA⁄ (G.Ö 2.500.000-12.000)

‹nsan›n atalar›n›n özelliklerini ve Paleolitik Ça¤’daki geliflmeleri
ö¤reneceksiniz.

Paleolitik (Eski Tafl) Ça¤, insan elinden ç›kan ilk ürünler olan tafl aletlerin yap›ld›-
¤› ça¤d›r. Bu tafl aletler, en eski teknolojiyi temsil eder. Paleolitik Ça¤ insanlar›n›n
teknolojileri, çakmak tafl› ve di¤er ifllenebilir tafllardan, ayr›ca hayvan kemikleri ve
boynuzlardan yap›lan aletlerden ibarettir. Bu aletler aras›nda el baltalar›, tafl b›çak-
lar, kaz›y›c›lar, ok ve m›zrak uçlar› say›labilir. Paleolitik Ça¤’›n sonuna do¤ru çok
daha ince iflçilik gösteren ve pek çok farkl› ifl için üretilmifl aletler geliflmifltir. Ay-
r›ca yine bu son dönemlerde ilk sanat ürünleri ortaya ç›km›flt›r. ‹nsanlar ma¤ara
duvarlar›na resimler çizmifl, küçük heykelcikler ve tak›lar yapm›fllard›r. 

Paleolitik Ça¤ insanlar›, avc›l›k ve besin toplay›c›l›¤› ile geçinen göçebe topluluk-
lard›r. Bu topluluklar, sadece geçici konak yerlerinde ikamet etmifllerdir. Bu konak
yerleri genellikle do¤al olarak korunakl› ma¤aralar ve kaya alt› s›¤›naklar›d›r.

Paleolitik Ça¤ üç evreye ayr›lmaktad›r: Alt Paleolitik, Orta Paleolitik ve Üst Pa-
leolitik. Paleolitik Ça¤, ilk yerleflimlerin ortaya ç›kmaya bafllad›¤› Mezolitik veya
Epipaleolitik Ça¤’›n bafllamas›yla sona erer.

Alt Paleolitik Dönem (G.Ö 2.500.000-200.000)
Alt Paleolitik, günümüzden yaklafl›k 2.5 milyon y›l ilâ 200 bin y›l öncesini kapsa-
yan dönemdir. Bu dönemde Homo habilis (ve Homo rudolfensis), Homo erectus
(ve Homo ergaster) ve  ilk insanlar yaflam›fllard›r. 

Homo Habilis
Günümüzden 2.5 ilâ 1.5 milyon y›l öncesinde Güney ve Do¤u Afrika’da yaflam›fl
olan Homo genusunun ilk üyesi yani ilk insan türüdür. Bununla beraber Homo
habilisler morfolojik özellikleri bak›m›ndan insandan çok Australopithecuslara
benzerler. Homo habilisler ortalama 1.3 metre boyunda ufak canl›lard›r, beyin ha-
cimleriyse Australopithecuslar›nkinden sadece biraz fazlad›r (590-650cm3). 
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türlerini kapsayan cinstir.

Arkeometri: Fizik, kimya,
jeoloji gibi bilim dallar›n›n
yöntemleriyle arkeolojik
buluntular›n ve yerleflimlerin
tarihlendirilmesidir.



Homo habilisler tafl aletler yapm›fllard›r ve bu nedenle ilk insan türü olarak ka-
bul edilmektedirler. Homo habilis “becerikli insan” anlam›na gelmektedir. ‹nsan
elinden ç›kan en eski tafl aletler, di¤er bir deyiflle insan yarat›c›l›¤›n›n en eski ürün-
leri, yaklafl›k olarak 2.5 milyon y›ll›kt›r. Bu tafl aletler Afrika k›tas›ndaki Tanzanya,
Etiyopya, Zaire ve Malawi’de bulunmufltur. Homo habilislerin yapt›¤› tafl aletler,
Oldowan tafl alet teknolojisi olarak adland›r›lmaktad›r. Bu aletler çak›l tafllar›n›n
basit bir yöntemle yontulmas› esas›na dayan›r.

2.5 milyon ilâ 1.8 milyon y›l öncesine tarihlendirilen bir grup fosil, baz› araflt›r-
mac›lar taraf›ndan Homo rudolfensis ad›yla ayr› bir tür olarak tan›mlanmaktad›r.

Homo rudolfensisler, Homo habilislerden baz› anatomik özellikleri bak›m›n-
dan, örne¤in daha büyük bir beyin ve difllere sahip olmalar›yla ayr›lmakta, ancak
bunun d›fl›nda Homo habilislere benzemektedirler. 

Homo Erectus 
Homo erectus, günümüzden 1.9 milyon y›l öncesinden 100 bin y›l öncesine kadar
Afrika, Asya ve Avrupa’da yaflam›fl bir insan türüdür. Fosiller Afrika’da, Çin’de, En-
donezya’n›n Java Adas›’nda, Fransa’da ve ‹spanya’da bulunmufltur. 

1.9 ilâ 1.6 milyon y›l aras›na tarihlenen Homo erectus fosilleri, genellikle ayr› bir
tür olarak tan›mlanmakta ve Homo ergaster olarak adland›r›lmaktad›r. 

Homo erectuslar›n beyin hacimleri, 950 ve 1100 cm3 aras›ndad›r. Boylar› uzun
olup bölgesel farkl›l›klar göstermekle birlikte ortalama 1.60-1.70 m oldu¤u söyle-
nebilir. 

Homo erectus fosilleri, Afrika k›tas› d›fl›nda bulunan ilk insan kal›nt›lar›n›
temsil eder. Gürcistan’da bulunan erken Homo erectus (Homo ergaster) fosilleri
1.8 milyon y›l öncesine tarihlenmektedir. Bu türün önce Afrika’da evrimlefltikle-
ri, sonra Asya ve Avrupa’ya do¤ru yay›ld›klar› kabul edilmektedir.
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Kaynak: Lewin, R., R. A. Foley. (2004). Principles of Human Evolution. Blackwell Publishing, Malden. s.295. 



Homo erectuslar, Acheulean teknolojisi ad› verilen tafl aletler yapm›fllard›r. Ache-
ulean teknolojisi, günümüzden 1.4 milyon y›l önce bafllar ve 500 bin y›l önceye dek
varl›k gösterir. Bu teknoloji bir baltan›n uç k›sm›n› hat›rlatt›¤› için el baltas› denen,
iki yüzü de ifllenmifl, simetrik, genellikle damla biçimli aletlerden oluflmaktad›r. Çok
ifllevli olan bu el baltalar› kesmek, kaz›mak, parçalamak gibi pek çok ifl için kullan›l-
m›flt›r. 

Homo erectuslar›n grup halinde örgütlenerek avc›-
l›k yapt›klar›n› gösteren kan›tlar vard›r. Bu sayede bir
avc›n›n tek bafl›na avlayamayaca¤› büyük hayvanlar›
avlam›fllard›r.

Homo erectusun büyük beyni ve geliflmifl alet tek-
nolojisi, ayr›ca büyük hayvanlar› avlad›klar› örgütlü
bir grup avc›l›¤› tekni¤i gelifltirmifl olmalar›, bu insan-
lar›n iletiflim becerilerinin geliflmifl oldu¤unu göster-
mektedir. Büyük ihtimalle Homo erectuslar konuflabi-
liyorlard›. Ancak konuflma dilinin ne zaman geliflti¤i-
ni belirlemek çok zor bir ifltir. Ayr›ca dilin geliflimi,
beynin gelifliminde itici bir güç yaratm›fl olmal›d›r. 

Homo erectuslara özgü çok önemli bir yenilik de
ateflin insanlar taraf›ndan bilinçli olarak kullan›lmaya
bafllanmas›d›r. En eski atefl izleri, yaklafl›k 1.5 milyon
y›ll›kt›r ve Afrika’da bulunmufltur. 
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Resim 1.3

Acheulean El
Baltas›

Kaynak: Thomas, H.
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Homo Heidelbergensis
Günümüzden 500 bin ilâ 200 bin y›l ön-
cesine tarihlendirilen Homo heidelbergen-
sis fosilleri Avrupa, Asya ve Afrika’da bu-
lunmufltur. Homo heidelbergensislerin be-
yin hacimleri oldukça büyüktür. 1100-
1400 cm3 aras›ndaki beyin hacmi, modern
insan›nki ile neredeyse ayn›d›r. Avrupa’da
bulunan Homo heidelbergensislerin Homo
neanderthalensisin atas› oldu¤u kabul
edilmektedir.

Orta Paleolitik Dönem (G.Ö
200.000-40.000)
Günümüzden yaklafl›k 200 bin ilâ 40 bin
y›l öncesinde yaflanm›flt›r. Bu dönemde
Homo neanderthalensis yaflam›flt›r. 

Homo Neanderthalensis
Homo neanderthalensis veya neandertal insan› olarak adland›r›lan bu insanlar›n
fosilleri, günümüzden 200 bin ilâ 30 bin y›l öncesine tarihlendirilmektedir. Nean-
dertaller Avrupa’da, Yak›n Do¤u’da ve Orta Asya’da yaflam›fllard›r. Neandertal fo-
sillerinin bulundu¤u yerler Almanya,
Fransa, H›rvatistan, ‹talya, Irak, ‹srail
ve Özbekistan’d›r. 

Buzul Ça¤’›nda yaflam›fl olan Ne-
andertallerin anatomik yap›lar›, so¤uk
iklime uyum sa¤lad›klar›n› göster-
mektedir. Örne¤in, k›sa kal›n bir vü-
cut yap›s›, k›sa kol,  bacaklar ve bü-
yük beyin; so¤uk iklime uygun fizik-
sel özelliklerdir. Bu özellikler, kutup-
lara yak›n bölgelerde yaflayan günü-
müz insanlar›nda da görülmektedir.
Neandertallerin beyin hacimleri mo-
dern insanlar›nki kadar büyüktür.
Boylar›ysa ortalama olarak 1.55-1.60
m’dir. Kemiklerindeki kas yap›flma
yerleri, güçlü kaslara sahip olduklar›-
n› göstermektedir. Kafataslar›nda al›n
bölgesi bas›kt›r ve kafllar›n bulundu-
¤u yerdeki kemik ç›k›nt›l› bir yap›ya
sahiptir. 

Bu dönemin tafl alet teknolojisine, ilk bulundu¤u yere atfen Mousterian ad› veril-
mektedir. Mousterian teknolojisi, önceden haz›rlanm›fl bir tafltan yonga ad› verilen par-
çalar ç›kart›lmas› ve bu parçalar›n tekrar flekillendirilerek alet olarak kullan›lmas›d›r. 
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Verlag. s.71.
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Neandertaller, ilk defa ölülerini gömmüfl olan insanlard›r. Ölüler, mezara anne
karn›ndaki ceninin durufluna benzer flekilde, bacaklar› kar›na do¤ru çekilmifl ve elle-
ri çenenin alt›nda birlefltirilmifl bir biçimde yerlefltirilmifltir. Ölünün yan›na tafl aletler
ve flifal› bitkiler konmufltur. Ölü gömme davran›fl›n›n geliflmesi, Neandertallerin yafla-
m› ve ölümü düflündükleri, ölüme bir anlam yükledikleri ve ölen soydafllar›na özen
gösterdiklerini göstermektedir. Ölümle kurulan bu ba¤, insanl›k tarihinde ilk kez Ne-
andertallerle birlikte ortaya ç›km›fl ve bundan sonra da hep var olmufltur.

Neandertal insanlar›n›n soyu günümüzden yaklafl›k 30 bin y›l öncesinde tüken-
mifltir. Neandertaller gibi yüksek beyin hacimli, gerek alet teknolojileri gerekse
manevi dünyalar› geliflmifl, Buzul Ça¤’›n›n zor koflullar›nda hayatta kalmay› baflar-
m›fl ve oldukça yak›n zamana kadar yaflam›fl olan bu türün neden ortadan kalkt›-
¤› tam olarak bilinmemektedir. En çok kabul gören aç›klamalardan bir tanesi, hem
fiziksel özellikleri hem de kültürleri bak›m›ndan so¤uk iklim koflullar›na fazlas›yla
uyum sa¤lam›fl olan Neandertallerin, Buzul Ça¤’›n›n bitifliyle de¤iflen yeni iklim
koflullar›na uyum sa¤layamamalar›d›r. Neandertal fosillerinden elde edilen DNA’n›n
analizi, Homo sapiens ile Neandertal insanlar›n›n iki ayr› tür oldu¤unu ortaya koy-
mufltur. Neandertaller ortadan kalkarken Homo sapiensler dünyadaki tek insan tü-
rü haline gelmifllerdir. 

Üst Paleolitik Dönem (G.Ö 40.000-12.000)
Günümüzden yaklafl›k 40 bin ilâ 12 bin y›l önceki dönemdir. Bu dönemde Homo
sapiensler yaflam›flt›r. Üst Paleolitik dönemde Aurignacian, Gravettian, Solutrean
ve Magdalanian kültürleri ve ilk sanat ürünleri görülür.

Homo Sapiens
Homo sapiens son insan türü, yani modern insand›r. Bugün dünya üzerinde yafla-
yan bütün insanlar bu türün üyesidirler. Bu nedenle Homo sapiensin kökeni en
çok merak edilen ve en çok tart›fl›lan bilimsel konulardan biridir. Homo sapiensin
kökenini aç›klayan iki ayr› model bulunmaktad›r: Afrika’dan ç›k›fl modeli ve çok
merkezli evrim modeli. Afrika’dan ç›k›fl modelini savunan bilim insanlar›n›n bafl›n-
da Chris Stringer gelmektedir. Bu modele göre anatomik aç›dan modern insanlar
olan Homo sapiensler, yaklafl›k 200 ilâ 150 bin y›l önce Afrika’da ortaya ç›km›fl ve
daha sonra Afrika d›fl›na yay›lm›fllard›r. Homo sapiensler, farkl› çevresel koflullara
gerek anatomik gerekse kültürel özellikleri sayesinde daha iyi uyum sa¤layabildik-
leri için Homo neanderthalensislerin yerini alm›fllard›r. Çok merkezli evrim mode-
li ise en çok Milford Wolpoff taraf›ndan savunulmaktad›r. Bu modele göre Homo
sapienslerin kökeni çok daha eskiye, yaklafl›k 2 milyon y›l öncesine dayanmakta-
d›r. 2 milyon y›l önce ortaya ç›kan Homo erectuslar; Afrika, Asya ve Avrupa’ya ya-
y›lm›fllard›r. Bu tarihten itibaren insan gruplar›, bulunduklar› bölgelerde yani bir-
çok merkezde bölgesel evrimler geçirmifllerdir. Neandertaller ve Homo sapiensler
bu sürecin sonunda evrimleflmifllerdir. Ancak bu insan gruplar› aras›ndaki ba¤,
hiçbir zaman tam olarak kopmam›fl, gen al›flverifli her zaman devam etmifltir. 

Bu iki model, iki bilgi kayna¤›ndan beslenmektedir: Genetik araflt›rmalar ve fo-
sil buluntular. Son y›llarda insan DNA’s›yla ilgili araflt›rmalar, insan evrimiyle ilgili
çok önemli bilgiler sa¤lam›flt›r. Bütün dünyadaki insan topluluklar›n›n DNA örnek-
leri incelendi¤inde genetik aç›dan en büyük çeflitlili¤in Afrika k›tas›nda oldu¤u an-
lafl›lm›flt›r. Bilim insanlar›na göre bu bilgi, modern insan›n en uzun süre Afrika’da
yaflad›¤›n› yani Afrika’da evrimleflti¤ini göstermektedir. Evrim, mutasyonlar sonu-
cunda oluflan genetik de¤iflimler sayesinde gerçekleflir. ‹ki tür veya ayn› tür içeri-
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Mutasyon: DNA’da meydana
gelen de¤iflimdir.

DNA: Genetik kodu tafl›yan
moleküldür.



sindeki iki grup aras›ndaki genetik
farkl›l›klar, iki tür/grup birbirinden
ayr›ld›ktan sonra kaç mutasyonun
gerçekleflti¤ine ba¤l›d›r. E¤er mu-
tasyonlar›n ne kadar sürede olufltu-
¤unu bilirsek bir türün/grubun di-
¤erinden ne kadar zamand›r ayr› ol-
du¤unu da anlayabiliriz. Mutasyon
h›z›n›n hesaplanmas›na dayanan bu
yönteme moleküler saat denmek-
tedir. Genetik çeflitlilik ve mutas-
yon h›z›na dayanarak Homo sapi-
enslerin günümüzden yaklafl›k 150-
200 bin y›l öncesinde Afrika’da ev-
rimleflti¤i öne sürülmektedir. 

Afrika’n›n çeflitli yerlerinde bu-
lunan en eski Homo sapiens fosille-
ri, yaklafl›k olarak günümüzden 130
bin ilâ 100 bin y›l öncesine tarih-
lendirilmektedir. Bu buluntular Af-
rika’dan ç›k›fl modelini destekler gö-
rünmektedir. Ortado¤u’daki fosil örnekler yaklafl›k 90 bin y›l öncesine, Avrupa’da-
kilerse 40 bin y›l öncesine aittir. 

Homo sapiensleri di¤er türlerden ay›ran anatomik özellikleri; genifl ve dik bir
al›n yap›s›, yüzde kafllar›n bulundu¤u k›sm›n ç›k›k olmamas›, yüzün f›rlak de¤il
yass› olmas›, alt çenenin ön k›sm›nda ileri do¤ru bir ç›k›nt›n›n bulunmas› ve diflle-
rinin de küçük olmas›d›r. Homo sapienslerin beyin hacimleri ortalama 1350 cm3’tür.
Boylar› uzun, vücut yap›lar› ise narindir. S›cak iklimde yaflamaya uygun bir beden
yap›s›na sahiptirler.

Homo sapiens topluluklar› sadece Afrika, Asya ve Avrupa’ya de¤il Avustralya ve
Amerika k›talar›na kadar yay›lm›fllard›r. Homo sapiensler yaklafl›k 50-60 bin y›l ön-
ce Avustralya k›tas›na göç etmifllerdir. Amerika k›tas›na ulaflmalar› ise büyük ihti-
malle günümüzden 20 bin ilâ 15 bin y›l öncesinde gerçekleflmifltir. Bu geçiflin As-
ya’n›n kuzeyinden Amerika’n›n kuzeyine, Sibirya ile Alaska aras›ndaki Bering Bo-
¤az›’n› aflarak gerçekleflti¤ini gösteren kan›tlar vard›r. O dönemde deniz seviyesi-
nin düflük olmas› bu geçifli kolaylaflt›rm›flt›r. 

Üst Paleolitik Dönem’de alet çeflitleri artm›fl; dilgiler, ok ve m›zrak uçlar›, olta
ve z›pk›nlar, b›çaklar ve i¤neler gibi çeflitli aletler ortaya ç›km›flt›r. Bu dönemde alet
yap›m›nda ham madde olarak tafl›n yan› s›ra kemik ve fil diflinden de yararlan›lm›fl-
t›r. Üst Paleolitik’te özellikle Avrupa’da bölgesel olarak geliflmifl teknolojiler vard›r.
Bunlar çeflitli tafl alet tiplerini ve tekniklerini, hatta kimi zaman sanatsal ürünleri de
kapsad›klar› için birer teknolojiden çok kültür olarak adland›r›lmaktad›r.

Sanat›n Do¤uflu
Günümüzden yaklafl›k 35 bin y›l öncesinden itibaren Avrupa’da, Afrika’da ve
Avustralya’da insanl›k tarihinin ilk sanatsal ürünleri ortaya ç›km›flt›r. Bunlar aras›n-
da güneybat› Fransa ve kuzey ‹spanya’da bulunan ma¤ara resimleri özel bir öne-
me sahiptir. Resimlerin bulundu¤u ma¤aralardan baz›lar› flunlard›r: Lascaux (Fran-
sa), Niaux (Fransa), Trois Freres (Fransa) ve Altamira (‹spanya). Bu ma¤aralar›n iç
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k›s›mlar›nda duvarlara genellikle bizon, mamut, yabani at, geyik, aslan, ay› ve ya-
ban keçisi gibi hayvan figürleri resmedilmifltir. Hayvan betimlemeleri çok do¤al ve
gerçekçidir. Ayr›ca hayvan betimlemeleri d›fl›nda sipiraller, zikzaklar, düz paralel
çizgiler gibi çeflitli geometrik flekiller de resmedilmifltir. Resimler, oldukça baflar›l›
bir teknikle ve çeflitli do¤al boyalar kullan›larak yap›lm›flt›r. Resimlerin ma¤arala-
r›n yaflanan k›s›mlar›nda de¤il de güçlükle ulafl›labilen derin ve karanl›k k›s›mla-
r›nda yap›lm›fl olmalar› ilginçtir. Ma¤ara resimlerinin ne amaçla yap›ld›¤› ve neyi
simgeledikleri uzun y›llard›r tart›fl›lmaktad›r. Baz› araflt›rmac›lar bu resimlerin bir
tür av büyüsü amac›yla yap›ld›¤›n› öne sürmüfltür. Üst Paleolitik Dönem insanlar›-
n›n ava ç›kmadan önce, av›n iyi geçmesi amac›yla bu resimlerin bulundu¤u yerler-
de büyüsel ayinler yapt›klar› tahmin edilmektedir. Baz› araflt›rmac›lar bu resimleri
yapan insanlar›n düflünce dünyalar›na dikkat çekmifl ve resimlerin do¤rudan bu hay-
vanlar› de¤il, bu hayvanlar›n ça¤r›flt›rd›¤› düflünceleri temsil etti¤ini savunmufltur. 

Üst Paleolitik Dönem’de ma¤ara resimleri d›fl›nda tafltan, fil diflinden ve kilden
küçük heykelcikler de yap›lm›flt›r. Bu heykelcikler aras›nda gö¤üsleri, kalçalar› ve
kar›n k›s›mlar› abart›l› bir biçimde betimlenmifl; ancak yüzleri ifllenmemifl kad›n
heykelcikleri özel bir öneme sahiptir. Venüs ad› verilen bu kad›n heykelcikleri, gü-
nümüzden 32 bin y›l öncesinden itibaren yayg›n bir biçimde üretilmifltir. Bu figü-
rünler aras›nda Almanya’da bulunan Willendorf Venüsü ve Çek Cumhuriyeti’nde
bulunan Dolni Vestonice Venüsü çok ünlüdür. Uzun süre bu figürinlerin ana tan-
r›çalar› veya do¤urganl›¤› simgeledi¤i düflünülmüfltür. Bununla birlikte bunlar sa-
dece birer yorumdur ve bu yorumlar konusunda bilim dünyas›nda bir fikir birli¤i
bulunmamaktad›r.
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Üst Paleolitik Dönem’de tak›lar ve süslenme davran›fl› da ortaya ç›km›flt›r. Kök-
lerinden delinmifl hayvan diflleri; kemik, geyik boynuzu ve fil diflinden yap›lm›fl
dairesel, oval veya uzun delikli boncuklar süslenmek için kullan›lm›flt›r. 

Paleolitik Ça¤’da hangi önemli geliflmeler yaflanm›flt›r? 

MEZOL‹T‹K (EP‹PALEOL‹T‹K) ÇA⁄ (G.Ö 12.000-10.000)

Avc›-toplay›c› göçebe yaflam biçiminden yerleflik yaflama neden ve
nas›l geçildi¤ini ö¤reneceksiniz.

Paleolitik ve Neolitik aras›nda Orta Tafl Ça¤› da denen bir geçifl evresi yaflanm›flt›r.
Avrupa’da yaflanan Orta Tafl Ça¤›’na Mezolitik, Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz’dekine
ise Epipaleolitik ad› verilir. Buzul Ça¤lar›’n›n bitifliyle iklimde belirgin bir ›s›nma ol-
mufl ve bunu di¤er ekolojik de¤iflimler izlemifltir. Mezolitik/Epipaleolitik Ça¤’da ya-
flayan insanlar da bu yeni çevresel koflullara uyum sa¤lam›fllard›r. Bu ça¤, geçici is-
kân yerlerindeki hayat›n sona erdi¤i ve yerleflik yaflama do¤ru yönelimin gerçeklefl-
ti¤i bir geçifl evresidir. Bu evrenin süresi, yafland›¤› bölgeye göre de¤iflir. Avrupa’da
Mezolitik toplumlar yaklafl›k ‹.Ö. 3000’lere kadar varl›k gösterirken Ortado¤u’da 10
bin y›l önce Epipaleolitik kültürler sona ermifl ve Neolitik Ça¤ bafllam›flt›r. 

Mezolitik 
Avrupa’da son Buzul Ça¤’›n›n bitifliyle buzullar kuzeye do¤ru çekilmifl, deniz seviye-
si yükselmifl, a¤›rl›kl› olarak i¤ne yaprakl› ormanlar ortaya ç›km›fl ve sulak alanlar ge-
nifllemifltir. ‹nsanlar, buzullar›n erimesiyle aç›lan yeni alanlara do¤ru yay›lm›fllar ve av-
c›-toplay›c›l›k geçim biçimi olmaya devam etmifltir. Özellikle nehirlerde ve geniflleyen
sulak alanlar›n k›y›lar›nda bal›kç›l›k geliflmifltir. Besin kaynaklar›n›n bol oldu¤u su ke-
narlar›nda sabit, kal›c› yerleflimler kurulmufltur; böylece bu dönemde yerleflik yaflam
bafllam›flt›r. Mezolitik Ça¤ yerleflimleri, daha çok nehir ve göl kenarlar›nda bulunan
küçük köyler fleklindedir. Bu ça¤a özgü alet teknolojisine mikrolit ad› verilir. Bu
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aletler tahta, kemik ve boynuzlar›n üzerine yerlefltirilerek kullan›lm›flt›r. Aletlerin ba-
z›lar› bal›kç›l›kta kullan›lan olta ve z›pk›n ifllevi görmüfltür.

Epipaleolitik
Günümüzden yaklafl›k 12 bin y›l önce, Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz çevresinde
bafllayan bu kültür evresi, bu bölgedeki Neolitik Ça¤’a öncülük etmifltir. Buzul
Ça¤lar›’n›n bitiflini izleyen dönemde, iklim ve bitki örtüsü Ortado¤u ve Do¤u Ak-
deniz bölgesinde de de¤iflmifl, bu de¤ifliklikler kültüre de yans›m›flt›r. Bu bölgede
s›cak ve ya¤›fll› iklim, baflta arpa ve bu¤day olmak üzere birçok yabani tah›l türü-
nün bol miktarda yetiflmesini sa¤lam›flt›r. Bu yabani tah›llar, insanlar için önemli
bir besin kayna¤› haline gelmifl, bunlar›n toplanmas› ve depolanmas› ise yerleflik
hayata geçmeyi zorunlu k›lm›flt›r. ‹nsanlar›n köylerinin çevresindeki yabani tah›lla-
r› toplad›¤› ve depolad›¤› bu yeni yaflam biçimi, tar›m›n keflfine do¤ru giden yol-
da at›lan en önemli ad›m olmufltur. 

Epipaleolitik Ça¤ yerleflmelerinde yap›lan kaz›larda, yabani tah›l toplay›c›l›¤›n›
gösteren çok say›da arkeolojik buluntu ele geçmifltir. Bu buluntular aras›nda orak
benzeri kesici aletler, havan elleri ve havan tafllar› say›labilir. Bu dönemde avc›l›-
¤›n devam etti¤ini gösteren çok say›da ok ve m›zrak ucu da bulunmufltur. Bu dö-
nemin teknolojisini üçgen, trapez, dikdörtgen, kare biçimli mikrolit aletler temsil
etmektedir. Bunlar ok uçlar› olarak veya yabani tah›llar› kesmek için orak yap›m›n-
da kullan›lm›flt›r. Alet yap›m›nda kullan›lan ham madde genellikle çakmak tafl› ve
obsidyendir.

Natufyen, Epipaleolitik’in en önemli aflamas›d›r. Do¤u Akdeniz bölgesinde gü-
nümüzden 12 bin ilâ 10 bin y›l öncesinde yaflam›fl olan topluluklara özgü bir kül-
türel evredir. Natufyen’in en önemli özelli¤i, standartlaflm›fl yap›lardan oluflan ilk
düzenli köy yerleflimlerinin ortaya ç›kmas›d›r. Bu yerleflimlerin nüfusunun yakla-
fl›k 200-300 kifli oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu köylerde evler; 3 ilâ 9 metre ça-
p›nda, yuvarlak planl› yap›lar fleklinde ve yar› yar›ya topra¤a gömülü olarak infla
edilmifltir. Her evde köflede yer alan bir ocak vard›r. Bu kültürde insanlar ölüleri-
ni oturduklar› evlerin tabanlar›na gömmüfllerdir. Bu âdet, evle kurulan duygusal
ba¤›n bir iflareti olarak yorumlanabilir. Natufyen yerleflimleri aras›nda Suriye’deki
Mureybet ve Abu Hureyra say›labilir. Bu yerleflimler daha sonra Neolitik köylere
dönüflmüfltür. 

NEOL‹T‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 10.000-5.500)

Tar›m›n ve hayvanlar›n evcillefltirilmesinin nerede, ne zaman ve
nas›l bafllad›¤›n› ö¤reneceksiniz. 

Tafl Ça¤›’n›n sonuncusu olan Neolitik Ça¤ (Yeni Tafl Ça¤›) bazen Cilal› Tafl Ça¤›
olarak da adland›r›lmaktad›r. Ancak Neolitik Ça¤’da yaflanan kültürel geliflmeler,
tafl aletlerdeki yeniliklerden çok daha fazlas›d›r. Bu ça¤da tar›m keflfedilmifl ve
hayvanlar evcillefltirilmifltir. Neolitik Ça¤, asl›nda bafllang›ç ve bitifli kesin tarihler-
le s›n›rlanan bir dönem olmaktan çok tar›m›n bafllad›¤› ve hayvanlar›n evcillefltiril-
di¤i bir kültür evresi olarak tan›mlanabilir. Bu geliflmeler, dünyan›n çeflitli yerlerin-
de farkl› tarihlerde yaflanm›flt›r.

Neolitik Ça¤’daki di¤er bir yenilik çanak çömlek yap›m›n›n bafllamas›d›r. Çanak
çömlek yap›m› Neolitik Ça¤’›n ortalar›nda geliflti¤i için Neolitik Ça¤ iki evreye ay-
r›l›r: Çanak Çömleksiz Neolitik ve Çanak Çömlekli Neolitik.  
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Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤
Çanak Çömleksiz Neolitik yerleflimleri, Epipaleolitik Ça¤’a ait Natufyen yerleflimle-
rinin devam›d›r. Bu yerleflimlerin baz›lar›nda bu evrede de k›smen yabani tah›l
toplay›c›l›¤› ve avc›l›k devam etmifltir. Bu durum, bir geçifl döneminin yafland›¤›n›
göstermektedir. 

Tar›m
Tar›m›n geliflti¤i ilk yer, Orta Do¤u’da verimli hilal ad› verilen bölgedir. Yeni araflt›r-
malar, ilk defa tar›ma al›nan bu¤day›n ana vatan›n›n Urfa ve Diyarbak›r aras›ndaki Ka-
racada¤ oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bununla beraber tar›m, dünyan›n baflka yerle-
rinde, örne¤in Amerika k›tas›nda ve Güneydo¤u Asya’da birbirinden ba¤›ms›z olarak
daha sonra bafllam›flt›r. Tar›m, Ortado¤u’da yaklafl›k günümüzden 10.000 y›l önce, Gü-
neydo¤u Asya’da günümüzden 8000 y›l önce ve Orta Amerika’da ise günümüzden
5000 y›l önce bafllam›flt›r. Ancak bu bölgelerde tar›m› yap›lmaya bafllanan bitki türleri
farkl›d›r. Ortado¤u’da arpa, bu¤day; Güneydo¤u Asya’da pirinç ve Orta Amerika’da ise
m›s›r tar›ma al›nan ilk bitkilerdir. Tar›m bu merkezlerde bafllad›ktan sonra h›zla di¤er
bölgelere de yay›lm›flt›r. Böylece tar›m›n keflfine dek tüm insan topluluklar›n›n esas ge-
çim biçimi olan avc›-toplay›c›l›k, giderek azalm›fl ve marjinal bir hale gelmifltir. 

Do¤u Akdeniz, Kuzey Suriye, Kuzey Mezopotamya ve Güneydo¤u Anadolu’da-
ki yo¤un tah›l toplay›c›l›¤›na dayal› Epipaleolitik yerleflimler, yavafl yavafl tar›msal
üretime geçerek Neolitik yerleflimlerine dönüflmüfltür. Filistin’de Jeriko ve Jarmo,
Suriye’de Mureybet, Anadolu’da Çayönü (Diyarbak›r), Hallan Çemi (Batman), Ne-
vali Çori (Urfa) ve Göbekli Tepe (Urfa) verimli hilal üzerinde bulunan Neolitik köy
yerleflimlerinin en önemlileridir. 

Yerleflik yaflam, tar›m›n keflfinden önce bafllam›flt›r. Yabani tah›l toplay›c›l›¤›na
dayanan geçim biçimi, yerleflik yaflam› zorunlu k›lm›flt›r. Yerleflik yaflam›n baflla-
mas›ndan ve ilk köylerin oluflmas›ndan sonra bir nüfus art›fl› olmufltur. Tah›l top-
lay›c›l›¤›, köylerde artan nüfusu beslemekte yetersiz kalm›fl olmal›d›r. Böylece in-
sanlar, besin sorununa yeni çözüm yollar› aramaya yönelmifl ve yabani bitkileri de-
netim alt›na almay› keflfederek tah›llar›n› art›k kendileri üretmeye bafllam›fllard›r.
Yabani tah›llar›n bol miktarda bulunmas› ve insanlar›n bunlar› topluyor olmalar›,
tar›m›n keflfinde en önemli etkendir. Bu sayede insanlar bu tah›llar›n do¤al özel-
liklerini gözlemleyerek bu tah›llar› denetim alt›na alman›n da yollar›n› keflfetmifl
olmal›d›rlar. Bu¤day ve arpa, Ortado¤u’da tar›m› yap›lan ilk bitkilerdi. Bu bitkileri
mercimek, nohut, bakla ve di¤erleri izlemifltir.  

Tar›mla birlikte do¤ada bulunan besinlerin tüketilmesine dayanan geçim biçi-
mine alternatif olarak do¤an›n denetim alt›na al›nd›¤› yeni bir geçim biçimi do¤-
mufltur. Neolitik Ça¤, üretici ekonomiye geçiflin ça¤›d›r. Gordon Childe, insanl›k
tarihindeki en önemli geliflmenin, yiyecek üretiminin bafllamas› oldu¤unu öne sür-
müfltür ve bu nedenle tar›m›n keflfini bir devrim olarak nitelendirmifltir. Bu yüzden
bu ça¤daki geliflmeler Neolitik Devrim olarak da an›l›r. 

Hayvanlar›n Evcillefltirilmesi 
Neolitik Ça¤’da tar›mdan hemen sonra gerçekleflen en önemli yenilik, hayvanlar›n ev-
cillefltirilmesidir. Köpek daha Mezolitik Ça¤’da evcillefltirilmifltir. Bu nedenle köpek, ev-
cillefltirilen ilk hayvan olma özelli¤ine sahiptir. Neolitik Ça¤’da ise beslenme amaçl› ola-
rak koyun, keçi, domuz ve s›¤›r evcillefltirilmifltir. ‹nsanlar, evcillefltirdikleri hayvanlar›n
sütünden ve yününden de faydalanm›fllard›r. Evcillefltirme süreci, daha çok süt, daha
kaliteli yün, daha fazla et veren ve kolay evcilleflebilen uysal hayvanlar›n seçilmesi ve
üretilmesiyle gerçekleflmifltir. ‹lk zamanlar evcil hayvan say›s› az oldu¤u için avc›l›k da
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devam etmifltir. Ancak zamanla evcil hayvanlar›n say›s› artm›fl ve avc›l›k giderek azal-
m›flt›r. Evcillefltirilen hayvan türü, bölgelere göre farkl›l›k göstermektedir. Örne¤in Af-
rika’da s›¤›r ve keçi, Do¤u Asya’da domuz, Güney Amerika’da ise lama evcillefltirilmifl-
tir. At, deve ve kümes hayvanlar› ise daha geç dönemlerde evcillefltirilebilmifltir. 

Di¤er Geliflmeler
Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤’›n bafllar›nda, üstleri dallarla veya kam›fllarla örtü-
lüp çamurla s›vanan yuvarlak kulübeler yap›lm›flt›r. Bu dairesel planl› bar›naklar,
daha sonra dikdörtgen planl›, gerçek evlere dönüflmüfltür. Bu evlerde mutfak ve
kiler ifllevi gören ayr› odalar vard›r. Bu evlerle birlikte, düzenli bir yerleflim mode-
line sahip köyler ortaya ç›km›flt›r. Bu yerleflim yerlerinde baz› yap›lar, tap›nak ve-
ya kutsal mekân özelli¤ine sahiptir. 

Bu dönemde ölüler; evlerin tabanlar›na, bebe¤in ana rahmindeki pozisyonuna
benzer flekilde, dizler kar›na çekili olarak gömülmüfllerdir. Ölülerin yan›na renkli
tafllardan, deniz kabuklar›ndan, bak›rdan, kemikten ve fil diflinden yap›lma süs efl-
yalar› ve boncuklar konmufltur. Baz› yerleflimlerde ölüler, etleri çürüyene kadar
bekletilip sonra kemikleri toplanarak gömülmüfllerdir. Diyarbak›r yak›nlar›ndaki
Çayönü yerlefliminde ise ölülerin kafataslar› vücutlar›ndan ayr›larak baflka bir ye-
re, özel bir yap›n›n içine konmufltur. Bu yap›, kafatasl› yap› olarak adland›r›lmak-
tad›r ve bu yap›n›n muhtemelen inançla ilgili bir anlam› vard›r. 

Neolitik Ça¤’da orak biçimli aletler ve tah›llar› ifllemede kullan›lan ö¤ütme tafllar›,
tafl havanlar ve dibekler yap›lm›flt›r. Ayr›ca yüzeyleri ve kenarlar› sürtülerek düzeltil-
mifl ve parlat›lm›fl tafl aletler de görülmektedir. En yayg›n alet, yass› baltad›r. 1-15 cm
aras›nda büyüklü¤e sahip üçgen ya da dörtgen biçimli bu aletler, bir sapa geçirilerek
kullan›lm›flt›r. Obsidyen, Neolitik dönemde alet yap›m›nda bir ham madde olarak yo-
¤un biçimde kullan›lm›flt›r. Do¤al kaynaklar›ndan elde edin obsidyenin genifl bir
co¤rafyada ticaretinin yap›ld›¤› görülmektedir. Uzun mesafeli ticarete konu olan ilk
mal, obsidyendir. Özellikle ‹ç Anadolu ile Do¤u Akdeniz ve Güneydo¤u Toroslar ile
Mezopotamya aras›nda yo¤un biçimde obsidyen ticareti yap›lm›flt›r. Neolitik Ça¤’da
bak›r da kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bak›r, ›s›t›l›p dövülerek flekillendirilmifl; tak›, kü-
çük i¤ne, olta gibi aletler yap›lm›flt›r. Neolitik’te obsidyen ve bak›r›n yan›nda deniz
kabuklar›, kaliteli çakmak tafl› ve de¤erli renkli tafllar›n da ticareti yap›lm›flt›r. 

Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤
Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤, sadece çanak çömlek yap›m›n›n bafllamas›ndan da-
ha fazla fley ifade eder. Çanak Çömleksiz Neolitik, besin üretici yaflam tarz›na do¤-
ru bir geçifl aflamas›d›r. Ancak Çanak Çömlekli Neolitik’te, art›k besin üretimine da-
yal› ekonomi tamamen yerleflmifl, avc›l›k ve toplay›c›l›k terkedilmifltir. Bununla be-
raber bu dönemde yap›lan tar›m, sadece ya¤mura ba¤l› olan kuru tar›md›r. Sula-
ma sistemi yoktur ve saban, döven gibi tar›m aletleri bilinmemektedir. Tohumlar
topra¤a delikler açarak ekilmekte, hasat çakmak tafl›ndan yap›lan oraklarla biçil-
mekte ve tah›l, tafl dibeklerde ö¤ütülmektedir. 

Bu dönemde tafl temelli, kerpiç duvarl›, gerekti¤inde yeni eklemeler yap›labilen
evler ortaya ç›km›flt›r. Baz› yerleflimlerde evler birbirine bitiflik olarak yap›lm›flt›r. Ev-
lerde oturma, uyuma ve çal›flma için ayr› yerler, kiler alanlar›, ifllikler, mutfaklar ve av-
lular bulunmaktad›r. Jeriko ve Jarmo gibi yerleflimlerin etraf›nda sur duvarlar› yap›l-
m›flt›r. Bu sur duvarlar›, derin hendeklerle çevrelenmifltir. Buradaki önemli unsur, sur
duvarlar›n›n yap›m›nda ortak emek gücünün kullan›lmas› ve ileri düzeyde bir top-
lumsal örgütlenmenin görülmesidir. Bu dönem yerleflimlerinden baz›lar› 5 ilâ 10 bin
kiflilik nüfusa sahiptir. Neolitik Ça¤’›n sonuna do¤ru ölülerin evin taban›na gömülme-
si âdeti ortadan kalkm›fl ve ölüler yerleflim yerinin d›fl›na gömülmeye bafllanm›flt›r. 
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Çanak Çömlekli Neolitik; Um-Dabagiye evresi, Hassuna evresi ve Samarra ev-
resi olarak üç aflamaya ayr›l›r. Bunlar, ‹.Ö. 6000 ile 5000 aras›nda Kuzey Mezopo-
tamya bölgesinde ortaya ç›kan geliflmifl köy kültürlerini temsil eder.

‹.Ö. 6000’lerde Kuzey Mezopotamya’da görülen Um-Dabagiye kültürü, Hassu-
na kültürüne öncelik eden bir evreyi temsil eder. Hassuna yerleflimleri ise küçük,
yaklafl›k 100 ilâ 200 metre çap›nda, tahminen birkaç yüz kiflilik nüfusa sahip tar›-
ma dayal› köylerdir.  

Hassuna’dan biraz daha geç ortaya ç›kan Samarra yerleflimlerinde, geliflmifl bir
mimari ve artan bir toplumsal tabakalaflma görülmektedir. Samarra yerleflimlerin-
de bulunan mezarlarda turkuaz tafl›, bak›r, yeflil tafl, obsidyen ve deniz kabu¤un-
dan kolyeler gibi mezar hediyeleri vard›r. Bu bölgede bulunmayan turkuaz ve ob-
sidyen gibi tafllar ticaret yoluyla getirilmifltir. 

Tar›m ilk defa nerede ve ne zaman bafllam›flt›r?

KALKOL‹T‹K ÇA⁄ (‹.Ö 5500/5000-3500) 

Köy tipi yerleflimlerin ilk kent devletlerine nas›l dönüfltü¤ünü
ö¤reneceksiniz. 

Kalkolitik Ça¤ (Bak›r Ça¤›), yaklafl›k olarak ‹.Ö. 5.500/5.000 y›llar›nda bafllar ve
Tunç Ça¤›’n›n bafllamas› ile birlikte, ‹.Ö. 3500’lerde sona erer. Erken Orta ve Son
Kalkolitik olarak üç evreye ayr›lmaktad›r. Bu evreler Mezopotamya’da Halaf, Ubeyd
ve Uruk kültürleri olarak da adland›r›lmaktad›r. 

Neolitik Ça¤’a özgü çiftçili¤e dayal› köy yaflam›, birçok yerde uzun süre devam
etse de baz› bölgelerdeki köylerin büyüyüp geliflerek kentlere dönüfltükleri görü-
lür. Kalkolitik Ça¤’›n en önemli özelli¤i, bu dönemde köylerin kentlere dönüflme-
si ve tar›mc› köy toplumlar›ndan kent devletlerinin do¤mas›d›r. Bu dönemde böl-
geler aras›nda sosyo-ekonomik aç›dan bir farkl›laflma ortaya ç›km›flt›r. Dünya tari-
hinde ilk kez ekonomik ç›kar bölgeleri oluflmufltur. Ekonomik merkez, do¤al
imkânlar›n zengin oldu¤u bölgelerden, sulamal› tar›m yapma imkân›n›n bulundu-
¤u Dicle ve F›rat aras›ndaki Mezopotamya bölgesine kaym›flt›r. Mezopotamya böl-
gesi, daha kuzeydeki Güneydo¤u Anadolu bölgesine göre daha kurak ve do¤al
besin kaynaklar› s›n›rl› bir bölgedir. Ekonomisi tah›l tar›m›na dayal› toplumlarda
kurakl›k, büyük bir risk anlam›na gelmektedir. Bu nedenle k›tl›k riski bulunan böl-
gelerde art› ürün üretmek ve bunlar› depolamak son derece önemlidir. Bu bölge-
lerde art› ürüne sahip olan yerleflimler, avantajl› duruma geçerler ve bu onlara
önemli bir güç kazand›r›r. Kurakl›k riskinin az oldu¤u ve do¤al besin kaynaklar›-
n›n bol oldu¤u bölgelerde ise art› ürün bu kadar büyük bir anlam ifade etmez. Bu
yüzden Kalkolik Ça¤’da sosyal ve ekonomik geliflmeler, do¤al koflullar›n insanlar›
zorlad›¤› yerlerde gerçekleflmifltir. Dicle ve F›rat nehirleri aras›ndaki Mezopotamya
bölgesinin kurak olmas› ve kuru tar›m›n nüfusu beslemeye yetmemesi, sulamal› ta-
r›m› zorunlu k›lm›flt›r. Bu bölge, sulama kanallar›n›n yap›labilmesi ve sulu tar›m›n
bafllayabilmesi için uygun koflullara sahiptir. Sulu tar›m›n bafllamas›yla birlikte
ürün fazlas› yani art› ürün de ortaya ç›km›flt›r. Bu art› ürün, bölgede büyük de¤i-
flimlere neden olmufltur. Her fleyden önce bu art› ürünün üretimi için büyük bir or-
ganizasyon gerekmifltir. Üretimin planlanmas›, sulama kanallar›n›n yap›lmas›nda
insanlar›n çal›flt›r›lmas›, elde edilen ürünün bir merkezde toplanarak depolanmas›
ve elbette bu ürünün korunmas› gerekmifltir. Böylece (Neolitik Ça¤’da Güneydo-
¤u Anadolu’da yavafl yavafl oluflmaya bafllayan) tap›nak ekonomisi ad› verilen bir
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sistem, Kalkolitik Ça¤’da kurumsallaflm›flt›r. Tap›nak ekonomisinde üretilen ürün,
dinî merkez olan tap›nakta toplan›r ve yeniden halka da¤›t›l›r. Tap›na¤a getirilen
ve da¤›t›lan ürünün kayd›n›, din adamlar› yani tap›na¤›n rahipleri tutar. Bu sistem-
de ekonomi ve din iç içedir. Üretimi tap›naklar ve rahipler kontrol eder. Böylece
toplumda net bir tabakalaflma ortaya ç›kar. Üretenler ve üretimi kontrol edenler
aras›ndaki ayr›m çok belirgindir. Tap›nak rahipleri, en üst tabakay› oluflturur. Bü-
tün bu geliflmeler, toplumsal hayata bir çeflitlilik getirmifltir. Yeni bir toplum mo-
deli flekillenmeye bafllam›flt›r. Sulu tar›m, art› ürün ve artan sosyal dinamizmle bir-
likte Mezopotamya’da nüfus da artm›flt›r. Bu dönemde bak›r madencili¤i büyük
önem kazanm›flt›r. Özellikle teknoloji için gerekli olan maden, de¤erli tafllar, do-
kuma için gerekli yün, ya¤ bitkileri ve çeflitli besin maddeleri gibi ihtiyaçlar baflka
bölgelerden, en çok da Güneydo¤u Toroslar bölgesinden getirilmekteydi. Bu dö-
nemde deniz ve akarsu yoluyla yap›lan ticaret geliflmifltir. Mezopotamya, Anado-
lu, ‹ran, Hindistan, Pakistan, ‹ndus Vadisi ve Güney Arabistan aras›nda genifl bir
ticaret a¤› kurulmufltur.

‹lk kent devletleri neden Güney Mezopotamya’da ortaya ç›km›flt›r? 

UYGARLI⁄IN DO⁄UfiU

Uygarl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan koflullar›n neler oldu¤unu ö¤rene-
ceksiniz.

Sulamal› tar›m ve art› ürünün ortaya ç›kmas›, art› ürün üretiminin organize edilmesi,
art› ürünün buna sahip olmayan ve potansiyel bir tehlike oluflturan (göçebe hayvan-
c›) topluluklara karfl› korunmas›, üreten ve üretimi kontrol eden ekseninde toplum-
sal tabakalaflman›n ortaya ç›kmas›, nüfus art›fl›, yerleflimlerin büyümesi, ticaret ve
mesleki uzmanlaflman›n artmas› bir devlet organizasyonunun ortaya ç›kmas›n›
sa¤lam›flt›r. Sulama kanallar›n›n yap›m›nda insanlar›n kitleler halinde çal›flt›r›lmas› ve
birilerinin bu ifli yönetmesi ve planlamas› gerekmifltir. Ayn› flekilde tap›naklar ve
an›tsal binalar›n inflas›nda da insanlar çal›flt›r›lm›flt›r. Bunun için büyük çapl› bir or-
ganizasyona ihtiyaç do¤mufltur. Bu organizasyonda liderler ve onlar›n yard›mc›lar›
olmal›d›r. Bu amaçla oluflturulan bütün kurumlar, sonuçta devlet bürokrasisine dö-
nüflmüfllerdir. Toplumsal tabakalaflman›n artmas›, insanlar›n kaynaklara ulafl›mlar›
aras›nda baz› farkl›l›klar do¤urmufltur. Toplumun en üstündeki yönetici tabaka güç
ve zenginli¤e sahip olmufltur. Yönetmenin yolu da yine bu güç oldu¤u için an›tsal
mimari arac›l›¤›yla bu güç, özellikle vurgulanm›flt›r. Karmafl›k bir toplumsal yap›ya
sahip büyük ölçekli kent yerleflimlerinde merkezî bir devlet organizasyonu; ekono-
mik, siyasal, askerî ve yasal konular›n bir sisteme oturtulmas›n› sa¤lam›flt›r. Mezopo-
tamya d›fl›nda M›s›r, ‹ndus Vadisi, Çin, Orta ve Güney Amerika kültürlerinde de yu-
kar›da say›lan benzer nedenlerle ilk devletler ortaya ç›km›flt›r.  

‹lk devletlerin ortaya ç›kmas›yla birlikte uygarl›¤›n da bafllad›¤› kabul edilmekte-
dir. Uygarl›k tarihsel olarak devlet, üretim ve ifl gücünün denetimi, toplumsal taba-
kalaflma, mesleki uzmanlaflma, an›tsal yap›lar, yaz› ve büyük nüfuslu yerleflimler gi-
bi geliflmelerle özdefllefltirilmektedir. Uygarl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan nedenler s›ra-
s›yla; yerleflik yaflama geçifl, tar›m›n özellikle de sulu tar›m›n bafllamas›, art› ürünün
yarat›lmas› ve kent devletlerinin ortaya ç›k›fl› olarak say›labilir.  

Uygarl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan koflullar nelerdir? 

20 Uygar l ›k  Tar ih i

7
A M A Ç
N

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

7



211.  Ünite  -  Dünyan›n Oluflumu ve Tar ih  Öncesi  Ça¤lar

Evren, Dünya ve canl›lar nas›l oluflmufltur?
Evren, yaklafl›k 15 milyar y›l önce meydana gel-
mifltir. Evrenin oluflumu Big Bang (Büyük Patla-
ma) ad› verilen bir teoriyle aç›klanmaktad›r. Dün-
ya ise yaklafl›k 4.5 milyar y›l önce, bir gaz ve toz
bulutundan meydana gelmifltir. Bundan 500 mil-
yon y›l sonra da ilk organik moleküller geliflmifl-
tir. Sonra ilk basit tek hücreli canl›lar ve daha
sonra da çok hücreli canl›lar evrimleflmifltir. ‹nsa-
n›n üyesi oldu¤u primatlar tak›m› ise günümüz-
den 55 milyon y›l önce ortaya ç›km›flt›r. 

Tarih öncesi ve erken tarihî ça¤lar nas›l ve neye
göre s›n›fland›r›l›r?
Tarih öncesi ça¤lar ve erken tarihî ça¤lar, Üç Ça¤
Sistemi denen bir sisteme göre s›n›fland›r›l›r. Üç Ça¤
Sistemi, eski ça¤lar›n araç gereç yap›m›nda kullan›-
lan ham maddeleri esas alarak Tafl Ça¤›, Tunç Ça¤›
ve Demir Ça¤› olmak üzere üç ana evreye bölün-
mesidir. Bu evrelerden Tafl Ça¤› ise Paleolitik (Eski
Tafl Ça¤›), Mezolitik (Orta Tafl Ça¤›) ve Neolitik (Ye-
ni Tafl Ça¤›) olarak tekrar üçe ayr›l›r. Neolitik Ça¤
ve Tunç Ça¤› aras›na da Kalkolitik Ça¤ (Bak›r Ça¤›)
eklenmifltir.

‹nsan›n atalar›n›n özellikleri ve Paleolitik
Ça¤’daki geliflmeler nelerdir?
Günümüzden 2.5 milyon y›l önce ortaya ç›kan
ve 40 bin y›l öncesine kadar yaflam›fl olan birçok
tür, insan›n atalar›n› oluflturur. Bu insan türleri-
nin anatomik yap›lar› ve zihinsel düzeyleri bu-
günkü insanlardan farkl›d›r. Modern insan olan
Homo sapiens türü ise yaklafl›k 200 bin y›l önce
ortaya ç›km›flt›r. ‹lk tafl aletler Alt Paleolitik Dö-
nem’de, ölü gömme davran›fl› Orta Paleolitik Dö-
nem’de ve ilk simgesel ve sanatsal ürünlerse Üst
Paleolitik Dönem’de geliflmifltir.  

Avc›-toplay›c› göçebe yaflam biçiminden  yerleflik
yaflama neden ve nas›l geçilmifltir? 
Buzul Ça¤lar›n›n bitifli, iklimde ›s›nmaya ve bu
›s›nma da baflka ekolojik de¤iflimlere neden ol-
mufltur. Mezolitik/Epipaleolitik Ça¤’da yaflayan
insanlar, bu yeni çevresel koflullara uyum sa¤la-
m›fllard›r. Avrupa’da sulak alanlar›n k›y›lar›nda
bal›kç›l›kla geçinen küçük yerleflimler ortaya ç›-
karken Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz’de yabani ta-
h›l toplay›c›l›¤›yla geçinen yerleflimler belirmifltir. 

Tar›m ve hayvanlar›n evcillefltirilmesi nerede,

nas›l ve ne zaman bafllam›flt›r? 

Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz’deki yabani tah›l top-
lay›c›l›¤›, zamanla bu yabani tah›llar›n denetim al-
t›na al›nmas›n› sa¤lam›fl, böylece ilk tar›m baflla-
m›flt›r. Tar›m›n keflfini, o bölgede bulunan evcillefl-
tirmeye müsait yabani hayvanlar›n evcillefltirilmesi
izlemifltir. Besin üretiminin bafllad›¤› bu ça¤a Ne-
olitik Ça¤ ad› verilmektedir.  

Köy tipi yerleflimler nas›l ilk kent devletlerine

dönüflmüfltür?

Mezopotamya’da ekolojik koflullar, sulamal› tar›-
ma geçifle neden olmufltur. Böylece bu bölgede
genifl çapl› sulamal› tar›m bafllam›fl, bunun sonu-
cunda da art› ürün ortaya ç›km›flt›r.  Bu art› ürün,
bölgede büyük de¤iflimlere neden olmufltur. Ar-
t› ürünün üretimi, toplanmas› ve da¤›t›lmas› için
büyük bir organizasyon gerekmifltir. Bu organi-
zasyon tap›nak ekonomisi ad› verilen tap›nak
merkezli bir sistem do¤urmufltur. Bu sistem kent
devleti modeline evrilmifltir. 

Uygarl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan koflullar nelerdir?

Tarihsel anlamda uygarl›¤›n do¤uflu; devletin,
üretim ve ifl gücünün denetiminin, toplumsal ta-
bakalaflman›n, mesleki uzmanlaflman›n, an›tsal
yap›lar›n, yaz›n›n ve büyük nüfuslu yerleflimlerin
ortaya ç›kmas› demektir. Uygarl›¤›n do¤uflunu
haz›rlayan nedenler s›ras›yla; yerleflik yaflama ge-
çilmesi, tar›m›n özellikle de sulu tar›m›n baflla-
mas›, art› ürünün yarat›lmas› ve kent devletleri-
nin geliflmesidir.  
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1. Üç Ça¤ Sistemine göre arkeologlar, eski ça¤lar› han-
gi ölçüte göre s›n›fland›rmaktad›rlar?

a. Co¤rafi 
b. Teknolojik
c. Kültürel
d. Toplumsal
e. Yaz›

2. Afla¤›dakilerden hangisi arkeometrik tarihleme yön-
temlerinden biri de¤ildir?

a. Tipoloji
b. Karbon 14 
c. A¤aç halkalar› yöntemi
d. Potasyum-argon
e. Termolüminesans

3. ‹lk tafl aletler ne zaman ortaya ç›km›flt›r?
a. Günümüzden 4.4 milyon y›l önce 
b. Günümüzden 2.5 milyon y›l önce
c. Günümüzden 1.8 milyon y›l önce
d. Günümüzden 800 bin y›l önce
e. Günümüzden 200 bin y›l önce 

4. Bedensel özellikleriyle, Buzul Ça¤› koflullar›na
uyum sa¤lam›fl olan insan türü afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Homo habilis
b. Homo rudolfensis
c. Homo erectus
d. Homo sapiens 
e. Homo neanderthalensis

5. Afla¤›dakilerden hangisi homo sapiensin kökenini
aç›klayan modellerden biridir?

a. Asya’dan ç›k›fl modeli
b. Avrasya modeli
c. Evrim zinciri modeli
d. Çok merkezli evrim modeli
e. Avustralya ve Amerika’ya geçifl modeli

6. Afla¤›dakilerden hangisi Avrupa’daki Mezolitik Ça¤
ile Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz’de yaflanan Epipaleoli-
tik Ça¤ aras›ndaki farkl›l›klardan biridir?

a. Yabani tah›l toplay›c›l›¤›na dayal› geçim biçi-
mine geçilmesi

b. ‹lk yerleflik köylerin ortaya ç›kmas›
c. ‹klimde ›s›nman›n ve bitki örtüsünde de¤iflimin

meydana gelmesi
d. Mikrolit aletlerin yap›lmas› 
e. Avc›l›k yap›lmas›

7. Ortado¤u’da,tar›ma ilk al›nan tah›llar afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Pirinç-m›s›r 
b. M›s›r-patates
c. Arpa-bu¤day
d. Mercimek-bakla
e. Pirinç-patates

8. ‹lk evcillefltirilen hayvan afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Koyun
b. Deve
c. Domuz
d. Köpek
e. At

9. Sulamal› tar›m ilk defa nerede bafllam›flt›r?
a. Mezopotamya
b. Afrika
c. Anadolu
d. Avrupa
e. Orta Asya

10. Afla¤›dakilerdn hangisi uygarl›¤›n do¤uflunu haz›r-
layan koflullardan biri de¤ildir?

a. Yerleflik yaflama geçilmesi
b. Sulamal› tar›m›n bafllamas›
c. Art› ürünün yarat›lmas› 
d. Kent-devletlerinin ortaya ç›kmas›
e. ‹lk sanat ürünlerinin ortaya ç›kmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Kozmik Takvim

Dünya çok yafll›, insansa çok gençtir. Kiflisel yaflamlar›-
m›zdaki dikkate de¤er olaylar; y›llar veya daha küçük
sürelerle ölçülür; yaflam süremiz onluk dönemlere s›-
¤ar; tüm yaz›l› tarih ise binlerce y›l›n içindedir. Fakat
bizden daha önceleri, geçmiflin en uzak dönemlerine
uzanan, çok uzun bir zaman geçti ki bunun hakk›nda
pek az fley biliyoruz; çünkü hem yaz›l› veriler yok hem
de o dönemlerin ak›l almaz büyüklü¤ünü kavrayabilme
konusunda gerçekten güçlük duyuyoruz. Bununla bir-
likte, uzak geçmiflteki olaylar› tarihlendirebilme olana-
¤›m›z var. Jeolojik tabakalaflma sistemi ve radyoaktif
metot; arkeolojik, paleontolojik ve jeolojik olaylar hak-
k›nda bilgi sa¤lamaktad›r; ayr›ca astrofizik kuram›, pla-
netlerin yafllar› ve Samanyolu hakk›nda veriler sa¤lad›-
¤› gibi Büyük Patlama denen, tüm madde ve enerjinin
flimdiki evrene dönüfltü¤ü ola¤anüstü patlama olay›n-
dan bugüne kadar geçmifl olan süreyi de tahmini olarak
vermektedir. Büyük patlama ya evrenin bafllang›c› ya
da evrenin daha eski geçmifline  iliflkin tüm bilginin
tahrip oldu¤u bir devams›zl›k devresidir. Ama kesin
olan flu ki hakk›nda hiçbir kayd›n bulunmad›¤› en eski
olayd›r bu.  

Bu kozmik kronolojiyi aç›klamak için bildi¤im en ö¤-
retici yol, evrenin on befl milyar y›ll›k yaflam süresini
(ya da en az›ndan Büyük Patlama’dan bu yana sürdür-
dü¤ü somut yaflam›) tek bir takvim y›l›na s›k›flt›rmakt›r.
Buna göre dünya tarihinin her bir milyar y›l›, kozmik
y›l›n yirmi dört saatine efl ve bu y›l›n her saniyesi dün-
yan›n günefl etraf›ndaki 475 dönüflüne karfl›l›k olacak-
t›r. Bu bölümde, kozmik kronolojiyi üç flekilde sunu-
yorum: Aral›k ay› öncesi baz› tarihleri gösteren bir lis-
te, aral›k ay› için bir takvim ve yeni y›l›n son akflam›na
yak›ndan bir bak›fl. Bu ölçüye göre tarih kitaplar›m›z-
daki olaylar (kitaplar bunlar› birbirinden ay›rmak için
oldukça önemli çabalar göstermekte olsalar bile) o ka-
dar s›k›fl›k durumdad›r ki kozmik y›l›n son anlar›n› sa-
niye saniye anlatmak gerekmektedir. Böyle bile olsa
bizlere genifl aral›klarla ayr›ld›klar› ö¤retilmifl bulunan
olaylar›n, listede ça¤dafl olaylar olarak yer alm›fl olduk-
lar›n› görürüz. Yaflam tarihi boyunca hal›n›n tüm dö-
nemler için ayn› zenginlikte dokunmufl olmas› gerekir.
Örne¤in 6 Nisan veya 16 Eylül sabah› saat 10:02 ve
10:03 dolaylar›. Ancak detayl› veriler, kozmik y›l›n yal-
n›zca son anlar› için mevcuttur. 

Okuma Parças›

Büyük Patlama (Big Bang) 1 Ocak (yaklafl›k 15 milyar y›l önce)

Samanyolu Galaksisi’nin oluflmaya bafllamas›                 1 May›s (yaklafl›k 10 milyar y›l önce)

Günefl Sistemi’nin oluflumu                                              9 Eylül (yaklafl›k 5 milyar y›l önce)

Dünya’n›n fiekillenmesi                                                   14 Eylül (yaklafl›k 4.5 milyar y›l önce)

Dünyada ilk yaflam belirtisi                                               25 Eylül (yaklafl›k 4 milyar y›l önce)

En eski fosillerin tarihi                                                     9 Ekim (yaklafl›k 3.6 milyar y›l önce)

Fotosentez yapabilen en eski bitki fosillerinin tarihi     12 Kas›m (yaklafl›k 2.8 milyar y›l önce)

Canl›l›¤›n evrimi Aral›k ay› (yaklafl›k 570 milyon y›l ile 2 milyon y›l öncesi)

‹nsan›n evrimi 31 Aral›k (yaklafl›k 2 milyon y›l öncesinden günümüze kadar)

Bu tür tablo ve takvimler, kaç›n›lmaz olarak yetersizdir.
Böyle bir kozmik y›l içinde, dünyan›n y›ld›zlar aras› mad-
deden s›k›flmaya bafllamas›n›n ancak eylülün bafllar›nda ol-
du¤unu görmek, insan› huzursuz eder; yine dinozorlar›n
24 Aral›k’ta ortaya ç›kmalar›, insan›n 31 Aral›k gününün ge-
cesi belirmesi de ayn› etkiyi yapar. Tüm yaz›l› tarih, 31 Ara-
l›k’›n son on saniyesini içerir. Fakat bu flekilde düzenlemifl
oldu¤um için, ilk kozmik y›l yeni sona ermifltir. Kozmik za-
man içinde iflgal etti¤imiz sürenin önemsizli¤ine karfl›n,
ikinci kozmik y›l›n bafllang›c›nda dünya üzerinde ve yak›-
n›nda olacak fleylerin çok büyük ölçüde bilimsel bilgeli¤i-

ne ve insano¤lunun kendine özgü duyarl›¤›na ba¤l› bulu-
naca¤› ortadad›r.

Kaynak: Sagan, C. (1983). Cennetin Ejderleri. ‹nsan
Zekas›n›n Evrimi Üzerine Düflünceler, 
(çev. Kayhan fientin), E Yay›nlar›, ‹stanbul. s. 23-29.
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üç Ça¤ Sistemi ve Tarih
Öncesi Ça¤lar” konusunu tekrar okuyunuz,

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarihleme Yöntemleri”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise  “Alt Paleolitik Dönem”
konusunu tekrar okuyunuz. 

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Paleolitik Dönem”
konusunu tekrar okuyunuz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üst Paelolitik Dönem”
konusuna tekrar okuyunuz. 

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mezolitik  (Epipaleolitik)
Ça¤” konusunu tekrar okuyunuz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Neolitik Ça¤” konusunu
tekrar okuyunuz. 

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Neolitik Ça¤” konusunu
tekrar okuyunuz.  

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kalkolitik Ça¤” konusunu
tekrar okuyunuz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uygarl›¤›n Do¤uflu”
konusunu tekrar okuyunuz.  

S›ra Sizde 1

‹lk basit tek hücreli canl›lar yaklafl›k 3.6 milyar y›l önce
ortaya ç›km›flt›r. Bunlara ait kan›tlar vard›r. Bu kan›tlar,
Grönland’da, Afrika’n›n güneyinde ve Avustralya’da bu-
lunan fosillerdir. Bu tek hücreli canl›lar›n yaklafl›k 4 mil-
yar y›l önce ortaya ç›kan ilk organik moleküllerden olufl-
tu¤u tahmin edilmektedir. Bilim insanlar› laboratuvarda
inorganik bileflimlerden, karbon içeri¤i bak›m›ndan zen-
gin organik bileflimler üretmeyi baflarm›fllard›r. Bu orga-
nik bileflimler,  protein yap› tafllar› olan aminoasitleri
meydana getirmifltir. Aminoasitlerin canl› formlara dö-
nüflmesi ise yaklafl›k 500 milyon y›l sürmüfltür. 

S›ra Sizde 2

Canl›lar s›n›fland›rmas›nda insan›n atalar› ve insan› kap-
sayan Hominini tribusunun  üyelerine hominin denir.
Homininleri di¤er primatlardan ay›ran en önemli özel-
lik, bipedalizm yani iki ayak üzerinde durufl ve hareket
biçimidir. ‹lk homininler Afrika’da evrimleflmifllerdir.
Tart›flmal› fosilleri bir tarafa b›rak›rsak ilk homininler
4.4 milyon y›l önce evrimleflen Australopithecuslard›r.  

S›ra Sizde 3

Üç ça¤ sistemine göre tarih öncesi ve erken tarihî ça¤-
lar teknolojik ya da daha do¤rusu teknolojide kullan›-
lan ham maddeye göre Tafl Ça¤›, Tunç Ça¤› ve Demir
Ça¤› olarak s›n›fland›r›l›r. Üç Ça¤ Sistemi; Tafl Ça¤›’n›n
Eski, Orta ve Yeni Tafl (Paleolitik, Mezolitik, Neolitik)
olarak üç evreye ayr›lmas› ve Bak›r Ça¤›’n›n (Kalkoli-
tik) eklenmesiyle gelifltirilmifltir. 

S›ra Sizde 4

Paleolitik Ça¤’da ilk tafl aletler ortaya ç›km›fl ve bu ça¤
boyunca tafl alet teknolojileri ilerlemifltir. Atefl, insanlar
taraf›ndan kontrol alt›na al›nm›fl, avc›l›k geliflmifl, ko-
nuflma dili ortaya ç›km›fl, ölü gömme davran›fl› baflla-
m›fl, ilk simgesel ve sanatsal ürünler verilmifltir.

S›ra Sizde 5

Tar›m›n geliflti¤i  ilk yer, Orta Do¤u’da verimli hilal

ad› verilen bölgedir. Tar›m, Ortado¤u’da günümüzden
yaklafl›k 10.000 y›l önce, Güneydo¤u Asya’da günü-
müzden 8000 y›l önce ve Orta Amerika’da ise günü-
müzden 5000 y›l önce bafllam›flt›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

‹lk kent devletlerinin Mezopotamya’da ortaya ç›kmas›-
n›n nedenleri, büyük ölçüde ekolojiktir. Mezopotamya
bölgesinin kurak olmas› ve kuru tar›m›n nüfusu besle-
meye yetmemesi, sulamal› tar›m› zorunlu k›lm›flt›r. Bu
bölge, sulama kanallar›n›n yap›labilmesi ve sulu tar›-
m›n bafllayabilmesi için uygun koflullara sahiptir. Sulu
tar›m›n bafllamas›yla birlikte ürün fazlas› yani art› ürün
de ortaya ç›km›flt›r. Büyük çapl› sulu tar›m, art› ürün
ve büyük nüfusun denetimi bir devlet organizasyonu
gerektirmifltir.

S›ra Sizde 7

Uygarl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan nedenler s›ras›yla; yerle-
flik yaflama geçifl, sulu tar›m›n bafllamas›, sulu tar›m saye-
sinde art› ürünün yarat›lmas›, toplumsal farkl›laflman›n ge-
liflmesi ve kent devletlerinin ortaya ç›k›fl› olarak say›labilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Eski Mezopotamya’n›n co¤rafi koflullar›n› ve tarih öncesi dönemlerinin genel
özelliklerini aç›klayabilecek,
Eski Mezopotamya tarihini genel hatlar›yla kavrayacak, 
Eski Mezopotamya’da devlet yönetimini aç›klayabilecek,
Eski Mezopotamya hukukunu tart›flabilecek,
Eski Mezopotamya dinini kavrayacak,
Eski Mezopotamya sanat› ve kültürünü tan›mlayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Mezopotamya
• Sümerler
• Akkadlar
• Babilliler 
• Assurlular

• ‹lk fiehir Devletleri 
• Yaz›n›n ‹cad›
• ‹lk Kanunlar
• ‹lk Edebî Metinler
• Zigguratlar
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MEZOPOTAMYA’NIN CO⁄RAF‹ KOfiULLARI VE 
TAR‹H ÖNCES‹

Mezopotamya’n›n co¤rafi koflullar›n› ve tarih öncesi dönemlerini
ö¤reneceksiniz.

Mezopotamya, Yunanca “mesos”=ara/orta ve “potamos”=›rmak kelimelerinden tü-
retilmifl “iki ›rmak aras›” anlam›nda bir co¤rafi terimdir. Bu ad kuzeyde Toros Da¤-
lar›’ndan güneyde Basra Körfezi’ne, do¤uda Zagros Da¤lar›’ndan bat›da Suriye Çö-
lü’ne kadar uzanan alan için kullan›lmaktad›r. 

Eski Mezopotamya Tarihi ve
Uygarl›¤›

1
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fiekil 2.1

Eski Mezopotamya
Haritas›  

Kaynak: Köro¤lu,
K., Eski
Mezopotamya
Tarihi.
Bafllang›c›ndan
Perslere Kadar,
‹stanbul, 2006, s.
13.



Dicle (‹diglat) ve F›rat (Purattu) nehirleri Mezopotamya’ya hayat verir. F›rat Nehri,
Do¤u Anadolu’dan do¤ar. ‹ki ana kolu olan Karasu ve Murat Suyu’nun birleflmesin-
den sonra Toroslar’› aflarak güneye iner, Balih ve Habur nehirlerini alarak güneye
do¤ru devam eder. Basra Körfezi’ne 145 km kala Dicle Nehri ile birleflir ve fiattülarap
Nehri ad›yla Basra Körfezi’ne dökülür. Dicle ise Toros Da¤lar›ndan do¤ar. Diyarbak›r
havzas›nda Pamukçay ve do¤uya do¤ru Batman, Garzan ve Botan çaylar›n› al›r. Da-
ha sonra Büyük Zap, Küçük Zap, Adhem, Diyala nehirleri ve son olarak F›rat ile bir-
leflip fiattülarap Nehri ad›yla Basra Körfezi’ne dökülür. Eskiça¤’da Dicle ve F›rat, bu-
gün denize döküldükleri noktadan 200 km daha içeride birbirlerinden ayr› olarak
Basra Körfezi’ne dökülmekteydiler. Nehirlerin getirdi¤i alüvyon nedeniyle deniz dol-
mufl, nehirler yatak de¤ifltirip birleflerek fiattülarap Nehri’ni oluflturmufllard›r.

Kuzey Mezopotamya’da Toroslar ve Zagroslar’›n etekleri bol ya¤›fl al›r. Buras›
da¤l›k ve bozk›r alanlar› ile kapl›d›r. ‹yi ya¤›fl almas› nedeniyle Zagros etekleri Pa-
leolitik Ça¤’dan itibaren insanlar›n yaflad›¤› bir bölge olmufltur. Güney Mezopo-
tamya ise çöldür. Buraya Dicle ve F›rat nehirleri bereket getirir. Sulama kanallar›
aç›larak tar›m arazileri sulanabilmifltir.

Mezopotamya’da Paleolitik Ça¤’dan (Yontma/Eski Tafl Ça¤›) itibaren insanlar ya-
flamaya bafllam›fllard›r. Kuzey yar›m kürenin büyük bir k›sm› buzullarla kapl› olma-
s›na ra¤men Mezopotamya bu so¤uk iklimden etkilenmemifl ve insanlar için çok uy-
gun bir yaflam alan› olmufltur. Musul yak›nlar›nda Paleolitik Ça¤’›n bafllar›na tarihle-
nen tafl aletler saptanm›flt›r. Küçük gruplar halinde yaflayan bu ilk insanlar yaflamla-
r›n› kök, bö¤ürtlen türü bitkiler, yaprak toplayarak ve bazen de bunlara ek olarak
büyük hayvanlar› avlayarak sa¤lard›. Kuzey Irak’ta Küçük Zap Bölgesi’nde yer alan
ve günümüzden yaklafl›k 80.000 y›l öncesine tarihlenen Barda-Balka kamp alan› ve
Büyük Zap Nehri Vadisi’nde bulunan fianidar Ma¤aras› Paleolitik Ça¤ insanlar›n›n
önemli yaflam alanlar›d›r. fianidar Ma¤aras›’nda homo sapiens neanderthalensis türü
insana (Neandertal Adam) ait iskeletler ve kulland›klar› tafl aletler bulunmufltur.

Günümüzden 12.000-11.000 y›l önce buzul iklimi sona ermifl ve günümüzdeki-
ne benzer ›l›man bir iklim Mezopotamya’ya hakim olmufltur. Bitki ve hayvan tür-
leri ço¤alm›flt›r. ‹nsanlar hayvanlar› beslemeyi keflfettiler, yavafl yavafl onlar› evcil-
lefltirme çal›flmalar› bafllad›, art›k ma¤aralarda de¤il hayvanlar›n ve tar›ma al›nacak
bitkilerin, bir baflka deyiflle besin kaynaklar›n›n yan›nda geçici basit bar›naklar
yapmaya bafllad›lar. Bu ça¤a Mezolitik ya da Epipaleolitik Ça¤ ad› verilir. Paleoli-
tik Ça¤ ve Neolitik Ça¤ aras›nda yer alan “Ara/Orta Tafl Ça¤›” anlam›ndad›r. Bu ça-
¤›n özelliklerini gösteren kültürler Do¤u Akdeniz k›y›s›nda saptanan Kebara ve
Natufyen kültürleridir.

Paleolitik Ça¤’›n ekonomisini oluflturan avc›l›k ve toplay›c›l›ktan besin üretimi
evresine geçifl, insanl›k tarihinin en önemli aflamalar›ndan biridir. ‹.Ö. 10.000 y›lla-
r›nda bafllayan bu ça¤a, Neolitik Ça¤, Yeni Tafl Ça¤› ya da Cilal› Tafl Ça¤› gibi isim-
ler verilir. ‹nsano¤lu ilk köyleri kurmaya bafllad›. Dal ve kam›fl üzerinin çamur s›va-
l› ya da tafl temelli kerpiç duvarl› ilk kal›c› konutlar yap›ld›. Bunu üretim izledi. Bu¤-
day, arpa, bezelye ve mercimek tar›m› yap›ld›, koyun, keçi, s›¤›r, köpek ve domuz
gibi hayvanlar evcillefltirildi. Mezopotamya’da bulunmayan obsidyen Do¤u Anado-
lu’dan ticaretle getirtildi. Ticaretle ilgili olarak ilk mühürler Neolitik Ça¤’da ortaya
ç›kt›. ‹.Ö. 7000’lerde kile elle flekil verilerek ilk kez çanak çömlek yap›lmaya ve kul-
lan›lmaya baflland›. Bu ça¤›n önemli yerleflmeleri, Kuzey Mezopotamya s›n›r›nda
Diyarbak›r’da Çayönü, fianl› Urfa’da Nevali Çori, Göbeklitepe ve Kuzey Irak’taki
Cermo (Jarmo) dur. Nevali Çori ve Göbeklitepe’de ilk dinsel yap›lar, tap›naklar or-
taya ç›kar. fiehirlerin etraf›n›n surla çevrilmesi yine bu ça¤da görülmeye bafllar.
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‹.Ö. 7. biny›l›n sonlar›ndan ‹.Ö. 6. biny›l›n ilk yar›s›na kadar yeni çanak çöm-
lek tarzlar› geliflti ve basit desenlerin yerini daha ince boyanm›fl bezemeli çanak
çömlek kültürleri almaya bafllad›. Kuzey Mezopotamya’daki yerleflme yerlerinden
isimlerini alan boyal› çanak çömlek kültürleri Hassuna Kültürü ve Samarra Kültü-
rü ad›n› tafl›r. ‹.Ö. 5600’ de Kuzey Mezopotamya’da Hassuna Kültürü’nün yerini
Halaf Kültürü (‹.Ö. 5600-5000) ald›. Bu kültür ad›n›, çanak çömlek örneklerinin ilk
buluntu yeri olan Yukar› Habur Bölgesi’ndeki Tel Halaf yerleflmesinden alm›flt›r.
Halaf Dönemi’nde insanlar tholos ad› verilen ev tiplerini kullanm›fllard›r. Bu tip
evlerde anne, baba ve çocuklardan oluflan küçük bir ailenin yaflad›¤› düflünülmek-
tedir. Halaf Kültürü’nün bir baflka özelli¤i zarif boya bezemeli çanak çömlekleridir.
Geometrik bezemeler yan›nda, insan ve hayvan motifleri de kullan›lm›flt›r. Bu kül-
tür Zagros Da¤lar› ile Akdeniz aras›nda kalan tüm Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Gü-
neydo¤u Anadolu’ya yay›lm›flt›r.

Kuzey Mezopotamya’da Halaf kültürüyle efl zamanl› olarak Güney Mezopotam-
ya’da ilk buluntu yerinden dolay› Uheyd olarak adland›r›lan bir baflka kültür gelifl-
mekteydi. Bu kültür ‹.Ö. 6. biny›l›n sonlar›na do¤ru Kuzey Mezopotamya’ya kadar
yay›lm›fl, tholos tipi evler son bulmufl ve Halaf boyal› çanak çömle¤inin yerini
Uheyd boyal› çanak çömle¤i alm›flt›r. Uheyd kültürünün (‹.Ö. 5500-4000) kuzey-
deki yay›l›m s›n›r› Elaz›¤-Malatya yöresine kadar uzanmaktayd›. Uheyd Dönemi’-
nin en önemli mimari özelli¤i Güney Mezopotamya’da Ur, Uruk, Uheyd ve Eridu
gibi kentlerin merkezinde bir tap›nak infla edilmesi ve kentlerin bu merkez etraf›n-
da geliflmesiydi. Bu yerleflim modeli daha sonraki Sümer flehirlerinde görülenlerin
öncüsü niteli¤indedir.

Bölgenin bir sonraki evresi Uruk Dönemi (‹.Ö. 4000-‹.Ö. 3100)’dir. Bu dönem-
de güneydeki kentler büyük oranda geliflmifltir. Nüfuslar› artm›fl, sulu tar›m ile da-
ha fazla ürün elde edilmeye bafllanm›fl; maden, tafl ve kereste gibi ihtiyaçlar› uzak
bölgelerden ticaretle getirtilmifltir. Belli bir ifl kolunda uzmanlaflm›fl zanaatkârlar
ortaya ç›km›flt›r. Çömlekçi atölyelerinin seri üretime geçtikleri ve üretilen mallar›n
uzak ülkelere pazarland›¤› görülür. Neolitik Ça¤’dan beri kullan›lan bask› mühür
gelene¤i yerini silindir mühür tipine b›rakm›flt›r. Rahipler tap›naklar›nda güçlü idi-
ler. Ekonomik kay›tlar›n tutulmas› gereksinimi sonucunda ‹.Ö. 3200’lerde yaz› ge-
lifltirilmifltir. Geç Uruk Dönemi’ni Güney Mezopotamya’da ‹.Ö. 3100’lerde Cemdet
Nasr Dönemi izler. Uruk ve Cemdet Nasr devirleri Mezopotamya’n›n Protohistorik
Dönemi kabul edilir.

Mezopotamya’da Paleolitik Ça¤’da insanlar›n yaflad›¤› önemli merkezler nelerdir?

ESK‹ MEZOPOTAMYA TAR‹H‹

Eski Mezopotamya tarihinin genel hatlar›n› ö¤reneceksiniz.

Sümerler, Erken Hanedanlar Dönemi (‹.Ö. 2900-2350)
Sümerler, ‹.Ö. 4. biny›l›n sonlar›na do¤ru Mezopotamya’da görülmüfllerdir. Köken-
leri tam olarak bilinememektedir ancak ‹ndus kültüründe aranmaktad›r. Obeyt kül-
türü ile Sümerlerin yaflam flekilleri aras›ndaki benzerlikler nedeniyle Mezopotam-
ya’n›n yerli halk› olabilecekleri de ileri sürülmektedir. Erken Hanedanlar Dönemi’nde
(‹.Ö. 2900-2350) Sümerler, Güney Mezopotamya’da her biri bir kral›n yönetiminde-
ki kent devletlerinde yaflad›lar. Bunlar›n hepsi merkezî bir tap›nak etraf›nda kurul-
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Tholos: Çap› 3 ile 7 m
aras›nda de¤iflen yuvarlak
planl›, kubbeli bir oda ile bu
odaya eklenmifl dikdörtgen
planl› bir baflka odadan
olufluyordu. Balç›k, kerpiç ya
da tafltan yap›l›yorlard›.
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mufltu ve etraflar› bir sur ile çevrili idi. Çevresinde ise köyler bulunmaktayd›. Eridu,
Uruk, Ur, Lagafl, Kifl, Nippur, Umma gibi flehir devletleri aras›nda Uruk lider durum-
dayd›. Bazen kentler birbirleri ile toprak ve su anlaflmazl›klar› yüzünden çat›fl›yor-
lard›. Erken döneme ait yaz›tlar daha çok efsanevi bilgiler vermektedir. Çiviyaz›l›
belgelere göre ‹.Ö. 3. biny›l›n ortalar›nda Kifl Kral› Mesilim, Umma kenti ile Lagafl
kenti aras›nda ç›kan s›n›r anlaflmazl›¤›nda arabuluculuk yapm›flt›r. Ancak Lagafl yö-
neticisi Ur-Nanfle, Ur ve Umma kentleriyle savafl›p onlar› yendi. Ur-Nanfle’nin toru-
nu Eannatum, Umma ile çat›flmay› sürdürerek Umma’ya karfl› zafer kazand›. Bunu
kutlamak için Akbabalar Steli olarak adland›r›lan ünlü kabartmay› yapt›rd›.

Urukagina, ‹.Ö. 2360’larda
ilk yaz›l› reformlar› ile tan›n›r.
Erken Sülaleler Dönemi’nin
son y›llar›nda Umma ile Lagafl
flehirleri, aralar›nda yer alan
topraklar›n hakimiyeti için sa-
vaflmaya devam ediyorlard›.
Bu dönemde Umma flehrinin
bafl›na geçen Lugalzaggezi La-
gafl’› ya¤malad›, Uruk kral› ol-
du. Ancak Akkadlar›n gelifli ile
Lugalzaggezi Akkadl› Sargon’a
‹.Ö. 2334’te yenildi ve Mezo-
potamya’da üstünlük Akkad-
lara geçti.

Akkadlar (‹.Ö. 2350-2150)
Akkadlar, Sami kökenli bir topluluktur. Sümerler Dönemi’nde Mezopotamya’ya gö-
çen bu topluluk Sümer kültürünü benimsemifltir. Sümerler sonras›nda Mezopotam-
ya’n›n lideri konumuna gelmifllerdir. Ayr›ca Akkadlar daha sonra Mezopotamya’da
güçlü konuma ulaflacak yine Sami kökenli Assur ve Babil halklar›na da öncülük et-
mifllerdir. Akkadlar, Sümerlerden farkl› olarak kent devletlerinden ziyade Evren ve-
ya Dünya krall›¤› kavram›n› Mezopotamya’ya getirmifltir. Akdeniz’e kadar bütün
Mezopotamya’ya hâkim olmufllar ve ülkeyi merkezî sistem ile yönetmifllerdir.

Akkad Hanedan›’n›n kurucusu Kral I. Sargon’dur (‹.Ö. 2334-2279). Agade isimli
bir baflkent kuran Sargon kay›tlara göre 34 savafl yapm›flt›r. Do¤uda Elam’a, kuzeyde
Suriye, Lübnan ve Toroslar’a kadar yapt›¤› seferler onu ilk dünya hakimi yapm›flt›r.

I. Sargon’un torunu olan Akkad Kral› Naram-Sin (‹.Ö. 2254-2218) de dedesinin
yolundan gitmifl ‹mparatorlu¤u Arap Yar›madas›’n›n kuzey s›n›r›na ve Bat› ‹ran iç-
lerine kadar geniflletmifltir. Fakat Naram-Sin’den sonra bölgedeki güç dengeleri de-
¤iflmifl ve bafla geçen zay›f hükümdarlarla Akkadlar düflüfle geçmifltir. K›sa bir sü-
re için de Zagros Da¤lar›’ndan inen ve iflgale bafllayan Gutiler Akkadlar› y›km›fl ve
yönetimi ellerine geçirmifllerdir (‹.Ö. 2150).

Guti egemenli¤ine Uruk Kral› Utu-Hegal (‹.Ö. 2123-2113) son vermifltir. Guti-
ler, ülkeleri olan Zagros Da¤lar›’na çekilmifller ve Sümer kent devletleri ba¤›ms›z-
l›klar›na kavuflmufltur.
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Yeni Sümer Dönemi (III. Ur Sülalesi) (‹.Ö. 2112-2000)
Güney Mezopotamya’da Sami kökenli Akkadlar›n Sümer kentleri üzerindeki bas-
k›s› ortadan kalk›nca birçok Sümer kentinde yönetici sülaleleri egemenliklerini
ilan etmifllerdir. Ur-Nammu (‹.Ö. 2112-2095) taraf›ndan kurulan III. Ur Sülalesi
ile Ur, Gudea yönetiminde zengin bir ticaret kenti olan Lagafl ve Utu-Hegal yö-
netimindeki Uruk bu kentlerin bafll›calar›d›r. Ur Hanedan› bu dönemde Akkad
gibi bir merkezî krall›k kurmak ve tüm bölgeyi denetlemek istemifltir. Do¤uda
Elam, kuzeyde Assur ülkesi üzerinde merkezî yönetim kontrolü sa¤lanm›flt›r.
Yaklafl›k 100 y›l kadar (‹.Ö. 2100-2000) süren bir dönemde Ur kenti Mezopotam-
ya’n›n en büyük siyasi gücü olmufltur. Dönemlerinin sonu, yo¤un göçler ve çev-
re topluluklar›n sald›r›lar› ile gelmifl ve yönetimleri zay›flam›flt›r. Ur Sülalesinin
yönetiminin sonu ayn› zamanda Sümerlerin Mezopotamya’daki yönetimlerinin
sonu demektir. Daha sonra Mezopotamya’ya Sümer kökenli olmayan kavim ve
sülaleler egemen olmufllard›r.

Assurlular ve Babilliler
III. Ur Sülalesi’nin çöküflünden sonra kuzeyde büyük bir siyasi güç olarak Assur,
güneyde ise din ve kültür merkezi olarak Babil öne ç›km›flt›r. Ayn› zamanda ‹.Ö.
2. biny›l›n erken dönemlerinde bölgeye gelen Hurri ve Amurrular (veya Amoritler)
bölgenin gerek nüfus gerekse kültürel yap›s›n› büyük oranda etkilemifl, daha son-
raki siyasi olaylara da etki etmifllerdir.

‹.Ö. 2. biny›l›n bafllar›nda yükselen kavimlerden biri Assurlulard›r. Özellikle
oluflturduklar› genifl ticaret a¤› onlar›n Mezopotamya kültürünü farkl› bölgelere
yaymas›na ve farkl› kültürleri de Mezopotamya’ya tafl›mas›na neden olmufltur.
Anadolu’da ‹.Ö. 1950-1750 y›llar› aras›nda yaflanan Assur Ticaret Kolonileri Ça-
¤›’nda Assurlu tüccarlar Anadolu’ya ticaret yapmaya gelmifllerdir. Anadolu’daki
ana ticaret merkezi (bugün Kayseri il s›n›rlar› içindeki Kültepe ören yerinde
bulunan) Kanifl/Nefla kenti idi. Tüccarlar genellikle tunç yap›m›nda kullan›lan ka-
lay ve çeflitli kumafllar sat›yorlar, karfl›l›¤›nda da alt›n ve gümüfl al›yorlard›. Ana-
dolu’nun yaz› ile tan›flmas› ve tarihî ça¤lara girmesi de yine Assurlu tüccarlar sa-
yesinde olmufltur. Assurlu tüccarlar Assur kentindeki ifl ortaklar› olan eflleriyle
mektuplaflarak ticareti yap›lacak mallar›n listesini gönderiyorlar, efllerinin kervan-
larla gönderdikleri mallar›, Anadolu’nun pek çok yerinde kurulan pazarlarda sat›-
yorlard›. Kültepe ören yerinde yap›lan kaz›larda Assurlu tüccarlar›n evlerinin bod-
rum katlar›nda çok say›da çiviyaz›l› tablet bulunmufltur. Anadolu halk› da yaz›y›
ö¤renmifl ve ‹.Ö. 2. biny›l›n bafllar›nda Anadolu tarihî ça¤lar›na girmifltir.

‹.Ö. 2000 y›llar›nda Arap Yar›madas›’ndan ç›kan Bat› Samileri ya da Amurru-
lar, Mezopotamya’ya s›zarak Sümer-Akkad kültürünün etkisi alt›nda kal›p bu
kültürü benimsediler. Önceleri çeflitli yeni devletlerin olufltu¤u görülür. Güney
Mezopotamya’da önce ‹ssin Sülalesi (‹.Ö. 1969-1732), daha sonra da Larsa Sülale-
si (‹.Ö. 1961-1700) egemen olmufltur. ‹.Ö. 18. yüzy›lda ise Babil Sülalesi (‹.Ö.
1830-1595) egemenlik kurmufltur. Babil sülalesinin en önemli kral› Hammura-
bi’dir. Hammurabi, ülkesinin s›n›rlar›n› bat›da Akdeniz’e, do¤uda ‹ran’a, kuzeyde
de Toroslara kadar geniflletmifltir. Bu s›ralarda Anadolu’da Eski Hitit Devleti fetih-
lere bafllam›fl ve sonunda Hitit Kral› I. Murflili ‹.Ö. 1595 y›l›nda Babil’i alarak Eski
Babil Devleti’ne son vermifltir.

Daha sonraki dönemlerde Babil’de Kassitler etkin olmufllar, Anadolu’da Hititler
güçlenmifl, Hurriler, Mitannilerin önderli¤inde yeni bir siyasi güç oluflturmufllard›r.
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Yaklafl›k iki yüzy›l süren Mitanni-Hurri egemenli¤inin zay›flamas› Assurlular›n yük-
selmesine olanak vermifl ve ‹.Ö. 13. yüzy›lda Assur Kral› I. Salmanassar Hurri-Mitan-
ni Devleti’ni y›karak, Assur egemenli¤ini kesin olarak bafllatm›flt›r. Fakat bu Assur
egemenli¤i de yo¤un göç dalgalar› sebebiyle zay›flam›flt›r. ‹.Ö. 9. yüzy›l›n bafl›nda
kuzeyde Assur’un tekrar yükselmesine kadar bölge kar›fl›k bir dönem geçirmifltir. Bu
zamana kadar Mezopotamya ve çevresinde birçok yeni devlet ve kavim ortaya ç›k-
m›flt›. ‹.Ö. 10. yüzy›ldan yaklafl›k ‹.Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›na kadar süren Assur yöne-
timine Yeni Assur Krall›¤› denmifltir. Bu dönemde yo¤un bir yay›lma politikas› be-
nimsenmifltir. Yine de güney Mezopotamya’da Babil, egemenli¤ini korumufltur. Ba-
bil d›fl›nda Do¤u Anadolu’da Van Gölü ve çevresi merkez olmak üzere güçlü bir
krall›k kuran Urartular ve ‹ran’daki Medler de ba¤›ms›z birer güç durumundayd›lar.
Bir dönem Assur zay›flasa da III. Tiglatpileser ile tekrar yükselmeye bafllam›fl, As-
sur’un içinde bulundu¤u durumdan faydalan›p Toroslar›n güneyine Kuzey Suriye’ye
inmeye çal›flan Urartu Kral› II. Sarduri’yi Ad›yaman Gölbafl›’nda 743 y›l›nda yenmifl-
tir. II. Sargon ve sonras›nda Assur güçlenmifltir. Assur birçok krall›¤› egemenli¤i alt›-
na ald›¤› gibi M›s›r’a yap›lan büyük seferlerle M›s›r’› da ya¤malam›flt›r. Yeni Assur
Krall›¤›’n›n en genifl oldu¤u dönemde Medler ve Babilliler, ‹skitler ile birleflerek
Assur’a savafl açm›fl ve sonunda Yeni Assur Devleti’nin y›k›lmas›na neden olmufltur.

Yeni Babil Devleti (‹.Ö. 612-539)
Yeni Assur Krall›¤›’n›n ortadan kalkmas›yla liderlik bir kez daha Babillilerin eline
geçmifl ve Yeni Babil Devleti (‹.Ö. 612-539) olarak an›lan bir dönem bafllam›flt›r.
‹.Ö. 1000 y›llar›ndan sonra Babil’e bir Arami kabilesi olan Kaldeliler gelmifllerdir.
Babil halk› Eski Babil Devleti zaman›ndakinden farkl›yd›. Bu nedenle bu son siya-
si olufluma “Kalde Devleti” de denilmektedir. Babil, ünlü kral Hammurabi’ye de
baflkentlik etmesine ra¤men esas ününü bu dönemde kazanm›flt›r. Günümüze ka-
dar ulaflan an›tsal yap›lar›n ço¤u bu dönemde Nabopolassar ve Nabukadnezar ta-
raf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ayr›ca Babil, Assur’un tüm topraklar›na egemen olmufltur.
Nabukadnezzar, Babil’i görkemli bir kent hâline getirmifltir. Yeni y›l flenliklerinde
kullan›lan tören yoluna aç›lan ünlü ‹fltar Kap›s›, Babil Kulesi ve dünyan›n yedi ha-
rikas›ndan biri olan Asma Bahçeleri bu dönemde son fleklini alm›flt›r. 

32 Uygar l ›k  Tar ih i

fiekil 2.3

Babil ‹fltar Kap›s› 

Kaynak:
www.wayfaring.info/2008/06/12/th

e-ishtar-gate/#



‹.Ö. 6. yüzy›l›n bafllar›nda Medler ve ‹skitler Do¤u Anadolu’da Urartu Devle-
ti’ne son vermifllerdir. ‹ran’daki iktidar de¤iflikli¤i ile ortaya ç›kan Persler ‹.Ö. 539
y›l›nda Babil’i ele geçirmifltir. 

Mezopotamya, ‹.Ö. 539-331 tarihleri aras›nda Pers Devleti’nin bir parças› ol-
mufltur. Daha sonra bir süre ‹skender ‹mparatorlu¤u’nun, Büyük ‹skender’in ‹.Ö.
323 y›l›nda ölümünden sonra Selevkoslar›n eline geçmifltir. Romal›lar Mezopotam-
ya’n›n kuzeybat› bölümünü k›sa bir süre (‹.S. 115-117) egemenlikleri alt›na alm›fl-
lard›r. ‹.S. 226-640 tarihleri aras›nda Sasaniler, son olarak da ‹.S. 640’larda Araplar
Mezopotamya’ya hâkim olmufllard›r.

Assurlular›n Anadolu ile ticareti hakk›nda bilgi veriniz.

ESK‹ MEZOPOTAMYA’DA DEVLET YÖNET‹M‹

Eski Mezopotamya’da devlet yönetimini ö¤reneceksiniz.

Erken Sümer’de kent devletlerinde yönetimin ve bürokrasinin nas›l iflledi¤i tam
olarak bilinmemektedir. Yönetimle ilgili En (Bey), Ensi (Vali) ve Lugal (Kral) gibi
unvanlar karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ensi unvan› bafllang›çta ba¤›ms›z yöneticileri ta-
n›mlamak için kullan›lmaktayd›. Ensiler yani rahip-krallar, en yüksek yönetici, en
yüksek rahip, en yüksek yarg›ç ve en yüksek komutand›. Akkad egemenli¤inde
merkezî krall›k yönetimi görülür. Sargon ve Naram-Sin gibi güçlü krallar baflkent-
ten uzak bölgelere (Kuzey Suriye ve Anadolu gibi) ya¤ma seferleri yaparak topla-
d›klar› ganimetlerle baflkentin ham madde ihtiyac›n› karfl›lam›fllard›r. Daha sonra-
lar› ayn› yönetim tarz› ve ya¤ma seferleri yapma gelene¤i Yeni Assur Devleti kral-
lar›nda da görülmüfltür. Akkadlar, devletlerini merkezî sistemle yöneterek bütün
dünyay› yönetme düflüncesini gelifltirmifllerdir. Akkad krallar›ndan Naram-Sin Aga-
de’nin Kral›, Dört Bir Yan›n Hükümdar› ve Evrenin Kral› gibi unvanlar› kullan-
m›flt›r. Ad›n›n bafl›na tanr›lar› belirtmek için konulan iflareti ekletmifl, kendisini Me-
zopotamya’da sadece tanr›lara özgü olan çift boynuzlu bir bafll›kla betimletmifltir.
Naram-Sin ile Tanr›-Kral düflüncesi ortaya ç›km›flt›r. Ancak ülkelerine katt›klar›
topraklar› iyi organize olmufl eyaletler fleklinde yönettiklerine dair bir iz yoktur.
Daha sonraki Yeni Assur Devleti ve Pers Dönemi krallar› da ülkelerini mutlak mo-
narfli sistemiyle yönetmifller, ülkelerinin topraklar›n› eyaletlere bölerek bafllar›na
valiler atam›fllard›r. Geç Sümer’de de Tanr›-Kral anlay›fl› korunmufltur. Hammura-
bi ise Adaletin Kral› düflüncesini vurgulam›flt›r. Assur’da ise kral, Tanr› Assur’un
yeryüzündeki vekilidir.

Mezopotamya’da toplum, soylular, s›radan vatandafllar, yanaflmalar ve köleler-
den oluflmaktayd›. Halk›n ço¤unlu¤u tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan çiftçilerdi. Ay-
r›ca yaz›c›lar, gemiciler, bal›kç›lar, mimarlar, duvarc›lar, marangozlar, çömlekçiler
de zanaatkârlar› oluflturuyordu. Her kentte zengin tüccarlar da vard›. Halk de¤iflik
türde toplu ifllerde çal›flt›r›l›yor ve zorunlu askerlik yap›yordu. Köleler ise evlerde
ve tap›naklarda kullan›l›yorlard›.
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ESK‹ MEZOPOTAMYA HUKUKU

Eski Mezopotamya hukukunu ö¤reneceksiniz.

Hukuk, toplum düzenini sa¤layan ve devlet gücü ile güçlendirilmifl kurallar›n bü-
tünüdür. Hukukun bu tan›m› bize, insanlar›n ancak toplum hâlinde yaflamaya bafl-
lad›klar›ndan ve en ilkel anlam› ile bir devlet kurduktan sonra hukukun ortaya ç›k-
t›¤›n› gösterir. Tarihî ça¤lardan önceki toplumlar, her türlü hukuki ifllerini gelenek
hâline gelmifl kurallara göre yürütüyor olmal›yd›lar. 

Sümerlerde gelenek hukukundan yaz›l› hukuka ilk defa hangi kentte ve ne za-
man geçildi¤i bilinmemektedir. Sümerler her çeflit al›msat›m ifllerini, de¤ifltokufl,
kira, ödünç verme ve faiz gibi ekonomik hayat›n ifllemlerini kil tabletler üzerine çi-
vi yaz›s› ile yazd›klar› gibi, sosyal hayat›n evlenme, boflanma, miras, evlatl›k alma
gibi olaylar›n› da belgelemifllerdir. 

Adaletin koruyucusu olarak Günefl Tanr›s›’n› (UTU) kutlamaktayd›lar. Çünkü
Günefl, nas›l karanl›klar› ayd›nlat›rsa, tanr›n›n faili meçhul gizli iflleri de öyle ayd›n-
lataca¤›na inan›yorlard›. Adaletin yeryüzündeki temsilcisi hâkimlerdi. En büyük
hâkim, baflyarg›ç ise krald›. Fakat onun mahkemede bulunamad›¤› hâllerde, kral›n
vekilleri olarak Sukkaller davalara bakarlard›. Mahkemeler tap›na¤›n veya flehrin
kap›s›nda yap›l›rd›.

Mezopotamya’n›n çeflitli kentlerinde bulunan binlerce tablet aras›nda kanunla-
r›n yaz›l› oldu¤u tabletler veya Hammurabi Kanunlar›’nda oldu¤u gibi üzerine ka-
nun maddeleri yaz›l› steller bulunmufltur. Güney Mezopotamya flehirlerinde Sü-
merler egemen olduklar› sürece bu kanunlar Sümerce yaz›lm›flt›r. Fakat Amurru is-
tilas›ndan sonra, Samî dilde yani Akkadca yaz›lm›fllard›r.

Mezopotamya’da bugüne kadar bulunan kanunlar yaz›l›fl s›ras›na göre flunlard›r:
I. Sümerce Yaz›l› Kanunlar:

a) Urukagina Kanunu
b) Ur-Nammu Kanunu
c) Ana ‹ttiflu Kanunu
d) Lipit-‹star Kanunu

II. Akkadca Yaz›l› Kanunlar:
a) Eflnunna Kanunu
b) Hammurabi Kanunu
c) Orta Assur Kanunlar› 

Bütün bu kanunlar standart bir kal›p içinde yaz›lm›flt›r. Her kanunun; 1) Ön söz
(prolog) 2) Maddeler 3) Netice (epilog) olarak üç bölümden oluflmas› gerekiyor-
du. Sümer Kanunlar›’nda cezalar daha çok maddi, para cezas› oldu¤u hâlde, Sami
kavimlerin kanunlar›nda a¤›r cezalar vard›. Talion denilen K›sasa k›sas cezas› Sü-
merler taraf›ndan bilinmez, Hammurabi Kanunlar›’nda ise bu prensibe genifl ölçü-
de yer verilir.

Sümerlerle bafllayan bu kanun formülü, daha sonralar› ‹.Ö. 2. biny›lda Hititler
ve hatta 1. biny›lda ‹braniler taraf›ndan da kullan›lm›flt›r.

Urukagina Kanunu
Urukagina Kanunu, Sümer Kanunlar›’n›n en eskisi olarak kabul edilir. Erken Sü-
laleler III devri sonlar›nda (‹.Ö. 2375) Lagafl kentindeki Ur-Nanfle Sülalesi’ni devi-
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rerek iktidara geçen Urukagina, tabletlerinde ilkin Lagafl halk›n›n eski yönetim za-
man›ndaki durumunu gözler önüne serer, Lagafl Ensisi ile rahiplerin ifl birli¤i yapa-
rak halk›n her türlü sosyal ifllerinden a¤›r vergiler ald›klar›n›, vergisini veremeyen-
lerin mallar›na rahiplerin nas›l el koydu¤unu anlat›r. Sonra kendisinin ald›¤› ön-
lemleri anlat›r. Böylece, Urukagina sosyal düzeni yeniden kurmak ve sars›lan ada-
let otoritesini kurtarmak amac› ile bu reform hareketini yapm›flt›r. Oval bir tablet
üzerine yaz›l› olan Urukagina Kanunlar›’n›n maddeleri, mülkiyet ve aile hukuku ile
ilgili hükümleri içerir. 

Ur-Nammu Kanunlar›
Urukagina’dan üç yüzy›l sonra Ur’da yaflayan III. Ur Sülalesi’nin kurucusu Ur-Nam-
mu, Ur flehri halk› için yeni kanunlar ç›karm›flt›. Bunlar yaralama olaylar›na verilen
küçük para cezalar›n› kapsar. 

Ana-‹ttiflu Kanunu
Ninive (Kuyuncuk)’deki Assurbanipal’in kitapl›¤›nda 11 tablet hâlinde bulunan ve
Assurlu katiplere Sümerce ö¤retmek için Sümerce-Akkadca olarak iki dilli yaz›lan
ve çeflitli konular içeren bir seri tablette, ilk kelime olan Ana-‹ttiflu (vadesi gelene
kadar) nedeniyle bu adla adland›r›lm›flt›r. Bu kanunlar›n kim taraf›ndan, hangi fle-
hirde ve ne zaman ç›kar›ld›¤› bilinmemektedir. Fakat, Ur-Nammu Kanunlar› karfl›-
laflt›r›larak Ana-lttiflu serisinin de III.Ur Sülalesi zaman›nda yaz›ld›¤› kan›s›na var›l-
m›flt›r. Bu kanunlarda aile hukukuna ait maddeler vard›r.

Lipit-‹fltar Kanunu
II. Ur Sülalesi’ni takip eden ‹sin-Larsa Dönemi’nde Sami Amurru göçleri yüzünden
flehirler de çok de¤iflmiflti. Bundan dolay› yeni devrin otoriteleri, yeni ihtiyaçlara
göre, yeni kanunlar ç›karm›fllard›. ‹sin Sülalesi’nin 5. kral› Lipit-‹fltar, ‹sin’de baz›
reformlar›n yap›lmas› gere¤ini görmüfl ve yeni kanunlar ç›karm›flt›. 7 tablet üzeri-
ne yaz›lan bu kanunlar, Lipit-‹fltar ve sülalesi Sami olduklar› halde Sümerce yaz›l-
m›flt›. Çünkü son Sümer devleti olan III. Ur Sülalesi yeni çökmüfl oldu¤u için hal-
k›n büyük ço¤unlu¤u hâlâ Sümerli olmal›yd›.

Lipit-‹fltar Kanunlar›’n›n maddelerine gelince, ilk üç maddesi, tabletin bafl tara-
f› k›r›k oldu¤u için eksiktir. Varolan 37 madde gemi kiralama, gayrimenkul (tarla)
mülkiyeti ve kiralamas›, köle mülkiyeti, amme hukuku, vergi ihmali suçu, aile hu-
kuku, hayvan kiras› gibi konular› içermekteydi.

Eflnunna Kanunlar›
Dicle’ye kat›lan Diyala Nehri’nin do¤usundaki Eflnunna flehri yan›nda Tel Harmal
kaz›lar›nda iki tablet hâlinde bulunan bu kanunlar›n hangi Eflnunna kral› taraf›n-
dan ç›kar›ld›¤› anlafl›lamam›flt›r. Eflnunna Kanunlar›’ndaki cezalar, Sümer Kanunla-
r› gibi nakdî cezalard›r. Bu durum, bu kanunlar›n da Sümer Kanunlar›ndan esin-
lendi¤ini düflündürür. Ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar ve veraset hukuku,
nakil vas›talar› ile iflçi ve hayvan kiralar› tespiti, g›da ve sanayi maddelerinin fiyat-
lar›, tarla ve köle mülkiyeti, borçlar hukuku, kira kanunu, yaralama cezalar› gibi
konular içerir.
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Hammurabi Kanunlar›
Bir stel üzerine çepeçevre yaz›lm›flt›r. 282

maddelik Hammurabi Kanunlar›, eski Sümer
kanun yaz›c›l›¤›na uygun bir flekilde ve Ak-
kadca kaleme al›nm›flt›r. Stel, Louvre Müze-
si’ndedir. Hammurabi, kanunlar›n›n ön sö-
zünde kendisinin tanr› Anu ve Enlil taraf›n-
dan insanlar› mutlulu¤a kavuflturmak, adale-
ti hakim k›lmak, huzursuzlu¤u ve kötülükle-
ri kald›rmak, âcizleri zorbalardan korumak
için seçildi¤ini anlat›r. Prolog ve epilog bö-
lümleri eski Babil edebiyat›n›n en mükem-
mel nesir örne¤ini verir. Hatta baz›lar›na gö-
re, eserin edebî de¤eri yan›nda hukuki de-
¤eri gölgede kalmaktad›r.

‹lk defa olarak borçlar hukukunu ele ala-
rak halk› korumufltur. Kanunlar›nda mima-
r›n, hekimlerin ve iflçinin gündeliklerini ve
ücretlerini tespit etmesinin gerekçesi yine
halk›n korunmas› fikrinden kaynaklan›r.
Borçlular alacakl›lara karfl› korunur, borcu-
nu veremeyen köylünün mal›n› ve hürriye-
tini elinden alma hakk›, zengin tüccarlar›n
elinden al›n›r, köylüye faizsiz olarak borcu-
nu gelecek y›lda ödeme hakk›n› tan›r.

Sümer Kanunlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, baz› maddelerin eski Sümer Kanunla-
r›’ndan al›nd›¤›, hiç olmazsa eski Sümer Kanunlar›’n›n göz önünde tutuldu¤u gö-
rülür. Hammurabi Kanunlar›’nda çocuk çalman›n cezas› ölümdür: “E¤er bir kimse,
bir baflka adam›n küçük o¤lunu çalarsa, öldürülecektir.” denilmektedir.

Hammurabi, Amurru bedevilerinin uygar flehirlerde yerleflmifl geleneklere uya-
bilmeleri için, yeni kanunlar ç›karmak ihtiyac›n› duymufltu. Bu amaçla, Mezopo-
tamya’daki eski kanunlar›n hepsi gözden geçirilmifl ve a¤›r cezalar konulmufltur.
Tap›naktan bir fley çalman›n cezas› ölümdür. H›rs›z yakalan›rsa, çald›¤› mallar ka-
t› ile ödetilir, veremezse öldürülecektir. Çal›nm›fl mala yatakl›k eden, onu sat›n
alan da öldürülecektir. Çocuk çalman›n, yalanc› flahitlik yapman›n, iftira atman›n
cezas› ölümdür. Bunlar›n yan›nda Hammurabi Kanunlar’›nda suçlunun bile¤ini kes-
mek, hayvanla sürüklemek, suya atmak gibi a¤›r öldürme flekilleri görülür. “E¤er bir
adam kendi s›n›f›ndan bir adam›n diflini k›rarsa, onun da diflini k›racaklard›r”.
“E¤er bir adam hür bir adam›n gözünü kör ederse, onun da gözü ç›kar›l›r” “Bafla-
r›s›z bir hekim hastas›n›n gözünü kör ederse, hekimin elleri kesilecektir”. 

Örneklerde görüldü¤ü gibi Hammurabi Kanunlar›’nda “k›sasa k›sas” ya da “gö-
ze göz, difle difl” olarak adland›r›labilecek olan a¤›r cezalar vard›r. Bu ceza anlay›-
fl› Sami toplumlar›nda günümüze kadar varl›¤›n› korumufltur. 

Hammurabi Kanunlar›’ndaki paragraflar›n hepsi “e¤er” kelimesi ile bafll›yordu.
‹lk defa Sümer Kanunlar›’nda görülen bu sistem, çeflitli suçlar için düzenlenmifl ka-
l›plardan oluflur.

Eskiça¤larda kanun koyucular kötülük yapan, vicdans›z kiflilerle savaflmaya
çal›flm›fllard›r. Bunun için Eski Do¤u kanunlar›nda fîyat tarifeleri görülür. Ser-
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best meslek sahipleri olan hekim, mimar vb. kiflilerin ücretleri saptan›r, kiralar
dondurulurdu.

Toplumdaki insanlar›n birtak›m sosyal s›n›flara ayr›lmas› nedeniyle, Hammurabi
kanunlar›nda kifliler kanun karfl›s›nda eflit de¤illerdir. Farkl› s›n›flara farkl› cezalar
öngörülmekteydi. 

ESK‹ MEZOPOTAMYA D‹N‹

Eski Mezopotamya dinini ö¤reneceksiniz.

Mezopotamya’da çok tanr›l› bir din anlay›fl› hakimdi. Sümer, Sami, Hurri, Hitit ve
Elam tanr›lar› birbirinden farkl›yd›. Ancak Sümer din anlay›fl› her zaman bask›n ol-
mufltur. Antik Mezopotamya dini, kay›tlar› bilinen en eski dindir. Sümerlerde her fleh-
rin bir tanr›s› vard›: Uruk’ta ‹nanna, Ur’da Nanna, Lagafl’ta Ningirsu, Nippur’da Enlil,
Babil’de Marduk ve Assur’da Assur gibi. O flehirde yaflayan insanlar da tanr›n›n hiz-
metkârlar› durumundayd›lar. Devlet alanlar› geniflledikçe baflkentlerin tanr›lar›, devle-
tin bafltanr›s› oluyordu. Tanr›lar›n baz›lar› köken olarak hayvan biçimli olsalar bile ta-
rihsel dönemde insan fleklinde gösterilmifllerdir. Tanr›lar›n say›s›n› tam olarak sapta-
mak mümkün de¤ildir. 600 yeralt› ve 600 gök tanr›s› oldu¤una inan›lmaktayd›.
Bunlardan baz›lar›: An (Akkadca: Anu) Gök tanr›s›, Enki (Akkadca: Ea) Su ve yeralt›
tanr›s›; Utu (Akkadca: fiamafl) Günefl Tanr›s›; ‹nanna (Akkadca: ‹fltar) Aflk ve bereket
tanr›ças›; Nanna (Akkadca: Sin) Ay tanr›s› ve Sami kökenli f›rt›na tanr›s› Adad. Babil’in
tanr›s› Marduk y›ld›zlar›, burçlar› ve y›l› saptayan tanr›d›r; Dumuzi (Tammuz) Do¤a
tanr›s›d›r. Tanr›lar›n da insanlar gibi eflleri ve çocuklar›ndan oluflan aileleri vard›r.

Tanr›lar›n tap›nak-ev anlam›na gelen zigguratlar›n alt›nda yaflad›¤›na inan›l›r-
d›. Zigguratlar Sümerlerden itibaren belli bir geliflim göstermifltir ve Mezopotam-
ya’n›n en önemli mimari eser tiplerinden biridir. Ziggurat, Sümerlerin mimariye
kazand›rd›¤› bir yap› tipidir. Birçok kentte, bir dizi platform ve üzerindeki tap›-
naktan oluflan ziggurat bulunmaktayd›. Platform üzerine yerlefltirilmifl tap›nak
örnekleri, daha ‹.Ö. 5000 y›llar›nda Eridu’da Obeyt Dönemi’nde görülmeye bafl-
lam›flt›r. Tam olarak ziggurat denebilecek yap›lar III. Ur Sülalesi’nin ilk kral› Ur-
Nammu (‹.Ö. 2112-2095) taraf›ndan Ur, Uruk, Eridu ve Nippur’da yapt›r›lm›flt›.
Yap›lar›n planlar› benzerdir.
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Taban dikdörtgendir ve yüksek tap›na¤a dik aç›da birleflen üç merdivenle ç›k›l-
maktad›r. Ana tap›nak odas›nda tanr› tasvirleri bulunmaktayd›. Tanr›n›n evi, da¤›n
evi, gökle yer aras›ndaki ba¤lant› olarak görülüyordu. Baflrahibe ayinlerde 30 fark-
l› rütbede rahip ve rahibe yard›mc› olmaktayd›. Kurban kesme ve dua etme özel ta-
p›n›m elemanlar›n› oluflturuyordu. ‹nsanlar tapacaklar› tanr›y› seçmekte özgürdü.

Zigguratlar tanr›lar›n evi olmas› yan›nda yaz›c› okulu, kütüphane ve arfliv ifllev-
lerini de görmekteydi. En de¤erli metinler tap›nakta saklan›rd›. Tap›naklara ba¤l›
okullarda yetiflen yazmanlar›n yazd›¤› ya da kopya etti¤i eserlerle arflivler daha da
zenginleflmifllerdir.

Zigguratlar nerede ve ne zaman ortaya ç›km›flt›r? 

ESK‹ MEZOPOTAMYA’DA SANAT VE KÜLTÜR

Eski Mezopotamya sanat› ve kültürünü ö¤reneceksiniz.

Mezopotamya’da Yaz›n›n Geliflimi
Uruk Dönemi’nin sonlar›na do¤ru ‹.Ö. 3200 y›llar›nda Uruk IV tabakas›nda en er-
ken yaz›l› belgeler ortaya ç›kar. Bunlar resim fleklindeki (piktografik) iflaretlerden
oluflmaktad›r. Yaz›c› avuç içine s›¤abilecek bir kil tabletin üzerine kareler çizer ve
anlatmak istedi¤i fleyi resimlerle anlatmaya çal›fl›rd›. Bu yüzden de erken kil tab-
letlerde çok fazla iflaret bulunmaktayd›. Örne¤in Uruk IV tabakas›ndan bir tablet
üzerinde 1500’den fazla iflaret bulunmaktayd›. Yaz› yayg›nlaflt›kça giderek küçül-
müfl ve resim özelli¤ini kaybetmifl ve iflaret kümeleri hâline gelmifltir. Bu iflaretler
de çiviye benzetildi¤i için bu yaz›ya çivi yaz›s› denilmifltir. 

Çivi iflaretlerinin her biri bir sözcü¤e de¤il, bir heceye karfl›l›k geliyor, hecele-
rin yan yana yaz›lmas› ile de sözcükler oluflturuluyordu. Çivi yaz›s›, geliflimini ‹.Ö.
3. biny›l›n ortalar›na do¤ru tamamlad›. ‹lk yaz›lan belgeler de Sümerce yaz›lm›flt›r.
Mezopotamya’da yaz›n›n yayg›nlaflmas› sonucunda yaz›c› okullar› aç›lm›flt›r. Okul-
lar bafllang›çta tap›naklarda aç›l›rd›. Bu okullara Tablet Evi ad› verilmekteydi. Oku-
ma yazma ö¤renmek isteyen ö¤renciler okula gelirler ve kil parçalar› üzerine ayn›
heceleri tekrar tekrar yazarak yaz› yazmay› ö¤renmeye çal›fl›rlard›. Ö¤rencilere ait
çal›flma tabletleri kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilmifltir. 

Çivi yaz›s›n› ilk kez bir Alman dilbilim adam› olan filolog G. Friedrich Grote-
fend (1775-1853) k›smen çözmüfltür. Grotefend, ‹ran’›n güneybat›s›ndaki Eski ‹ran
baflkenti Persepolis’te ele geçen çivi yaz›l› metinleri okumay› baflarm›flt› (1802).
Mezopotamya çivi yaz›s›n›, birlikte çal›flt›¤› bilim adamlar›n›n da katk›s›yla çözme-
yi baflaran ise ‹ngiliz subay› Sir Henry C. Rawlinson (1810-1895) oldu. Rawlinson,
1833’te binbafl› rütbesindeyken flah›n ordusunda kimi düzenlemeler yapmak için
bir grup ‹ngiliz subay›yla birlikte ‹ran’da bulunuyordu. Hemedan’dan Babil’e gi-
den kervan yolu üzerindeki Behistun’da Pers Kral› I. Darius’a ait yaz›t ve kabart-
malar ilgisini çekti. Yaz›tlar, çivi yaz›s›yla üç dilde; Pers, Babil ve Elam dillerinde
yaz›lm›fllard›. Rawlinson, ulafl›lmas› çok zor olan bir yerdeki yaz›tlar›n, önce Pers-
çe ve sonra Babilce olanlar›n›n kopyalar›n› bin bir güçlükle alabildi. Persçe metni
1846 y›l›nda okumay› baflard›. Babil dilinde yaz›lm›fl metni de, öteki dilbilim uz-
manlar›yla iflbirli¤i yaparak 1857’de çözdü. Elam dilindeki yaz›t› ise Danimarkal›
Niels Westergaart 1854’te çözmüfltü. Özellikle yukar›daki üç bilim insan›n›n yo¤un
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ve yorucu çal›flmalar› sayesinde, Mezopotamya çivi yaz›s› okunmufl ve dolay›s›yla
binlerce tabletteki yaz›lar gün ›fl›¤›na ç›km›flt›r.

Çivi yaz›s› Hellenistik Selevkoslar Dönemi’ne kadar (‹.Ö. 312-64), astronomiyle
ilgili metinlerde ise ‹.S. 70 y›l›na kadar kullan›lm›flt›r.

Mezopotamya’da Edebiyat
Sümerler yaz›ya kavufltuktan sonra, hat›ralar›ndaki bütün hikâyeleri, masallar›, ge-
lenekleri, yaz›ya geçirmeye bafllam›fllard›. Bugün dünyan›n çeflitli müzelerinde ko-
runmakta olan Sümerce belgelerin toplam› 100.000’leri bulmaktad›r. Sümerleri, Ba-
billiler ve Assurlular da izlemifl ve yaz›l› belge b›rakma konusunda Sümerlerden
afla¤› kalmam›fllard›r.

Sümer eserlerinin isimleri incelendi¤inde, büyük bir çeflitlili¤e sahip oldu¤u gö-
rülür. Genellikle edebî belgeler konular›n›, tanr›lar dünyas› ile yeryüzündeki in-
sanlar›n maddi dünyas›ndan al›rlar. Sümer edebî eserleri, o zamanki insanlar›n fel-
sefi düflünceleri, dünya görüflleri, dinî inançlar› hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤-
lar. Bu eserlerde genellikle insan ve onun problemleri, yaflama mücadeleleri dile
getirilir.

Eski Yunanl›lar›n ‹lyada ve Odysseia’y› yazmalar›ndan binlerce y›l önce, birçok
mitoslar, destanlar, ilahiler ve kasideleri manzum olarak yazm›fllard›. A.Parrot, “Ya-
z›n›n mucidi olan Sümerler, edebiyat›n da yarat›c›s› olmufllard›r.” demifltir. Sü-
mer edebiyat› günümüz edebiyatlar›ndaki sembolizm ve teflbih gibi sanatlar› bin-
lerce sene evvel kullanm›flt›r. 

Sümerler konuflan hayvan masallar›, çiftçi almana¤› gibi daha pek çok fantezi
eserler yaratm›fllard›r. Bu hayalî kahramanlar›n icraat›n› lirik bir tarzda fliirle anlat›-
yorlard›. Ancak insanl›¤›n bu uzak geçmiflinde her fley din için yap›l›yordu. Sanat
da edebiyat da dinin emrinde çal›fl›yordu.

Sümer edebî belgeleri üç grupta incelenmektedir:
I. Liturjik Eserler: Mitoslar (Adapa, Etana), kaside ve a¤›tlar. 
II. Epik Eserler: Destanlar: l) Yarad›l›fl, 2) G›lgam›fl 3) Lugalbanda 4) Ninurta 
III. Didaktik Eserler: Nesir halinde yaz›lm›fl ilmi eserler. Almanak, sözlük vs.

Liturjik Eserler
Bunlar›n bafl›nda tanr›lara veya tanr›laflm›fl krallara ölçülü ve kafiyeli olarak yaz›l-
m›fl övgü (kaside)ler gelir. Günefl ve Adalet Tanr›s› fiamafl’a ve ‹sin Sülalesi’nden
‹flme-Dagan’a yaz›lm›fl kasideler örnek olarak verilebilir.

Tanr›lar›n insanlarla olan maceralar›n› anlatan edebî eserlere mitos denir. 

Adapa Mitosu
Bu mitos, büyük dinlerin bile kendini kurtaramad›¤› bir “miraç”›n (gö¤e ç›k›fl›n)
hikâyesidir. Güneyin batakl›klar› yan›ndaki Eridu kentinde yaflayan Adapa, De-
nizlerin ve akl›n tanr›s› Ea’n›n“ korudu¤u bir insand›r. Babas› gibi, o da ak›ll› bir
rahiptir.

Günün birinde Adapa, tanr›lar›n afl›n› haz›rlarken, sevgili tanr›s› Ea’ya bal›k kur-
ban› vermek ister ve bu amaçla tap›na¤›n kay›¤›na binip denize aç›l›r. Fakat birden
bir lodos ç›kar ve Adapa’n›n kay›¤›n› bat›r›r. Denize düflen Adapa, sular›n içinde
rüzgârla bo¤ufltu¤u s›rada rüzgâr›n kanad›n› k›rar. 7 gün hiç rüzgâr esmez, Gök
tanr› Anu vezirini ça¤›rarak: “Niçin 7 gündür rüzgâr hiç esmiyor?”, diye sorar. Ve-
zir de “Efendim, Ea’n›n o¤lu Adapa rüzgâr›n kanad›n› k›rd›.” cevab›n› verir. Bunun
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üzerine Anu “Hemen onu bana getirin!” emrini verir. Bunu duyan Ea, Adapa’ya
gökte verilecek ölüm cezas›ndan onu kurtarmak için baz› tavsiyelerde bulunur ve
Adapa’ya bir matem elbisesi giydirir. Gökte seni evvela Tammuz ile Gizzida karfl›-
lad›¤›nda, sana: “Neden matemlisin?” diye soracaklar, o zaman sen onlara: “Bizim
ülkede iki tanr› (Tammuz ile Gizzida) kayboldu da onun için yas tutuyorum.” di-
yeceksin, onlar Anu’nun yan›nda sana yard›m edecekler fleklinde yol gösterdikten
sonra, “Sak›n onlar›n sana verece¤i yeme¤i yeme, suyu içme!” diye tembih eder.
Adapa yukar›, gö¤e götürülür ve oradaki durum ayn› Ea’n›n dedi¤i gibi olur. Ea’n›n
lehinde konuflan Tammuz ve Gizzida’n›n yard›m› ile huzura kabul edilen Ada-
pa’n›n safl›¤› Anu’nun hofluna gider ve ona ölümsüzlük ekme¤i ve suyundan ve-
rilmesini emreder. Fakat Adapa, koruyucu tanr›s› Ea’n›n sözünü hat›rlayarak, veri-
len yeme¤e el sürmez, suyu içmez. Tanr› Anu: “Niçin yemiyorsun?” diye sordu¤un-
da, “Ea yeme dedi”, cevab›n› verir.

Adapa mitosunda, G›lgam›fl destan›nda oldu¤u gibi, insan›n ölmeye mahkûm
bir yarat›k oldu¤u konusu ifllenmektedir. 

Epik (Destani) fiiirler
Sümerler edebiyat›n her dal›nda ölmez eserler yaratm›fllard›r. Destani (epik) fliirin
mucidi de Sümerlerdir. Sümer destanlar› Kahramanl›k Ça¤› (Tufan öncesi) krallar›-
n›n icraatlar›n› anlat›rlar. Bugüne kadar bu türden Sümerce 7 destan bulunmufltur:

1. Yarad›l›fl Destan›
2. G›lgam›fl Destan› 
3. Lugalbanda Destan›
4. Enmerkar ve Aratta Beyi Destan›
5. Ninurta Destan›
6. Kazma Destan›

Yarad›l›fl Destan›
Hammurabi Devrinin kültürel durumunu, sosyal geliflimini bize en iyi anlatan Ya-
rad›l›fl Destan›’d›r, çünkü bu destan›n kelime hazinesi ve üslubuna dayan›larak Es-
ki Babil Dönemi’nin bir ürünü oldu¤u kabul edilmektedir. 

Yarad›l›fl Destan› bize Babil tanr›lar sistemini ve dünyan›n nas›l yarat›ld›¤›n›
gösterir. Sümerlere ev yapmay›, flehir kurmay› vs. birçok fleyi Oannes isminde ya-
r›s› insan, yar›s› bal›k fleklindeki bir yarat›k denizden gelerek ö¤retmifl ve sonra yi-
ne denize gitmiflti. Bu efsanede Sümerlerin güney Mezopotamya’ya deniz yolu ile
geldiklerine bir ima vard›r.

G›lgam›fl Destan›
G›lgam›fl Sümer kral listesinde II. Uruk sülalesinin 5. kral› olarak görülür. O, sev-
gili arkadafl› yar›s› insan, yar›s› bo¤a olan Enkidu’nun bir hastal›ktan ölmesinden
dehflete kap›l›r ve günün birinde kendisinin de ölmesinden korkarak “ebedî haya-
t›” aramak üzere geziye ç›kar. Bir tanr›ça ona bu gezinin bofluna oldu¤unu, çünkü
flimdiye kadar tanr›lar›n yaln›z Tufan kahraman› Utanapifltim’i “ebedî hayat” ile
ödüllendirdiklerini, bunun gizini ona ancak tufan kahraman›n›n söyleyebilece¤ini
aç›klar. Bunun üzerine G›lgam›fl, büyük zorluklarla bir nehirden geçerek öteki
dünyaya ulafl›r. Utanapifltim Tufan olay›n› bütün ayr›nt›s›yla ona anlat›r ve sonra
da ebedî hayat› veren bir bitkiyi kendisine verir. Fakat G›lgam›fl, dönüflte yorgun
ve bitkin bir hâlde nehrin kenar›na geldi¤i zaman, suya girme arzusu duyar, fakat
bu s›rada bir y›lan gelerek ebedî hayat otunu yer.
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Görülüyor ki, Sümerli flair, insanlar için hayat›n eriflilmez oldu¤unu son dere-
cede güzel bir fantezi ile anlatmaktad›r. ‹nsanlar ölmeye mahkûmdular. O bunu
çok iyi biliyordu. Nitekim ayn› konu Lugalbanda Destan›’nda da ifllenmifltir.

Bilim
En erken metinlerde kullan›lan say› sistemleri altm›fl tabanl› sistemi içerirdi. 60’›n
böleni çok oldu¤u için sistem, birçok hesaplamay› basitlefltirmifltir. Bugün de za-
man ve aç› ölçümlerinde ayn› sistemi kullanmaktay›z. Eski Mezopotamyal›lar, ‹.Ö.
2. biny›ldan itibaren çarp›m cetvelleri, kare, karekök, küp, 2 ve 16 tabanlar›nda lo-
garitma cetvelleri ile birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümleri, çeflitli
geometrik flekillerin alan ve hacim hesaplar›n› yapm›fllard›r. Babil matematikçileri,
π say›s›n› 3 olarak hesaplamalar›na karfl›n bunun tam de¤erini 3 1/8 (=3.125) ola-
rak gerçek de¤ere (3.142) çok yak›n hesaplam›fllard›r.

Sümerler, ay›n bir hilalden öteki hilale kadar geçen tüm evrelerini kapsayan sü-
re ile tan›mlanan ay takvimi kullanm›fllard›r. Bu süre bazen 29, bazen de 30 günefl
günü oluyordu. Y›l› 12 aya bölmüfllerdi. On iki ay›n befl ay›n› 29 gün, yedi ay›n›
30 gün, dolay›s›yla bir y›l› 355 gün say›yorlard›. Günefl y›l›na göre 10 günlük fark
nedeniyle, üç y›lda bir ay y›l›n› 13 ay yap›yorlard›. Osmanl›lar, Türkiye Cumhuri-
yeti kuruluncaya kadar ay takvimini kullanm›fllard›r. Araplar hâlâ ay takvimini kul-
lanmaya devam etmektedir. 

Sümerler, zaman› altm›fl dakikal›k saatlerde ölçen ilk insanlard› ve 1 hafta yedi
gündü. Ay›n yedisi, ondördü, yirmi biri ve yirmi sekizi hafta sonu kabul edilmiflti.
Dolay›s›yla ilk hafta sonu tatilini bafllatan Sümerler olmufltur. Gün kavram›n› da ilk
kez Sümerler gelifltirmifltir. Sümerler ve Babilliler, günü gündüz ve gece olmak
üzere ikiye ay›r›yor ve 12 çift saate bölüyorlard›. Gün güneflin batmas›yla bafll›yor-
du. Ancak ‹.Ö. 300’den sonra müneccim Kidannu’nun önerisiyle gece yar›s› baflla-
mas› kabul edildi. Bugünkü takvimimizde kulland›¤›m›z baz› ay adlar› Eski Mezo-
potamya ay adlar›ndan kalmad›r. fiubat ve eylül Akkad dilinde fiubatu ve Elulu; ni-
san ve temmuz Sümer dilinde Nisanu ve Dumuzi/Tammuzdur. Haziran Arami-
ce’den gelmedir. Mart, may›s ve a¤ustos aylar›n›n isimleri de Latincedir.

Sümerler ve Babilliler, gündüz saatlerinde saati belirlemek için sabit nesnelerin
gölgesinden yararlanarak günefl saatleri yapm›fllard›r. Ayr›ca yine gecenin ve gün-
düzün bölümlerinin belirlenmesinde su saatleri de kullan›lmaktayd›.

‹.Ö. 2. biny›ldan itibaren göksel olaylar gözlemlenir ve gelecekle ilgili kehanet-
lerde bulunulurdu. ‹.Ö. 700’lerde buna dayanarak burçlar belirlenmiflti. Babilli as-
tronomlar ‹.Ö. 500’ lerde gün dönümü ve tutulmalar›n zaman›n› hesaplayabiliyor-
lard›. Gök cisimlerinin do¤du¤u zamanki konumuna göre insan›n gelece¤ini tah-
min eden y›ld›z fal› da ilk kez Babil’de bulunmufltur. Ayr›ca günefl, ay, y›ld›z ve ge-
zegenlerin durumlar› önceden tahmin edilerek y›ll›klar yaz›lm›flt›r. Astronominin
geliflimi din ve mitoloji ile iç içedir çünkü insanlar astronominin bir amac› oldu¤u-
na inan›yorlar ve ona baz› dinî veya mistik unsurlar yüklüyorlard›. Örne¤in tutul-
malar kötüye iflaretti.

Eski Mezopotamya’da hakk›nda en çok bilgi sahibi olunan bir baflka bilim da-
l› da t›pt›r. Eski Mezopotamyal›lara göre hastal›klara kötü ruhlar ve kötü cinler
neden olmaktayd›. Kötü ruhlar› vücuttan kovacak olan ise sihir ve iyilefltirici bü-
yüydü.Baz› hekimler ise hastal›klar› sihrin yan›nda iksirler, lapalar, merhemler ve
cerrahi müdahaleler ile iyilefltirmeye çal›flm›fllard›r. Bitki kökleri, saplar›, filizleri,
yapraklar›, çiçekleri, insan ve hayvan kemikleri, çeflitli hayvan parçalar›, d›flk›la-
r›, organlar› ile arsenik, demir oksit, güherçile, bak›r tozu, c›va, kükürt, kireç, do-
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¤al su ile haz›rlanan ilaçlar ve masaj da hastal›klar›n tedavisinde kullan›lmaktay-
d›. Do¤aüstü güçlere inan›ld›¤› için t›p bilimi geliflememifltir. “Asu/a-zu” ad› veri-
len hekimler, çeflitli hastal›klar için tedaviler önerirlerdi. Aflipu denilen kifliler ise
büyü ile hastal›klar› iyilefltirmeye çal›fl›rd›. Hekimlik sadece rahiplere mahsus kut-
sal bir meslekti. Cerrahl›k ise bir zanaatt›. Cerrahlar, yaralar›, ç›k›k ve k›r›k gibi
hastal›klar› iyilefltirmekle görevliydi. Hekimler gibi sihirle hastal›klar› iyilefltirme-
ye çal›flmazlard›. 

‹nsanlar teknolojik olarak yerleflik yaflama geçmeden önce aletlerini k›r›ld›kla-
r›nda keskin kenarlar elde edilen çakmak tafl› ve bir tür volkanik, do¤al cam olan
obsidyenden yap›yorlard›. Bu ifl büyük bir beceriyi gerektiriyordu. Yerleflik yafla-
ma geçildikten sonra daha çeflitli teknolojik geliflimler görülmeye bafllad›. Ulafl›m,
madenlerin ifllenmesi, mimarl›k, çömlekçilik, dokumac›l›k, camc›l›k, dericilik, çift-
çilik, sulama, kanal yap›m›, suyun depolanmas›, kanalizasyon sistemi gibi bugün-
kü uygar yaflam›n temelini oluflturan teknikler Mezopotamya’da gelifltirilmifltir. 

Ulafl›mda genellikle nehirler ve kanallar kullan›lm›flt›r. Gemilerle Basra Körfezi
ve Akdeniz’e seferler yap›l›yordu. Karadan ulafl›mda genellikle kat›r ve eflek ker-
vanlar› kullan›l›rd›. ‹.Ö. 2000’lerde at, ‹.Ö. 1. biny›lda ise develer de kullan›lm›flt›r.
Mezopotamya’da tekerlekli araçlar ‹.Ö. 3500’lerden itibaren kullan›lmaktayd›. Sü-
merlerin dört tekerlekli ve eflek koflulan savafl arabalar› vard›. Ayr›ca k›sa yolculuk-
lar için de yekpare tekerlekli arabalar kullan›lm›flt›r. 

Mezopotamya’da çanak çömlek ‹.Ö. 7000 y›llar›ndan itibaren kullan›lmaya bafl-
lar. Dünya üzerindeki ilk örnekler ise ‹.Ö. 11. biny›lda Japonya’da yap›lm›flt›r. Me-
zopotamya’da çanak çömlek yap›m› Japonya’dan ba¤›ms›z olarak keflfedilmifltir.
Bafllang›çta elle flekillendirilen kaplar ‹.Ö. 4500’lerden itibaren çarkta yap›lmaya
bafllam›flt›r. Kaplar›n çarkta yap›lmas› hem çanak çömleklerin seri olarak üretilme-
sini hem de daha düzgün kaplar›n yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r. ‹.Ö. 2000’lerden itiba-
ren de h›zl› çark kullan›lm›flt›r.

Neolitik Dönem’de biçimlendirilen en erken heykeller, kabartmalar, mücevher
ve küçük el sanatlar› ile teknolojik geliflmeyi gösteren çömlekçi çark›, araba teker-
le¤i, saban, yelkenli tekne, yap› kemeri ve tonoz, Mezopotamyal› toplumlar›n uy-
garl›¤a yapt›klar› katk›lard›r. Heykelt›rafll›k Mezopotamyal›lar için önemliydi. En
eski insan tasvirleri kireç tafl›ndan yap›lm›flt›. Mezopotamya heykelt›rafll›¤› Yeni
Sümer Dönemi Gudea heykelleri ve Hammurabi bafl› ile üstün bir noktaya ulafl-
m›flt›r. Kabartma sanat› örneklerine de erken dönemden itibaren rastlanmaktad›r.
Eannatum’un “Akbabalar Steli”, “Naram-Sin Kabartmas›”, “Hammurabi Kanunlar›
Steli” ve “Yeni Assur Dönemi savafl ve av kabartmalar›”, kabartma sanat›n›n en gü-
zel örnekleridir.

Mezopotamya’da Sümerlerle bafllay›p Yeni Babil Dönemi’ne kadar görülen Zig-
guratlar yan›nda saray yap›lar› da mimari aç›dan güzel eserlerdir. Saraylar ‹.Ö. 3.
biny›l›n ortalar›ndan itibaren görülmeye bafllar. Kifl Saray›, avlular, holler, taht sa-
lonlar›, oturma birimleri ve depolar gibi pek çok bölümden oluflur. Bunun yan›n-
da Eflnunna Saray› (‹.Ö. 2000), Marili Zimrilim’in Saray› (‹.Ö. 1700), Dur-Karigalzu
(‹.Ö. 1380), Assur, Ninive ve Babil saraylar› dikkat çekicidir.

Eski Mezopotamya’da heykel ve kabartma sanat› hakk›nda bilgi veriniz.
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Eski Mezopotamya’n›n co¤rafi koflullar›n› ve ta-
rih öncesini aç›klay›n›z.
Mezopotamya, Yunanca “mesos”=ara/orta ve
“potamos”=›rmak kelimelerinden türetilmifl “iki
›rmak aras›” anlam›nda bir co¤rafi terimdir. Dic-
le (‹diglat) ve F›rat (Purattu) nehirleri Mezopo-
tamya’ya hayat verir.
‹yi ya¤›fl almas› nedeniyle Zagros etekleri Pale-
olitik Ça¤’dan itibaren insanlar›n yaflad›¤› bir böl-
ge olmufltur. Küçük gruplar hâlinde yaflayan bu
ilk insanlar yaflamlar›n› kök, bö¤ürtlen türü bitki-
ler, yaprak toplayarak ve bazen de bunlara ek
olarak büyük hayvanlar› avlayarak sa¤lard›. Ku-
zey Irak’ta Küçük Zap Bölgesi’nde yer alan Bar-
da-Balka kamp alan› ve Büyük Zap Nehri Vadi-
si’nde bulunan fianidar Ma¤aras› Paleolitik Ça¤
insanlar›n›n önemli yaflam alanlar›d›r. Günümüz-
den 12.000-11.000 y›l önceki ça¤a Mezolitik ya
da Epipaleolitik Ça¤ denir. Bu ça¤›n özelliklerini
gösteren kültürler Do¤u Akdeniz k›y›s›nda sap-
tanan Kebara ve Natufiyen kültürleridir.
Besin üretimi evresine geçifl, insanl›k tarihinin en
önemli aflamalar›ndan biridir. ‹.Ö. 10.000 y›llar›n-
da bafllayan Neolitik Ça¤’da insano¤lunun ilk
köyleri kurulmaya; bu¤day arpa, bezelye ve mer-
cimek tar›m› yap›lmaya; koyun, keçi, s›¤›r, kö-
pek ve domuz gibi hayvanlar evcillefltirilmeye; ti-
caret yap›lmaya baflland›. ‹.Ö. 7000’lerde ilk defa
çanak çömlek yap›lmaya ve kullan›lmaya bafllan-
d›. Hassuna, Samarra, Halaf ve Ubaid bu dönem-
de önemli kültürlerdir.
Bölgenin bir sonraki evresi Uruk Dönemi (‹.Ö.
4000-3100) dir. ‹.Ö. 3200’de rahipler, ekonomik ka-
y›tlar›n tutulmas› s›ras›nda yaz›y› gelifltirmifllerdir.

Eski Mezopotamya tarihini genel hatlar›yla
aç›klay›n›z.
Mezopotamya tarihi Sümerler ile bafllar ve s›ra-
s›yla, Erken Hanedanlar Dönemi (‹.Ö. 2900-
2350), Akkadlar (‹.Ö. 2350-2150), Yeni Sümer
Dönemi (III. Ur Sülalesi) (‹.Ö. 2112-2000), Assur-
lular ve Babilliler, Kassitler, Assur ve Urartu Kral-
l›klar›n›n y›k›lmas›, Yeni Babil Devleti (‹.Ö. 612-
539) birbirini takip eder. Mezopotamya, ‹.Ö. 539-
331 tarihleri aras›nda Pers Devleti’nin bir parças›
olmufltur. Daha sonra bir süre ‹skender ‹mpara-
torlu¤u’nun, Büyük ‹skender’in ‹.Ö. 323 y›l›nda
ölümünden sonra Selevkoslar›n eline geçmifltir.

Romal›lar, Mezopotamya’n›n kuzeybat› bölümü-
nü k›sa bir süre (‹.S. 115-117) egemenlikleri alt›-
na alm›fllard›r. ‹.S. 226-640 tarihleri aras›nda Sa-
saniler, son olarak da ‹.S. 640’larda Araplar Me-
zopotamya’ya hâkim olmufllard›r.

Eski Mezopotamya’da devlet yönetimini aç›k-
lay›n›z.
Erken Sümer’de kent devletlerinde yönetimin ve
bürokrasinin nas›l iflledi¤i tam olarak bilinme-
mektedir. Yönetimle ilgili En (Bey), Ensi (Vali)
ve Lugal (Kral) gibi unvanlar karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Akkad egemenli¤inde merkezî krall›k yö-
netimi görülür. Akkadlar devletlerini merkezî sis-
temle yöneterek bütün dünyay› yönetme düflün-
cesini gelifltirmifllerdir. Daha sonraki Yeni Assur
Devleti ve Pers Dönemi krallar› da ülkelerini mut-
lak monarfli sistemiyle yönetmifller, ülkelerinin
topraklar›n› eyaletlere bölerek bafllar›na valiler
atam›fllard›r. 

Eski Mezopotamya hukukunu aç›klay›n›z.
Sümerlerde gelenek hukukundan yaz›l› hukuka
ilk defa hangi kentte ve ne zaman geçildi¤i bilin-
memektedir. Adaletin koruyucusu olarak günefl
tanr›s›n› (UTU) kutlamaktayd›lar. Adaletin yeryü-
zündeki temsilcisi hâkimlerdi. En büyük hâkim,
baflyarg›ç ise krald›. Fakat onun mahkemede bu-
lunamad›¤› hâllerde, kral›n vekilleri olarak Suk-
kaller davalara bakarlard›. Mahkemeler tap›na-
¤›n veya flehrin kap›s›nda yap›l›rd›.
Mezopotamya’da bugüne kadar bulunan kanun-
lar yaz›l›fl s›ras›na göre flunlard›r:
I. Sümerce Yaz›l› Kanunlar:

a) Urukagina Kanunu
b) Ur-Nammu Kanunu
c) Ana ‹ttiflu Kanunu
d) Lipit-‹fltar Kanunu

II. Akkadca Yaz›l› Kanunlar:
a) Eflnunna Kanunu
b) Hammurabi Kanunu
c) Orta Assur Kanunlar›

Mezopotamya dinini aç›klay›n›z.
Mezopotamya’da çok tanr›l› bir din anlay›fl› hâ-
kimdi. Sümer, Sami, Hurri, Hitit ve Elam tanr›lar›
birbirinden farkl›yd›. Ancak Sümer din anlay›fl›
her zaman bask›n olmufltur. Antik Mezopotamya
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dini, kay›tlar› bilinen en eski dindir. Sümerlerde
her flehrin bir tanr›s› vard›. Uruk’ta ‹nanna, Ur’da
Nanna, Lagafl’ta Ningirsu, Nippur’da Enlil, Ba-
bil’de Marduk ve Assur’da Assur gibi. Tanr›lar›n
tap›nak-ev anlam›na gelen zigguratlar›n alt›nda
yaflad›¤›na inan›l›rd›. Taban dikdörtgendir ve
yüksek tap›na¤a dik aç›da birleflen üç merdiven-
le ç›k›lmaktad›r. Zigguratlar tanr›lar›n evi olmas›
yan›nda yaz›c› okulu, kütüphane ve arfliv ifllevle-
rini de görmekteydi. 

Mezopotamya sanat›n› ve kültürünü aç›klay›n›z.
Uruk Dönemi’nin sonlar›na do¤ru ‹.Ö. 3200 y›l-
lar›nda Uruk IV tabakas›nda en erken yaz›l› bel-
geler ortaya ç›kar. Bunlar resim fleklindeki (pik-
tografik) iflaretlerden oluflmaktad›r. Yaz› yayg›n-
laflt›kça giderek küçülmüfl ve resim özelli¤ini kay-
betmifl ve iflaret kümeleri hâline gelmifltir. Bu ifla-
retler de çiviye benzetildi¤i için bu yaz›ya çivi
yaz›s› denilmifltir. 
Sümerler yaz›ya kavufltuktan sonra, hat›ralar›ndaki
bütün hikâyeleri, masallar›, gelenekleri, yaz›ya ge-
çirmeye bafllam›fllard›. Bugün dünyan›n çeflitli mü-
zelerinde korunmakta olan Sümerce belgelerin
toplam› 100.000 leri bulmaktad›r. Sümerleri, Babil-
liler ve Assurlular da izlemifl ve yaz›l› belge b›rak-
ma konusunda Sümerlerden afla¤› kalmam›fllard›r.
Sümer eserlerinin isimleri incelendi¤inde, büyük
bir çeflitlili¤e sahip oldu¤u görülür. Genellikle
edebî belgeler konular›n›, tanr›lar dünyas› ile yer-
yüzündeki insanlar›n maddi dünyas›ndan al›rlar.
Sümer edebî eserleri, o zamanki insanlar›n felse-
fi düflünceleri, dünya görüflleri, dinî inançlar› hak-
k›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤lar. Bu eserlerde
genellikle insan ve onun problemleri, yaflama
mücadeleleri dile getirilir.
Sümer edebî belgeleri üç grupta incelenmektedir:
I. Liturjik Eserler: Mithoslar (Adapa, Etana), ka-

side ve a¤›tlar. 
II. Epik Eserler: Destanlar: l) Yarad›l›fl, 2) G›lga-

m›fl 3) Lugalbanda 4) Ninurta 
III.Didaktik Eserler: Nesir hâlinde yaz›lm›fl ilmî

eserler: Almanak, sözlük vs.
En erken metinlerde kullan›lan say› sistemleri alt-
m›fl tabanl› sistemi içerirdi. 60’›n böleni çok oldu-
¤u için sistem, birçok hesaplamay› basitlefltirmifl-
tir. Bugün de zaman ve aç› ölçümlerinde ayn› sis-
temi kullanmaktay›z. Eski Mezopotamyal›lar, ‹.Ö.
2. biny›ldan itibaren çarp›m cetvelleri, kare, kare-
kök, küp, 2 ve 16 tabanlar›nda logaritma cetvel-
leri ile birinci ve ikinci dereceden denklemlerin
çözümleri, çeflitli geometrik flekillerin alan ve ha-

cim hesaplar›n› yapm›fllard›r. Babil matematikçi-
leri, π say›s›n› 3 olarak hesaplamalar›na karfl›n
bunun tam de¤erini 3 1/8 (=3.125) olarak gerçek
de¤ere (3.142) çok yak›n hesaplam›fllard›r.
Sümerler, bir ay takvimi kullanm›fllard›r. Bu süre
bazen 29, bazen de 30 günefl günü oluyordu. Y›l›
12 aya bölmüfllerdir. Sümerler, zaman› altm›fl daki-
kal›k saatlerde ölçen ilk insanlard› ve 1 hafta yedi
gündü. Gün kavram›n› da ilk kez Sümerler gelifltir-
mifltir. Sümerler ve Babilliler , günü gündüz ve ge-
ce olmak üzere ikiye ay›r›yor ve 12 çift saate bölü-
yorlard›. Sümerler ve Babilliler, gündüz saatlerinde
saati belirlemek için günefl saatleri yapm›fllard›r.
Ayr›ca yine gecenin ve gündüzün bölümlerinin be-
lirlenmesinde su saatleri de kullan›lmaktayd›lar.
‹.Ö. 2. biny›ldan itibaren göksel olaylar gözlemle-
nir ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunulurdu. 
Eski Mezopotamya’da hakk›nda en çok bilgi sa-
hibi olunan bir baflka bilim dal› da t›pt›r. Eski
Mezopotamyal›lara göre hastal›klara kötü ruhlar
ve kötü cinler neden olmaktayd›.Kötü ruhlar› vü-
cuttan kovacak olan ise sihir ve iyilefltirici bü-
yüydü.Baz› hekimler ise hastal›klar› sihrin yan›n-
da iksirler, lapalar, merhemler ve cerrahi müda-
haleler ile iyilefltirmeye çal›flm›fllard›r. 
Ulafl›mda genellikle nehirler ve kanallar kullan›l-
m›flt›r. Gemilerle Basra Körfezi ve Akdeniz’e se-
ferler yap›l›yordu. Karadan ulafl›mda genellikle
kat›r ve eflek kervanlar› kullan›l›rd›. ‹.Ö. 2000 ler-
de at, ‹.Ö. 1. biny›lda ise develer de kullan›lm›fl-
t›r. Mezopotamya’da tekerlekli araçlar ‹.Ö. 3500
lerden itibaren kullan›lmaktayd›. 
Mezopotamya’da çanak çömlek ‹.Ö. 7000 y›lla-
r›ndan itibaren kullan›lmaya bafllar. Bafllang›çta
elle flekillendirilen kaplar ‹.Ö. 4500 lerden itiba-
ren çarkta yap›lmaya bafllam›flt›r. 
Neolitik Dönemde biçimlendirilen en erken hey-
keller, kabartmalar, mücevher ve küçük el sanat-
lar› ile teknolojik geliflmeyi gösteren çömlekçi
çark›, araba tekerle¤i, saban, yelkenli tekne, ya-
p› kemeri ve tonoz, Mezopotamyal› toplumlar›n
uygarl›¤a yapt›klar› katk›lard›r. 
Mezopotamya’da Sümerlerle bafllay›p Yeni Babil
Dönemi’ne kadar görülen Zigguratlar yan›nda
saray yap›lar› da mimari aç›dan güzel eserlerdir.
Saraylar ‹.Ö. 3. biny›l›n ortalar›ndan itibaren gö-
rülmeye bafllar. Kifl Saray›, avlular, holler, taht
salonlar›, oturma birimleri ve depolar gibi pek
çok bölümden oluflur. Bunun yan›nda Eflnunna
Saray›, (‹.Ö. 2000), Marili Zimrilim’in Saray› (‹.Ö.
1700), Dur-Karigalzu (‹.Ö. 1380), Assur, Ninive
ve Babil saraylar› dikkat çekicidir.
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1. ‹nsano¤lunun ilk köy yerleflimlerini kurdu¤›, tar›m
yap›p, hayvanlar› evcillefltirdi¤i Ça¤’a ne ad verilir?

a. Paleolitik Ça¤
b. Mezolitik Ça¤
c. Tunç Ça¤›
d. Neolitik Ça¤
e. Demir Ça¤›

2. Sümerler’de, ilk yaz›l› reformlar› ile tan›nan Sümer
kral› kimdir?

a. Mesilim
b. Ur-Nanfle
c. Urukagina
d. Eannatum
e. Lugalzaggesi

3. Akbabalar Steli, hangi Sümer kral› taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r?

a. Eannatum
b. Mesilim
c. Ur-Nanfle
d. Urukagina
e. Lugalzaggesi

4. Sümerler’in ‹.Ö. 2900-2350 tarihleri aras›ndaki Erken
Hanedanlar Dönemi, Mezopotamya’ya hangi kavmin
gelifliyle son bulmufltur?

a. Babilliler
b. Assurlular
c. Hititler
d. Akkadlar
e. Gutiler

5. Assurlular’›n Anadolu’daki ana ticaret merkezi nere-
siydi?

a. Çatalhöyük
b. Kanifl/Nefla
c. Alacahöyük
d. Hattuflafl
e. Halaf

6. Assurlu tüccarlar›n Anadolu’ya getirerek satt›klar›
maden afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Alt›n
b. Demir
c. Gümüfl
d. Bak›r
e. Kalay

7. ‹fltar Kap›s›, Babil Kulesi ve dünyan›n yedi harika-
s›ndan biri olan Babil’in Asma Bahçeleri hangi krall›k
zaman›nda yap›lm›flt›r?

a. Akkadlar
b. Eski Babil Devleti
c. Yeni Babil Devleti
d. Eski Assur Devleti
e. Yeni Assur Devleti

8. Afla¤›daki kanunlardan hangisi Akkadça yaz›lm›flt›r?
a. Urukagina Kanunu 
b. Ur-Nammu Kanunu 
c. Ana ‹ttiflu Kanunu 
d. Lipit-‹fltar Kanunu 
e. Hammurabi Kanunlar› 

9. Sümerlerde “Su ve Yer Alt› tanr›s› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Utu
b. Enki
c. Dumuzi
d. ‹nanna
e. Nanna

10. Mezopotamya’da yaz›n›n ilk defa ortaya ç›kt›¤› kent
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Eridu
b. Ur 
c. Lagafl
d. Uruk
e. Umma

Kendimizi S›nayal›m
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Sümer Okulu

Uygarl›k tarihi aç›s›ndan bak›l›nca, Sümer’in kazand›¤›
en üstün baflar›lar, çiviyaz›s›n›n geliflmesi ve bunun
do¤rudan uzant›s› olan resmi e¤itim sistemiydi. ‹.Ö
üçüncü biny›l›n bafllar›nda yaflayan isimsiz, uygulama-
ya e¤ilimli Sümer bilgeleri ve ö¤retmenlerinin yarat›c›-
l›¤› ve azmi olmasayd›, günümüzün entelektüel ve bi-
limsel baflar›lar›n›n pek olanakl› olamayaca¤›n› söyle-
mek bir abartma de¤ildir. Elbette, ilk Sümer iflaretleri
olan resimyaz›s›n› icat edenler, daha sonraki zamanlar-
da geliflti¤i haliyle okul sistemini kolay kolay öngöre-
mezlerdi. Fakat öncelikle üzerlerinde ekonomi ve yö-
netimle ilgili yaz›lar bulunan binden fazla resimyaz›l›
küçük tabletten oluflan, bilinen en eski yaz›yla yaz›lm›fl
belgeler aras›nda bile okuma ve al›flt›rma yapma amaç-
l› sözcük listeleri içeren pek çok tablet bulunmaktad›r.
Bu da, daha ‹.Ö 3000’lerde bile baz› yaz›c›lar›n ö¤ret-
me ve ö¤renme üzerine düflünmüfl olduklar›n› gösterir.
Bunu izleyen y›llardaki ilerleme yavafl oldu. Fakat ‹.Ö
üçüncü biny›l›n ortalar›ndan itibaren, bütün Sümer’de
yaz› yazman›n resmi olarak ö¤retildi¤i baz› okullar bu-
lunmufl olmal›d›r...
Sümer okulunun bafl› “okul babas›” da denen
ummia’yd›. Ö¤rencilere “okul o¤lu,” mezunlara ise
“eski günlerin okul o¤lu” deniyordu. Ö¤retmen
yard›mc›s› “a¤abey” olarak adland›r›l›yordu ve
görevlerinden baz›lar› ö¤rencilerin kopyalamas› için
yeni tabletler yazmak, ö¤rencilerin kopyalar›n› gözden
geçirmek ve ezberlerini dinlemekti. Di¤er ö¤retim
görevlileri aras›nda, örne¤in “çizimden sorumlu kifli” ve
“Sümerceden sorumlu kifli” bulunuyordu. Ayr›ca
ö¤rencilerin okula devam›ndan sorumlu gözetmenler
ve disiplinden sorumlu özel görevliler vard›. Okul
müdürüne de “okul babas›” denirdi. Sümer
okullar›ndaki ö¤renciler büyük olas›l›kla yaln›zca
erkeklerden olufluyordu.

Kaynak: Kramer, S. N. (2002). Sümerler. Tarihleri,

Kültürleri, Karakterleri, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul.
s. 303, 306.

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mezopotamya’n›n Co¤rafi
Koflullar› ve Tarih Öncesi” konusunu tekrar
okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Tarihi”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Tarihi”
konusunu tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Tarihi”
konusunu tekrar okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Tarihi”
konusunu tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Tarihi”
konusunu tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Tarihi”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mezopotamya Hukuku” ko-
nusunu tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski Mezopotamya Dini”
konusunu tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mezopotamya’da Sanat ve
Kültür” konusunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Mezopotamya’da Paleolitik Ça¤’dan (Yontma/Eski Tafl
Ça¤›) itibaren insanlar yaflamaya bafllam›fllard›r. Kuzey
yar›m kürenin büyük bir k›sm› buzullarla kapl› olmas›-
na ra¤men Mezopotamya bu so¤uk iklimden etkilen-
memifl ve insanlar için çok uygun bir yaflam alan› ol-
mufltur. Musul yak›nlar›nda Paleolitik Ça¤’›n bafllar›na
tarihlenen tafl aletler saptanm›flt›r. Küçük gruplar halin-
de yaflayan bu ilk insanlar yaflamlar›n› kök, bö¤ürtlen
türü bitkiler, yaprak toplayarak ve bazen de bunlara ek
olarak büyük hayvanlar› avlayarak sa¤larlard›. Kuzey
Irak’ta Küçük Zap Bölgesi’nde yer alan ve günümüz-
den yaklafl›k 80.000 y›l öncesine tarihlenen Barda-Bal-
ka kamp alan› ve Büyük Zap Nehri Vadisi’nde bulunan
fianidar Ma¤aras› Paleolitik Ça¤ insanlar›n›n önemli ya-
flam alanlar›d›r. fianidar Ma¤aras›’nda homo sapiens ne-
anderthalensis türü insana (Neandertal Adam) ait iske-
letler ve kulland›klar› tafl aletler bulunmufltur.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2

‹.Ö. 2. biny›l›n bafllar›nda Anadolu ile ticaret yapmaya
bafllad›lar. Oluflturduklar› genifl ticaret a¤› onlar›n Me-
zopotamya kültürünü farkl› bölgelere yaymas›na ve
farkl› kültürleri de Mezopotamya’ya tafl›mas›na neden
olmufltur. Anadolu’da ‹.Ö. 1950-1750 y›llar› aras›nda ya-
flanan Assur Ticaret Kolonileri Ça¤’›nda Assurlu tüccar-
lar Anadolu’ya ticaret yapmaya gelmifllerdir. Tüccarlar
genellikle Anadolu’da ihtiyaç duyulan tunç yap›m›nda
kullan›lan kalay ve çeflitli kumafllar sat›yorlar, karfl›l›-
¤›nda da alt›n ve gümüfl al›yorlard›. Anadolu’nun yaz›
ile tan›flmas› ve tarihî ça¤lara girmesi de yine Assurlu
tüccarlar sayesinde olmufltur. Kültepe ören yerinde ya-
p›lan kaz›larda Assurlu tüccarlar›n evlerinin bodrum
katlar›nda çok say›da çiviyaz›l› tablet bulunmufltur. Ana-
dolu halk› da yaz›y› ö¤renmifl ve ‹.Ö. 2. biny›l›n baflla-
r›nda Anadolu tarihi ça¤lar›na girmifltir.

S›ra Sizde 3

Mezopotamya’da tanr›lar›n tap›nak-ev anlam›na gelen
zigguratlar›n alt›nda yaflad›¤›na inan›l›rd›. Zigguratlar
Sümerlerden itibaren belli bir geliflim göstermifltir ve
Mezopotamya’n›n en önemli mimari eser tiplerinden
biridir. Ziggurat, Sümerlerin mimariye kazand›rd›¤› bir
yap› tipidir. Birçok kentte, bir dizi platform ve üzerin-
deki tap›naktan oluflan ziggurat bulunmaktayd›. Plat-
form üzerine yerlefltirilmifl tap›nak örnekleri, daha ‹.Ö.
5000 y›llar›nda Eridu’da Ubeyd Dönemi’nde görülmeye
bafllam›flt›r. Tam olarak Ziggurat denebilecek yap›lar II-
I. Ur Sülalesi’nin ilk kral› Ur-Nammu (‹.Ö. 2112-2095)
taraf›ndan Ur, Uruk, Eridu ve Nippur’da yapt›r›lm›flt›.
Yap›lar›n planlar› benzerdir. 
Taban dikdörtgendir ve yüksek tap›na¤a dik aç›da bir-
leflen üç merdivenle ç›k›lmaktad›r. Ana tap›nak odas›n-
da tanr› tasvirleri bulunmaktayd›. Tanr›n›n evi, da¤›n
evi, gökle yer aras›ndaki ba¤lant› olarak görülüyordu.
Baflrahibe ayinlerde 30 farkl› rütbede rahip ve rahibe
yard›mc› olmaktayd›. Kurban kesme ve dua etme özel
tap›n›m elemanlar›n› oluflturuyordu. ‹nsanlar tapacakla-
r› tanr›y› seçmekte özgürdü.
Zigguratlar tanr›lar›n evi olmas› yan›nda yaz›c› okulu,
kütüphane ve arfliv ifllevlerini de görmekteydi. En de-
¤erli metinler tap›nakta saklan›rd›. Tap›naklara ba¤l›
okullarda yetiflen yazmanlar›n yazd›¤› ya da kopya etti-
¤i eserlerle arflivler daha da zenginleflmifllerdir.

S›ra Sizde 4

Neolitik Dönem’de biçimlendirilen en erken heykeller,
kabartmalar, mücevher ve küçük el sanatlar› ile tekno-
lojik geliflmeyi gösteren çömlekçi çark›, araba tekerle¤i,
saban, yelkenli tekne, yap› kemeri ve tonoz Mezopo-
tamyal› toplumlar›n uygarl›¤a yapt›klar› katk›lard›r. Hey-
kelt›rafll›k, Mezopotamyal›lar için önemliydi. En eski in-
san tasvirleri kireç tafl›ndan yap›lm›flt›. Mezopotamya
heykelt›rafll›¤› Yeni Sümer Dönemi Gudea heykelleri ve
Hammurabi bafl› ile üstün bir noktaya ulaflm›flt›r. Ka-
bartma sanat› örneklerine de erken dönemden itibaren
rastlanmaktad›r. Eannatum’un “Akbabalar Steli”, “Na-
ram-Sin Kabartmas›”, “Hammurabi Kanunlar› Steli” ve
“Yeni Assur Dönemi savafl ve av kabartmalar›”, kabart-
ma sanat›n›n en güzel örnekleridir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Eski M›s›r tarihinin genel hatlar›n› ve devlet örgütünün iflleyiflini aç›klayabi-
lecek,
Eski M›s›r’da bilim ve yaz› alan›nda ne gibi çal›flmalar yap›ld›¤›n› kavrayacak,
Eski M›s›r mimarisinin özelliklerini tan›mlayacak,
Eski M›s›r dini ve ölü gömme geleneklerini aç›klayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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ESK‹ MISIR TAR‹H‹N‹N GENEL HATLARI VE DEVLET
ÖRGÜTÜ

Eski M›s›r tarihinin genel hatlar›n› ve devlet örgütünün iflleyiflini
ö¤reneceksiniz.

Co¤rafi Koflullar
M›s›r kültürü, Nil Vadisi’nde geliflmifltir. Dar ve birkaç km genifllikte olan vadi ku-
zeyde Delta Bölgesi’nden güneyde Assuan’daki birinci ça¤layana kadar uzan›yor-
du. M›s›r, kuzeydeki Afla¤› M›s›r (Nil Deltas›) ve güneyde vadi boyunca uzanan
Yukar› M›s›r olmak üzere iki ayr› bölümden oluflur. Bat› ve do¤uda çöllerle, do¤u-
da k›y›ya paralel uzanan s›rada¤larla, güneyi ça¤layanlarla kuflat›lm›flt›r. Bu bölge-
de bulunan kayal›klar geçifli zorlaflt›rmaktad›r. Ça¤layanlar›n güneyinde ise Nubya
yer almaktayd›. Ülkenin sald›r›ya en aç›k bölgesini kuzeyi oluflturmaktad›r. Libya,
Sina Yar›madas› ve Suriye’ye Delta Bölgesi’nden geçitler vard›r. Ülkenin bu flekil-
de d›fl dünyadan soyutlanm›fl olmas› homojen bir M›s›r kültürünün oluflmas›n›n
ana nedenidir.

‹klim hemen hemen ya¤›fls›z oldu¤u için, topra¤›n verimlili¤i, tümüyle Nil Neh-
ri’nin taflk›nlar›na ba¤l›yd›. Dünyan›n en uzun nehri olan Nil (6695 km), Viktorya
Gölü civar›ndan ortaya ç›kar ve kuzeye do¤ru akar. Uganda ve Sudan’› geçtikten
sonra M›s›r’a ulafl›r. Akdeniz k›y›lar›nda bir delta oluflturarak denize dökülür. Ne-
hir üzerinde kuzeyden güneye do¤ru numaralanm›fl 6 ça¤layan vard›r. Ekvatoral
ya¤›fllar sonucu Nil Nehri may›s ay›nda yükselmeye bafllard› ve temmuzdan ekime
kadar vadi üzerinden akard›. Bu mevsime eski M›s›rl›larca “Taflk›n” (akhet) denir-
di. Kas›m›n bafl›nda sular çekilmeye bafllar, nehir yavafl yavafl yata¤›na gerilerdi.
Nehrin getirdi¤i miller, yata¤›n›n iki yan›na birikir ve M›s›r’›n en verimli tar›m top-
raklar›n› olufltururdu. Topra¤›n yeniden ortaya ç›kt›¤› bu mevsime “Ekim” (peret)
denirdi ve ekim faaliyetleri yap›labilirdi. Bu topraktan normal ya¤murla beslenmifl
topra¤a göre üç dört kat› fazla ürün al›nabilmifltir. Marttan hazirana kadarki dönem
ise “Hasat” (shemu) mevsimiydi. Herodotos, “M›s›r Nil’in bir arma¤an›d›r.” diyerek
bu nehrin M›s›r için tafl›d›¤› hayati önemi vurgulam›flt›r. 

Eski M›s›r Tarihi 
ve Uygarl›¤›
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Eski M›s›r’da Nil Nehri’nin taflk›nlar›na göre belirlenen kaç mevsim vard›?

M›s›r Tarihi
M›s›r’da Paleolitik (Eski Tafl Ça¤›) Ça¤’dan beri insanlar yaflamaktayd›. Paleolitik
kültürlerin izleri günümüzden 500.000 y›l önceye kadar gitmektedir. Yaflam koflul-
lar› günümüzdekinden farkl›yd›, iklim daha nemli, günümüz ekvatoral iklimine da-
ha yak›n bir iklimdi. Bugün vadinin yar›s›ndan fazlas›n› kaplayan Nil Nehri, o dö-
nemde tüm vadiyi kapl›yor ve daha sonralar› çöl hâline gelecek olan yerlerde in-
sanlara özgü yerleflim alanlar›n› çevresinde topluyordu. Günümüzden 12000 y›l
önce Sahra’n›n kuraklaflmas› ve çölleflmesi sonucunda bu bölgede avc›l›k ve top-
lay›c›l›kla geçinen halklar Delta Bölgesi’ne ve Nil Vadisi’ne göç ettiler. Cilal› Tafl
Ça¤› da denilen Neolitik Ça¤’da insanlar ilk köyleri kurmufllar, hayvanlar› evcillefl-
tirmifller, tar›m yapmaya bafllam›fllar ve çanak çömlek üretmifllerdir. Neolitik Ça¤’da
ve Sülaleler Öncesi Dönemde Afla¤› M›s›r’da Merimde (‹.Ö. 5. biny›l) ve El-Meadi
(‹.Ö. 4. biny›l), Yukar› M›s›r’da ise Badari Kültürü (‹.Ö. 4400-3800), ve Nagada (I,
II, III) Kültürü (‹.Ö. 4000-3000) önemli kültürlerdir. Köylerin birleflmesiyle kabile
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niteli¤indeki yönetim birimleri olan nomeler oluflmufltur. Her nomenin bir yerel
tanr› ya da tanr›ças› vard›. ‹.Ö. 3400’den sonraki y›llarda nomeler aralar›nda birle-
flerek Afla¤› M›s›r Krall›¤› ve Yukar› M›s›r Krall›¤› olmak üzere iki krall›k oluflturdu-
lar. Bu krall›klar›n bafllang›çtaki baflkentleri Afla¤› M›s›r’da Buto, Yukar› M›s›r’da
Hierakonpolis’ti; daha sonra kuzeyde Sais ve güneyde Tinis ya da Abidos baflkent
oldu. Bu krall›klar›n koruyucu tanr›lar› Yukar› M›s›r’da Kötülük Tanr›s› Seth (Set),
Afla¤› M›s›r’da Günefl Tanr›s› Horus’tu. Afla¤› M›s›r krallar› k›rm›z›, Yukar› M›s›r
krallar› beyaz bir taç tak›yorlard›. 

Yeni Krall›k Dönemi’nin bafl›nda yerleflmifl bir gelene¤e göre ‹.Ö. 3000 y›llar›nda
Menes (=Aha) adl› efsanevi bir kral, o zamana kadar ayr› krall›klar oldu¤u düflünülen
Afla¤› ve Yukar› M›s›r’› birlefltirmeyi baflarm›flt›r. Menes’in gerçekten yaflad›¤›na iliflkin
izler kesinlik kazanmam›flt›r. Ülkenin birleflmesinden önceki döneme ait belgeler var-
d›r. O dönemde Güney M›s›rl›lar›n baflkenti oldu¤u san›lan Hierakonpolis’te Kuzey
M›s›rl›larla savafl›rken betimlenmifl “Akrep” adl› bir kral› gösteren an›tlar bulunmufltur.
Ülkenin gerçek birlefltiri-
cisinin de onun halefi
Narmer oldu¤u san›l-
maktad›r. Hierokonpo-
lis’te bulunmufl olan, ta-
p›na¤a adak olarak su-
nulmufl Narmer Levhas›
ad› verilen levhadaki ka-
bartmalarda, Yukar› M›-
s›r’›n tac›n› giyen Kral
Narmer Delta Bölgesi’ni
ele geçirip, bir reisi esir
al›rken betimlenmifltir.
Kral, levhan›n di¤er ta-
raf›nda da Afla¤› M›s›r’›n
tac›n› giymifl flekilde res-
medilmifltir. 

Erken Devir (‹.Ö. 3000-2650) (1-2. Sülaleler)
‹lk iki sülalenin yönetime geldi¤i bu devirde Yukar› M›s›r’daki Abidos, Afla¤› M›-
s›r’daki Memfis ve Orta M›s›r’daki Tinis kentleri sülalelerin oturdu¤u kentlerdir. 

Erken Devir sonlar›nda M›s›r’›n s›n›rlar› güneyde Birinci Ça¤layan’a kadar uzan-
m›flt›. Bu dönemde M›s›r merkezî devlet yönetimi oluflturulmufl ve yüzy›llarca kul-
lan›lacak olan krall›k modeli gelifltirilmifltir. Daha önemli bir geliflme, hiyeroglif ya-
z›n›n gelifltirilmifl olmas›d›r. Ayr›ca M›s›r sanat› da klasik biçimlerine kavuflmufltur.

Erken Devirde Eski M›s›r’daki önemli geliflmeleri maddeler hâlinde nas›l yazabiliriz?

Eski Krall›k (‹.Ö. 2650-2134) (3-8. Sülaleler)
3. Sülale’nin ikinci kral› Coser (‹.Ö. 2630-2611)’in veziri ‹mhotep taraf›ndan Sakka-
ra’da yap›lan basamakl› piramit firavun mezarlar›n›n ilk görkemli örne¤idir. ‹mho-
tep’in birçok unvan› yan›nda bafl heykelt›rafl unvan› da vard›. Büyük sayg› gören
‹mhotep Yunan-Roma Dönemi’nde de flifa da¤›tan bir tanr› olarak tan›nm›flt›. 4.
Sülale büyük piramitlerin dönemidir. Bu sülalenin ilk kral› Snefru (‹.Ö. 2575-2551)
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Dahflur’da iki, Meidum’da bir piramit yapt›rm›flt›r. Eski Krall›k Dönemi’nde infla
edilen ünlü piramitler o ça¤a Piramitler Ça¤› ad›n›n verilmesine neden olmufltur.
4. Sülale firavunlar› Keops (‹.Ö. 2551-2528), Kefren (‹.Ö. 2520-2494) ve Mikerinos
(‹.Ö. 2490-2472)’un Gize’de yapt›rd›klar› piramitler, M›s›r’›n en görkemli an›tlar›
olarak karfl›m›za ç›karlar. Bu sülalenin di¤er firavunlar›ndan Ra’cedef (‹.Ö. 2528-
2520) de kendisine piramit mezar yapt›rm›flt›r. An›tsal mimariye sahip olan piramit-
ler güç ve zenginli¤in simgesiydiler ve bugün dünyan›n yedi harikas›ndan birini
olufltururlar. Bu sülale zaman›nda heykelt›rafll›k, kabartma, yaz›t ve mezar hediye-
lerinde de parlak, üstün bir sanat anlay›fl› görülür. 

4 ve 5. Sülale tarihinin en önemli geliflmelerinden birini, günefl dininin ortaya
ç›kmas› oluflturur. M›s›r firavunlar›, “Ra’n›n O¤lu (Günefl Tanr›s›’n›n O¤lu=Horus)”,
unvan›n› kullanmaya bafllam›fllard›r.

5. Sülale zaman›nda piramitlerin boyutlar› küçülmüfltür. Bu sülaleden Userkaf
(‹.Ö. 2465-2458) Sakkara’daki basamakl› piramidinin karfl›s›nda Günefl Tanr›s› Ra
için an›tsal bir tap›nak yapt›rm›fl ve ondan sonra gelen befl kral da bu tür tap›nak-
lar› piramit mezarlar›n›n yan›na yapt›rmaya devam etmifllerdir. Bu hanedan›n son
krallar› zaman›nda günefl dininin öneminde bir azalma olmufl ve günefl tap›nakla-
r›n›n yap›m› sona ermifltir.

Eski Krall›k zaman›nda M›s›r topraklar› güneyde Afla¤› Nubya, Kuzeyde Si-
na Yar›madas›’na kadar uzan›yordu. Ancak 6. Sülale’nin son firavunu II. Pepi
Dönemi’nde (‹.Ö. 2246-2152) bir gerileme dönemi yaflanm›fl 7 ve 8. Sülaleler
zaman›nda (‹.Ö. 2150-2134) bafla geçen firavunlar genelde otoriteyi kaybetmifl-
lerdir. Nubya üzerindeki kontrol zay›flam›flt›r. Eyaletleri yönetmek için merkez-
den atanan valiler, atand›klar› bölgeyi kendi mülkleri gibi görmeye bafllam›fl-
lar, ç›karlar› için komflular›yla çat›flm›fllar ve valilik babadan o¤ula geçer hâle
gelmifltir. Bundan sonra ‹.Ö. 2134-2040 y›llar› aras›nda 9, 10 ve 11. Sülaleler zama-
n›nda Birinci Ara Dönem yaflanm›flt›r. Bu dönemdeki sülaleleri kendilerini kral ilan
eden valiler kurmufllar ve bunlar komflular›na da krall›klar›n› kabul ettirmifllerdir.

Eski Krall›k Dönemi’nde M›s›r’da yap›lan an›tsal yap› tipleri nelerdir? Bu dönemin sonun-
da firavunlar›n otoritelerini kaybetmelerinin ne gibi sonuçlar› olmufltur?

Orta Krall›k (‹.Ö. 2040-1640) (11-14. Sülaleler)
11. Sülale’nin son iki kral› ve 12. Sülale zaman›nda ülkede yeniden birlik olufltu-
rulmufl ve Teb kenti M›s›r’›n merkezi hâline gelmifltir. 11. Sülale firavunlar›ndan
Tebli II. Mentuhotep (‹.Ö. 2061-2010) yöresel beylerle anlaflm›fl, onlar›n deste¤i ile
ülkenin birli¤ini yeniden sa¤lam›flt›r. Göçebe sald›r›lar›na karfl› ülke s›n›rlar›n› gü-
venlik alt›na alm›fl, M›s›r’›n etkisini Nubya’ya kadar uzatm›flt›r. 

‹.Ö. 1985 civar›nda I. Amenemhet (‹.Ö. 1991-1962)’in tahta el koymas› ile 12.
Sülale bafllar. Amenemhet, Orta M›s›r’daki Liflt kentinde yeni bir baflkent kurmufl-
tur. Teb kenti de Yukar› M›s›r’›n yönetim merkezi olarak kalm›flt›r. Amenemhet, fi-
ravunun ölümünden yani kendi ölümünden sonra taht›n el de¤ifltirmesini kolay-
laflt›rmak için, o¤lunu tahta ortak ederek yeni bir gelenek bafllatm›flt›r. M›s›r tarihi-
nin en baflar›l› firavunlar› aras›nda gösterilen bu sülale zaman›nda merkezî devle-
tin gücü daha da artm›fl ve yöresel beyler tamamen etkisiz hâle getirilmifltir. Fira-
vun III. Senusret (‹.Ö. 1878-1841) Dönemi’nde M›s›r o zamana kadarki en genifl s›-
n›rlar›na ulaflm›fl, bugünkü Sudan’›n kuzeyindeki Nubya ele geçirilmifl, Libyal›larla
yap›lan savafl kazan›lm›flt›r. Ayr›ca Girit ve Suriye ile de ticaret iliflkileri içine giril-
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mifltir. Mentuhoteb ve 12. Sülale firavunlar›, güçlerini göstermek için Nil’in Birinci
ve ‹kinci Ça¤layanlar› aras›na bir dizi kale infla etmifllerdir.

13. Sülale döneminde bafla geçen 70 kadar kral k›sa sürelerle tahtta kalabilmifl-
lerdir. Bu firavunlar M›s›r’›n s›n›rlar›ndaki hâkimiyetlerini yavafl yavafl kaybetmeye
bafllad›lar. ‹.Ö. 1700’lerden sonra Suriye üzerinden M›s›r’a giren baz› göçebe kavim-
ler Do¤u Delta Bölgesi’ni iflgal ettiler. M›s›rl›lar, bu göçebeleri “yabanc› diyarlar›n
flefleri” anlam›na gelen Hiksoslar olarak adland›rd›lar. Hurri kökenli Hiksoslar Del-
ta Bölgesi’ne egemen olmufllar ve 15. Sülale’yi kurmufllard›r. Memfis’i ele geçirerek,
Do¤u Deltas›’nda Avaris’te kendi baflkentlerini kurmufllard›r. 17. yüzy›lda Hiksoslar,
Nubyal›larla ittifak yapm›fllar, Nubya s›n›r›ndaki kaleler M›s›rl›larca birdenbire ter-
kedilmifl, Orta Krall›¤›n baflkenti Liflt de istila edilmifltir. 15 ve 17. Sülaleler aras›
(‹.Ö. 1640-1550) ‹kinci Ara Dönem olarak adland›r›l›r. Hiksoslar, M›s›r kültürünü
hemen benimsediler. M›s›r tanr›s› Seth’i de tap›nd›klar› di¤er tanr›lar›n aras›na kat-
t›lar. Bunun yan›nda M›s›r’a gelirken beraberlerinde koflumlu atlar ve yeni z›rh çe-
flitleri getirdiler ve bunlar sayesinde M›s›rl›lar› kolayca ma¤lup ettiler. Ayr›ca lir ve
lavtay› da M›s›rl›lara onlar tan›tm›fllard›r. Hiksoslar Dönemi’nde M›s›r bir kültürel
zenginlik yaflamas›na ra¤men izole bir bölgede yaflayan M›s›rl›lar, d›flar›dan gelen
bu istilaya al›flamam›fllar ve Hiksoslar› hiç benimseyememifllerdi. 1550’lerde Teb
kentinden bir bey olan I. Ahmose (‹.Ö. 1550-1525), Hiksoslarla mücadeleye giriflti.
Önce Nubyal›larla Hiksoslar›n ba¤lant›s›n› kesti, daha sonra Memfis ve Avaris kent-
lerini ele geçirdi. Hiksoslara karfl›, onlardan ö¤rendikleri atl› savafl arabalar›n› kulla-
narak savaflt› ve sonunda onlar› yenerek Filistin’e sürdü. Nubya üzerinde de M›s›r
egemenli¤ini tekrar kurdu.

Firavun Amenemhet krall›k sisteminde ne gibi bir yenilik yapm›flt›r? Orta Krall›k Döne-
mi’nin y›k›lmas›na hangi kavim neden olmufltur?

Yeni Krall›k (‹.Ö. 1550-1070) (18-20. Sülaleler)
Yeni Krall›k Dönemi, 18. Sülale’den I. Ahmose’nin Hiksoslar› yenip M›s›r’da siyasal bir-
li¤i tekrar kurmas›yla bafllar. Hiksos istilas› ile sars›lan M›s›r’›n, Yeni Krall›k Dönemi fi-
ravunlar› savaflç›yd›lar, pek çok ülkeyi fethederek büyük bir imparatorluk kurdular. I.
Tutmosis (‹.Ö. 1504-1492), ‹.Ö. 1500’lerde kuzeye do¤ru sefer yap›p Filistin flehirlerini
ele geçirdi, Suriye’deki Mitanni Devleti’ni ma¤lup ederek ülkesinin s›n›rlar›n› kuzeyde
F›rat Nehri’ne, güneyde ise Dördüncü fielale’ye kadar geniflletti. Hiksos savafl taktikle-
rini kullanmaya devam eden M›s›rl›lar Suriye’ye kadar dayanm›fllard›. I. Tutmosis’in k›-
z›, firavun II. Tutmosis’in (‹.Ö. 1492-1479) kraliçesi olan Hatflepsut’un o¤lu yoktu.
Üvey o¤lu III. Tutmosis (‹.Ö. 1479-1425) tahta ç›kt›¤›nda çok küçük oldu¤u için, ‹.Ö.
1473’te I. Tutmosis’in gerçek vârisi oldu¤unu iddia ederek taht› ele geçirdi. Bir kad›n
firavun M›s›r’›n bafl›na geçiyordu (‹.Ö.1473-1458). Onun zaman›nda M›s›r baflar›l› ve is-
tikrarl› bir dönem yaflad› ve çok güçlendi. Orta M›s›r’› etkili bir flekilde kontrol etmifl ve
orada pek çok tap›nak infla ettirmifltir. Deir el- Bahri’de Hatflepsut’un yapt›rd›¤› mezar
tap›na¤› dönemin en önemli mimari yap›lar›ndan biridir.

Hatflepsut’un üvey o¤lu olan güçlü firavun III. Tutmosis yeniden tahta geçti¤in-
de (‹.Ö. 1458-1425), üvey annesinin an›tlar ve dikili tafllar üzerine hiyeroglifle ya-
z›lm›fl olan ad›n› sildirtmifltir. Daha önce I. Tutmosis taraf›ndan ma¤lup edilen Su-
riye’deki Mitanni Krall›¤› M›s›r’a meydan okuyor ve M›s›r egemenli¤inden kurtul-
mak istiyordu. III. Tutmosis Filistin ve Suriye üzerine en az 17 sefer düzenledi. F›-
rat’a kadar Suriye ve Filistin’i ele geçirdi. Firavun kazand›¤› zaferi Karnak’taki Amon
Tap›na¤›’n›n duvarlar›na yazd›rd›. Nubya üzerinde de egemenli¤ini kabul ettirdi.
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II. Amenofis Dönemi’nde (‹.Ö. 1427-1401)
Mitanni egemenli¤i kaybedildi. IV. Tutmosis
Dönemi’nde (‹.Ö. 1401-1391) Mitanni Krall›¤›
Anadolu’da Hititlerin güçlenmesinden çekin-
di¤i için M›s›r ile bar›fl yapt›. Filistin M›s›rl›-
larda kald›, Suriye’de Mitanniler egemen oldu.
III. Amenofis (‹.Ö. 1390-1353) Dönemi Yeni
Krall›¤›n en parlak dönemidir. III. Amenofis,
Kas ve Mitanni prensesleriyle evlenmifl ve ba-
r›fl güçlendirilmifltir. Babil Akkadças› diploma-
si dili olarak kullan›lmaya bafllan›r.

III. Amenofis’in o¤lu IV. Amenofis (‹.Ö. 1352-1335), ‹.Ö. 1350’lerde M›s›r’›n ge-
leneksel tanr›lar› yerine Günefl (Aton) monoteizmini (tektanr›c›l›k) yerlefltirerek
dinde reform yapmak istemifltir. Bu bir günefle tapma kültüydü. IV. Amenofis olan
ismini “Aton’un hizmetkâr›” anlam›na gelen Eknaton olarak de¤ifltirmifltir. Aton
için Teb kentinde ilk tap›nak yap›ld›. Baflkent Orta M›s›r’da yeni kurulan Akhetaton
(bugünkü Tell el-Amarna) kentine tafl›nd›. Burada yap›lan Aton Tap›na¤›’n›n üze-
ri, di¤er M›s›r tap›naklar›n›n aksine gökyüzüne do¤ru aç›k b›rak›lm›flt›. Eknaton’la
ilgili resimler ve kabartmalarda firavun genellikle do¤rudan do¤ruya ›fl›nlar›n› sa-
çan güneflin alt›nda gösterilmifltir.

IV. Amenofis’in günefli tek tanr› olarak kabul ettirmek istemesi rahiplerin tep-
kisini çekmifltir. Bu nedenle ülke kar›fl›kl›¤a sürüklenmifltir. Birçok tap›nak kapa-
t›lm›fl, topraklar›n bütün kullan›m haklar› do¤rudan firavuna devredilmifl, ekono-
mik yap› bozulmufltur. K›sacas› yeni din benimsenmemifltir.

‹.Ö. 1335’te Eknaton’un ölümüyle bafla geçen Tutankaton (‹.Ö. 1333-1323) kü-
çük yafltayd›. Birkaç ay sonra ad› Tutankamon olarak de¤ifltirildi. Eknaton flehri ta-
mamen terkedildi ve baflkent Teb flehrine tafl›nd›. Tutankamon, eski M›s›r dini olan
Amon dinini ve politeizmi (çok tanr›c›l›¤›) geri getirmifltir. Firavun, daha 19 yafl›n-
da iken hastalanarak ölmüfltür. Krallar Vadisi’ndeki mezar› 1922 y›l›nda bulunana
kadar bozulmadan kalm›flt›r ve çok zengin mezar arma¤anlar› içermektedir.

Tutankamon öldü¤ünde M›s›r kötü bir durumdayd›. Bir komutan olan Horemheb
taht› ele geçirdi. M›s›r’›n idari yap›s›n› düzeltti. Eknaton’un Aton Tap›na¤›’n› y›kt›rd›.
Karnak Tap›na¤›’n› onartt›. Kendisini 18. Sülale’nin son kral› olarak tan›tt›. O¤lu ol-
mad›¤› için krall›k, arkadafl› ve kendisi gibi bir komutan olan I. Ramses’e geçti.

I. Ramses (‹.Ö. 1307-1306) 19. Sülale’nin kurucusudur. Onun ard›llar›ndan 19.
Sülale firavunlar›n›n en güçlüsü olan II. Ramses (‹.Ö. 1290-1224), M›s›r ülkesinin
kuzey s›n›r› kabul edilen Suriye egemenli¤i için Hititlerle mücadele etmifltir. ‹.Ö.
1285 y›l›nda Suriye’de Kadefl flehrinde Hitit Kral› Muvatalli ile savaflm›flt›r. Tarihe
Kadefl Savafl› olarak geçen bu savafl sonucunda II. Ramses büyük bir zafer kazan-
d›¤›n› iddia etmesine ra¤men, Hitit kaynaklar›na göre yenilgiden flans eseri kurtul-
mufl ve savaflta baflar› sa¤layamam›flt›r. ‹.Ö. 1270 y›l›nda II. Ramses ve Hitit Kral›
III. Hattuflili aras›nda yap›lan Kadefl Bar›fl Antlaflmas›, tarihte iki devlet aras›nda
yap›lan ilk yaz›l› antlaflmad›r. Antlaflmaya göre Kuzey Suriye Hititlerde kalm›flt›r. II.
Ramses ayn› zamanda III. Hattuflili’nin iki k›z›yla evlenmifl, akrabal›k iliflkileri ku-
rulmufltur. II. Ramses ayr›ca saltanat› s›ras›nda yapt›¤› bay›nd›rl›k faaliyetleri ile de
hat›rlan›r. Delta Bölgesi’nde Per Ramessu’da görkemli bir baflkent kurmufltur. Bafl-
kentte saray› ile bafll›ca tanr›lar olan Amon, Ra ve Set tap›naklar› vard›. Ayr›ca Teb
kentinde Nil Nehri’nin bat› k›y›s›nda etkileyici bir tap›nak mezar olan Ramasse-
um’u, Yukar› M›s›r’da ünlü Abu Simbel Tap›na¤›’n› da yapt›rm›flt›r. 
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‹.Ö. 1200’lerde Merneptah (‹.Ö. 1224-1214), Libyal›larla birleflerek Delta Bölge-
si’ne sald›ran Deniz Kavimleri’ni geri püskürtmüfltür. 20. Sülale’nin güçlü firavun-
lar›ndan olan III. Ramses zaman›nda (‹.Ö. 1194-1163) ‹kinci Deniz Kavimleri Gö-
çü, M›s›r’› zorlam›fl, ancak III. Ramses karadan ve denizden sald›ran Deniz Kavim-
leri’ni püskürtmeyi baflarm›flt›r. III. Ramses Teb flehri yak›nlar›ndaki Medinet Habu
Tap›na¤›’n›n duvarlar›na yazd›rd›¤› yaz›tlarda, Deniz Kavimleri’ne karfl› kazand›¤›
zaferi anlatm›flt›r. Bu baflar›ya ra¤men ülke kar›fl›kl›k içine girmifl, Suriye ve Filistin
elden ç›km›flt›r. Bu kral zaman›nda tarihte bilinen ilk grev yaflanm›flt›r. Ülkenin
içinde bulundu¤u kar›fl›kl›k ortam›nda, devlet bürokrasisinde yaflanan bir aksakl›k
sonucunda kral mezarlar›n›n inflas›nda çal›flan ustalara paylar›na düflen tah›l ulafl-
may›nca, ustalar greve gitmifllerdir.

20. Sülale’nin son krallar›n›n hepsi Ramses ad›n› alm›fllar ve ülkenin kötü gidi-
flini durdurmaya çal›flm›fllarsa da baflar›l› olamam›fllard›r. IV. Ramses (‹.Ö. 1163-
1156) zaman›nda Filistin, Suriye ve Nubya egemenli¤i kaybedildi. Libyal›lar›n sal-
d›r›lar› durdurulamad›. Kral mezarlar› ve tap›nak depolar› halk taraf›ndan soyulma-
ya bafllad›. Nubya’dan getirilen askerî birliklerle bu ya¤man›n önüne geçilmeye ça-
l›fl›ld›. Daha önceki firavunlar›n mezarlar›ndaki mumyalar› 20. Sülale firavunlar› ta-
raf›ndan al›narak Deir el-Bahri’nin arkas›ndaki tepelerdeki gizli mezarlara tafl›nd›.

‹.Ö. 1070’de XI. Ramses’in ölümünden sonra Teb rahipleri merkezî otorite
karfl›s›nda güçlerini art›rm›fllar ve ayr›l›kç› hareketlere giriflmifllerdir. ‹.Ö. 1070-
712 y›llar› aras›nda “3. Ara Dönem” yaflanm›fl ve M›s›r küçük yönetim alanlar›na
parçalanm›flt›r.

Yeni Krall›k Dönemi’nde tahta geçen kad›n firavun kimdir? Suriye egemenli¤i için hangi
devletle, hangi savafl yap›lm›flt›r?

Geç Dönem (‹.Ö. 712-332) (25-31. Sülaleler)
M›s›r’da firavunlar›n egemenli¤inin son bulmas› sonucunda, ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ortala-
r›nda Güney M›s›r, Nubya kökenli Kufliler Hanedan› taraf›ndan kontrol edilmeye
baflland›. Bu hanedan›n krallar› kendilerini firavunlar›n halefi olarak görmüfllerdir.
‹.Ö. 727 y›l›nda en h›rsl› krallar›, Piankhi, kuzeye do¤ru ilerledi, Delta Bölgesi’ni
eline geçirerek, 25. M›s›r Sülalesini kurarak egemenli¤ini ilan etti. 

M›s›r, ‹.Ö. 671’de Assur Kral› Esarhaddon taraf›ndan ele geçirildi. ‹.Ö. 671’de
Memfis, ‹.Ö. 664-663 y›llar›nda Teb flehri iflgal edildi ve ya¤maland›. Kufliler güne-
ye çekilmek zorunda kald›lar. Assurlular›n ana vatanlar› uzaktayd›. Bu nedenle M›-
s›r’›n konrtrolünü yerel bir yönetici ile sa¤lamak istemifllerdir. Kendilerine Sais
kentine ba¤l› küçük bir Delta krall›¤›ndan Psammetikos adl› bir yönetici seçtiler.
Psammetikos diplomasi ve güç kullanarak tüm M›s›r’da hâkimiyetini kabul ettire-
rek 26. Sülale’yi kurdu. Bu arada kuzeyden gelen Kimmer tehlikesi ile karfl› karfl›-
ya kalan Assur M›s›r’la ilgilenememifltir. Psammetikos (‹.Ö. 664-610) M›s›r’›n birli-
¤ini tekrar sa¤lam›flt›r. Soylular, görkemli mezarlara gömülmüfller, büyük boyutlu
tap›naklar infla edilmifl ve ilk kez büyük bir donanma oluflturulmufltur. Ayr›ca
Psammetikos, Yunanl› kolonistlerin ‹.Ö. 620 y›l›nda Sais flehri yak›nlar›nda Nauk-
ratis ticaret kolonisini kurmalar›na izin vermifltir. 

Firavun Amasis (‹.Ö. 570-526) zaman›nda ise M›s›r son parlak dönemini yafla-
m›flt›r. Amasis’in ölümünden hemen sonra Persler, ‹.Ö. 525’te Kral III. Psammeti-
kos komutas›ndaki M›s›r ordusunu yenmifl ve M›s›r’› bir Pers eyaleti (satrapl›k) ola-
rak kendilerine ba¤lam›flt›r. Persler 27 ve 31. Sülaleleri kurmufllard›r. ‹.Ö. 332 y›l›n-
da Büyük ‹skender’in M›s›r’› ele geçirmesiyle Pers egemenli¤i son bulmufltur. Ülke
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‹.Ö. 332-323 tarihleri aras›nda Büyük ‹skender ‹mparatorlu¤u’na, ‹skender’in ölü-
münden sonra komutanlar›ndan I. Ptolemaios taraf›ndan kurulan Ptolemaioslar
Devleti’ne ba¤lanm›fl, ‹.Ö. 30 y›l›nda Ptolemaioslar Devleti’nin Roma taraf›ndan or-
tadan kald›r›lmas›ndan sonra bir Roma eyaleti hâline (Aegyptus) gelmifltir. Bizans
Dönemi’nden sonra, ‹.S. 640’larda Araplar›n eline geçmifltir.

Devlet Yönetimi
M›s›r, di¤er Ön Asya krall›klar› gibi mutlak bir krall›kt›. Firavun sözcü¤ü büyük ev
anlam›ndad›r. Bu sözcü¤ün kral anlam›nda kullan›lmas› Yeni Krall›k Dönemi’nden
itibaren kabul görmüfltür. Firavun, tanr›lar›n yan›nda gösterilir ancak tanr› de¤ildir.
Tanr›n›n yeryüzündeki temsilcisidir. Horus’u temsil eder, Günefl Tanr›s› “Ra” n›n
o¤ludur. Orta Krall›k zaman›nda firavunlar tanr› olarak görülmez, aksine firavun-
lu¤unun tanr›lar taraf›ndan onaylanmas› gerekirdi. Yeni Krall›k zaman›nda yafla-
yan firavunlar ise tanr›sallaflt›r›lm›flt›r. Firavun, tanr›n›n temsilcisi olarak toprakla-
r›n, mallar›n ve insanlar›n sahibidir. Firavunun insanlar›n hizmetinde besleyici ol-
ma, hak hukuk sa¤lama ve savaflç›l›k gibi ifllevleri olmas› gerekiyordu. Hükümdar,
uyruklar›n› beslemekle ve ihtiyaçlar›na göre donatmak, adaleti sa¤lamak ve yasa-
lar› yapmak ile görevlidir. Ayn› zamanda ordunun baflkomutan›d›r. Tanr›lar›n tap›-
naklar›n› infla etmek, geniflletmek, ayn› zamanda da kültlerine nezaret etmek zo-
rundad›r. Firavunun tanr›lardan ald›¤› meflruiyeti genellikle babadan o¤ula ya da
kardeflten kardefle geçer. Erkek vâris olmamas› durumunda kraliyet ailesinden bir
k›zla evlenen erkek krall›¤a sahip olabilirdi.

Firavundan sonra en önemli kifli, firavunun yard›mc›s› olan vezirdi. Merkezden
atanan eyalet valileri, kral ad›na ülkeyi yöneten vezire karfl› sorumluydular. Vezir,
ayn› zamanda baflyarg›çl›k görevini yürütüyordu, ekonomiden, hazineden ve bü-
tün yap› ifllerinin denetiminden sorumluydu. 18. Sülale krallar›ndan II. Amenofis
(‹.Ö. 1427-1401) Dönemi’nden bafllayarak, yönetim sorumlulu¤unu ülkenin kuze-
yinde ve güneyinde iki vezir paylaflm›flt›r.

Yeni Krall›k Dönemi’nde geliflen ordu, kral›n o¤lu olabilen bir baflkomutan ta-
raf›ndan yönetilmifltir.

Memurlar okuma yazma bilenler aras›ndan seçiliyordu. Tarla s›n›r› ölçme, ver-
gi toplama, hukuk ve ordu ile ilgili ifllere bakarlard›. M›s›r, güçlü dönemlerde eya-
letlere bölünerek idare edilmekteydi. Her eyaletin bafl›nda firavun taraf›ndan tayin
edilmifl bir vali bulunurdu. Bir baflka s›n›f olan rahipler din gücünü ellerinde bu-
lunduruyorlard›. Memurlar ve rahipler devletin gücünü kaybetti¤i zamanlarda nü-
fuz mücadelelerine giriflmifllerdir. 

Memurlar ve rahiplerin alt›nda çok genifl bir çiftçi tabakas› vard›. Mülk ve top-
rak daha Eski Krall›k Dönemi’nden itibaren devlet mal› say›l›yordu. Çiftçi tabakas›
ço¤unlukla ba¤›ml› durumdayd›. Bunlardan baflka zanaatkârlar da baflka bir s›n›f›
oluflturmaktayd›. ‹.Ö. 2. biny›ldan itibaren köleler de görülmeye bafllar. Ancak M›-
s›r’da köleli¤in ekonomik bak›mdan özel bir önemi olmam›flt›r.

Eski M›s›r’da yönetim flekli neydi? Devlet yönetiminin en üstünde kimler vard›?
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ESK‹ MISIR’DA B‹L‹M VE YAZI

Eski M›s›r’da bilim ve yaz›y› ö¤reneceksiniz.

Bilim
M›s›rl›lar›n matematik bilgisi Mezopotamyal›lar›nkinden daha düflük düzeyde idi.
Matematik, tay›nlar›n paylaflt›r›lmas› gibi idari görevler nedeniyle gelifltirilmifltir.
Farkl› görevler yapan kiflilerin, paylar› da farkl›yd›. M›s›rl›lar pay› birden büyük
olan kesirleri hesaplarken zorluk çekiyorlard›. 7/8’i ifade etmek istediklerin-
de1/2+1/4+1/8 fleklinde gösterirlerdi. Aritmetik bilgileri de basit düzeyde idi. An-
cak geometri konusunda ileri düzeyde bilgiliydiler. M›s›r geometrisi baz› problem-
lerin çözümleriyle alan ve hacim ölçüsü fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellik-
le taflk›nlardan sonra Nil kenar›ndaki tarla s›n›rlar›n›n saptanmas›nda geometri
çok önemliydi. M›s›rl›lar kenar uzunluklar›n›n oran› 3, 4, 5 olan üçgenin hipote-
nüsünün karfl›s›ndaki aç›n›n dik aç› oldu¤unu biliyorlard›. Baz› bilim adamlar› M›-
s›rl›lar›n Pisagor Teoremi’ni bildiklerini düflünmektedirler. Pi say›s›n› gerçek de¤e-
re (3.1416) çok yak›n olarak 3,16 olarak hesaplam›fllard›. Bir üçgenin alan›n› da
hesaplayabiliyorlard›.

Eski M›s›r’da yaflayan insanlar t›p konusunda da baz› bilgilere sahiptiler. Yaflam
süresi azd›. Çocuklar›n anne sütünden kesildikleri yafl olan 3 yafl›nda çocuk ölüm-
lerinin yüzdesi çok yüksekti. Genellikle ortalama ömür 29 y›ld›. Parazit hastal›kla-
r›, verem, difl eti iltihab› yayg›n görülen rahats›zl›klard›. M›s›rl› doktorlar›n k›r›kla-
r› ve aç›k yaralar› iyilefltirebildikleri saptanm›flt›r. Ancak insan vücudunun nas›l ça-
l›flt›¤›na iliflkin bilgileri geliflmemifltir. Kalbin vücudun merkezi oldu¤u, kan yan›n-
da salya, idrar ve sperm gibi s›v›lar›n da kalpten ç›kt›¤› düflünülmekteydi. M›s›rl›-
lar›n ‹.Ö. 3000’lerde gelifltirdikleri M›s›r takvimi, Dünya Kültür Tarihi aç›s›ndan
önemli olmufltur. Nil Nehri’nin periyodik taflk›nlar›na dayanan bir takvimdir. Bu
takvime göre bir y›lda dörder ayl›k 3 mevsim (Taflk›n, Ekin, Hasat) vard›. Buna da-
yanarak bir y›l› 30 günlük 12 aya bölmüfller, buna 5 gün ekleyerek 365 günlük bir
günefl y›l› gelifltirmifllerdir. Ancak 365 güne ilaveten alt›flar saatten 4 y›lda bir olu-
flan “art›k gün” olmad›¤› için M›s›rl›lar›n günefl y›l› her dört y›lda bir 1 gün geri ka-
l›yordu. Daha sonra Julius Caesar bu takvime her dört y›lda bir fazla gün ekleye-
rek, M›s›r takviminin bir y›ldaki 6 saatlik hatas›n› düzeltecektir. ‹.S. 1582’de Papa
XIII. Gregor taraf›ndan yap›lan düzeltme sonucunda, bugün hâlâ kulland›¤›m›z
Gregoryen takvimi ortaya ç›km›flt›r.

M›s›rl›lar basit günefl saatleri de yapm›fllard›r. Üzerlerinde saati gösteren çizgi-
ler vard›r ve güneflin gölge uzunlu¤una göre saat tespit edilebiliyordu. 

Eski M›s›r takviminin Dünya Kültür Tarihi aç›s›ndan önemi nedir?

Yaz›
Eski M›s›r’da ‹.Ö. 3000 y›l› civar›nda yaz› ortaya ç›km›flt›r. Baz› araflt›rmac›lar M›s›r-
l›lar›n yaz›y› Mezopotamyal›lardan ö¤rendiklerini düflünmektedirler. M›s›rl›lar yaz›-
y› Mezopotamya’dan ö¤renmifl olsalar bile, taklitçi olmam›fllar ve kendilerine özgü
bir yaz›y› gelifltirme baflar›s›n› göstermifllerdir. Her iki yaz› sistemi aras›nda büyük
farklar olmas› bunu aç›kça kan›tlamaktad›r. Yaz› M›s›r’da da Sümerlerde oldu¤u gi-
bi eflyan›n fleklini çizmekle bafllam›flt›r. Ancak Sümer yaz›s›ndan farkl› olarak M›s›r
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Gregoryen Takvimi: Miladi
takvimin yanl›fl oldu¤unu
düflündü¤ü yerlerini 
düzeltmek için Papa XIII.
Gregor taraf›ndan yapt›r›lan
takvimdir. 1582 y›l›nda
kabul edilmifltir Julien
takvimine 10 gün ilave
edilmifltir; 5 Ekim günü, 15
Ekim olarak kabul edilmifltir.
O gün cumad›r ve bu
de¤iflmemifltir. Günefl
sistemi takvimler içinde
yanl›fl› en az olan takvimdir.
Bir senede 24 saniye hata
oluflur yani takvim 
hesaplamas›nda 1 günlük
hatan›n ortaya ç›kmas› için
3600 y›l geçmesi gerekir.
Jülyen ve Gregoryen 
takvimlerini birbirine
çevirmek için 13 gün ilave
etmek ya da ç›karmak
gerekir. Bunun nedeni iki
takvim aras›ndaki fark›n her
400 y›lda 1 gün artmas›d›r.
2100 y›l›ndan sonra bu fark
14 güne ç›kacakt›r.
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hiyeroglifi temelde resim biçimindedir. En basit düzeyde hiyeroglif, yaz›c›n›n ifade
etmek istedi¤i nesnenin resmedilmesi biçiminde oluflmufltur. Buna piktogram de-
nir. Bir insan anlat›lacaksa insan resmi, bal›k anlat›lacaksa bal›k resmi çizilirdi. Pik-
togram›n sesi ayn› zamanda uzun bir sözcü¤ün içinde hece olarak da kullan›labi-
lirdi. Piktogramlar, soyut kavramlar› da temsil edilebilirdi. Örne¤in bir papirus ru-
losu, “yazmak” anlam›ndad›r.

Hiyeroglif yaz› (Eski Yunanca: hieros: kutsal, graphikos: oyma=hieroglyphikos)
özellikle kutsal metinlerin tafla kaz›nmas›nda kullan›lan resmî bir yaz›yd›. M›s›r ya-
z›l› belgelerinin büyük bir k›sm›n› oluflturan yönetim ve hukuk metinlerinin yaz›-
m›nda gün geçtikçe en yayg›n hiyeroglif iflaretleri k›salt›larak kullan›lmaya bafllan-
d›. Zamanla bu k›saltmalar ço¤al›nca hiyerogliften tümüyle farkl› bir yaz› olan hi-
yeratik yaz› ortaya ç›kt›. Hiyeroglif yaz›ya göre çok daha k›sa sürede yaz›labili-
yordu. Hiyeratik yaz› ‹.Ö. 200’e kadar kullan›lm›flt›r. ‹.Ö. 700’den sonra hiyeratik
yaz›n›n basitlefltirilmifl hâli olan demotik (Eski Yunanca: demotikos: halkla ilgili)
denilen halk yaz›s› ortaya ç›km›flt›r. Bu yaz› halkla ilgili hukuki metinlerde kulla-
n›lm›flt›r. ‹.S. 3. yüzy›ldan itibaren demotik yaz›n›n yerine kopt yaz›s› denilen bir
yaz› türü kullan›lm›flt›r.

M›s›r hiyeroglifleri 1822 y›l›nda Eski M›s›r Uzman› ve Dilbilimci Jean-François
Champollion taraf›ndan çözülmüfl ve Eski M›s›r tarihi ve uygarl›¤› ile ilgili pek çok
güvenilir bilgiye ulafl›lm›flt›r. M›s›r yaz›s›n›n belirgin özelli¤i, onun her zaman asl›-
na ba¤l› kalm›fl olmas› ve basit iflaretlerden oluflmufl olsa bile Fenike, Eski Yunanca
ve günümüzün modern dillerinin yaz›lar› gibi alfabetik olmas›d›r. Bu yaz›, daha
sonra oluflan komflu alfabetik yaz›lar› ve Fenike yaz› sistemlerini, harf yaz›s› fikri
bak›m›ndan etkilemifltir. 

Eski M›s›r’da yaz›c› okullar› da vard›. Çünkü çeflitli devlet kurumlar›nda çal›fla-
cak memurlar›n okuma yazma bilmesi gerekmekteydi. Saray, ordu ve tap›naklarda
yaz›c› okullar› aç›lmaktayd›. Ö¤retmenler, ço¤unlukla rahiplerdi. Küçük köylerde
ise yaz›c›lar ailelerine ve akrabalar›na okuma yazma ö¤retirlerdi. Ö¤rencilere ön-
celikle hiyeratik yaz›, daha sonra daha karmafl›k olan hiyeroglif yaz› ö¤retilirdi.
Ö¤renme süreci uzundu. Baz› M›s›r kaynaklar›na göre bu süre 12 y›la kadar ç›k›-
yordu. Ö¤renilmesi gereken yüzlerce iflaret vard› ve hiyeroglif yazmak bafll› bafl›-
na bir sanat hâline gelmiflti. Hiyeroglif yazabilmek büyük bir sayg›nl›k kazanmak
anlam›na geliyordu ve yöneticilik görevine do¤ru giden yolu aç›yordu. Okuma
yazma ö¤renen ö¤renciler co¤rafya, matematik, edebiyat, tarih, ticaret, din ve ana-
tomi dersleri de görüyorlard›. 

M›s›rl›lar yaz› yazmak için papirüsleri kullan›yorlard›. Papirüs, Nil Nehri’nde
yetiflen saz türü bir bitkidir. Bitkiyi kâ¤›t hâline getirmek için, gövdesinden ince fle-
ritler kesilir, düz bir zemine önce yatay daha sonra dikey olarak dizilir ve presle-
nerek kurutulurdu. Yaklafl›k 48x43 cm boyutlar›ndaki her tabaka uç uca eklenerek
40 m uzunlu¤a kadar ulaflan papirüs rulolar› yap›labilirdi. Yaz›, yatay fleritlerin ol-
du¤u yüze, siyah mürekkep kullan›larak, kolonlar hâlinde yaz›l›r, önemli sözcük-
lerin alt› k›rm›z› afl› boyas›yla çizilirdi. Papirüsler yaz›ld›ktan sonra rulo hâlinde
saklan›rlard›. Pahal› ve nadir bulunan bir malzemeydi. Üzerine yaz› yazmak da be-
ceri isteyen bir iflti. Bu nedenle okullarda ö¤renciler kopya etmeleri için verilen
metinleri, ödevlerini çanak çömlek parçalar› ya da kireç tafl› parçalar› üzerine ya-
z›yorlard›. Yeni Krall›k zaman›nda tahta tabletler de kullan›lm›flt›r.

Eski M›s›r’da kullan›lan yaz› tipleri nelerdir?

58 Uygar l ›k  Tar ih i

Hiyeratik Yaz›: Kutsal yaz›.
Hiyerogliflerin el yaz›s› hali
olarak düflünülmelidir. M›s›r
rahipleri ve katipler
taraf›ndan kay›t tutmak için
kullan›lm›flt›r.

Kopt Yaz›s›: Hristiyan
M›s›rl›lar›n (k›pti) Yunan
alfabesine yapt›klar› 6
harflik ilave ile oluflan yaz›.
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ESK‹ MISIR M‹MAR‹S‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

Eski M›s›r mimarisinin özelliklerini ö¤reneceksiniz.

Eski M›s›r mimarisi, an›tsal örnekleri olan mezarlar ve tap›nak yap›lar›nda yo¤un-
laflm›flt›r. Saray yap›lar› ise günümüze kadar korunamam›flt›r.

Mezarlar
M›s›r krallar› ‹.Ö. 3000’lerde kerpiçten yap›lm›fl mastaba ad› verilen mezarlara
gömülmüfllerdir. Dik bir kuyu içinde, zemin seviyesinin alt›nda bir mezar odas›
bulunur. Mezar odas›n›n tam üzerinde zemin seviyesinde dikdörtgen planl›, ker-
piç ya da tafltan bir yap› yer al›r. Yap›n›n do¤u yüzüne ölünün ruhunun (Ka) ge-
çebilece¤ine inan›lan sahte kap› yap›l›rd›. Buras› asl›nda küçük bir odayd›. Kap›-
n›n üzerinde ölünün unvan› ve ad› yaz›l›rd›. 3. Sülale zaman›nda oda geniflletil-
mifl, 4. Sülale zaman›nda ise oda içine bir sunak eklenmifltir. Sunak üzerine yiye-
cek maddelerini sembolize eden maddeler ya da gerçek yiyecekler b›rak›l›rd›.
Ayr›ca odaya ölünün heykel ve heykelcikleri konulurdu. E¤er ölünün mumyas›
bozulursa, ruhun bu heykellerden birinin içine girece¤ine inan›l›rd›. Oda duvar-
lar› günlük hayattan al›nan resimlerle süslenmifltir. Halk tabakas› da mastabalara
gömülmüfltür. Halka ait mastabalarda, oda duvarlar›nda ekim, hasat, ba¤ bozu-
mu, hayvanc›l›k, bal›kç›l›k, avc›l›k, dokumac›l›k gibi ifller bafltan sona kadar bir
film fleridi gibi her afla-
mas› (ekme, biçme, bal-
yalama) ile resmedilmifl-
tir. Bunlar›n yan›nda
oyunlar, danslar, yelken-
liler gibi sahneler de var-
d›r. Bu sahnelerde me-
zarda yatan kifli, faaliyet-
leri bizzat yönetir flekil-
de gösterilmifltir. Daha
sonra 6. Sülale zaman›n-
da mezar odalar›nda du-
var resimleri yan›nda
ölünün biyografisi de yer
alm›flt›r. Mastabalar pira-
mitlerin yak›n›na infla edilmifllerdir.

M›s›r’da 3. Sülale’den itibaren krallara büyük mastabalar fleklinde mezarlar
yap›lmaktayd›. Firavun Coser’in ünlü basamakl› piramidi ‹.Ö. 2630’larda yap›l-
m›flt›r ve kral mezarlar›n›n ilk an›tsal örne¤idir. Coser’in veziri olan mimar ‹mho-
tep, Sakkara’da, tafltan bir mastaban›n üzerine bir di¤erini infla ederek basamak-
l› piramidi yapm›flt›r. Bu piramitte gömü odas›, toprak hizas›n›n alt›ndad›r. M›s›r
firavunlar› ‹.Ö. 2630 ile 1640 y›llar› aras›nda kendilerine piramit biçiminde me-
zarlar yapt›rm›fllard›r. Bu tipte büyük mezar an›tlar›, firavunlar›n ölümlerinden
çok önce yap›lmaya bafllanmaktayd›. Piramitlerin iki ana türü vard›: Basamakl›
piramitler ve Gerçek piramitler. Gerçek piramitler 4. Sülale’den itibaren yap›l-
maya bafllanm›flt›r. Bunlar basamakl› piramitlerin geliflmesi sonucu ortaya ç›k-
m›fllard›r. Basamakl› piramitten, gerçek piramit mezar an›tlar›na geçifl, 4. Süla-
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le’nin ilk firavunu Snefru’nun Memfis’in 50 km kuzeyindeki Meidum’da ve Dah-
flur’da yapt›rd›¤› piramit mezarlarda görülebilmektedir. Ancak mimarlar henüz
tam bir piramit yapmay› baflaram›yorlard›. Meidum’daki piramidin üst k›sm› e¤i-
mi art›r›larak bitirilebildi¤inden bu piramit e¤ik olmufl ve e¤ri piramit olarak ad-
land›r›lm›flt›r. 4. Sülale firavunlar›ndan Snefru’nun o¤lu olan Keops, Gize plato-
sunda tam bir piramit yapt›rmay› baflarm›flt›r. Bugüne kadar yap›lm›fl en büyük
piramit olan bu piramidin yan›nda yer alan o¤lu Kefren ve Mikerinos’a ait pira-
mitler daha küçük boyutlardad›r. Bu piramit mezarlar tafltan infla edilmifllerdir.
Antik dünyan›n 7 harikas›ndan biri olan Keops Piramidi’nin kenar uzunlu¤u 230
m, yüksekli¤i 146 m’dir. Her üç piramit de Eskiça¤’da soyulmufltur.

Piramitler tek bafllar›na durmazlar, bir cenaze kompleksinin parças›d›rlar. Ör-
ne¤in Kefren’in piramit mezar›n›n do¤u kenar›nda cenaze töreninin yap›ld›¤› bir
tap›nak ve tap›na¤a ulaflan üzeri kapal› bir koridor bulunmaktad›r. Keops’un pira-
midinin do¤usunda ve bat›s›nda mastaba mezarlar bulunmaktayd›. Kral ailesinden
gelenler do¤u kesimindeki mezarlara, yüksek görevliler ise bat› kesimdeki mezar-
lara gömülmüfllerdir.

5. Sülale firavunlar› piramitleri daha küçük ölçekte yapt›rm›fllard›r. Piramit ya-
p›m› Orta Krall›k Dönemi’ne kadar devam etmifltir. Piramitlerin her türlü çabaya
ra¤men kolayl›kla soyulmas›, piramidin alt›na ya da içine infla edilen mezar odala-
r›ndaki hediyelerin, mezar soyguncular› taraf›ndan talan edilmesi üzerine, Orta ve
Yeni Krall›k zamanlar›nda kaya mezarlar›na a¤›rl›k verilmifltir. Orta Krall›k zama-
n›nda Deir el-Bahri’de yap›lan Mentuhotep’in kaya mezar› ve Yeni Krall›k zama-
n›nda Haçepsut’un Deir el-Bahri’deki kaya tap›nak mezar› bunlar›n an›tsal örnek-
leridir. Yeni Krall›k Dönemi’nde mezar soyguncular› nedeniyle kaya mezarlar› çok
gizli yerlere yap›lm›fllard›r. Krallar Vadisi’nde bulunan gizli kaya mezarlar› koridor-
lar, gizli geçitler, sahte mezar odalar› ve gerçek mezar odas›ndan oluflacak flekilde
karmafl›k yap›da yap›lmaya bafllam›fllard›r. 

Geç dönemde ise an›tsal mezarlar yerine büyük lahitler kullan›lm›flt›r.
Halk tabakas› da krallar› gibi Yeni Krall›k Dönemi’nde kayal›klar içine oyulan

mezar odalar›na, geç dönemde de lahitlere gömülmüfllerdir.

Tap›naklar
Erken devirde yap›lm›fl olan tap›naklar konusunda çok az bilgimiz vard›r. Hiera-
konpolis flehrinde yuvarlak planl› bir tap›na¤a ait izler bulunmufltur. Eski Krall›k
zaman›nda yap›lm›fl tap›naklar›n en güzel örnekleri Günefl Tanr›s› Ra için yap›lan-
lard›r. 5. Sülale krallar›ndan Neuserre taraf›ndan Abu Gurab’da yapt›r›lan Günefl
Tap›na¤› en güzel örneklerden biridir. Tap›na¤›n en belirgin özelli¤i içinde bir su-
na¤›n bulundu¤u aç›k avlu ve günefl tanr›s›n›n simgesi olan kal›n bir dikili taflt›r.
Tap›nak alan›n› s›n›rlayan duvarlar›n d›fl›nda piflmifl topraktan bir kay›k vard›r. Es-
ki M›s›rl›lar, Günefl Tanr›s› Ra’n›n gece bu kay›¤a binerek gece yolculu¤una ç›kt›-
¤›na inan›yorlard›. 5. Sülale’nin bütün firavunlar› bu tür günefl tap›naklar›n› pira-
mitlerinin yan› bafl›na yapt›rm›fllard›r. 

Orta Krall›k zaman›ndan kalan tap›naklar›n ço¤u orijinal planlar›n› koruyama-
dan günümüze kadar gelmifllerdir. Bunlar›n baz›lar› Hiksoslar taraf›ndan tahrip
edilmifl, baz›lar› da 18. Sülale krallar› taraf›ndan gelifltirilmifllerdir. Deir el- Bahri’de
bulunan Mentuhotep Tap›na¤›, Orta Krall›k zaman›ndan günümüze kadar bozul-
madan gelebilen tap›naklardan biri olarak gösterilmektedir. Kayal›k bir da¤›n ya-
mac›na yap›lan tap›nak, ölen insanlar için yap›lan ayinlerde kullan›lan bir tap›nak-
t›r. Bir baflka deyiflle tap›nak, ölü kültü ile ilgilidir.
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Yeni Krall›k zaman›nda tap›naklar, büyük tanr›lara adananlar ve ölü kültü ile il-
gili mezar tap›naklar› olmak üzere iki tiptir. Firavun Hatflepsut’un Deir el-Bahri’de
Krallar Vadisi’nde bulunan terasl› tap›na¤› ve II. Ramses’in Ramseseum’u ölü kül-
tü ile ilgili tap›naklard›r. 

Büyük tanr›lara adanan tap›naklar ise Yeni Krall›k zaman›nda çok önem kazan-
m›flt›r. Ülke d›fl›na sefere ç›kan M›s›r krallar› yapt›klar› savafllarda baflar› kazand›k-
lar› zaman tanr›lara flükranlar›n› sunmak için yeni tap›naklar yapt›rm›fllar ya da es-
kilerini gelifltirmifllerdir. Karnak ve Luksor tap›naklar› bu türde tap›naklar›n en gü-
zel örnekleridir.
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fiekil 3.5

Günefl teknesi

Maviler Odas›

Mabed

mihrap

(surk)

aç›k avlu

koridor

büyük kesim evi

tu¤la özel
evler

depolar

küçük kesim evi

obelisk

yukar› tap›nak

yolu

Abu Gurab Günefl
Tanr›s› Tap›na¤›

Kaynak: Baines, J.-J.
Malek, Eski M›s›r,
‹stanbul, 1986, s.
150.

fiekil 3.6

Luksor Tap›na¤›     

Kaynak: www.richard-

seaman.com/Wallpaper/Travel/Egyp

t/index.html 23.02.2011



II. Ramses taraf›ndan büyük tanr›lar için kaya tap›naklar› da yapt›r›lm›flt›r. Bun-
lar›n en güzel örne¤i Abu Simbel’de bulunan kaya tap›na¤›d›r. Ön cephesinde 20
m yüksekli¤inde oturur durumda II. Ramses’in 4 heykeli bulunmaktad›r. Tap›na-
¤›n iç duvarlar›na Kadefl Savafl›’n› tasvir eden renkli resimler yap›lm›flt›r.

Saray yap›lar›n›n hemen hemen hepsi kerpiçten yap›ld›klar› için günümüze ka-
dar gelememifllerdir. Özellikle Yeni Krall›k Dönemi’nde Teb flehri saray yap›lar›
önemliydi.

ESK‹ MISIR D‹N‹ VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLER‹

Eski M›s›r dini ve ölü gömme geleneklerini ö¤reneceksiniz.

Din
Din, M›s›r kültürünün tümünü kapsar. Krallar tanr›lara karfl› dinsel görevlerin ya-
p›lmas›n› sa¤lar. Tanr›lara duyduklar› hayranl›¤›, sayg›y› dile getirirler, onlara çe-
flitli sunular yaparlar ve niteliklerini överler. Dinî tap›n›mlar rahipler taraf›ndan yü-
rütülüyordu. Tanr›lar da buna karfl›l›k krala ve ülkenin insanlar›na iyilik bahfleder-
lerdi. Önemli kült merkezleri aras›nda Heliopolis, Memfis, Abidos ve Teb flehirle-
ri say›labilir.

Sülalelerden önceki dönemde hayvan biçimli tanr›lar vard›. Bunlar totem din
inan›fl›ndan kaynaklanmaktayd›. Totemler zamanla nomelerin tanr›lar› düzeyine
yükselmifllerdir. Daha sonra tanr›lar insan biçiminde düflünülünce hayvan totemle-
rinin baz› uzuvlar› insan vücuduna eklenmifltir. Böylece hayvan bafll› insan vücut-
lu tanr› betimlemeleri ortaya ç›km›flt›r. 

Belli bafll› M›s›r tanr›lar› flöyleydi: Gök Tanr›ças› Nut; Yer Tanr›s› Geb; Hava
Tanr›s› fiu; Gökyüzü Tanr›s› fiahin Bafll› Horus, Günefl tanr›lar› fiahin ya da fiahin
Bafll› Ra, Amon ve Aton; Ay Tanr›s› Hons; Timsah ya da Timsah Bafll› Sular›n Tan-
r›s› Sobek; Apis Bo¤as›; Bal›kç›l Kuflu Bafll› Yazma ve Sayma Tanr›s› Thoth; Ya-
ban Efle¤i Bafll›, Düzensizli¤in, Çöllerin, F›rt›nalar›n ve savafl›n tanr›s› Set; Mum-
yalama ile ilgili Nekropolis Tanr›s›, Çakal Bafll› Anubis; Ölüm ve Öbür Dünya
Tanr›s› Osiris; Osiris’in Kar›s› Koruyucu Tanr›ça ‹sis; Aslan ya da Kedi Bafll› Savafl
Tanr›ças› Bastet; Mumya Biçimli ‹nsan fieklinde Bereket Tanr›s› Min; Aile Tanr›s›
ve Genç K›zlar›n Koruyucusu Bes; Su Ayg›r› ve Hamile Kad›n Vücudu Kar›fl›m›
Olan Hamile Kad›nlar›n Koruyucusu Taveret, Do¤ruluk ve Adalet Tanr›ças› Ma’at.

IV. Amenofis (Eknaton) Günefl Tanr›s› Aton dinini önermifl ancak günefli tek
tanr› olarak kabul ettirmeye dayal› bu dini yaymakta baflar›l› olamam›flt›r. Onun
ölümünden sonra eskiden oldu¤u gibi Amon dinine geri dönülmüfltür.

Ölü Gömme Gelenekleri 
M›s›r’da yaflam süresi k›sa oldu¤u için yirmili yafllar›na ulaflacak kadar uzun yafla-
yanlar mezarlar›n› planlamaya bafllarlard›. Ölen kiflinin ölümden sonraki yaflam›na
karar verilen bir duruflma, tanr›lar kat›nda yap›l›rd›. Duruflmaya Osiris baflkanl›k
ederdi. Duruflmada ayr›ca ölünün önünde yalvarmak zorunda oldu¤u k›rk iki yar-
g›ç bulunurdu. 

Anubis ölümlüler ülkesinde gerçeklefltirilen kalbi teraziye koyma seromonisine
de efllik ederdi. Ölünün kalbini terazinin bir gözüne koyard›.
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Terazinin di¤er taraf›na da dürüstlü¤ü ifade eden bir tüy konulurdu. Kalp tüy-
den daha hafif gelirse kiflinin iyi bir hayat geçirdi¤i kabul edilirdi ve yeni hayat›na
geçifline izin verilirdi. Kalp tüyden a¤›r gelirse, günahkâr ölünün kalbi korkunç bir
canavar taraf›ndan yutulurdu. Bu s›rada bütün olup biteni tanr›lar›n kâtibi tanr›
Thoth yazarak not al›rd›.

Sülaleler öncesi dönemde ölüler çöl kenar›na aç›lan çukurlara gömülüyor ve s›-
cak kum cesedin nemini alarak, kurumas›na neden oluyordu. Bunu tesadüfen gö-
ren M›s›rl›larda, öldükten sonra ruhun bedene tekrar girip öbür dünyada yaflama-
ya devam edebilmesi için, bedenin korunmas› gerekti¤i inanc› geliflti. Bu nedenle
cesetlerin mumyalanmas› gerekiyordu. Sülalelerin bafllang›c›ndan hemen önce ce-
setler sandukalara konulmaya baflland› ve kum ile temas kesildi. Bu nedenle de
cesedi korumak için mumyalama tekni¤i gelifltirildi. Mumyalama iflleminin gerçek-
lefltirildi¤i mekân tafl›nabilir, ölünün evi yak›n›na kurulan bir çad›r veya tap›naklar-
la ba¤lant›s› olan özel bir mumyalama yeriydi. 

Öncelikle vücut y›kan›yordu. Daha sonra özel bir masaya yat›r›l›yordu. Burun
deli¤inden çengele benzeyen bir alet yard›m› ile beyin ve iç organlar d›flar› ç›kar›-
l›rd›. Vücut içindeki yumuflak k›s›mlar›n ç›kar›lmas›n›n nedeni çürümeyi önlemek-
ti. Göz ve yanaklar›n çökmemesi için bu yumuflak k›s›mlara keten tamponlar ko-
nuluyor, ölünün göz kapaklar› da kapat›l›yordu. Kar-
n›n sol alt k›sm›nda küçük bir yar›k aç›larak mide,
karaci¤er, akci¤er ve ba¤›rsaklar ç›kar›l›yordu. Kalp
vücut içinde b›rak›l›yordu.

Bu organlar natron ile kurutulduktan sonra
kanopik ad› verilen 4 adet vazo içine konulurdu.
Bu vazolar Osiris ve ‹sis’in o¤lu olan Horus’un 4
o¤lunun bafl›n› temsil eden figürler fleklindeydi.
Çakal bafll› Duamutef mideyi, flahin bafll› Kebehse-
nuf ba¤›rsaklar›, maymun bafll› Hapy akci¤eri, in-
san bafll› olan ‹mset karaci¤eri korurdu.

Boflalan yerler hurma flarab› ve bitkilerle y›ka-
n›yordu. Bir çeflit tuz olan natron vücut içine ve
d›fl›na konularak 40 gün bekletiliyor ve vücudun
nemi al›n›yordu.

Vücut bu ifllemlerle kurutulduktan sonra, ya¤la-
n›r, erimifl reçine sürülür ve keten bezlerle sar›l›rd›.
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fiekil 3.7

Osiris
baflkanl›¤›nda
ölüler mahkemesi      

Natron: Karbonat, 
bikarbonat, klorid ve sodyum
sülfat kar›fl›m›. Nil Nehri’nin
kenar›nda do¤al olarak
bulunuyordu.

fiekil 3.8

Mumya ve Ahflap
Sanduka.

Kaynak: Baines, J.-
Malek, J. (1986)
Eski M›s›r, ‹stanbul
s. 216.



Sarg›lar aras›na muska ve tak›lar konulurdu. Haz›rlanan mumya ahflap bir tabuta,
ancak ölen kralsa biri alt›ndan di¤er ikisi ahflaptan 3 tabut içine konurdu ve bu ta-
butlar›n hepsi son kez tafl bir lahitin içine yerlefltirilirdi. Kanopik vazolar da yan›-
na koyulurdu. Mumyalama ifllemi toplam 70 gün sürerdi.

Mumyalama sadece insanlara de¤il kutsal say›lan kedi, bo¤a, timsah gibi hay-
vanlara da yap›l›rd›. 

Mumyalama ayinlerine kat›lan kifli say›s›, o kiflinin toplum içindeki statüsünü
gösterirdi. Zengin kifliler para ödeyerek ilahi okuyan Kiten adl› kad›nlar tutarlard›.
Kurban edilecek hayvanlar› tafl›yan Saptis denilen kifliler de vard›. Üzerine panter
veya kaplan postu takan Sem adl› rahip ve ölü yak›nlar›, sandala binerek Nil’ in di-
¤er taraf›ndaki mezarlar bölgesine geçerlerdi.

Bu ayinler dizisinin en önemli k›sm› özel bir aletle yap›lan, mumyan›n a¤z›n›
açma törenidir. Böylelikle mumya ikinci hayat›nda yiyip, duyup, görebilecekti. Bu
ifllemden sonra mezar haz›rlan›r, kiflinin özel eflyalar›, günlük k›yafetleri, yemek-
ler, sabti, flavati veya usepti ad› verilen heykelcikler ve papirüse yaz›lm›fl Ölüler Ki-
tab› konulurdu. Useptiler, ölü öbür dünyada angarya bir ifl yapmaya ça¤›r›ld›¤›n-
da onun vekili olarak görev yapacak olan iflçilerdi. Böylelikle ölü öbür dünyadaki
yaflam›na u¤urlan›rd›.
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Firavun
Tutankamon’un
mezar›ndan a¤›z
açma törenini
gösteren duvar
resmi.

Kaynak:
http://myweb.usf.edu/~ammason/M

urder%20Myth.html. 16.05.2011
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Eski M›s›r tarihinin genel hatlar›n› ve devlet ör-

gütünün iflleyiflini aç›klay›n›z.

Eski M›s›r Kültürü Nil Vadisi’nde geliflmifltir. Dar
ve birkaç km genifllikte olan vadi, kuzeyde Del-
ta Bölgesi’nden güneyde Assuan’daki birinci ça¤-
layana kadar uzan›yordu. M›s›r, kuzeydeki Afla¤›
M›s›r (Nil Deltas›) ve güneyde vadi boyunca uza-
nan Yukar› M›s›r olmak üzere iki ayr› bölümden
oluflur. Bat› ve do¤uda çöllerle çevrilmifl olup
do¤uda k›y›ya paralel uzanan s›rada¤larla K›z›l-
deniz’den ayr›lm›flt›r. Ülkenin güneyi ça¤layan-
larla kuflat›lm›flt›r. Bu bölgede bulunan kayal›k-
lar geçifli zorlaflt›rmaktad›r. Ça¤layanlar›n güne-
yinde ise Nubya yer almaktayd›. Dünyan›n en
uzun nehri olan Nil (6695 km), Viktorya Gölü ci-
var›ndan ortaya ç›kar ve kuzeye do¤ru akarak
Akdeniz’e dökülür. 
M›s›r’da Paleolitik Ça¤’dan beri (‹.Ö. 500.000) in-
sanlar yaflamaktayd›. Cilal› Tafl Ça¤› da denilen
Neolitik Ça¤’da insanlar ilk köyleri kurmufllar,
hayvanlar› evcillefltirmifller ve tar›m yapmaya bafl-
lam›fllard›r. 
Yeni ‹mparatorluk Dönemi’nin bafl›nda yerleflmifl
bir gelene¤e göre ‹.Ö. 3000 y›llar›nda Menes adl›
efsanevi bir kral, o zamana kadar ayr› krall›klar ol-
du¤u düflünülen Afla¤› ve Yukar› M›s›r’› birlefltir-
meyi baflarm›flt›r. M›s›r Devleti’nin bu flekilde ku-
ruluflundan Büyük ‹skender’in ‹.Ö. 332 y›l›nda M›-
s›r’a gelifline kadar geçen süredeki M›s›r tarihi, Ma-
netho taraf›ndan 31 sülaleye ayr›lm›flt›r. M›s›r tarihi
Erken Devir (‹.Ö. 3000-2650), Eski Krall›k (‹.Ö.
2650-2134), Orta Krall›k (‹.Ö. 2040-1640), Yeni
Krall›k (‹.Ö. 1550-1070=18-20. Sülaleler) ve Geç
Dönem (‹.Ö. 712-332) olmak üzere dönemlere ay-
r›l›r. Firavunlar›n güçlerini kaybetti¤i zamanlarda
M›s›r tarihinde 3 ara devir yaflanm›flt›r.
M›s›r da di¤er Ön Asya krall›klar› gibi mutlak bir
krall›kt›. Devletin bafl›nda kral-firavun bulunur.
Krall›k genellikle babadan o¤ula ya da kardeflten
kardefle geçerdi. 
Firavundan sonra en önemli kifli, firavunun yar-
d›mc›s› olan vezirdi. Vezir kral ad›na ülkeyi yö-
netirdi. 18. Sülale krallar›ndan II. Amenofis (‹.Ö.
1427-1401) Döneminden bafllayarak yönetim so-
rumlulu¤unu ülkenin kuzeyinde ve güneyinde
iki vezir paylaflm›flt›r.

Her eyaletin bafl›nda firavun taraf›ndan tayin edil-
mifl bir vali bulunurdu. Bir baflka s›n›f olan ra-
hipler din gücünü ellerinde bulunduruyorlard›.
Memurlar ve rahiplerin alt›nda çok genifl bir çift-
çi tabakas› vard›. Bunlardan baflka zanaatkârlar
vard›r ve ‹.Ö. 2. biny›ldan itibaren köleler de gö-
rülmeye bafllar. 

Eski M›s›r’da bilim ve yaz›y› aç›klay›n›z.

M›s›rl›lar›n matematik bilgisi Mezopotamyal›lar›n-
kinden daha düflük düzeyde idi. Eski M›s›r’da
matematik, tay›nlar›n paylaflt›r›lmas› gibi idari gö-
revler nedeniyle gelifltirilmifltir. Aritmetik bilgileri
de basit düzeyde idi. Ancak geometri konusunda
ileri düzeyde bilgiliydiler. M›s›r geometrisi baz›
problemlerin çözümleriyle alan ve hacim ölçüsü
fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle taflk›n-
lardan sonra Nil kenar›ndaki tarla s›n›rlar›n›n sap-
tanmas›nda geometri çok önemliydi.
Eski M›s›r’da yaflayan insanlar t›p konusunda da
baz› bilgilere sahiptiler. Parazit hastal›klar›, ve-
rem, difl eti iltihab› yayg›n görülen rahats›zl›klar-
d›. M›s›rl› doktorlar›n k›r›klar› ve aç›k yaralar› iyi-
lefltirebildikleri saptanm›flt›r. 
M›s›rl›lar›n ‹.Ö. 3000’lerde gelifltirdikleri M›s›r
takvimi Dünya Kültür Tarihi aç›s›ndan önemli
olmufltur. Nil Nehri’nin periyodik taflk›nlar›na
dayanan bir takvimdir. Daha sonra önce Julius
Caesar, ‹.S. 1582’de de Papa XIII. Gregor taraf›n-
dan yap›lan düzeltme sonucunda, bugün hâlâ
kulland›¤›m›z Gregoryen takvimi ortaya ç›km›fl-
t›r. M›s›rl›lar basit günefl saatleri de yapm›fl ve
kullanm›fllard›r.
Eski M›s›r’da yaz› ‹.Ö. 3000 y›l› civar›nda ortaya
ç›km›flt›r. Bu yaz› hiyeroglif yaz›yd›. Zamanla hi-
yeroglif iflaretlerin k›salt›lmas›yla hiyeratik yaz›
(Kutsal Yaz›) ve demotik yaz› denilen yaz›lar kul-
lan›lm›flt›r. M›s›r hiyeroglifleri 1822 y›l›nda Eski
M›s›r Uzman› ve Dilbilimci Jean-François Cham-
pollion taraf›ndan çözülmüfltür. 

Özet
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Eski M›s›r mimarisinin özelliklerini aç›klay›n›z.

Eski M›s›r mimarisi, an›tsal örnekleri olan mezar-
lar ve tap›nak yap›lar›nda yo¤unlaflm›flt›r. Saray
yap›lar› ise günümüze kadar korunamam›flt›r.
Mezarlar; mastabalar, basamakl› piramitler, ger-
çek piramitler, kaya mezarlar› ve lahitler olmak
üzere çeflitli tiplere sahiptir. Tap›naklarda ise bafl-
lang›çta yuvarlak planl› örnekler görülür. Eski
Krall›k’ta Günefl tap›naklar›, Orta Krall›k’ta ölü
kültü ile ilgili kaya tap›naklar›, Yeni Krall›k’ta ise
ölü kültü ile ilgili kaya tap›naklar› ile büyük tan-
r›lar için infla edilen tap›naklar önemli örnekler-
dir. En görkemli tap›naklar Yeni Krall›k zama-
n›nda görülmektedir.

Eski M›s›r dini ve ölü gömme geleneklerini

aç›klay›n›z.

Din, M›s›r kültürünün tümünü kapsar. Krallar tan-
r›lara karfl› dinsel görevlerin yap›lmas›n› sa¤lar.
Tanr›lara duyduklar› hayranl›¤›, sayg›y› dile geti-
rirler, onlara çeflitli sunular yaparlar ve nitelikle-
rini överler. Dinî tap›n›mlar rahipler taraf›ndan
yürütülüyordu. Tanr›lar da buna karfl›l›k krala ve
ülkenin insanlar›na iyilik bahflederlerdi. Önemli
kült merkezleri aras›nda Heliopolis, Memfis, Abi-
dos ve Teb flehirleri say›labilir.
M›s›rl›lar daha hayattayken mezarlar›n› planla-
maya bafllarlard›. ‹nsanlar öldükten sonra, tanr›-
lar kat›nda ölen kiflinin ölümden sonraki yaflam›-
na karar verilen bir duruflma yap›l›rd›. Duruflma-
ya Osiris baflkanl›k ederdi. Ölü gömülmeden ön-
ce mumyalan›r ve cesedin bozulmamas› sa¤la-
n›rd›. Tarih boyunca en iyi mumyalar› M›s›rl›lar
yapm›fllard›r.
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fiekil 3.10 Gize’de Mikerinos, Kefren ve Keops’un piramitleri.
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1. Antik Yunan dünyas›n›n 7 harikas›ndan biri olarak
kabul edilen piramitlerin en büyü¤ü hangi M›s›r firavu-
nu taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r?

a. Narmer
b. Snefru
c. Coser
d. Keops
e. Kefren

2. Eski M›s›r Tarihi’nin “Piramitler Ça¤›” olarak da ad-
land›r›lan dönemi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Erken Dönem
b. Eski Krall›k Dönemi
c. Orta Krall›k Dönemi
d. Yeni Krall›k Dönemi
e. Geç Dönem

3. Günefl Tanr›s› “Ra” için yapt›r›lan Günefl tap›naklar›
hangi M›s›r sülalesi firavunlar› zaman›na aittir?

a. 3. Sülale
b. 4. Sülale
c. 5. Sülale
d. 18. Sülale
e. 20. Sülale

4. I. Firavunlar›n otoritelerini kaybetmesi
II. Eyalet valilerinin ba¤›ms›zl›k hareketleri
III. Hiksos istilas›
IV. Rahiplerin güç kazanmalar›

Yukar›dakilerden hangileri, Eski M›s›r tarihinde yafla-
nan üç ara dönemin sebeplerindendir?

a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. I ve II
d. III ve IV
e. I, II, III ve IV

5. Eski M›s›r tarihindeki kad›n firavun afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Hatflepsut
b. Ahmose
c. Tutmosis
d. Amenofis
e. Amenemhet

6. Eski M›s›r’da Günefl’i tek tanr› olarak kabul ettirmek
isteyen firavun afla¤›dakilerden hangisidir?

a. II. Mentuhotep
b. I. Tutmosis
c. III. Tutmosis
d. Hatflepsut
e. IV. Amenofis

7. Mumyalama ile ilgili tanr› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Anubis
b. Osiris
c. Thoth
d. Ra
e. Horus

8. Ölüler mahkemesine baflkanl›k eden tanr› afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Anubis
b. Osiris
c. Thoth
d. Ra 
e. Horus

9. Mumya yap›l›rken, iç organlar›n konuldu¤u vazola-
ra ne ad verilir?

a. Habefl
b. Obsidien
c. Kanopik
d. Kiten
e. Ka

10. Mumyalama ifllemi s›ras›nda vücut içinde b›rak›lan
iç organ afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Mide
b. Ba¤›rsaklar
c. Akci¤erler
d. Kalp
e. Karaci¤er

Kendimizi S›nayal›m
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Deir el-Medine Köylüleri

Eski M›s›r’da bir iflçi köyü olan Deir el- Medine’de Fran-
s›z Do¤u Arkeoloji Enstitüsü taraf›ndan yap›lan kaz›lar
yoksul M›s›rl›lar›n günlük yaflamlar›yla ilgili çok önem-
li sonuçlar vermifltir. Köy Yeni Krall›k Dönemi’nde Fira-
vun I. Tutmosis taraf›ndan 1500 civar›nda, Teb flehrinin
bat›s›ndaki Krallar Vadisi yak›nlar›nda kurulmufltur. 500
y›l boyunca kalifiye ifl gücünü bar›nd›rm›fl, zanaatkarla-
r›n say›s› 120’ye kadar ç›km›flt›r, aileleriyle birlikte kö-
yün toplam nüfusu 1200’ü bulmufltur.
Deir el-Medine kapal› bir topluluktu. Tek amac› çorak
Krallar Vadisi’ndeki kral mezarlar›n›n kayalara oyulma-
s› ve süslenmesiydi. Köyün iflçileri, adeta mezarlar›n
s›rlar›ym›flças›na sahiplenilmifl, geri kalan bütün M›s›r
toplumundan kopar›lm›fl, vadide çal›flmad›klar› zaman-
larda ise vadiye çok uzak olmayan duvarlarla çevrilmifl
köylerinde tecrit edilmifllerdi. Köy, yerel tap›naklar›n
depolar›ndan sa¤lanan tah›l ve köyün su tafl›y›c›lar›n›n
eflek s›rt›nda getirdikleri suya ba¤›ml›yd›. Evlilik toplu-
luk içinde gerçekleflir ve maharetler aile içinde bir ne-
silden di¤erine aktar›l›rd›. 
Deir el-Medine M›s›r zanaatkar toplumunun küçük bir
evreniydi. ‹flçileri aras›nda kalifiye olmayanlar›n›n yan›
s›ra boyac›lar, s›vac›lar, ahflap oymac›lar›, heykelt›rafl-
lar, duvarc›lar ve yaz› ustalar› vard›. Köy, kendi polis
gücüne ve çamafl›rc›lardan, un ö¤üten köle kad›nlar-
dan, kap›c›lardan ve habercilerden oluflan bir “yerel
kadro”ya sahipti. Köyün ana caddesine aç›lan evler bir
örnek yap›lm›flt›. Evlerin arka arkaya dizilmifl üç ya da
dört odas›, bir ön salonu, genelde sütunlar› ve dam
penceresi olan bir ana oturma odas›, bir uyku alan› ve
arkada aç›k bir mutfa¤› vard›. Kilerde ailenin tüm neva-
lesi saklan›rd›, dam ise hem oturmak hem de uyumak
için kullan›l›rd›. Ailelerin ve lohusalar›n koruyucusu
Cüce tanr› Bes; gebeli¤in, do¤umun ve emzirmenin tan-
r›ças› hamile hipopotam fleklindeki Taveret; hane mut-
lulu¤unun ve kad›nlar›n koruyucusu Günefl tanr›s›
Ra’n›n k›z› Hathor yayg›nd›. Mobilyalar da güzel yap›l-
m›flt› ancak basitti - alçak tabureler, ahflap karyolalar,
çömlekler, has›rlar ve sazdan örülmüfl sepetler. 
‹flçilere on günde bir izin verilirdi. Daha sonralar› Yeni
Krall›k’ta iznin iki güne ç›kar›ld›¤› görülür. ‹flçiler ge-
nellikle bu hafta sonlar›nda, kendileri için zanaat ve in-
fla iflleri yaparlard›. Birço¤unun kendi alet tak›m› vard›.
Böylelikle evlerini süslemifl ve genellikle duvarlara isim-
lerini yazm›fllard›r. Ayn› zamanda kendi aile mezarl›kla-
r›nda da çal›flt›lar, bunun sonucunda köyün bat›s›ndaki

yamaçta bir mezarl›k olufltu. Mezarl›k çok dikkatli plan-
lanm›flt›. S›radan iflçilerin mezarlar›n›n flefleri olan iflçi-
nin mezar›n›n etraf›nda toplanmas› sa¤lanm›fl ve ileri-
deki vadide infla edilen kral mezarlar›yla ayn› hizada
olmalar› gözetilmiflti. Defin odalar› yamaçlar›n içine ya
da yeralt›na kaz›lm›flt›. Beyaza boyanm›fl ve genellikle
tepesinde küçük bir piramit olan kerpiç tap›naklar, her
giriflin d›fl›nda dururdu.
Deir el-Medine’deki en önemli bulgular aras›nda, birço-
¤unun üzerinde günlük hayat›n her yönünü kapsayan
ve çalakalem tutulmufl notlar›n bulundu¤u binlerce k›-
r›k çanak çömlek parças›, mektuplar, yap›lm›fl ifllerin
kay›tlar›, tart›flmalar›n raporlar›, ilahiler ve edebi metin-
lerden k›sa al›nt›lar ve hastal›klara karfl› büyülü sözler
yer al›yor. Bunlarda köydeki yaflamdan canl› bir resim
görülüyor; kocalar›yla birlikte gezen kad›nlar, tanr›lar
ya da sevilen krallar için bayram günlerinde yap›lan
kutlamalar, akrepler taraf›ndan sokulan iflçiler, do¤um
günlerinde sarhofl olanlar, yitirilen bir dostun yas›. Ya-
pay bir yerleflim yeri olan köy, çiftçi-köylü a¤›rl›kl› hal-
k›n yaflant›s›na tipik bir örnek oluflturmamas›na ra¤-
men, M›s›r Yeni Krall›¤›’ndaki gündelik hayat›n kavra-
nabilmesine dair önemli ipuçlar› içermektedir.

Kaynak: Freeman, C. (2003). M›s›r, Yunan ve Roma.

Antik Akdeniz Uygarl›klar›, Dost Yay›nlar›, Ankara.
s. 60-61.

Okuma Parças›



693.  Ünite  -  Eski  M›s › r  Tar ih i  ve  Uygar l ›¤ ›

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Mimarisinin Özel-
likleri” konusunu tekrar okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Tarihinin Genel
Hatlar› ve Devlet Örgütü” konusunu tekrar oku-
yunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Mimarisinin Özel-
likleri” konusunu tekrar okuyunuz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Tarihinin Genel
Hatlar› ve Devlet Örgütü” konusunu tekrar oku-
yunuz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Tarihinin Genel
Hatlar› ve Devlet Örgütü” konusunu tekrar oku-
yunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Tarihinin Genel
Hatlar› ve Devlet Örgütü” konusunu tekrar oku-
yunuz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Dini ve Ölü Göm-
me Gelenekleri” konusunu tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Dini ve Ölü Göm-
me Gelenekleri” konusunu tekrar okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Dini ve Ölü Göm-
me Gelenekleri” konusunu tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eski M›s›r Dini ve Ölü Göm-
me Gelenekleri” konusunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Eski M›s›r’da Nil Nehri’nin taflk›nlar›na göre belirlenen
3 mevsim bulunmaktayd›. Nehrin may›s ay›nda yüksel-
meye bafllay›p, temmuzdan ekime kadar vadi üzerin-
den akt›¤› mevsime “Taflk›n” (akhet) mevsimi denirdi.
Kas›m›n bafl›nda sular›n çekilmesi sonucu, nehrin yavafl
yavafl yata¤›na çekilmesiyle, nehir yata¤›n›n iki yan›na
biriken milli toprakta ekim faaliyetlerinin yap›labildi¤i
mevsime “Ekim” (peret) denirdi. Marttan hazirana ka-
darki dönem ise “Hasat” (shemu) mevsimiydi.

S›ra Sizde 2

Erken Devir’de Eski M›s›r’daki geliflmeler:
1. Afla¤› M›s›r ve Yukar› M›s›r Krall›klar›n›n birlefltiril-

mesi ve merkezî devletin oluflturulmas›,
2. M›s›r’da yüzy›llar boyunca kullan›lacak merkezi yö-

netim sistemi, bir baflka deyiflle krall›k sisteminin
oluflturulmas›,

3. Hiyeroglif yaz›n›n gelifltirilmesi,

S›ra Sizde 3

4. sülale büyük piramitlerin dönemidir. Bu sülalenin
krallar› olan Snefru, Keops, Ra’cedef, Kefren ve Mikeri-
nos’un yapt›rd›klar› piramitler, M›s›r’›n en görkemli an›t-
lar› olarak karfl›m›za ç›karlar. Eski Krall›k Dönemi’nde
infla edilen piramitler, o ça¤a “Piramitler Ça¤›” ad›n›n
verilmesine neden olmufltur. Bu dönemde M›s›r’da ya-
p›lan bir di¤er an›tsal yap› türü Günefl Tanr›s› “Ra” için
yap›lan günefl tap›naklar›d›r.
Eski Krall›k Dönemi’nin sonlar›nda bafla geçen firavun-
lar›n otoriteyi kaybetmesi sonucu Nubya üzerindeki
kontrol zay›flam›flt›r. Nomeleri yönetmek için merkez-
den atanan valiler atand›klar› bölgeyi kendi mülkleri gi-
bi görmeye bafllam›fllar, ç›karlar› için komflular›yla ça-
t›flm›fllar ve valilik babadan o¤ula geçer hâle gelmifltir.
Sonuçta ‹.Ö. 2134-2040 y›llar› aras›nda “Birinci Ara Dö-
nem” yaflanm›flt›r. Bu dönemdeki 9-11. Sülaleleri kendi-
lerini kral ilan eden valiler kurmufllard›r.

S›ra Sizde 4

Amenemhet, firavunlar›n ölümünden sonra taht›n el
de¤ifltirmesini kolaylaflt›rmak için, o¤lunu tahta ortak
ederek yeni bir gelenek bafllatm›flt›r. Do¤al olarak fira-
vunun ölümünden sonra yönetime ortak olan o¤ul gö-
revine kral-firavun olarak devam etmifltir.
Orta Krall›k Dönemi Hurri kökenli Hiksoslar›n istila ha-
reketleri sonucunda sona ermifltir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Yeni Krall›k Dönemi’nde tahta geçen kad›n firavun Ha-
çepsut’tur. Üvey o¤lu III. Tutmosis (‹.Ö. 1479-1425) tah-
ta ç›kt›¤›nda çok küçük oldu¤u için, Kraliçe Hatflepsut,
I. Tutmosis’in gerçek vârisi oldu¤unu iddia ederek tah-
ta geçti (‹.Ö.1473-1458). Onun zaman›nda M›s›r baflar›-
l› ve istikrarl› bir dönem yaflad›.
19. Sülale firavunlar›n›n en güçlüsü olan II. Ramses
(‹.Ö. 1290-1224) M›s›r ülkesinin kuzey s›n›r› kabul edi-
len Suriye egemenli¤i için Hititlerle mücadele etmifltir.
‹.Ö. 1285 y›l›nda Suriye’de Kadefl flehrinde Hitit Kral›
Muvatalli ile savaflm›flt›r. Tarihe Kadefl Savafl› olarak ge-
çen bu savafl sonucunda II. Ramses savaflta baflar› sa¤-
layamam›flt›r. ‹.Ö. 1270 y›l›nda II. Ramses ve Hitit Kral›
III. Hattuflili aras›nda yap›lan Kadefl Bar›fl Antlaflmas›’na
göre de Kuzey Suriye Hititlerde kalm›flt›r.

S›ra Sizde 6

Eski M›s›r’da yönetim flekli mutlak krall›kt›. Devlet yö-
netiminin en üstünde firavun-kral bulunmaktayd›. Kral-
dan sonra en yetkili görevli vezirdi. Vezir, kral ad›na ül-
kenin yönetiminden sorumluydu. Ülke eyaletlere ayr›-
larak yönetiliyordu. Eyaletlerde merkezden atanan vali-
ler görev yap›yordu.

S›ra Sizde 7

M›s›r takviminin Dünya Kültür Tarihi aç›s›ndan önemi,
günümüzde kulland›¤›m›z takvimin temelini olufltur-
mufl olmas›d›r. Nil Nehri’nin periyodik taflk›nlar›na da-
yanan bir takvimdir. Bu takvime göre bir y›lda, dörder
ayl›k 3 mevsim (Taflk›n, Ekin, Hasat) vard›. Buna daya-
narak M›s›rl›lar, bir y›l› 30 günlük 12 aya bölmüfller, bu-
na 5 gün ekleyerek 365 günlük bir günefl y›l› gelifltir-
mifllerdir. Ancak 365 güne ilaveten alt›flar saatten 4 y›l-
da bir oluflan “art›k gün” olmad›¤› için M›s›rl›lar›n gü-
nefl y›l› her dört y›lda bir 1 gün geri kal›yordu. Daha
sonra Julius Caesar bu takvime her dört y›lda bir fazla
gün ekleyerek, M›s›r takviminin bir y›ldaki 6 saatlik ha-
tas›n› düzeltecektir. ‹.S. 1582’de Papa XIII. Gregorius
taraf›ndan yap›lan düzeltme sonucunda, bugün hâlâ
kulland›¤›m›z Gregoryen takvimi ortaya ç›km›flt›r.

S›ra Sizde 8

Hiyeroglif Yaz›, Hiyeratik Yaz›, Demotik Yaz› ve Kopt
Yaz›s›.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemlerinin özelliklerini ve önemli merkezlerini
ö¤renerek bu dönemleri kronolojik olarak birbirinden ay›rt edebilecek,
Anadolu’nun Tunç Ça¤lar›n›n siyasi ve kültürel özelliklerini ve önemli
merkezlerini kronolojik bir düzen içinde tan›yacak,
Anadolu’nun Demir Ça¤› Uygarl›klar›n›n siyasi ve kültürel yap›s›n› tart›flabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler
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• Tablet
• Karum
• Ortostat

• Hilani
• Tümülüs
• Megaron
• Sikke
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ANADOLU’NUN TAR‹H ÖNCES‹ (PREH‹STOR‹K)
DÖNEMLER‹

Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemlerinin özelliklerini ve önemli
merkezlerini kronolojik bir düzen içinde ö¤reneceksiniz.

Co¤rafi Mekân Olarak Anadolu
Anadolu, Asya ile Avrupa k›talar› aras›nda do¤al bir köprü gibi uzanan, üç taraf›
denizlerle çevrili bir yar›madad›r. Yar›madan›n fiziki olarak en dikkat çekici özel-
li¤i yüzey flekillerindeki çeflitliliktir. Da¤lar, platolar, ovalar ve vadilerden oluflan
ar›zal› bir topo¤rafik yap›s› vard›r. Kuzey ve güney k›y›lar›, do¤u-bat› do¤rultusun-
da, denize paralel uzanan s›rada¤larla (kuzeyde Kuzey Anadolu Da¤lar›, güneyde
Toroslar) çevrilidir. Bu da¤lar, ‹ç Anadolu Bölgesi’nde birbirlerinden genifl ve yük-
sek düzlüklerle ayr›l›r, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ise yaklaflarak s›klafl›rlar. Böyle-
likle do¤uya gidildikçe daha yüksek ve engebeli bir görünüm ortaya ç›kar. Bunun-
la birlikte yüksek da¤lar aras›nda sulak, yerleflmelere çok elveriflli vadiler vard›r.
Bat›da ise denize dik olarak uzanan da¤lar ve bu da¤lar›n aras›nda akan nehir va-
dilerinde verimli ovalar meydana gelmifltir.

Topo¤rafik yap›s› gere¤i farkl› özelliklerde co¤rafi birimlere ayr›lan Anadolu,
zengin akarsu kaynaklar›na ve yerleflmeye son derece uygun iklim koflullar›na sa-
hiptir. Ayr›ca bu topraklarda ekonomik de¤eri yüksek olan ham madde kaynakla-
r› da vard›r. 

Paleolitik Ça¤ (Eski Tafl Ça¤›, Yontma Tafl Devri)
(G.Ö. 600.000-12.000/11.000)
‹nsan denen canl›n›n kültürel bir varl›k olarak ortaya ç›kt›¤›, insanl›k tarihinin bafl-
lang›ç evresini oluflturan Paleolitik Ça¤ /Yontma Tafl Devri, Besin Toplay›c›l›¤› Dö-
nemi olarak da tan›mlanmaktad›r. Kendi içinde Alt, Orta ve Üst Paleolitik olmak
üzere üç evreye ayr›lan bu ça¤›n genel özellikeri 1. ünitede ayr›nt›l› olarak ince-
lenmifltir. 

Anadolu’da Paleolitik Ça¤ ve onu takip eden Mezolitik (Epipaleolitik Ça¤, Or-
ta Tafl Devri) ile ilgili araflt›rmalar›n bafllang›c› 100 y›l öncesine dek gider. J. E.
Gauter, E. Pittard, K. Bittel gibi yabanc› araflt›rmac›lar›n Birecik, Ad›yaman, Anka-
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ra gibi merkezlerde yapt›klar› ön araflt›rmalarda bulduklar› çakmak tafl› aletler ve
el baltalar› Anadolu’daki prehistorik dönem araflt›rmalar›n›n bafllang›c›n› olufltur-
mufltur. Bu araflt›rmalar 1936 y›l›nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fa-
kültesi’nde Antropoloji Enstitüsü’nün kurulmas›yla yo¤unluk kazanm›flt›r. fievket
Aziz Kansu, K›l›ç Kökten, Enver Bostanc›, Muzaffer fienyürek gibi öncü araflt›rma-
c›lar›n yapt›klar› bilimsel araflt›rmalar Anadolu Uygarl›k Tarihi’nin ilk dönemlerine
önemli ölçüde aç›kl›k kazand›rm›flt›r. Bu çal›flmalar günümüzde Berna Alpagut,
Ifl›n Yalç›nkaya, Güven Arsebük, Erksin Güleç gibi de¤erli araflt›rmac›lar taraf›ndan
baflar› ile yürütülmektedir.

Günümüze kadar yap›lan çal›flmalar, Anadolu’da Paleolitik Ça¤ boyunca kala-
bal›k bir nüfusun bar›nd›¤›n› ortaya koymufltur. Ço¤u Alt ve Orta Paleolitik evreye
ait olan ma¤ara ve aç›k hava türündeki yerleflmelerin bafll›calar› bulunduklar› böl-
gelere göre flu flekilde grupland›r›labilir:

• ‹stanbul Çevresi: Pendik, Göksu, Yar›mburgaz, Haramidere, A¤açl›, Çatalca 
• Ankara Çevresi: Keçiören, Çubuksuyu, Etiyokuflu, Uza¤›l, Dereköy-Ludumlu
• Antalya Çevresi: Karain, Beldibi, Belbafl›, Öküzini, K›z›lin, Gavurini, Çarkini

Kumbuca¤›
• Isparta: Kapal›in
• Antakya-Hatay Çevresi: Ma¤arac›k, T›kal› Ma¤ara, Alt›ndere, Kanal, Üça¤›z-

l›, Merdivenli, Alt›nözü, fienköy
• Gaziantep, Diyarbak›r ve Ad›yaman Çevresi: Malaliki, ‹kizini, Dülük vadi-

sinde fiarkl› Ma¤ara, Kartal, Pirun, fiehramuztepe
• Kars Çevresi: Camufllu, Cilavuz
• Elaz›¤: Küllününin, Karatafl, A¤›n
• Karadeniz Bölgesi: Kastamonu-Gölköy, Samsun-Tekeköy
Son y›llarda gerçeklefltirilen yüzey araflt›rmalar›, ‹zmir-Urla, Çanakkale, Bilecik,

Bal›kesir, Manisa-Marmara Gölü yörelerinin de Paleolitik Ça¤’da yerleflmelere sah-
ne oldu¤unu gösteren buluntular ortaya koymufltur.

Anadolu’da Paleolitik Ça¤’›n en eski yerleflmeleri ‹stanbul’da Küçük Çekmece
Gölü’nün 1.5 km kadar kuzeyinde yer alan Yar›mburgaz Ma¤aras› ile Antalya’n›n
27 km kuzeybat›s›nda, fiam Da¤›’n›n Akdeniz’e bakan yamaçlar›nda bulunan Ka-
rain Ma¤aras›’d›r. 

Yar›mburgaz Ma¤aras›, dik e¤imle yükselen bir s›rt üzerindedir.Yap›lan arke-
olojik kaz›lar sonucunda, burada Alt Paleolitik’ten bafllay›p, Bizans Dönemi’ne ka-
dar süreklilik gösteren yerleflim tabakalar› saptanm›flt›r. Paleolitik Ça¤’a ait en er-
ken tabakalarda çok say›da hayvan kemi¤i bulunmas›na ra¤men, insan kemikleri-
ne rastlanmam›flt›r. ‹nsanlar›n bu ma¤arada yaflad›klar›, ele geçen aletlerden anla-
fl›lmaktad›r. Bunlar, Afrika kökenli Homo Erectus türü fosil insanlar olmal›yd›. Çok
ilkel çakmak tafl› ve kuvars yonga aletler, ay›giller, köpekgiller ve boynuzlugiller
gibi memeli hayvanlara ait kemikler bu tabakalarda ele geçen buluntular› olufltur-
maktad›r. Günümüzden 300-400 bin y›l kadar eskiye giden Alt Paleolitik Dönem’de
ma¤arada uzun bir süre dönüflümlü ve mevsimlere ba¤l› olarak 20-25 kiflilik bir
toplulu¤un bar›nd›¤›, k›fl aylar›nda ise ma¤aran›n ay› türü hayvanlar taraf›ndan in
olarak kullan›ld›¤› düflünülmektedir. 

Karain Ma¤aras›, denizden 450 m yükseklikte, birbirine dar girifl ve geçitlerle
ba¤l› üst üste 8 büyük boflluktan oluflur. Üç ana girifl bulunan ma¤arada Alt Pale-
olitik Ça¤’›n sonlar›ndan Roma Dönemi’ne kadar devam eden 8 tabaka saptanm›fl-
t›r. Buradaki kaz›larda Anadolu’nun flimdilik en eski fosil insanlar›n›n kal›nt›lar› ele
geçirilmifltir. Homo sapiens neanderthalensis türündeki insana ait bu kal›nt›lardan
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baflka, antik fil, su ayg›r›, ma¤ara ay›s›, öküz, at, geyik gibi hayvanlara ait kemik-
ler ve çakmak tafl›ndan yap›lm›fl el baltalar›, kaz›y›c›lar ve çeflitli uçlar da bulun-
mufltur. Orta Paleolitik Ça¤’a ait ocak ve odun kal›nt›lar› ise insano¤lunun atefli
kullanmaya bafllad›¤›n›, büyük bir olas›l›kla yiyecekleri piflirmeyi de ö¤rendi¤ini
göstermektedir. 

Anadolu’da Orta Paleolitik Ça¤’a ait buluntular, daha çok Akdeniz ve Güney-
do¤u Anadolu bölgelerinde ele geçirilmifltir. Yongalardan yap›lm›fl çeflitli türdeki
kaz›y›c› ve uçlar›n yan›nda kemik aletlerin bulunuflu, tafl›n yan›nda kemik ve ah-
flap gibi baflka ham maddelerin de kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Paleolitik Ça¤’›n
en geliflmifl ancak en k›sa evresini oluflturan Üst Paleolitik evreye ait buluntular,
Yar›mburgaz ve Karain’in yan›nda Antakya yak›nlar›ndaki Üça¤›zl› Ma¤ara, Antal-
ya yak›nlar›nda Beldibi, Belbafl›, Öküzini ve Isparta’da Kapal›in’de gerçeklefltirilen
kaz›larda ele geçirilmifltir. Homo sapiens türü insan›n yapm›fl oldu¤u aletlerdeki
büyük geliflme ve çeflitlilik bu dönemin en dikkat çekici özelli¤idir. Kemik i¤ne,
b›z ve delici gibi aletler bu evrenin ürünüdür. Bu evrenin üzerinde durulmas› ge-
reken bir di¤er önemli özelli¤i, sanatsal etkinliklerdir. Karain ve Öküzini ma¤ara-
lar›n›n duvarlar› ile bu ma¤aralar ve Beldibi Ma¤aras›’nda bulunan yass› çak›l tafl-
lar› üzerine kaz›ma, kabartma veya boya ile yap›lm›fl hayvan ve insan figürleri,
birçok araflt›rmac› taraf›ndan av törenleriyle iliflkilendirilmektedir. Bu resimler, bir
av kültürünün ortaya ç›kmaya bafllad›¤›n› göstermektedir. 

Mezolitik Ça¤ (Epipaleolitik Ça¤, Orta Tafl Devri)
(G.Ö. 12.000-11.000)
Mezolitik Ça¤, Paleolitik Ça¤ ile yerleflik düzen ve üretim ekonomisinin gerçeklefl-
ti¤i Neolitik Ça¤ (Cilal› Tafl Devri) aras›ndaki geçifli haz›rlayan ara evredir. Bu ça-
¤›n genel özellikleri 1. ünitede ayr›nt›l› olarak incelenmifltir. 

Anadolu’da bu ça¤a ait yerleflme yerleri Toroslar’›n güneyi ile Marmara Bölge-
si ve Orta Karadeniz’de saptanm›flt›r. Bulunduklar› bölgelere göre bu yerleflmeler
flu flekilde grupland›r›labilir:

• Antalya Çevresi: Karain, Öküzini, Beldibi, Belbafl›, Kumbuca¤› 
• Burdur: Barad›z
• Ankara: Macunçay
• Konya: Dervifl’in Han›
• Samsun: Tekeköy
• Marmara Bölgesi: A¤açl›, Büyük ve Küçük Çekmece yöresi
• Gaziantep ve fianl›urfa Çevresi: fiarkl› Ma¤ara, Sö¤üt Tarlas› ve Biris Mezarl›¤›
Yaflam biçimi Paleolitik Ça¤’dan büyük bir de¤iflkenlik göstermeyen Mezolitik

Ça¤’›n en özgün buluntular›, mikrolit olarak tan›mlanan yar›m ay, üçgen ve yamuk
biçimli küçük tafl aletlerdir. Çakmak tafl› ve obsidyenden yap›lm›fl olan bu aletler
içinde, minik sapl› kaz›y›c›lar, kalemler ve deliciler say›labilir. Ayr›ca, bu küçük tafl
aletler, boynuz, kemik ve ahflap gibi baflka malzemeden yap›lm›fl bir sapa tak›la-
rak ilk kez bu dönemde birleflik (kompozit) alet olarak da kullan›lm›flt›r. Bu flekil-
de yap›lm›fl olan oraklar bu dönemin bulufllar› aras›nda olup üretimde biçme iflle-
minin ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. 

Antalya’n›n 50 km kadar güneybat›s›nda yer alan, birbirine yak›n konumdaki
Beldibi ve Belbafl› ma¤aralar›nda yap›lan araflt›rmalarda ça¤a özgü mikrolit aletle-
rin güzel örnekleri ele geçirilmifltir. Öküzini’nde ise dibek ve ö¤ütme tafllar›n›n
kullan›m› ile ilgili olarak tah›l ö¤ütme sürecine girildi¤i saptanm›flt›r.
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Paleolitik Ça¤ ekonomisinin özü nedir? Anadolu’daki en eski Paleolitik Ça¤ yerleflmesi ne-
rededir?

Neolitik Ça¤ (Cilal› Tafl Ça¤›, Yeni Tafl Ça¤›)
(‹.Ö. 10.000- 5.500)
Neolitik Ça¤’›n en önemli özelli¤ini, insano¤lunun sadece avc›l›k ve toplay›c›l›kla
sürdürdü¤ü tüketici yaflam› b›rakarak, üretici bir yaflama geçifli olarak tan›mlayabi-
liriz. Var oldu¤u günden bu yana do¤a koflullar›na karfl› mücadele eden insan, gö-
çebe ve tüketici olarak sürdürdü¤ü ilkel bir yaflamdan sonra, ilk kez bu ça¤da do-
¤aya egemen olmaya bafllam›fl, çevresindeki baz› bitki ve hayvan türlerini evcillefl-
tirerek üretim aflamas›na ulaflm›flt›r. 

Üretime Geçifli, baz› bilim adamlar› devrim, baz›lar› ise yüz binlerce y›l süren
bir aflamadan sonra ulafl›lan bir evrim olarak nitelendirmifltir. Üretim ile birlikte in-
sanlar›n yaflam flekli de de¤iflerek topra¤a ba¤l›, yerleflik bir hayat bafllam›fl, ilk
köyleri, kentlerin kurulmas› izlemifltir. 

Bu ça¤da Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Diyarbak›r ve Urfa çevresi ile Tuz
Gölü’nün güney kesimlerinde, Isparta ve Burdur yöresindeki Göller Bölgesi’nde
kültürel bir geliflme ve hareketlilik bafllam›flt›r. Kendi içinde uzun süreli aflamalar›
olan bu ça¤, Çanak Çömleksiz (Akeramik) Neolitik, Erken Neolitik ve Geç Neolitik
olmak üzere üç evreye ayr›lmaktad›r. 

Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤: Bugüne kadar yap›lan çal›flmalar Anado-
lu’nun Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤’›n Güneydo¤u Anadolu ve Orta Anadolu ol-
mak üzere iki büyük kültür grubuna ayr›ld›¤›n› göstermifltir. ‹ki grup aras›nda her-
hangi bir benzerlik yoktur. Yerleflme düzeni, mimari gelenek, beslenme flekli, kul-
lan›lan alet ve eflyalar bak›m›ndan iki kültür bölgesi aras›nda en küçük bir ortak-
l›k yoktur. Birinci grup, daha çok Mezopotamya ve Do¤u Akdeniz gelenekleriyle
iliflki içindedir. ‹kinci grup ise yerli bir karaktere sahiptir. 

Güneydo¤u Anadolu’da Çanak Çömleksiz (Akeramik) Neolitik Ça¤ yerleflmele-
rinin en önemlilerini Hallan Çemi (Batman), Çayönü (Diyarbak›r), Nevali Çori (Ur-
fa) ve Göbekli Tepe (Urfa) yerleflmeleri oluflturmaktad›r. Do¤uda Tuz Gölü ile ba-
t›da Beyflehir Gölü aras›nda kalan Orta Anadolu topraklar›ndaki önemli yerleflme-
ler ise Afl›kl› Höyük ve Musular (Aksaray), Canhasan III (Karaman), Suberde (Kon-
ya) ve Hac›lar (Burdur) d›r.

Batman ili Kozluk ilçesi yak›nlar›nda yer alan Hallan Çemi Höyü¤ü, Neolitik
Ça¤’›n hiç bilinmeyen en erken evreleri konusunda yeni bilgiler sa¤layan, Anado-
lu’nun bugüne kadar saptanm›fl en eski köyüdür. Burada konutlar, 4-6 m çap›nda-
ki, topra¤a aç›lm›fl yuvarlak çukurlar içine infla edilmifltir. Yap›lar›n duvarlar› kum-
tafl› levhalarla örülmüfl ve belirli aral›klarla yerlefltirilen ahflap dikmelerle destek-
lenmifltir. Üst yap› ve dam›n dal-çamur örgü tekni¤inde yap›ld›¤› düflünülmektedir.
Henüz besin ekonomisine geçmeyen halk, geçimini avc›l›k ve toplay›c›l›kla sa¤l›-
yordu. Obsidyen ve çakmak tafl› aletlerin yan› s›ra ele geçen havan, havan eli ve
ezgi tafl› örnekleri tah›llar›n ö¤ütülmüfl oldu¤una iflaret etmektedir. Bezemeli tafl
çanaklar, boncuklar ve kemik olta i¤neleri di¤er önemli buluntu grubunu olufltur-
maktad›r. Bu evrenin bir di¤er önemli merkezi olan Çayönü, Diyarbak›r’›n Ergani
ilçesi yak›nlar›nda yer almaktad›r. Neolitik Ça¤’›n tüm evrelerinin saptand›¤› bu
yerleflmenin sakinleri bafllang›c›ndan itibaren tar›m› biliyor, bu¤day ekimi yap›yor-
du. Kaz›larda, çakmak tafl›ndan ve obsidyenden, tah›l saplar›n› kesmek için orak-
b›çaklar ve tah›l› ö¤ütmek için kulland›klar› ö¤ütme tafllar› bulunmufltur. Çekiçle-
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me ile flekillendirilmifl bak›rdan i¤ne, b›z ve boncuklar›n varl›¤› ise Ergani bak›r
madenine komflu olan Çayönü sakinlerinin bu madenden yararlanmay› bildi¤ini
göstermesi bak›m›ndan son derece önemlidir. Nevali Çori ve Göbekli Tepe yerlefl-
meleri, kabartma ve yontularla süslü törensel ve dinsel ifllevli kutsal yap›lar›yla dik-
kat çekmektedir. Bu eserler, belirli zanaat ve tekniklerde uzmanlaflman›n bafllad›-
¤›n› göstermektedir.Yöresel farkl›l›klara ra¤men, Güneydo¤u Anadolu’daki mer-
kezler aras›nda bir kültür birli¤inin varl›¤› önemlidir. 

Güneydo¤u Anadolu kültür bölgesinden tamamen farkl› özellikler sergileyen
Orta Anadolu kültür bölgesinin önemli yerleflmelerinin bafl›nda, kaz›s› halen de-
vam etmekte olan Afl›kl›höyük gelmektedir. Aksaray’›n güneydo¤usunda yer alan
bu yerleflme önceden tasarlanarak kurulmufltur. Konutlar bitiflik düzendedir ve av-
lularla ayr›lan mahalleler fleklinde infla edilmifltir. Tar›ma geçmemifl olan Afl›kl› sa-
kinleri, ele geçen obsidyen mikrolitlerle yap›lm›fl orak ve tafl havanlardan anlafl›la-
ca¤› üzere hasad› bilmekteydi. Ön evcillefltirme aflamas›ndaki koyun ve keçi ile ya-
bani domuz ve s›¤›r eti ile besleniyordu. 

Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤ kültürleri ‹.Ö. 7. biny›l civar›nda yavafl yavafl or-
tadan kalkm›flt›r. Birçok yerleflme ya tamamen terk edilmifltir ya da uzun bir süre
iskâna sahne olmam›flt›r. Bu durum, Toroslar’›n güneyinde bafllayan kurak iklimle
iliflkilendirilmektedir. 

Kültürel bir kesintiden sonra, ‹.Ö. 7. biny›l›n bafllar›nda, kilin elle flekillendiri-
lip ateflte piflirilmesiyle elde edilen çanak çömle¤in kullan›lmaya baflland›¤› Erken
Neolitik Ça¤’a (Çanak Çömlekli Neolitik Ça¤) geçilmifltir. 

Erken Neolitik Ça¤: Bu döneme ait yerleflmelerin ço¤u Anadolu’nun güney
kesiminde, Toroslar’›n güney ve kuzey eteklerinde kurulmufltur. Farkl› bölgesel
özellikler tafl›yan bu kültürler, mimari tarz, çanak çömlek yap›m ve bezeme tekni-
¤i, beslenme al›flkanl›klar› gibi özellikleriyle birbirinden ayr›lmaktad›r. Konya Ova-
s›’nda Çatalhöyük-Do¤u, Beyflehir yak›nlar›nda Erbaba, Mersin flehir merkezinde
Yumuktepe, Ni¤de’de Köflkhöyük, Burdur yak›nlar›nda Kuruçay, Höyücek, Antal-
ya’da Badema¤ac›, Çukurova ve Amik Ovas›, Edirne yak›nlar›nda Hocaçeflme, Di-
yarbak›r yak›nlar›nda Çayönü, fianl›urfa-Birecik yak›nlar›nda Mezraa Teleilat Erken
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Neolitik Ça¤’›n önde gelen yerleflmeleridir. Bunlar içinde en ünlüsü Çatalhöyüktür.
Konya’n›n 52 km güneydo¤usunda, Çumra ilçesi yak›nlar›ndaki höyük, 450 x 275
m boyutlar›nda, 17 m yüksekli¤indedir J. Mellart’›n 1961 y›l›nda bafllatt›¤› kaz›larla
ortaya ç›kmaya bafllayan yerleflmede, günümüzde. I. Hodder taraf›ndan kaz›lara
devam edilmektedir. Buras›, binden fazla konuta sahip, 5-10 bin kiflinin yaflad›¤›
hesap edilen Yak›n Do¤u’nun bilinen en büyük kasabalar›ndan biridir. Çatalhöyük
halk›, köy aflamas›n› geçmifl, bir kent uygarl›¤› yaratm›flt›r. Höyü¤ün bulundu¤u
bölgede tar›m ve hayvanc›l›k için elveriflli otlaklar ve sulak arazilerin varl›¤›, obsid-
yen yataklar›na yak›nl›k, çevresinin ormanlarla kapl› olmas› gibi olumlu çevresel
koflullar, Çatalhöyük sakinlerinin ileri bir uygarl›k yaratmalar›nda çok etkili olmufl-
tur. Çatalhöyük kaz›lar›nda ortaya ç›kar›lan yerleflme düzeni, tamamen d›fla kapa-
l› bir mimari özellik göstermektedir. Mimari sistem, avlular›n çevresine infla edilen
dikdörtgen planl› konutlardan oluflan mahallelerin birbirlerine eklenmesinden olu-
fluyordu. Kap›s›z olan konutlara damlardaki bir aç›kl›ktan ahflap merdivenler ile gi-
riliyordu. Bir savunma düflüncesinden yola ç›k›larak yarat›lan bu yap› sistemi, bir
bütün olarak de¤erlendirildi¤inde tümüyle önceden düflünülmüfl bir kent plan›n›n
varl›¤›n› akla getirmektedir. 

Konutlar›n d›fl›nda, kutsal alan olarak nitelenen özel yap›lar da vard›r. Bunlar,
duvarlar›na yap›lan av sahneleri, geometrik motifler, dans eden insanlar gibi çeflit-
li konular›n ifllendi¤i duvar resimleri ve kabartmalar, çeflitli heykelcikler, seki alt›-
na gömülen ölülere b›rak›lan zengin arma¤anlar ile konutlardan ayr›lmaktad›r. Du-
varlardan biri üzerinde olas›l›kla lav püskürten Hasanda¤› volkan› önündeki Çatal-
höyük kasabas›n› betimleyen pano son derece önemlidir. Burada, dünyada ilk kez
bir yerleflme yerinin plan› ile karfl›lafl›lmaktad›r. 

Konutlar ve kutsal alanlarda ele geçen heykelcikler aras›nda yer alan kutsal
hayvanlar› iki leopar aras›ndaki taht›nda oturan Ana Tanr›ça heykelcikleri, elde fle-
killendirilmifl piflmifl toprak çanak çömlekler, bak›r ve kurflundan boncuk, yüzük
gibi tak›lar, bitki lifi ve hayvan k›l›ndan yap›lm›fl dokumalar, Çatalhöyük sakinleri-
nin bu dönemde ulaflt›klar› yüksek uygarl›k seviyesini gözler önüne sermektedir.

Geç Neolitik Ça¤: Bu dönemde Anadolu’nun gerçek üretimci köylü toplumla-
r› ortaya ç›km›flt›r. Ekonomide avc›l›k, önemini giderek yitirirken hayvan besicili¤i
ve özellikle tar›m geliflmifltir. Çanak çömlek yap›m› iyice yayg›nlaflm›flt›r. De¤iflen
yaflam flekli, etkisini sanatta da göstermifltir. Önemini yitiren av sahnelerinin yeri-
ni, topra¤›n bereketini kad›n›n do¤urganl›¤› ile özdefllefltirilen Toprak Ana / Ana
Tanr›ça alm›flt›r.
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Bu ça¤›n en iyi temsil edildi¤i mer-
kezlerin bafl›nda Burdur’un güneyba-
t›s›nda yer alan Hac›lar Höyü¤ü gel-
mektedir. Ayn› bölgede yer alan Ku-
ruçay, Mersin’in içinde Yumuktepe,
Kuzeybat› Anadolu ve Trakya’da Fi-
kirtepe, Pendik ve Il›p›nar di¤er
önemli Geç Neolitik Ça¤ yerleflmele-
ridir.

Bu ça¤›n sonunda Konya Ovas›
ve Göller Yöresi’ndeki yerleflme yer-
leri nedenleri bilinmeyen birtak›m
geliflmeler sonucunda ya terk edil-
mifl ya da uzun bir süre iskâna u¤ra-
mam›flt›r. 

Neolitik Ça¤’›n en önemli özelli¤i nedir? Anadolu’da bu ça¤daki ilk hareketlenme nerede
bafllam›flt›r?

Kalkolitik Ça¤ (Bak›r Tafl Ça¤›) ‹.Ö. 5500-3200/3000 
Tafl Devri’nden Maden Devri’ne geçifl dönemi olarak tan›mlanan Kalkolitik Ça¤’›n
en belirgin özelli¤i, tafl aletlerin giderek azalmas› ve madencili¤in geliflmesidir. Er-
gitme ›s›s›n›n düflük ve ç›kar›l›fl›n›n kolay olmas› nedeniyle ilk kullan›lan maden
bak›r olmufltur. Bu ça¤ insanlar›n›n yaflam›nda tar›m, avc›l›¤a oranla çok önemli
bir yer kaplamaya bafllam›fl, tamamen tar›mc› topluluklar ortaya ç›km›flt›r. Neolitik
kültüre oranla daha genifl bir alana yay›lan Kalkolitik Ça¤ kültürü, Anadolu’nun to-
po¤rafik yap›s› gere¤i kendi içinde farkl› kültür bölgelerine ayr›lm›flt›r. Bu bölge-
ler bat›dan do¤uya do¤ru Trakya ve Kuzeybat› Anadolu, Göller Bölgesi, Konya
Ovas›, Çukurova, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu olarak s›ralanabilir. Uygarl›k tari-
hi aç›s›ndan ‹leri Üretimci Topluluklar Dönemi ya da Geliflkin Köy Dönemi fleklin-
de de tan›mlanan bu ça¤, Erken ve Geç olmak üzere iki ana evrede incelenmek-
tedir. 

Erken Kalkolitik Ça¤: Bu dönemin en önemli özelli¤i tafl aletlerin yan›nda
Neolitik Ça¤’da bafllayan bak›r teknolojisinin geliflimini art›rarak bak›r kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas›d›r. Di¤er önemli bir özellik ise özgün boya bezemeli çanak çömlek
gelene¤inin ortaya ç›kmas›d›r.

Anadolu’da bu dönemde nüfus art›fl›yla birlikte yerleflim yerlerinde de bir art›fl
görülmektedir. Önemli yerleflim merkezleri aras›nda Trakya ve Kuzeybat› Anado-
lu’da Hocaçeflme, Afla¤›p›nar, Yar›mburgaz, Il›p›nar ve Eskiflehir Orman Fidanl›¤›;
Göller Bölgesi’nde Hac›lar, Kuruçay, Höyücek; Konya Ovas›’nda Can Hasan I,
Köflkhöyük; Çukurova’da Yumuktepe; Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da Tilkitepe,
Tülintepe, Norfluntepe, Korucutepe, De¤irmentepe say›labilir. 

Geç Kalkolitik Ça¤: ‹.Ö. 4500 y›llar›na do¤ru Anadolu’ya olas›l›kla kuzeybat›-
dan, Balkanlar ve Bo¤azlar üzerinden birtak›m göçler olmufltur. Buna ba¤l› olarak
nüfus artm›fl, Anadolu’nun büyük bir bölümü basit köy topluluklar›nca paylafl›l-
m›flt›r. Bu nedenle Anadolu’nun bütününde homojen bir kültürden söz edilemez.
Göçlerle gelen etkiler sonucu yeni çanak çömlek gelenekleri ortaya ç›km›flt›r. Da-
ha önceki gerçekçi Ana Tanr›ça heykelciklerinin aksine daha soyut, Ana Tanr›ça’y›
simgeleyen, mermerden yap›lm›fl idoller yayg›nlaflm›flt›r. Maden kullan›m›yla ilgili
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olarak ticaret oldukça yayg›nlaflm›flt›r. Bu dönemde Bat› ve Kuzeybat› Anadolu’da
Beflik-Sivritepe, Kumtepe, Beycesultan; Göller Bölgesi’nde Kuruçay; Orta ve Ku-
zey Anadolu’da Küllüoba, Alacahöyük, Büyük Güllücek, ‹kiztepe; Do¤u ve Gü-
neydo¤u Anadolu’da Aslantepe, Alt›nova’da Norfluntepe, Korucutepe, Hassekhö-
yük önemli yerleflim merkezlerini oluflturmaktad›r.

Kalkolitik Ça¤’›n belirleyici özellikleri nelerdir? Bu ça¤da oluflan kültür bölgeleri ne-
relerdir?

ANADOLU’NUN TUNÇ ÇA⁄LARI

Anadolu’nun Tunç Ça¤lar›’n›n siyasi ve kültürel özelliklerini ve
önemli merkezlerini kronolojik bir düzen içinde tan›yacaks›n›z.

Üretim ekonomisinin geliflmesinde madencilik en önemli aflamalardan biridir. ‹n-
san yaflam›nda madenin önemli yerini almas›, Kalkolitik Ça¤’da bafllay›p Tunç
Ça¤lar›n›n ilk evresinden itibaren giderek yayg›nlaflmas›yla kendini gösterir. Ça¤a
ad›n› veren tunç, önceleri bak›r ve arsenik, sonra da bak›r ve kalay›n belirli oran-
larda birbirine kar›flt›r›lmas›yla elde edilen bir alafl›md›r. Bak›ra göre oldukça sert
olan bu alafl›m, dövülerek ya da ergitilip kal›plara dökülerek istenilen biçimlere
sokuluyordu. Bu ça¤da yaflayan insanlar›n, tuncun yan› s›ra, aralar›nda alt›n ve gü-
müfl gibi de¤erli madenlerin de bulundu¤u hemen tüm madenleri, dökme ve döv-
me tekni¤iyle istedikleri biçimi vererek kulland›klar› görülmektedir.

Madencili¤in geliflmesi, ifl bölümüne dayal› kent yaflam›n›n bafllamas›n› sa¤la-
m›fl, bu oluflum Anadolu’da sosyal s›n›flar›n giderek daha belirginleflti¤i, yönetici
s›n›f›n görkemli bir yaflam düzeyine ulaflt›¤› ilk ba¤›ms›z beyliklerin, siyasal örgüt-
lenmelerin ve merkezî yönetime ba¤l› devletlerin ortaya ç›k›fl›n› haz›rlam›flt›r. Tunç
Ça¤›, ‹lk, Orta ve Son Tunç olarak üç ana bölüme ayr›l›r. Orta Tunç’tan itibaren ya-
z›n›n Anadolu’da kullan›lmas›yla birlikte Anadolu, tarihî ça¤lar›na girer.

‹lk Tunç Ça¤› (‹.Ö. 3200/3000-2000)
‹lk Tunç Ça¤›, Geç Kalkolitik Dönem’inin sonlar›ndan Anadolu’da yaz›n›n kullan›-
m›na kadar olan çok uzun bir süreyi kapsamaktad›r. Kendi içinde üç ana evreye
ayr›lan (‹lk Tunç Ça¤› I-III) bu dönemin ilk evrelerinde daha çok, Kalkolitik Döne-
m’in tar›ma dayal› köy kültürü sürdürülmektedir. Özellikle verimli ovalarda kurul-
mufl olan yerleflmeler, yine birtak›m kültür bölgelerine ayr›lm›flt›r. Do¤u, Güney-
do¤u, Orta Anadolu ve Bat› Anadolu olmak üzere do¤al s›n›rlarla belirlenmifl olan
bu kültür bölgelerinden Do¤u Anadolu kendine özgü ayr› bir kimlik tafl›r. Güney-
do¤u Anadolu ise büyük ölçüde Mezopotamya’n›n etkisi alt›ndad›r. 

Toplumlar›n daha iyi örgütlenebildi¤i bu ça¤da yöneticiler güçlü bir s›n›f ola-
rak ortaya ç›km›flt›r ve Anadolu bu yöneticilerin önderli¤inde feodal sistemin ege-
men oldu¤u irili ufakl› birçok beylik aras›nda paylafl›lm›flt›r. Tap›nak, saray ve ida-
ri binalara sahip, çevresi surlarla tahkim edilmifl an›tsal giriflli yerleflmeler bu ça¤
için karakteristiktir. Çanakkale yak›nlar›nda Hisartepe’de kurulmufl olan Troya I-V,
Malatya Aslantepe, Antalya-Elmal› Karatafl Semayük, Elaz›¤-Alt›nova Norfluntepe
bu tip yerleflmelerin en etkileyici örnekleridir.

Bu yerleflmelerde ortaya ç›kar›lan saray yap›lar› ise toplumun giderek hiyerar-
flik bir düzenin en üst kademelerine do¤ru ulaflmakta oldu¤unun aç›k göstergele-
ridir. Bu durum Alacahöyük’teki zengin madenî buluntular ihtiva eden mezarlar-
dan da anlafl›lmaktad›r.
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Dönemin sonlar›nda Orta Anadolu’da et-
kin bir beyli¤in merkezi gibi görünen Alaca-
höyük’ün en önemli özelli¤i Kral Mezarlar›
olarak adland›r›lan 13 gömüdür. Yerleflme ala-
n› yamaçlar›nda bulunan bu mezarl›ktaki gö-
mülerin dönemin beyleri ve efllerine ait oldu-
¤u düflünülmektedir. Gömülerin kimileri 3-8
m uzunlu¤unda, 2-5 m geniflli¤inde ve 1 m
kadar derinli¤inde dikdörtgen planl› çukurla-
ra yap›lm›flt›r. Çevresi a¤aç ve tafllarla s›n›rlan-
d›r›lan mezar çukurlar›na, ayaklar› kar›na çe-
kik durumdaki ceset, zengin arma¤anlarla bir-
likte yerlefltirilmifl, sonra üzeri a¤aç, çamur ve
toprakla örtülmüfltür. Gömü ifllemi bitirildik-
ten sonra mezar üzerinde bir ölü yeme¤i yen-
mifl; yemekten geri kalan öküz kafalar› ve ba-
cak kemikleri de s›ralar hâlinde b›rak›lm›flt›r.
Bu mezarlarda ele geçen çok say›daki arma¤an-
lar, Troya II yerleflmesinde ele geçen Troya hazinesi olarak tan›mlanan buluntular
ile ça¤dafl olup benzer nitelikte alt›n, gümüfl, elektron, tunç ve demirdendir. Bu
mezar hediyelerinin en ilginçlerini geyik ve bo¤a figürlü, son derece karmafl›k ve
geliflmifl dökme ve dövme teknikleriyle yap›lm›fl tunç diskler oluflturmaktad›r. Da-
ha önce de belirtti¤imiz gibi, önceki ça¤lar›n tar›m, dokumac›l›k, çömlekçilik gibi
bulufllar›na, daha etkili silah ve aletlerin, daha zarif tak›lar›n yap›lmas›n› sa¤layan,
ça¤a ad›n› veren tuncun eklenmesi dönemin en belirgin özelli¤idir. Dönem içinde
geliflen madencilik teknikleri çerçevesinde Anadolu’da biri Troya yöresinde, di¤e-
riyse Orta Anadolu ve Karadeniz bölgeleri aras›nda yer alan iki yerel madencilik
okulunun bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Troya, Alacahöyük, Hasano¤lan, Mahmatlar,
Horoztepe, Eskiyapar, ‹kiztepe ve Aslantepe kaz›lar›ndan ç›kan maden buluntula-
r›, bugün Anadolu Uygarl›klar›’n›n en seçkin örneklerini oluflturmaktad›r. Bu dö-
neme özgü bir di¤er önemli teknolojik geliflme, ilk kez ‹lk Tunç Ça¤› II evresinden
itibaren Anadolu’da çömlekçi çark›n›n kullan›lmaya bafllam›fl olmas›d›r. Troya IIb
tabakas›nda ortaya ç›kan çömlekçi çark›n›n, Mezopotamya’dan deniz yolu ile
Troya’ya geldi¤i düflünülmektedir. Bir baflka teknolojik bulufl ise ka¤n› biçiminde-
ki dört tekerlekli arabad›r. Anadolu’da yap›lan arkeolojik kaz›larda ortaya ç›kar›lan
en önemli ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmeleri aras›nda Bat› Anadolu’da Troya, Beycesultan,
Demircihöyük, Karatafl Semayük, Badema¤ac›; Orta ve Kuzey Anadolu’da Aliflar,
Alacahöyük, Büyük Güllücek, Ahlatl›bel, Etiyokuflu, Polatl›, Karao¤lan, Kültepe,
‹kiztepe, Maflat, Horoztepe; Çukurova ve Güneydo¤u Anadolu’da Tarsus Gözlüku-
le, Gedikli, Amik Ovas›; Do¤u Anadolu’da Norfluntepe, Tepecik, Aslantepe, ‹miku-
fla¤›, Köflkerbaba, De¤irmentepe, Pulur-Sakyol ve Karaz say›labilir. 

‹lk Tunç Ça¤›’nda zengin bir uygarl›k yaratan Anadolu topraklar› özellikle Me-
zopotamya’daki güç odaklar›n›n ilgisini çekmifltir. Akkad ‹mparatorlu¤u’nun kuru-
cusu I. Sargon ve Naram-Sin’e ait yaz›l› belgelerde ad›n›n geçmesiyle birlikte Ana-
dolu Ön Tarih / Protohistorik Ça¤›’na girmifltir (‹.Ö. 3 biny›l›n ikinci yar›s›). Bu
yaz›l› belgelerde Anadolu topraklar› için Hatti Ülkesi ad› kullan›lm›flt›r. Bu isim
Anadolu’nun bugün için bilinen en eski ismidir ve Assur y›ll›klar›nda görüldü¤ü
üzere ‹.Ö. 7. yüzy›la kadar kullan›lmaya devam etmifltir. Ülkeye ad›n› veren Hatti-
ler, ‹.Ö. 3. biny›l›n ortalar›ndan itibaren Orta Anadolu Bölgesi’nde K›z›l›rmak yay›
içinde küçük beylikler hâlinde yaflayan bir topluluktur ve daha sonra bu bölgede
kurulan Hitit Devleti’nde nüfusun büyük ço¤unlu¤unu oluflturmufllard›r. Dilleri,
bilinen dil ailelerinden hiçbirine dahil de¤ildir.
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Anadolu’nun zenginli¤ini fark eden Assurlu tüccarlar, Anadolu’nun alt›n ve gü-
müflünü elde edebilmek için Mezopotamya ile Anadolu aras›nda yo¤un bir ticaret a¤›
kurmufltur. Bu ticaretin Anadolu’ya sa¤lad›¤› en büyük kazanç Assurlu tüccarlardan
yaz›y› ö¤renmeleri olmufltur (‹.Ö. 2000/1900). Yaz›n›n Anadolu’ya girmesiyle Anado-
lu Uygarl›k Tarihi’nin ikinci evresi, yani Anadolu’nun Tarihî Ça¤lar› bafllam›flt›r.

Alacahöyük Kral Mezarlar›’na kimler gömülmüfltür? Mezar mimarisinin özellikleri nelerdir?

Orta Tunç Ça¤› (‹.Ö. 2000/1900 -1500/1450)
Mezopotamya ile bafllayan örgütlenmifl, güçlü ticari iliflkiler ve yaz›n›n ortaya ç›k-
mas› bu döneme damga vuran en önemli geliflmelerdir. Anadolu’da Tarihî Ça¤la-
r›n bafllang›c›n› belirleyen üzeri çivi yaz›l› kil levhac›klar ya da di¤er bir tan›mla
tabletler Çorum’da Bo¤azköy (Hattufla) ile Ortaköy (fiapinuva), Yozgat yak›nlar›n-
da Aliflar (Ankuva), Tokat’ta Maflathöyük (Tapigga), Kayseri’de Kültepe (Nefla) yer-
leflmelerinde ele geçmifltir. Bu tabletlerin yaz›lm›fl oldu¤u dil, Mezopotamya’da
uzun bir zaman kesiti içinde konuflulmufl olan ve günümüzdeki Arapça ve ‹brani-
ce ile ayn› dil ailesine giren Akkadçan›n Eski Assur lehçesidir. Tabletlerde kullan›-
lan yaz› ise ‹.Ö. 4. binde Sümerler taraf›ndan resim yaz›s› olarak icat edilen ve za-
man içinde resim biçimlerini kaybederek, görünüfl bak›m›ndan çiviye benzedikle-
ri için günümüzde çivi yaz›s› olarak tan›mlanan, hece iflaretlerinden kurulu bir ya-
z› sistemidir. Çivi yaz›s›n›n 19. yüzy›l›n bafllar›nda ilk kez çözülerek okunmas›ndan
80 y›l sonra (1881) Anadolu’da bu yaz› ve Akkadça yaz›lan tabletler ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu tabletler Anadolu halklar› ile Assurlu tüccarlar aras›ndaki ticari anlaflmalar,
mahkeme kararlar›, evlat edinme, evlenme, boflanma, köle ticareti, miras ve tüc-
carlar›n özel yaflamlar›na iliflkin konular› içermektedir.

Say›lar› Kültepe’de 20.000’e yaklaflan tabletlerden ö¤renildi¤ine göre, yönetim
merkezî Mezopotamya’da Assur kenti olan Assur Devleti vatandafl› tüccarlar, ‹.Ö.
19. ve 18. yüzy›llarda Kültepe’deki gibi, Anadolu’nun farkl› yerlerinde ticaret kolo-
nileri kurarak iyi örgütlenmifl bir ticaret a¤› gelifltirmifllerdir. Kabaca ‹.Ö. 1950-1750
y›llar› aras›nda devam eden bu örgütlü ticaret dönemine Eski Assur Ticaret Koloni-
leri Ça¤› ad› verilmifltir. Bu yeni ticaret düzeninde iki tip ticaret merkezi kurulmufl-
tur: Bunlardan ilki ve önemli olan› Anadolu’da bu dönemin siyasi erkleri olan bey-
liklerin yak›nlar›nda kurulmufl olan Assurca karum denen büyük pazar yerleridir.
Di¤er merkez ise Assurca vabartum denen yerleflmelerdi. Bu ticaret kolonileri
hem Assurlu tüccarlara hem de korumas› alt›na girdikleri Anadolu’daki beylere
karfl›l›kl› ç›karlar sa¤layan uluslararas› bir yap›ya sahip ticaret sisteminin parçala-
r›yd›. Tabletlerden ö¤renildi¤ine göre, burada Assurlu tüccarlar›n yan›nda yerli
Anadolu halk›na ait kiflilerin de ticaret flirketleri bulunmaktayd›. Ayr›ca Kuzey Su-
riye ve Kuzey Mezopotamya kökenli tüccarlar da vard›. 

En çok yaz›l› belge veren ve en iyi tan›nan karum, 1948 y›l›ndan itibaren sis-
temli bir flekilde kaz›lan, Kayseri’nin 20 km kuzeydo¤usunda, Karahöyük köyünün
güneyinde yer alan Kültepe’deki Kanifl (Nefla)’tir. Buras› hem tüm karumlar›n mer-
kezi durumundayd› hem de güçlü bir Hatti beyli¤inin merkeziydi. Burada beyler,
daha yüksek eski bir höyük üzerindeki saraylarda, Assurlu tüccarlar ile yerli halk
ise bu tepenin ete¤indeki afla¤› kentte, ayr› mahallelerde yafl›yorlard›. Orta Anado-
lu’da sonradan Hititlerin baflkenti olan Bo¤azköy’deki Hattufl, o dönemdeki ismi
bilinmeyen Yozgat’taki Aliflar, Aksaray yak›nlar›ndaki Acemhöyük, Konya’da Kara-
höyük’te de karumlar kurulmufltur. 
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Karum: Liman ve r›ht›m
anlam›na gelen
yerleflmelerdir. Bu
yerleflmelerde Assurlu
tüccarlar belirli bir serbesti
içinde yaflay›p ticaret
yapmaktayd›lar.

Vabartum: Konuk anlam›na
gelen, tüccarlar›n ana
merkezler aras›nda
konaklad›klar›, belki
mallar›n› geçici olarak
depolad›klar› bir çeflit
kervansarayd›r.



Assur ile Anadolu aras›ndaki ticaretin temelinde Assur’dan Anadolu’ya kalay ve
dokuma ürünleri d›fl sat›m›, karfl›l›¤›nda da Anadolu’dan genellikle gümüfl, alt›n ve
de¤erli tafl al›m› bulunmaktayd›. Tunç silah, alet ve süs eflyalar›n›n yap›m› için ge-
rekli olan kalay, Anadolu’da fazla bulunmamaktayd›. Assurlu tüccarlar Uzak Do¤u,
Pakistan ve Afganistan’dan bu madeni sa¤layarak eflek kervanlar› ile Anadolu’ya ge-
tirmekteydi. Ticaret a¤›n›n bafllang›c› Assur, bitifl noktas› ise Karum Kanifl idi. ‹ki ay
kadar süren 700-800 km’lik yolculuk için kervanlar Musul yak›nlar›ndaki Assur ken-
tinden yola ç›k›p Dicle boyunca kuzey yönde ilerleyerek Güneydo¤u Anadolu’dan
Kahramanmarafl-Elbistan ovas› üzerinden ya da Ergani-Maden Geçidi ile Toroslar’›,
Malatya yak›nlar›nda da F›rat Nehri’ni afl›p Kültepe’ye ulaflmaktayd›. 

Assurlu tüccarlar, yerli Anadolu türünde dikdörtgen planl›, avlulu tek ya da iki
katl› konutlarda yafl›yorlar; yerli halk ile ayn› tip eflyalar› kullan›yorlard›. Bununla
birlikte dilleri, ölü gömme gelenekleri ve silindir mühür biçimleri farkl›yd›. 

Assur Ticaret Kolonileri’nin neden ortadan kalkt›klar› kesin olarak bilinmemek-
tedir. Kaz›lar, ‹.Ö. 1750 y›l›nda Karum Kanifl (Nefla) baflta olmak üzere Orta Ana-
dolu’nun birçok yerleflmesinin büyük bir yang›nla y›k›ld›¤›n› göstermektedir. Yer-
li beyler aras›ndaki bir çat›flmaya ba¤lanan bu olaydan sonra Anadolu’nun ilk mer-
kezî devleti olan Hitit Devleti ortaya ç›kmaya bafllar. 

“Karum” ve “vabartum” kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Eski Hitit Devleti
Hitit Devleti’nin kurulufl aflamas›nda Anadolu’da beylikler hâlinde yaflayan, farkl›
diller konuflan birçok halk bulunmaktayd›. Bunlar içinde Hattiler, Luviler, Palalar
ve Hurriler en önemlilerini oluflturmaktad›r. Hattiler ile hemen hemen ayn› böl-
gede Hititler yaflamaktayd›. Hint Avrupa kökenli dil konuflan ve kendilerini Nefla-
l›lar, kulland›klar› dili de Nefla dili olarak tan›mlayan Hititlerin kökeni, Anadolu’ya
nereden geldikleri konusu tart›flmal› olup bu konuda farkl› görüfller vard›r. ‹.Ö.
2000 dolaylar›nda do¤udan Kafkasya Derbent kap›lar›ndan girmifl olduklar› genel-
likle benimsenen varsay›md›r. Son y›llarda ileri sürülen bir görüfle göre ise Hititler
Orta Anadolu kökenli yerli Anadolulu bir topluluktur.

Farkl› etnik kökenli, farkl› dillerin konufluldu¤u Anadolu’da ilk siyasal birlik
kurma çal›flmas›n›n bafl›nda, kökeni Orta Anadolu’da Kuflflara kentine dayanan Pit-
hana o¤lu Anitta (‹.Ö. 1750) yer almaktad›r. Anitta, Nefla (Kültepe), Zalpa ve Hat-
tufl (Bo¤azköy)’u ele geçirdikten sonra Büyük Kral unvan›n› alm›flt›r. Anitta, Nefla
kentini kendine baflkent yapm›flt›r. Kültepe (Nefla)’de bir sarayda bulunan tunç
m›zrak ucu üzerinde Kral Anitta’n›n saray› yaz›l›d›r. Anitta, bölgede giderek güçle-
nip, Anadolu beyliklerini birer birer denetim alt›na alarak merkezî Hitit Devleti’nin
temellerini atm›flt›r. Anitta’dan yaklafl›k yüz y›l sonra, ayn› soydan gelen Kuflflaral›
Labarna, Hattufl kentini baflkent yap›p, kente Hattufla, kendine de Hattuflili (Hattu-
flal›) ad›n› verdi (‹.Ö. 1650-1620). Böylece feodal ve teokratik Hitit Devleti kurul-
du. I. Hattuflili ve torunu I. Murflili (‹.Ö. 1620-1590) döneminde Eski Hitit Devleti
h›zl› bir flekilde geliflir, Kuzey Suriye bölgesi ele geçirilir. Halep, Hitit Devleti’nin
s›n›rlar› içine al›n›r, Babil fethedilir. Bat› Anadolu’da Arzava ülkesi zapt edilir. K›sa
süre içinde Hititler Yak›n Do¤u’nun etkin siyasi güçlerinden biri hâline gelmifltir. I.
Murflili’nin ölümünden Telepinu (‹.Ö. 1525-1500)’nun bafla geçifline kadar olan dö-
nem Hitit Devleti’nin kargafla dönemidir. Telepinu tahta geçti¤inde devlet zay›fla-
m›fl, birçok bölge elden ç›km›fl, Hititler ilk kurulduklar› bölgeye çekilmifltir. Tele-
pinu yeni düzenlemeler ile bu kar›fl›k duruma son vermifltir. 
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Luviler: Hint Avrupal› bir
topluluktur. Anadolu’nun
bat›, güneybat› ve güney
bölgelerine yay›lm›fllard›r.
‹.Ö. 2300 y›llar›na do¤ru
Balkanlar üzerinden
Anadolu’ya girdikleri kabul
edilir. Ancak bu göç hareketi
tart›flmal›d›r.

Palalar: Karadeniz
Bölgesi’nde Kastamonu ve
Safranbolu çevresinde
yaflayan ve Hint Avrupa
kökenli Pala dili konuflan
topluluktur.

Hurriler: ‹.Ö. 3. bin y›l›n
sonlar›nda çivi yaz›l›
belgelerde isimlerine
rastlanan ve Do¤u
Anadolu’ya ‹lk Tunç Ça¤›
kültürünü getiren Kura-Aras
Bölgesi halklar›. Hint Avrupa
ve Sami gruplar›ndan farkl›,
kendine özgü bir dil olan
Hurca konuflmaktad›rlar. Bu
dil, kuzeydo¤u Kafkas dilleri
ile akrabad›r.



I. Hattuflili ile birlikte Eski Hitit kültürü de geliflmeye bafllam›flt›r. Bu kültürün
kökleri Eski Assur Koloni Ça¤›’n›n son dönemlerine kadar geri gitmekle birlikte
özünde kendinden önceki bütün Anadolu uygarl›klar›n›n bir sentezi olarak yorum-
lanabilir. Ayr›ca siyasi genifllemeyle paralel olarak özellikle din ve ikonografide Su-
riye ve Mezopotamya etkileri de kendini hissettirir. Eski Hitit kültürünü iyi bir fle-
kilde temsil eden yerleflmeler aras›nda Bo¤azköy, Aliflar, Alacahöyük, Eskiyapar,
‹nand›ktepe, Afyon Yanarlar, Konya Karahöyük ve ‹mikufla¤› say›labilir.

Eski Hitit Devleti’nin geliflmeye bafllad›¤› dönemde Hitit etki alan›n›n d›fl›nda
kalan bölgelerde yerel krall›klar ya da beylikler de etkinliklerini sürdürmekteydi.
Hititler bunlarla bazen savaflarak bazen de antlaflmalar yaparak bölgedeki denge-
yi sa¤lamaya ve güçlenmeye çal›flmaktayd›. Bu krall›klar aras›nda büyük ölçüde
Çukurova bölgesini kapsayan Kizzuvatna Krall›¤›; F›rat’›n do¤usunda Elaz›¤ yöre-
sinde ‹fluva Krall›¤›; Yukar› F›rat ile Habur Nehri aras›nda kalan topraklarda kuru-
lan Mitanni Krall›¤› say›labilir. Bat› Anadolu’da ise bu dönemde güç kazanan çeflit-
li beylikler vard›r. Ço¤unlu¤unu Luvilerin oluflturdu¤u bu beylikler zaman zaman
Arzava ve Assuva gibi adlar alt›nda konfederasyonlar oluflturmaktayd›.

Son Tunç Ça¤› (‹.Ö.1500/1450-1200)
Telepinu’dan sonra Hitit tarihinde bafllayan Hitit ‹mparatorluk Ça¤› ya da Yeni Hi-
tit Devleti olarak tan›mlanan yeni evre ile birlikte Tunç Ça¤lar› da sona erer. Bu
dönemde Hitit Krall›¤› II. Tudhaliya (‹.Ö. 1450-1420) ve I. fiuppiluliuma (‹.Ö. 1380-
1340)’n›n yönetiminde büyük bir güç olarak yeniden kurulur. I. fiuppiluliuma Dö-
nemi’nde ülke s›n›rlar› Kuzey Suriye’ye, etki alan› ise Kuzey Mezopotamya’ya ka-
dar genifllemifltir. I. fiuppiluliuma veba salg›n›nda ölünce yerine k›sa süre tahtta ka-
lan o¤lu II. Arnuvanda (‹.Ö. 1340-1339) geçmifl, onu da kardefli II. Murflili (‹.Ö.
1339-1306) izlemifltir. II. Murflili Dönemi’nde Bat› Anadolu topraklar› denetim alt›-
na al›nm›fl, imparatorlu¤un s›n›rlar› güneyde Lübnan’dan, kuzeyde Karadeniz Da¤-
lar›’na, bat›da Ege Denizi’nden do¤uda Bingöl Da¤lar›’na kadar genifllemifltir. II.
Murflili’den sonra tahta geçen o¤lu II. Muvatalli Dönemi’nde (‹.Ö. 1306-1282), M›-
s›r taht›na da II. Ramses oturmufltur. Ramses’in Suriye topraklar› üzerinde hak iddi-
a etmesi üzerine Hitit-M›s›r iliflkileri gerginleflmifl ve Suriye egemenli¤i için iki güç
aras›nda Kadefl (Tel Nebimend) kenti yak›nlar›nda savafl yap›lm›flt›r (‹.Ö. 1285). Sa-
vafl› kimin kazand›¤› hakk›nda kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte savafltan y›l-
lar sonra ‹.Ö. 1270 y›l›nda, dünyan›n iki süper gücü Hitit ve M›s›r devletleri aras›n-
da II. Ramses ile Hitit taht›na ç›kan III. Hattuflili (‹.Ö. 1275-1250), tarihin bilinen ilk
büyük antlaflmas› olan Kadefl Antlaflmas›’n› imzalam›fllard›r. Bu antlaflmada III.
Hattuflili’nin yan›nda kar›s› Puduhepa’n›n da mührü bulunmaktad›r. Bu durum kra-
liçenin ülkenin d›fl siyasetinde söz sahibi oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan son de-
rece önemlidir. Bu antlaflmaya göre M›s›r ve Hitit ülkeleri aras›nda iyi bar›fl ve iyi
kardefllik sonsuz olacakt›r. M›s›r ülkesinin kral›, Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç
sald›rmayacak; Hatti ülkesinin kral›, M›s›r ülkesine sonsuza de¤in sald›rmayacakt›r.

III. Hattuflili’den sonra yerine geçen o¤lu IV. Tudhaliya (‹.Ö. 1250- 1220), ba-
bas›ndan ald›¤› güçlü imparatorlu¤u sürdürmeye devam etmifl; ancak onun ölü-
münden sonraki y›llarda imparatorluk h›zla çöküfle geçmifltir. Son imparator II.
fiuppiluliuma (‹.Ö. 1215-1200) döneminin sonlar›nda baflkent Hattufla a¤›r bir yan-
g›nla tahrip olmufltur. Günümüzde çeflitli varsay›mlar ileri sürülüyorsa da Hitit ‹m-
paratorlu¤u’nun sonunu getiren olaylar hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler yoktur. Böyle bir
sonu haz›rlayan etkenlerin en önemlisi olarak kuzeyde da¤l›k Karadeniz bölgesin-
de yaflayan savaflç› Kaflkalar›n bölgeye yapt›klar› ya¤ma seferleri gösterilmektedir.
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Kadefl Antlaflmas›: Tarihin
bilinen ilk büyük
antlaflmas›d›r. Hitit ile M›s›r
devletleri aras›nda ‹.Ö. 1270
y›l›nda imzalanm›flt›r.
Antlaflma metni o zaman›n
diplomatik yaz› dili olan
Akad ve M›s›r dillerinde
haz›rlanm›flt›r. M›s›r’dan
Hattufla’ya yollanan ve
gümüfl bir tablet üzerine
kaz›nm›fl olan Akadca özgün
nüsha bulunabilmifl
de¤ildir. Ayn› metnin kil
tablet üzerine yaz›lm›fl olan
kopyas› Bo¤azköy
arflivlerinde ele geçmifltir.



Bu topluluk son kez bölgeye inerek Hattufla’y› ya¤malam›fl ve yakm›fl, geri dön-
meyerek ayn› bölgede kalm›flt›r. Hitit ‹mparatorlu¤u’nun sonunu getiren di¤er
olaylar aras›nda M›s›r firavunu III. Ramses’e ait hiyeroglif yaz›tta anlat›lan Deniz
Kavimleri Göçü ve ‹.Ö. 1200 y›llar›nda Balkanlardan Anadolu’ya ulaflan büyük göç
dalgalar› da say›lmaktad›r. ‹.Ö. 2. biny›l›n son yüzy›llar›nda Anadolu’yu olumsuz
yönde etkileyen bu göçler ve istilalar nedeniyle yaflanan siyasi bunal›m sonucun-
da Hitit ‹mparatorlu¤u da y›k›lm›flt›r. Ancak, Hititler tamamen tarih sahnesinden
çekilmemifl, kral ailesi ve yöneticiler güneye do¤ru çekilerek sülalelerini bir süre
daha devam ettirmifllerdir. 

Hitit Uygarl›¤›

Devlet Yönetimi ve Toplum Yap›s› 
Hitit Devleti feodal ve teokratik bir yap›ya sahiptir. Devletin bafl›nda Tabarna de-
nilen egemen bir kral, Tavananna (egemen kraliçe) unvan›n› tafl›yan büyük kra-
liçe yer almaktad›r. Eski Hitit Devleti kuruldu¤unda devletin yasama gücünde kra-
l›n yan›nda Panku(fl) ad› verilen bir soylular meclisi bulunmaktayd›. Bu meclis
kral›n tek bafl›na karar verme yetkisini s›n›rlamaktayd›. Kral soyundan birine veri-
len ölüm cezas› ile kral›n seçece¤i veliahd›n bu meclisin onay›ndan geçmesi gere-
kiyordu. Ancak, imparatorluk döneminde devletin giderek güçlenmesi ile yönetim
flekli mutlakiyete dönüflmüfl ve Panku(fl) ortadan kalkm›flt›r. 

Hitit krallar›, tanr›lar›n yeryüzündeki temsilcileriydi. Ancak, M›s›r ve Mezopo-
tamya krallar›ndan farkl› olarak Hitit krallar› hiçbir zaman Tanr›-Kral olmam›fllard›r.
Onlar›n öldükten sonra tanr› olduklar›na inan›lmaktayd›. Görevlerinin bafl›nda bafl-
rahiplik, baflkumandanl›k ve baflyarg›çl›k en önde gelmektedir. Veraset yoluyla ge-
çen krall›k makam›nda kral yerine geçecek veliahd› kendisi hayatta iken belirliyor-
du. Sarayda kraldan sonra en önemli flahsiyet kraliçe idi. Hitit kraliçeleri, saraylar-
daki resmi kabullerde, tap›naklarda yap›lan dini törenlerde kralla birlikte bulunur,
devletin resmî evraklar› ve antlaflmalar üzerine kralla beraber mührünü basard›.

Devlet, feodal bir yap›ya sahipti. Küçük feodal krall›klar, devlete her y›l belli
bir miktar vergi ödemek, savafl zamanlar›nda da asker, at ve savafl arabas› yard›-
m›nda bulunmakla yükümlüydüler. Devletin do¤rudan kendisine ba¤l› olan top-
raklar› da birtak›m yönetim bölgelerine ayr›lm›flt›. Buralarda saraya mensup prens-
ler vali olarak görev yapmaktayd›. 

Hitit toplumunda halk›n ço¤unu vergi vermekle yükümlü hür insanlar olufltur-
maktayd›. Bunlar aras›nda soylular, tüccarlar, zanaatkârlar ve köylüler yer almak-
tad›r. Sosyal tabakalaflman›n en alt grubunu köleler oluflturmaktayd›. Bunlar, al›n›p
sat›labiliyor, kiralanabiliyorlar veya veraset yoluyla baflkalar›na geçebiliyorlard›.
Buna karfl›l›k mülkiyet haklar›na sahiptiler ve kimi haklar› yasalar ile güvence alt›-
na al›nm›flt›. Bunlar›n yan›nda savaflta ele geçirilen ülkelerden sürülerek Hitit ülke-
sine getirilen insanlardan oluflan bir baflka grup daha vard›. Sümerce NAM.RA (ya-
r› hür) olarak tan›mlanan bu insanlar, ucuz ifl gücü olarak yeni kurulan ekonomik
merkezlerde topra¤a ba¤lanarak oturmaya zorunlu k›l›nmaktayd›lar. Tap›na¤a
ba¤l› tarlas› ve evi olan NAM.RAlar yer de¤ifltiremezlerdi. 

Hitit toplumunun en küçük birimini aile oluflturmaktayd› ve aile reisi erkekti.
Aile yap›s›n› ilgilendiren evlenme, boflanma, evlat edinme ve miras gibi konular
yasalar›n denetimi alt›ndayd›.

854.  Ünite  -  Eski  Anadolu Uygar l ›k lar ›

Panku(fl): Eski Hitit Devleti
Dönemi’nde kral›n yan›nda
genifl yetkilere sahip
meclistir. Bu meclis yüksek
askerî ve idari görevlerde
bulunan ve genellikle kral
ailesinin yak›nlar› olan
yafll›lardan oluflmaktayd›



Din ve Ölü Gömme Gelenekleri 
Hitit dini, bütün Eskiça¤ toplumlar›nda görüldü¤ü gibi çok tanr›l› bir dindi. Çivi ya-
z›l› bir belgede bu kalabal›k tanr›lar toplulu¤u Hatti ülkesinin bin tanr›s› biçimin-
de tan›mlanm›flt›r. Bu tanr›lar, Hitit Devleti’nin bünyesinde yer alan farkl› etnik
gruplar gibi de¤iflik kökenliydiler. Bunlar; Hurri, Hatti, Hint-Avrupa, Luvi, Kuzey
Mezopotamya, Kuzey Suriye hatta ‹ndo Ari ›rktan olan tanr›lardan oluflmaktayd›.
Burada Hitit egemenlik sahas› içindeki tüm halklar›n tanr›lar› panteona dahil edi-
lerek farkl› kültürlere mensup halk tek bir din çat›s› alt›nda birlefltirilmifltir. 

Devletin resmî tanr›lar›, Bo¤azköy yak›nlar›ndaki Yaz›l›kaya Aç›k Hava Tap›-
na¤›’ndaki kaya kabartmalar›nda betimlenmifltir. Bu tanr›lar›n bafl›nda Hurri kö-
kenli Gökyüzü ve F›rt›na tanr›s› Teflup bulunmaktad›r. Kar›s› Arinna kentinin gü-
nefl tanr›ças› Hepat ve o¤lu fiarruma da tanr›lar pantheonunun bafl›nda yer almak-
tad›r. Günefl ve Ay tanr›s›, da¤ tanr›lar›, nehir tanr›lar›, yeralt› dünyas›n›n tanr› ve
tanr›çalar›, çeflitli hastal›klar›n tanr› ve tanr›çalar› da pantheonda yer almaktayd›.
Hitit inanc›na göre tanr› ve tanr›çalar insan biçiminde düflünülmekteydi. Tanr›lar›n
heykelleri ve kabartmalar› onlar›n yerlerini tutard›. Baz› durumlarda tanr›lar›n kut-
sal hayvanlar› ya da onlara ait eflyalar da tanr›y› temsil etmekteydi. Tanr›lara kur-
banlar kesmek, yiyecek, içecek vermek, adaklar sunmak dinin gerektirdi¤i günde-
lik ifllemlerdi. Bayramlar ise bunun daha yüksek düzeyde, kral ve kraliçenin de ka-
t›ld›¤› kalabal›k bir halk toplulu¤uyla birlikte yap›lan resmî karakterli törenlerdi.
Bu bayramlar›n en önemlilerinden biri Yeni Y›l Bayram›’yd›.

Hititlerde ölü gömme gelene¤i iki türlüdür: Kremasyon gömülerde ceset yak›l-
d›ktan sonra külleri urne olarak tan›mlanan piflmifl toprak bir kap içinde topra¤a
gömülmekteydi. ‹nhumasyon gömülerde ise ço¤unlukla ölü, pithos denilen büyük
bir kab›n içine ya da tafllardan örülen sand›k tipindeki mezarlara yerlefltirilerek top-
ra¤a gömülüyordu. Mezarlarda ölü arma¤anlar› da bulunmaktayd›. Farkl› gömü ge-
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Yaz›l›kaya Aç›k
Hava Tap›na¤›
Kabartmalar›

Yaz›l›kaya Aç›k Hava
Tap›na¤›: Bo¤azköy’ün 1.5
km kuzeydo¤usunda, do¤al
bir kayal›k alanda yer alan
kutsal aland›r. ‹ki galeriden
oluflmaktad›r. Üzeri aç›k
do¤al kaya odalar›n›n
duvarlar› tanr›, tanr›ça ve
baflrahip olan kral›n
kabartmalar› ile
bezenmifltir. Giriflteki A
Galerisi’nin  duvarlar›nda
Hurri kökenli tanr› ve
tanr›çalar›n bafltanr› Teflup
ve efli Hepat’›n önderli¤inde
Yeni Y›l Bayram› kutlamalar›
için bir araya gelmeleri
gösterilmifltir. Buradaki
tanr› ve tanr›çalar›n say›s›
71’dir. B Galerisi’nde h›zla
koflan 12 yeralt› tanr›s› ve
K›l›ç tanr› kabartmalar›yla
IV. Tudhaliya ve koruyucu
tanr›s› fiarruma panosu yer
almaktad›r.



leneklerinin ayn› mezarl›kta uygulanmas›, ayr› dini inançlara ve farkl› öbür dünya
görüflüne sahip insanlar›n birlikte yaflad›klar›n› göstermesi bak›m›ndan önemlidir.

Mimari ve Sanat

Mimari
Hititlerin Eski Anadolu mimarisine kazand›rd›¤› en önemli yeniliklerin bafl›nda
an›tsal mimari örnekleri gelmektedir. Kültepe’de ve Acemhöyük’te bulunan 50-60
odal› saray yap›lar› Eski Hitit evresine tarihlenen iki an›tsal yap›d›r. Mimarideki
an›tsall›k Hitit ‹mparatorluk Ça¤›’nda daha da büyük boyutlara ulaflarak görkemli
kentlerin do¤mas›na neden olmufltur. Bu kentlerin en güzel örne¤ini Çorum’un
Bo¤azkale ilçesinde yer alan baflkent Hattufla (Bo¤azköy) oluflturmaktad›r. 

Engebeli bir arazide kurulmufl olan kentte Eski Hitit evresine ait yerleflme, Bü-
yükkale olarak tan›mlanan kayal›k alan ve kuzeybat›s›ndaki Afla¤› fiehir diye ad-
land›r›lan bölgeye yay›lm›flt›r. Büyükkale, çevresi ayr› bir sur ile çevrelenmifl, için-
de ülkenin yönetim birimlerinin yer ald›¤›, hepsi an›tsal yap›lardan oluflan resmî
karakterli bir yerleflim alan›d›r. Kale görünümündeki bu alanda kral›n saray›, top-
lant› salonlar›, devlet arflivi ve çeflitli yönetim yap›lar› bulunmaktad›r. Afla¤› fiehir’i
de güçlü bir sur çevrelemektedir. Bu surun alt›nda birçok potern vard›r. Buras›
dinsel ifllevi a¤›rl›kl› bir aland›r. Hattufla’n›n en büyük tap›na¤› burada bulunmak-
tad›r. Büyük Tap›nak olarak adland›r›lan ve seksenden fazla odaya sahip bu yap›,
Hitit bafltanr›s› F›rt›na Tanr›s› Teflup ile Arinna kentinin Günefl tanr›ças› Hepat’a
adanm›flt›r. 

Hitit ‹mparatorluk Dönemi’nde flehir, gerçek bir imparatorluk baflkenti konu-
muna yükselmifltir. Çevresi 7 km uzunlu¤unda çift s›ra sur ile kuflat›lm›flt›r. Kentin
daha yüksekteki güney kesiminde I. fiuppiluliuma’dan sonra infla edilmeye baflla-
nan Yukar› fiehir yer almaktad›r. Bu kesime kabartmalarla bezenmifl törensel üç
an›tsal kap›dan geçilerek ulafl›lmaktad›r. Bu kap›lar kabartmalar›na göre Aslanl›
Kap›, Kral Kap›s› ve Sfenksli Kap› olarak isimlendirilmifltir. Aslanl› ve Sfenksli Ka-
p›’da, kap›lar› ve kenti kötülüklerden korudu¤una inan›lan an›tsal ölçekli iki aslan
ve sfenks kabartmas› yer almaktad›r. Kral Kap›s›’nda ise daha çok tanr› oldu¤u be-
nimsenen ölmüfl bir Hitit kral› betimlenmifltir. Sfenksli Kap›’n›n alt›nda kentin d›fl›-
na aç›lan bir potern bulunmaktad›r. 

Yukar› fiehir, oldukça genifl bir alana yay›lm›flt›r. Burada otuzu aflk›n tap›nak ile
kentin su ihtiyac›n› karfl›layan büyük havuzlar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Farkl› boyutlar-
daki tap›naklar, plan bak›m›ndan birbirlerine benzemektedir. Bu plan bazen re-
vakl› bir orta avlunun çevresine yerlefltirilmifl olan odalardan oluflmaktad›r. Tap›-
naklar, hem tanr› evi olarak bir kült merkezi hem de birer ekonomik merkezdi.
Bunlar, kendilerine ait atölyeleri, ekip biçtikleri arazileri, ormanlar› olan ve kendi
gereksinimlerini karfl›layan özerk kurumlard›. 

Kentin kuzeydo¤u ucunda Büyükkaya olarak tan›mlanan alan, ‹.Ö. 13. yüzy›l›n
sonlar›nda sur ile çevrelenerek bir kaleye dönüfltürülmüfltür. Burada çok büyük
boyutlu tah›l silolar› yer almaktad›r. 

Bo¤azköy’ün yan›nda an›tsal ölçekli mimarisi ile öne ç›kan di¤er önemli Hitit
kentleri aras›nda Bo¤azkale yak›nlar›nda bir kült merkezi olan Alacahöyük, Tokat-
Zile’de bir s›n›r beyinin yaflad›¤› Maflathöyük (Tapigga) ve Sivas yak›nlar›ndaki Ku-
flakl› (Sarissa) say›labilir. Yozgat yak›nlar›ndaki Aliflar, Çorum’da Ortaköy (Sapinu-
va) güneyde Tarsus Gözlükule (Tarzi), Mersin -Yumuktepe ve Mut yak›nlar›ndaki
Kilisetepe önde gelen di¤er Hitit merkezleridir. 
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Yeni Y›l Bayram›: Tüm Yak›n
Do¤u kültürlerinde görülen,
bahar›n gelifli ile birlikte
kutlanan bayramd›r. Bu
bayramda pantheondaki
bütün tanr›lar›n, bafltanr›
Teflup ve bafltanr›ça Hepat
önünde topland›¤›na
inan›lmaktayd›. Yaz›l›kaya
Aç›k Hava Tap›na¤›’n›n
duvarlar›nda betimlenen bu
törende bir resmigeçit
yap›l›yor ve tanr›lara
sunularda bulunuluyor,
böylece yeni gelen y›l›n
bereketli olmas›
sa¤lan›yordu. Yüzlerce
tap›nak görevlisinin
düzenledi¤i törenlerde kral
da baflrahip olarak görev
al›yordu.

Potern: Yeralt› geçidi. Tafl
temelli, kerpiç bedenli
surlar›n alt›nda aç›lan, bir
tehlike an›nda veya ana
kap›n›n aç›lmamas›
gerekti¤i durumlarda, gizlice
flehrin d›fl›na ç›kmay›
sa¤lamak amac›yla
kullan›lan gizli geçitlerdir.

Sfenks: Genellikle kad›n
bafll›, aslan gövdeli kar›fl›k
bir mitolojik yarat›k.
Betimleri Eski M›s›r
sanat›ndan Antik Yunan ve
Roma’ya geçmifltir.



Sanat
Hitit sanat›, tek bir halk›n de¤il, devleti oluflturan farkl› etnik gruplar›n ve devletin
yak›n iliflki kurdu¤u çevre kültürlerin etkisi alt›nda oluflmufl bir bileflimdir. Yap›lan
çal›flmalara göre Hitit sanat›, Hatti, Hurri, Luvi, Mezopotamya ve M›s›r sanat›n›n bir
sentezi olarak yorumlanabilir.

Hitit mimarisine damgas›n› vuran an›tsall›k, Hitit sanat›nda büyük plastik ve
kaya kabartmalar›nda kendini göstermektedir. Hitit yaz›l› belgelerinde büyük boy
heykellerden söz edilmektedir. Bo¤azköy ve Alacahöyük’teki sfenks heykelleri
bunlara ait güzel örneklerdir. Do¤al geçitler ya da tatl› su kaynaklar›n›n yak›n›na
yap›lm›fl olan kaya an›tlar›, Hitit sanat›n›n günümüze ulaflan en çarp›c› örnekleri
olup Hitit ‹mparatorlu¤u’nun egemen gücünü simgelemektedir. Bu an›tlar›n en ta-
n›nm›fllar› Beyflehir yak›nlar›ndaki Eflatunp›nar ve Fas›llar, Adana yak›nlar›nda
Ceyhan Irma¤› k›y›s›nda Sirkeli, Kayseri yak›nlar›nda Taflç›, Hemite, Gezbel, Frak-
tin, ‹mamkulu, Konya’da Hatip, Ankara yak›nlar›nda Gavurkale ve ‹zmir yak›nla-
r›nda Karabel’dir. 

Kilden yap›lm›fl plastik eserler ise Hitit sanat›n›n dikkat çeken küçük el sanat-
lar› örnekleridir. Bunlar›n en ünlülerini Bo¤azköy’de bulunmufl olan F›rt›na tanr›-
s›n›n kutsal bo¤alar› oluflturmaktad›r. Hitit çanak çömle¤inin en önemli buluntula-
r› aras›nda bibru olarak tan›mlanan hayvan›n tümü ya da yaln›zca bafl› biçiminde-
ki içki kaplar› da önemlidir. Hitit sanat›nda mühürlerin de önemli bir yeri vard›r.
Kullan›lan mühür biçimlerinde Anadolu ve Mezopotamya’n›n ustaca bileflimini
görmek mümkündür. Anadolu’da yayg›n olarak kullan›lan damga mühürler, Mezo-
potamya’da ve Kuzey Suriye’de görülen silindir mühürler ayr› ayr› ele geçti¤i gibi,
bazen iki mühür tipinin ayn› mühürde birlefltirildi¤i de görülmektedir.

Yaz› ve Edebiyat
Hititler, çivi ve resim yaz›s› (hiyeroglif) olmak üzere iki tür yaz› kullanm›fllard›r.
Mezopotamya’dan al›nm›fl çivi yaz›s› kil tabletler ve mühürler üzerine, yerli Ana-
dolu resim yaz›s› ise an›tlar ve mühürler üzerine yaz›lm›flt›r. Bunun yan›nda Pala-
ca, Luvice, Hurrice ve Hattice gibi diller de bulunuyordu. 

Hitit belgelerinin büyük bir bölümü Bo¤azköy arflivinde ele geçmifltir. Buras›
25.000’i aflk›n tabletle bir devlet arflivi niteli¤indedir. Ayr›ca son y›llarda Orta-
köy’de de büyük bir arfliv gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. 

Hitit edebiyat› da din ve sanat gibi farkl› kültürlerin bir bileflimidir. Tarih yaz›-
c›l›¤›, dualar, mitos ve destan türünden eserler Hitit edebiyat›n› oluflturmaktad›r.
Ço¤u Hatti ve Hurri kökenli olan mitos ve destanlar içinde Kaybolan Tanr›, ‹llu-
yankas Mitosu, Telepinu Efsanesi ve Kumarbi Efsanesi en tan›nm›fl eserlerdir ve
çok daha sonralar› yarat›lan Eski Yunan mitolojisini de etkilemifllerdir. Sümer-
ler’den Hurri, Hitit ve Fenikelilere, oradan da bat› dünyas›na aktar›lm›fl olan bu ef-
sane ve destanlar Eski Ön Asya uygarl›klar›n›n birbirlerinden soyutlanamayacakla-
r›n›, hepsinin karfl›l›kl› etkileflim içinde olduklar›n› göstermektedir.

Tarihin bilinen ilk yaz›l› antlaflmas› ne zaman ve kimler aras›nda yap›lm›flt›r? Sonuç ne olmufltur?
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ANADOLU’NUN DEM‹R ÇA⁄I UYGARLIKLARI
(‹.Ö. 1200-547/546)

Anadolu’daki Demir Ça¤› uygarl›klar›n›n siyasi ve kültürel
yap›s›n› ö¤reneceksiniz.

‹.Ö. 12. yüzy›l›n bafllar›nda merkezî Hitit ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›yla birlikte
Anadolu topraklar› büyük bir kargafla ve çöküntü sürecine girmifltir. Bu süreçte
bölgeye çeflitli yönlerden farkl› etnik kökenli göçebe topluklar girmeye bafllam›fl-
t›r. Bu topluluklardan Muflkiler, Kafkasya üzerinden gelip Do¤u Anadolu’nun bat›
kesimine; Balkanlar üzerinden bo¤azlar yoluyla gelen Trak kökenli göçmenler Ba-
t› Anadolu’nun kuzey kesimine; Arap çöllerinden gelen Sami kökenli Aramiler ise
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne yerleflmifllerdir. ‹.Ö. III. biny›l›n sonlar› ve II. bin-
y›l›n bafllar›nda oldu¤u gibi Anadolu bir kez daha çok say›da büyüklü küçüklü
güçler aras›nda paylafl›lm›flt›r. Bu dönemde demir madeninin kullan›m› yayg›nlafl-
m›fl, ço¤u aletler özellikle de silahlar daha etkili ve dayan›kl› olan demirden yap›l-
m›flt›r. Bu geliflmeler sonucunda Anadolu’nun Tunç Ça¤lar› sona ermifl ve yeni bir
dönem olan Demir Ça¤› bafllam›flt›r. 

Anadolu’da Demir Ça¤›’nda ortaya ç›kan yeni siyasi oluflumda Geç Hitit Kent
Devletleri, Urartu Krall›¤›, Frig Krall›¤› ve Lidya Krall›¤› en önemli rolleri oynam›flt›r.

Geç Hitit Kent Devletleri
Hitit ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›n›n ard›ndan hayatta kalmay› baflarabilen kral ai-
lesinin soylular›, bir zamanlar egemenlikleri alt›ndaki Güney ve Güneydo¤u Ana-
dolu ile Kuzey Suriye’ yi içine alan bölgeye kaçarak burada yaflayan halklarla kay-
nafl›p, birbirlerinden ba¤›ms›z küçük kent devletleri kurarak bir süre daha varl›k-
lar›n› sürdürmüfllerdir. Hitit, Luvi, Arami ve bir k›s›m Hurri kökenli halklarca ku-
rulmufl olan Geç Hitit Kent Devletleri ya da Suriye-Hitit Beylikleri olarak tan›mla-
nan bu devletler flunlard›r: Malatya çevresinde Milidia; Ad›yaman yöresinde Kum-
muh; Kahramanmarafl ve Gaziantep yöresinde Gurgum ve Kargam›fl; ‹slahiye do-
laylar›nda Sam’al; Çukurova bölgesinde Que ve Hilakku; Amik Ovas› dolaylar›nda
Pattin; Adana-Kadirli yöresinde Asitavanda; Kayseri, Ni¤de ve Nevflehir civar›nda
Tabal. 
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Kaynak: SEV‹N, V.
Eski Anadolu ve
Trakya, ‹stanbul,
2003,s.180



Orta Anadolu’dan F›rat Nehri k›y›lar›na kadar uzanan genifl bir sahada ortaya
ç›kan ve etnik bir birlik göstermeyen kent devletleri ayr› ayr› hanedanlar›n yöneti-
mi alt›nda, Büyük Kral, Ülke Beyi gibi ünvanlar tafl›yan bir kral taraf›ndan idare
edilmekteydi. Ço¤u Luvice konuflan ve yaz› olarak resim yaz›s›n› kullanan bu dev-
letler, ‹.Ö. 9. yüzy›l›n ortalar›ndan bafllayarak önce kültürel sonra da siyasi bak›m-
dan Yeni Assur ‹mparatorlu¤u’nun etkisi alt›na girmifller; ‹.Ö.8. yüzy›l›n sonlar›nda
ise hepsi teker teker Assur’un eyalet sistemine dahil edilmifllerdir. 

Geç Hitit Kent Devletlerine ait önemli yerleflmelerin bafl›nda Kargam›fl, Zincir-
li, Malatya, Sakçagözü ve Karatepe yerleflmeleri gelir. Bu merkezlerde yap›lan ar-
keolojik kaz›larda bu devletlerin mimarisini ve sanat›n› ayd›nlatan, dikkat çekici
buluntular ele geçmifltir. Çift sur sistemi ile kuflat›lm›fl olan flehirlerde, geliflmifl bir
mimari anlay›fl vard›r. Saraylar›n, caddelerin, an›tsal merdivenlerin, meydanlar›n
düzenli konumu, önceden bir bütün olarak düflünülmüfl flehir planlar›n›n varl›¤›n›
akla getirmektedir. Afla¤› ve Yukar› fiehir olmak üzere iki k›s›mdan oluflan kentler-
de saraylar, yönetim binalar› ve dinî yap›lar, bir iç sur ile çevrelenmifl daha yük-
sekteki Yukar› fiehir içinde yer almaktad›r. Hilani tipindeki saraylara kabartma
bezemeli altl›klar üzerinde yükselen sütunlar aras›ndan geçilerek girilmekteydi.
Bunun gerisinde, enlemesine yerlefltirilmifl büyük bir salon ve yan odalar bulun-
maktayd›. Yan odalardan birinde yer alan merdiven ile üst kata ç›k›l›yordu. 

Surlara aç›lm›fl olan an›tsal kap›lar, saraylar›n d›fl cepheleri ortostat olarak ta-
n›mlanan kabartmal› tafl bloklarla süslenmifltir. Bazen girifllere tanr› ve krallar›n
an›tsal ölçekli tam plastik yontular› da yerlefltirilmekteydi. Geç Hitit sanat› ve kül-
türü en iyi flekilde kendisini mimarinin bütünleyicisi olarak yap›lm›fl kabartma sa-
nat›nda yans›t›r. Av, savafl, saray hayat›ndan kesitler, kar›fl›k yarat›klar ve çeflitli
hayvan figürlerinden oluflan kabartmalar stil yönünden Geç Hitit I, Geç Hitit II ve
Geç Hitit IIIa-b olmak üzere üç ana evrede incelenir. ‹lk iki grupta eski Hitit öge-
leri, üçüncü grupta ise güçlü bir Assur etkisi vard›r.

Fil difli ve özellikle büyük tunç kazanlar›n yer ald›¤› madenî eflyalar da Geç Hi-
tit sanat›nda özel bir yere sahiptir. Tabal ülkesi, tunç iflçili¤inin önde gelen mer-
kezlerindendir. Kuzey Suriye kökenli fil difli eserler ise haraç ve ganimet olarak As-
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sur’a götürülmüfltür. Gerek fil difli, gerek madenî eserler Yunanistan’a da gitmifl,
orada taklitleri de üretilmifltir. Bu eserler, bir yandan Ön Asya ile Yunanistan ara-
s›ndaki iliflkilerin yo¤unlu¤unu göstermekte di¤er yandan Eski Yunan uygarl›¤›n›n
yarat›lmas›nda Geç Hitit Kent Devletlerinin de çok önemli bir arac› rolü oynad›¤›-
n› kan›tlamaktad›r. 

Urartu Krall›¤›
Orta Anadolu Bölgesi’nde güçlü Hitit ‹mparatorlu¤u varl›¤›n› sürdürürken ‹.Ö. 13.
yüzy›l›n bafllar›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’nde, Hurri kökenli halklar›n oluflturdu-
¤u, henüz merkezî bir yönetim alt›nda birleflmemifl feodal beylikler bulunmaktay-
d›. ‹lk kez Assur Kral› I. Salmanassar (‹.Ö. 1274-1245) da¤l›k bölgedeki bu ülkeden
Uruatri olarak söz etmifl ve 8 kabilenin ismini sayarak, bu ülkenin birtak›m krallar
taraf›ndan yönetildi¤ini bildirmifltir. Daha sonraki Assur kay›tlar›nda bu krallar›n
say›s› 60’a kadar ç›km›flt›r. Bu dönemde Do¤u Anadolu’nun sahip oldu¤u demir ve
bak›r gibi ham madde kaynaklar›, bunlardan ifllenmifl mal stoklar›, toprak ürünle-
ri ve hayvan sürüleri ‹.Ö. 13. yüzy›ldan itibaren Ön Asya’da büyük bir imparator-
luk kurma u¤rafl› veren Assur’un askerî seferlerini bu topraklar üzerine yo¤unlafl-
t›rmas›na neden olmufltur. Assur’un amac›, bu bölgede devaml› ve kal›c› bir ege-
menlik kurmak yerine, bölgedeki zengin kaynaklar› belirli sürelerde düzenleyece-
¤i ya¤ma seferleriyle ele geçirmek, bu topraklarda yaflayan toplumlar› bask› alt›n-
da tutarak vergiler yoluyla sömürmek, böylece ekonomisi için sürekli bir kaynak
oluflturmakt›. Güneyden gelen Assur tehlikesi ve bask›s›, birbirlerine komflu ve ak-
raba olan feodal beylikleri aralar›nda Assur’a karfl› güç birli¤i yapmaya yöneltmifl-
tir. Etnik birli¤in de sa¤lad›¤› büyük avantajla k›sa sürede beylikler aras›nda birlefl-
me sa¤lanm›fl, önce Uruatri daha sonra Nairi feodal beylikler konfederasyonu
oluflturularak Assur’a karfl› büyük bir mücadele bafllam›fl, sonuçta ‹.Ö. 9. yüzy›l›n
ortalar›nda baflkent Tuflpa (Van Kalesi ve Eski Van flehri) olmak üzere Van ovas›n-
da merkezî Urartu Krall›¤› kurulmufltur.

Urartu Krall›¤›, birbirini izleyen baba-o¤ul krallar I. Sarduri (‹.Ö. 840-830), ‹flpu-
ini (‹.Ö. 830-820), Minua (‹.Ö. 810-785/780), I. Argiflti (‹.Ö. 785/780-760) ve II. Sar-
duri (‹.Ö. 760-730) dönemlerinde büyüyüp güçlenmifl ve tüm kurumlar›yla gerçek
anlamda merkezî, bürokratik bir devlet hâline ulaflm›flt›r. Bu dönemde krall›¤›n s›-
n›rlar› kuzeyde Ermenistan ve Güney Gürcistan’a, kuzeybat›da Erzincan’a, güney-
do¤uda Urmiye Gölü’nün güney k›y›lar›na, bat›da F›rat Nehri’nden do¤uda Hazar
Denizi k›y›lar›na kadar genifllemifltir. Urartu topraklar›na kat›lan bölgelerde askerî
ve ekonomik amaçl› ço¤u Urartu krallar›n›n ad›n› tafl›yan birçok kale ile tar›m›
güçlendirmek üzere baraj, gölet, sulama kanallar› infla ettirilmifltir. Bölgede kaz›s›
yap›lm›fl bafll›ca Urartu merkezleri aras›nda Van Kalesi (Tuflpa), Çavufltepe (Sardu-
rihinili), Ayanis (Rusahinili), Adilcevaz, Toprakkale (Rusahinili), Anzaf, Erzincan-
Alt›ntepe, Karmir-Blur (Teiflebani), Armavir (Argifltihinili) say›labilir. 

‹.Ö. 743 y›l›nda Ad›yaman Gölbafl› yak›nlar›nda Assur ordular› karfl›s›nda Urar-
tu ordular›n›n u¤rad›¤› yenilgi ile birlikte Urartu Krall›¤›’n›n yükselifli sona ermifl-
tir. Bu ma¤lubiyeti ‹.Ö. 714’te önce Transkafkasya üzerinden dalgalar hâlinde inen
Kimmerler, sonra da Assur Kral› II. Sargon karfl›s›nda al›nan yenilgiler izlemifltir. S›-
n›rlar› giderek daralan Urartu Krall›¤› II. Rusa Dönemi’nde (‹.Ö. 675’ler) yeni bir
kalk›nma hamlesi yapm›flt›r. Ancak sonuçsuz kalan bu çabalardan sonra ‹.Ö. 640
y›llar›nda Urartu Krall›¤› yok olmaya bafllam›flt›r. Son kral IV. Sarduri’nin iktidar
dönemi hakk›nda hemen hemen hiçbir bilgi olmad›¤› için krall›¤›n hangi tarihte
kesin olarak ortadan kalkt›¤› bilinmemektedir. Bununla birlikte Urartu Krall›¤›’n›n
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‹.Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Assur ‹mparatorlu¤u’na son veren olaylarla birlik-
te tarihten silindi¤i kabul edilir. Do¤u Anadolu yeniden sonun bafllang›c›na döne-
rek göçebe afliretlerin aras›nda paylafl›lm›flt›r.

Merkezî ve teokratik bir sistemle yönetilen Urartu Krall›¤›’nda devletin bafl›nda,
tüm ülkeyi yöneten güçlü ve mutlak hakim olarak kral bulunmaktad›r. Tam anla-
m› ile monarflik bir düzen mevcuttur. Krall›k ayn› hanedan içinde babadan o¤ula
geçmektedir. Kral, ayn› zamanda tanr›lar›n en büyük baflrahibidir ve onlar›n koru-
mas› alt›ndad›r. Halk soylular, savaflç›lar, köylüler ve köleler olmak üzere farkl› s›-
n›flara ayr›lm›flt›r. Devletin egemen oldu¤u bütün topraklar stratejik önemine, üre-
tim durumuna ve di¤er benzer özelliklere göre daha küçük birimlere bölünmüfl,
bu birimler de belirli eyalet merkezlerine ba¤lanm›flt›r. Bu merkezlere de kral tara-
f›ndan valiler atanm›flt›r. Gücünü savaflç› bir toplum olmas›na borçlu olan Urartu-
lar çok iyi organize olmufl bir orduya sahipti. Süvari, piyade ve arabal›lar gibi fark-
l› s›n›flara ayr›lan orduda askerler z›rh, mi¤fer, kalkan, k›l›ç, m›zrak, balta, ok, yay
gibi silahlarla donat›lm›flt›. 

Urartu Devleti’nin resmî dili Urartuca idi. Bu dilin temel özelli¤i Türkçenin de
dahil oldu¤u bütün Asianik diller gibi bitiflken olufludur. Tek akrabas› Hurricedir
ve her iki dil de Kuzeydo¤u Kafkasya dil ailesindendir. Ön Asya’daki di¤er halklar
gibi Urartular da çivi yaz›s› kullanm›fllard›r. Ayr›ca mühürler ve kap kacak üzerin-
de resim yaz›s› da kullan›lm›flt›.

Urartu dini, çok tanr›l›yd›. Krall›¤›n kuruluflundan k›sa bir süre sonra oluflturu-
lan devlet dini, Urartu Devleti’nin egemen oldu¤u topraklarda yaflayan Hurri-Urar-
tu akraba halklar ve yabanc› etnik toplumlar taraf›ndan kutsanmakta olan bütün
tanr›lar› ve inançlar› içine alan çok genifl tabanl› bir panteona sahipti. Buna göre
Urartu devlet dinini; Urartu ülkesini, fethedilen topraklar› ve iskân ettirilen yeni
toplumlar› birbirine ba¤layan birlefltirici bir din olarak tan›mlayabiliriz. Bu pante-
on hakk›nda en ayr›nt›l› bilgiyi, Van ovas›ndaki Meherkap› Yaz›t› vermektedir. Ka-
yalara oyulmufl dikdörtgen biçimli bir tap›nak kap›s›n› temsil eden bu an›t›n arka
duvar›ndaki yaz›tta Urartu Devleti’nin resmî tanr›lar› ve tanr›çalar›n›n isimleri ile
bunlara kurban edilecek hayvanlar›n cins ve say›lar› verilmifltir. Tanr› listesinin ba-
fl›nda Haldi, Teifleba ve fiivini üçlüsü yer almaktad›r. Tanr› Haldi, bütün yerli ve ya-
banc› tanr›lar›n üzerinde, bunlar› birlefltiren, kralla birlikte devleti koruyan Bafltan-
r› ve savafl tanr›s›d›r. Büyük bir m›zrak ile simgelenen bu tanr›n›n savaflta daima
ordunun önünde gitti¤ine inan›l›yor, adak olarak çeflitli silahlar sunuluyordu. ‹kin-
ci s›radaki F›rt›na ve Gök Gürültüsü tanr›s› Teifleba, Hurri kökenliydi. Üçüncü s›-
radaki fiivini de Hurri kökenliydi ve Günefl tanr›s›yd›. Meherkap› Yaz›t›’nda bu üç
tanr›n›n yan›nda 60 tanr› ve 16 tanr›çan›n daha ad› geçmektedir. Ancak bunlar›n
ço¤u hakk›nda yeterli bilgi yoktur. Tunç eserler, tafl kabartmalar ve duvar resimle-
ri üzerinde insan fleklinde betimlenen tanr›lar›n bafllar›nda boynuzlu bafll›k vard›r
ve ço¤u kez kutsal hayvanlar› üzerinde ayakta durmaktad›rlar. 

Urartular›n tanr›lar› için infla ettikleri tap›naklar, tören salonlar›, revakl› avlula-
r›, depolar› ve sunaklar›yla birlikte bir külliye oluflturmaktad›r. Tanr› yontusunun
bulundu¤u en kutsal kesim (cella) kare planl› yüksek bir kule biçimindeydi. Bun-
lar›n d›fl cephelerine adak olarak sunulmufl tunç kalkanlar as›lmaktayd›. Bu tip ta-
p›naklara ait örnekler çok iyi korunmam›fl olmakla birlikte Yukar› Anzaf, Toprak-
kale, Çavufltepe, Ayanis, Kayal›dere, Alt›ntepe gibi Urartu merkezlerinde gün ›fl›¤›-
na ç›kart›lm›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra Urartular›n nifl ve stellerin (dikilitafl) yer ald›¤›
yar› aç›k hava kutsal alanlar› da vard›r. Van Kalesi’ndeki Anal› K›z kutsal alan›, Ye-
flilal›ç ve Alt›ntepe kutsal alan› bunlar›n güzel örnekleridir. 
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Arkeolojik çal›flmalar Urartu’da kremasyon ve inhumasyon olmak üzere temel-
de iki ölü gömme gelene¤inin uyguland›¤›n› göstermifltir. Mezar mimarisi olarak
kalelerin kayal›k yamaçlar›na oyulmufl kral ve soylulara ait çok odal› an›tsal oda
mezarlar en önemli grubu oluflturur. Bu tip mezarlar›n en etkileyici örnekleri Van
Kalesi kayal›¤›n›n güney yamaçlar›ndaki Urartu krallar›na ait mezarlard›r. Ayr›ca,
toprak alt›ndaki yumuflak kayalara aç›lm›fl ya da tafllarla infla edilmifl girifl korido-
ru olan (dromos) oda mezarlar da vard›r. Bunun yan›nda ölülerin do¤rudan gö-
müldü¤ü tek kiflilik basit toprak ya da tafl sand›k mezarlar ile yak›l›p küllerinin yer-
lefltirildi¤i özel kül kaplar› (urne) da bulunmaktad›r.

Urartu Krall›¤›’n›n kuruldu¤u bölge topo¤rafik ve co¤rafi koflullar bak›m›ndan
oldukça güç bir bölgedir. Burada çetin do¤a koflullar›n›n olumsuz etkilerini zay›f-
latmadan güçlü bir merkezî devlet kurmak olanak d›fl› idi. Bu nedenle Urartular
do¤aya karfl› girifltikleri mücadelede özellikle bay›nd›rl›k alan›nda o dönemde mü-
hendislik harikas› olarak tan›mlanabilecek birçok uygulamaya imza atm›flt›r.

Yerleflim alan› olarak, savunma kolayl›¤› sa¤lad›¤› için sarp kayal›klar›, yüksek
tepeleri seçen Urartular, bu alanlar› ana kayaya oyduklar› temel yuvalar›na oturt-
tuklar› güçlü surlarla çevirip birer kale yerleflmesine dönüfltürmüfllerdir. Çeflitli
amaçlara yönelik olan bu kalelerden yönetim merkezi olanlarda daima yönetici sa-
ray›, bir ya da birkaç tap›nak, depo binalar› ve atölyeler bulunmaktad›r. Bu tip ka-
lelerden günümüze en iyi durumda kalm›fl olanlar› Çavufltepe ve Ayanis kaleleri-
dir. Kimi kaleler ise sadece askerî amaçl›yd›. Nispeten küçük boyutlu olan bu tür-
deki tesislerde surlar›n içinde önemli bir yap›laflmaya gidilmemifltir. Çiftçilikle u¤-
raflan halk ise tarlalar›n yak›nlar›nda savunmas›z yerleflmelerde oturmaktayd›. 

Ülke içinde en uzak s›n›r noktalar›yla ba¤lant› sa¤layan karayollar›, k›sa ve ya-
¤›fls›z geçen yaz aylar›nda yap›lacak sulu tar›m için büyük önem tafl›yan su kanal-
lar›, barajlar ve göletler bay›nd›rl›k alan›nda Urartulardan günümüze kadar ulaflm›fl
en önemli tesislerdir. Modern Van flehrinin çevresindeki arazilerin sulanmas›nda
hâlâ Urartu Kral› Minua’n›n yapt›rtt›¤› 54 km uzunlu¤undaki Minua(fiamram) kana-
l› ile II. Rusa’n›n Erek Da¤›’n›n tepesine infla ettirmifl oldu¤u yapay baraj gölünün
(Keflifl gölü) sular›ndan yararlan›lmaktad›r. Bugüne kadar saptanan ve say›lar›

934.  Ünite  -  Eski  Anadolu Uygar l ›k lar ›

fiekil 4.8

Adilcevaz Kef kalesi
tanr› Haldi’nin
betimlendi¤i bazalt
paye.

Kaynak: SEV‹N, V.,
Eski Anadolu ve
Trakya, ‹stanbul,
2003, s.200.



100’e yaklaflan sulama tesisleri Do¤u Anadolu’yu bir barajlar bölgesi durumuna ge-
tirmifltir. Baflka bir yerde saptanmayan bu yo¤unluk nedeniyle Urartu Krall›¤› Hid-
rolik Uygarl›k olarak da nitelendirilmektedir.

Zengin demir, gümüfl ve bak›r yataklar›na sahip olan Urartular, maden iflleme
sanat›nda ileri bir toplumdu. Do¤u Anadolu’nun ilk kuyumcular› da Urartulard›.
Urartu kuyumcular›n›n alt›n, gümüfl ve tunçtan yapm›fl olduklar› küpe, gerdanl›k,
elbise ve saç i¤nesi, dü¤me, bilezik gibi mücevherat günümüzde bile büyük bir
be¤eni ile izlenmektedir. Tunçtan dövme ve döküm tekni¤inde yap›lan hayvan
heykelcikleri, üç ayakl› flamdanlar, çeflitli büyüklükte ve formda kaplar, kalkanlar,
kemerler, sadaklar, mi¤ferler, ok uçlar›, kama ve k›l›çlar, at koflum tak›mlar› ise
maden sanat›n›n özgün örneklerini oluflturmaktad›r. 

Urartularda geliflmifl ahflap, kemik ve boynuz oymac›l›¤› ve kakmac›l›¤›, kendi-
lerine özgü mühürcülük de vard›r. Ayr›ca çanak çömlekçilik de önemli bir endüstri
koludur. Daha çok madencili¤in etkisinde geliflmifl olan çanak çömlek sanat›nda
kalelerdeki resmî çömlekçi atölyelerinde k›rm›z› renkli ve parlak görünümlü mal-
lar üretiliyordu. 

Urartu sanat› farkl› kaynaklardan köklenen, Suriye, Anadolu ve Assur etkileriy-
le beslenen birleflik bir kültürdür. Bununla birlikte ait oldu¤u bölgenin co¤rafi ve
topo¤rafik koflullar› sanat›n geliflmesinde etkili olmufl, yarat›lan bütün eserlerde
Urartulu kimli¤i kendini belli etmifltir. 

Urartu Krall›¤›’n›n bay›nd›rl›k alan›nda en dikkat çekici ve önemli faaliyetleri hangi alan-
da olmufltur örneklerle aç›klay›n›z.

Frig Krall›¤›
Antik bat› kaynaklar›ndaki bilgilere göre Avrupa’da oturduklar› s›rada Brygler ya
da Brigler ad›n› tafl›yan Frigler, Makedonya ve Trakya’dan Bo¤azlar yolu ile Ana-
dolu’ya göç eden Trak boylar›ndan biridir. Bilim adamlar›n›n ço¤u, Friglerin Trak
kökenli bir halk oldu¤u görüflünde birleflirler. Arkeolojik veriler, Trak kökenli göç
hareketinin tek bir dalga hâlinde olmay›p, ‹.Ö. 1200’lerden bafllayarak ‹.Ö. 8. yüz-
y›la kadar dalgalar hâlinde devam etti¤ine iflaret etmektedir. Friglerin göçleri ve
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Anadolu’daki ilk yüzy›llar› arkeolojik aç›dan hâlâ büyük oranda karanl›kt›r. Bu-
nunla birlikte, Eskiça¤ yazarlar›n›n verdikleri bilgilerden onlar›n, bafllang›çta Tro-
ya ve çevresini ele geçirdikleri, zaman içinde Askania Gölü (‹znik Gölü) k›y›lar› ile
Sangarios (Sakarya) Nehri Vadisi’ne do¤ru yay›ld›klar› anlafl›lmaktad›r. Frigler, bu-
radan güney ve do¤u yönde geniflleyerek Anadolu içlerine yay›lmaya devam et-
mifller, ‹.Ö. 11. yüzy›la do¤ru Polatl› yak›nlar›ndaki daha sonra baflkentleri olacak
olan Gordion (Yass›höyük)’a ulaflm›fllard›r. 

Yass›höyük’te köy düzeyinde, yerleflik bir düzeni benimseyen Friglerin göçebe
ve köy düzeyindeki yaflam biçiminden siyasal örgütlü bir devlet düzenine nas›l
geçti¤i ve bu geçiflteki aflamalar bugün için bilinmemektedir. Bununla birlikte, ilk
aflamada, merkeze ba¤l› tek bir krall›ktan çok, birçok beyli¤in varl›¤›n› düflünmek
daha gerçekçi olacakt›r. Buna ba¤l› olarak, Gordion’un önceleri bir beylik merke-
zi oldu¤u ileri sürülebilir. Nitekim, arkeolojik kaz›lar Yass›höyük’ün daha ‹.Ö. er-
ken 9. yüzy›lda kabartmal› ortostatlarla bezeli binalara sahip, çevresi sur ile tahkim
edilmifl bir yerleflme oldu¤unu ortaya ç›kartm›flt›r.

Gordion’daki bu imar faaliyetleri, geliflimini sürdürerek ‹.Ö. 8. yüzy›l›n bafl›n-
da Orta Anadolu’da kendi dönemi için efli olmayan an›tsal planl› krali bir yerlefl-
meye dönüflmüfltür. Güneydo¤udaki ana kale kap›s›n›n hemen içerisinde, üstü
aç›k iki büyük avlunun çevresinde dizili dikdörtgen planl› megaronlar saray ala-
n›n› oluflturmaktad›r. Megaronlar›n en büyü¤ünde bulunan ince dokumalar ve fil
difli kakmal› ahflap mobilya gibi lüks eflyalar, bu yap›n›n kral ya da yöneticinin ka-
bul salonu oldu¤unu düflündürmektedir. Bu alandaki yap›lardan birinde ele geçen
renkli çak›l tafllar›ndan yap›lm›fl taban döflemesi ise bu tip zemin döflemesinin Es-
kiça¤’daki en eski örne¤ini oluflturmaktad›r. Güneybat›daki teras üzerinde ise yan
yana dizili megaronlardan oluflan saraya ait ifllikler, mutfak ve depolar yer almak-
tad›r. Ele geçen çok miktardaki çanak çömlek ve demir eflyalar, Friglerde bu dö-
nemde geliflmifl bir seramik ve maden endüstrisinin varl›¤›na iflaret etmektedir. Su-
riye ve Filistin bölgelerinden ithal edilmifl lüks eflyalar ise Friglerin ‹.Ö. 800 civa-
r›nda d›fl ticaret iliflkileri hakk›nda ipucu vermektedir. Bu yerleflme, ‹.Ö. 800 civa-
r›nda kent sakinlerinin bütün mallar›n› b›rakarak yaln›zca canlar›n› kurtarabildikle-
ri büyük bir yang›nla tahrip olmufltur. 

Gordion kaz›lar›, bu felaketin ard›ndan krali yerleflmenin eski plan üzerine da-
ha geliflmifl bir teknikle yeniden infla edildi¤ini göstermifltir. ‹.Ö. 8.yüzy›l›n sonuna
do¤ru tamamlanan kent, Anadolu kervan yollar›n›n do¤u-bat› ticaretinde giderek
önem kazand›¤› bu dönemde Friglerin baflkenti konumuna yükselmifltir. Frig Dev-
leti’nin bilinen ilk kral›, baflkent Gordion’a ad›n› vermifl olan Gordios’tur. Bu kra-
l›n tarihî kiflili¤i ve yaflad›¤› dönemin siyasi olaylar› hakk›nda herhangi bir bilgi
yoktur. Gordios’un bafla geçti¤i dönemde Frigler aras›nda bir kargaflan›n yafland›-
¤› anlafl›lmaktad›r. Gordios’un, o¤lu kral Midas’›n tahta geçifl y›l› (‹.Ö. 742 veya
738) dikkate al›nd›¤›nda, ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ilk yar›s›nda kral olmas› gerekir. Kral Gor-
dios’tan sonra, Frig taht›na o¤lu Midas geçmifltir. Antik bat› kaynaklar›nda daha
çok efsanevi kiflili¤inden söz edilen kral Midas, ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Frig
taht›nda egemen olmufltur. Midas Dönemi’nde Frig Devleti’nin yay›l›m alan›n›n s›-
n›rlar› kesin olarak saptanamamakla birlikte K›z›l›rmak Nehri’nin do¤usunda Ço-
rum, Tokat ve K›rflehir; kuzeyde Samsun; güneyde Ni¤de ve Konya; güneybat›da
Burdur ve Elmal› Ovas›; bat›da Eskiflehir, Afyonkarahisar ve Kütahya; kuzeybat›da
Band›rma yörelerine kadar etki alanlar›n› genifllettikleri anlafl›lmaktad›r. K›z›l›r-
mak’›n bat›s›nda Ankara, Polatl› yak›nlar›nda Hac›tu¤rul-Yenido¤an Höyü¤ü, Eski-
flehir yak›nlar›nda Pessinus (Ball›hisar) ve Dorylaion (fiarhöyük); do¤uda eski Hi-
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tit baflkenti Hattufla, Çorum’un kuzeyinde Pazarl›, Yozgat yak›nlar›nda Aliflar ve
Kerkenes, K›rflehir yak›nlar›nda Kaman Kale höyük önemli Frig merkezleridir. Bu-
nunla birlikte Friglerin siyasi ve kültürel olarak en güçlü olduklar› kesim, Yukar›
Sakarya vadisinde Eskiflehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri aras›ndaki Da¤l›k
Frigya olarak tan›mlanan bölgedeki Frig Vadileri’dir. Frig Vadileri’ndeki özgün Frig
yerleflmeleri, yüksek, kayal›k platolar üzerine kurulmufl olan kale tipi yerleflmeler-
den oluflmaktad›r. Kalelerde olas›l›kla yönetici s›n›f oturmaktayd›. Halk ise kalele-
rin eteklerinde köy niteli¤indeki yerleflmelerde yafl›yor olmal›yd›. Frig kaleleri,
hem bulunduklar› vadiye hem de vadiye ulaflan yollara hâkim stratejik noktalarda
konumlanm›flt›r. Sarp kayalardan oluflan do¤al savunma sistemi bu yerleflmeleri
çevreler. Rampal› bir yol ya da ana kayaya oyulmufl merdivenler yard›m›yla ulafl›-
lan yerleflmelerde, ana kayadan oyulmufl mekânlar, an›tsal ölçekli sarn›çlar, silolar,
merdivenli geçitler, önlerinde dinî törenlerin yap›ld›¤› kült an›tlar› ve oda mezarlar
bulunmaktad›r. Eskiflehir’in güneyinde Yaz›l›kaya-Midas Vadisi ve Kümbet Vadi-
si’nde Yaz›l›kaya-Midas Kenti, Piflmifl Kale, Kümbet Asar Kale, Frig kalelerinin en
özgün örneklerini oluflturur. 

Midas hakk›nda bilgi veren antik bat› kaynaklar›, onun egemenli¤inden bir
kaç yüzy›l sonras›na aittir. Bu kaynaklardan ö¤renildi¤ine göre kral Midas, Orta
Yunanistan’daki Delphoi kehanet merkezine arma¤anlar yollayarak K›ta Yunanis-
tan ile iyi iliflkiler kurmufl ; Bat› anadolu’da bir Aiol kenti olan Kyme (Nemrut Ka-
le)’nin prensesi ile evlenerek Bat› Anadolu sahillerindeki Yunanl› yöneticilerin
güvenini kazanm›flt›r. Gerek antik bat› kaynaklar›, gerekse arkeolojik buluntular,
Frig-Bat› iliflkisinin ‹.Ö. 8. yüzy›l›n sonlar›nda yo¤unluk kazand›¤›n› aç›kça göster-
mektedir. Buna göre kral Midas, bir yandan Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da
Urartu, Kuzey Suriye ve Assur ile di¤er yandan bat›da Bat› Anadolu sahilleri ve K›-
ta Yunanistan ile iliflkiye giren Anadolu’nun ilk Demir Ça¤ kral› olarak hakl› bir
üne sahip olmufltur.

‹.Ö. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Kafkasya üzerinden gelen göçebe Kimmerler Ana-
dolu’yu kas›p kavurmufltur. Frig baflkenti Gordion’un da bu felaketten etkilendi¤i,
antik bat› kaynaklar›nda kral Midas’›n, Kimmerli istilac›lara karfl› ald›¤› yenilgiye
dayanamay›p bo¤a kan› içerek intihar etti¤i bildirilmektedir.

En görkemli ça¤›n› yaflad›¤› s›rada u¤rad›¤› Kimmer bask›n› ve kral Midas’›n ani
ölümü karfl›s›nda Frig Krall›¤›’n›n politik gücü sona ermifltir. Ancak, bu olay genifl
anlamda ele al›nd›¤›nda Frig egemenli¤inin sonu, Friglerin tamamen tarih sahne-
sinden çekilmesi demek de¤ildir. Ancak, Gordion art›k güçlü bir devletin baflken-
ti olmay›p, yaln›zca bölgesel bir merkez durumundad›r. Frig beyleri, bu topraklar-
da ‹.Ö. 590 y›l›ndaki Lidya Kral› Alyattes (‹.Ö. 610-560)’in K›z›l›rmak seferine de-
¤in ba¤›ms›zca; bu tarihten ‹.Ö. 547/46 y›l›ndaki Pers istilas›na kadar da Lidya Kral-
l›¤›’na ba¤›ml› prenslikler halinde varl›klar›n› devam ettirmifllerdir. Lidya Krall›-
¤›’n›n y›k›l›fl›ndan sonra Frigya, iki yüz y›l› aflk›n bir süre Pers ‹mparatorlu¤u’nun
bir parças› olmufltur. Askerî ve idari planda kalan Pers egemenli¤i boyunca yerli
halk, büyük ölçüde geleneksel yaflam biçimi ve kültürlerini sürdürmeye devam et-
mifl, eski Frig dili ve yaz›s› en az›ndan ‹.Ö. 4. yüzy›la, hatta 3. yüzy›la kadar kulla-
n›lm›flt›r. Pers egemenli¤ini takip eden Hellenistik Ça¤’da Anadolu’da Yunan kül-
türü, Yunan tarz› yaflam biçimi yay›lm›fl, yerli diller, gelenekler yerini bu ak›ma b›-
rakm›flt›r. Bununla birlikte köklü Frig kültürünün etkileri, bölgede Roma Döne-
mi’nin sonlar›na kadar devam etmifltir. 

Antik ça¤ yazarlar›ndan Homeros ve Herodotos Friglerden savaflç› bir ulus ola-
rak söz etmifltir. Çok daha sonraki kaynaklarda ise Frigler için müzik ve dansta ün-
lü, fakat cesaret ve enerjiden yoksun, köle ruhlu bir halk tan›m› yap›lm›flt›r. Orta
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Anadolu Bölgesi, günümüzde oldu¤u gibi geçmiflte de Anadolu’nun tah›l deposuy-
du. Bu nedenle Frig ekonomisinin temeli öncelikli olarak tar›ma ve hayvanc›l›¤a
dayan›yordu ve nüfusun büyük bir bölümü köy niteli¤indeki yerleflmelerde yafl›-
yor olmal›yd›. Bu noktada merkeze ba¤l› soylu beylerin etraf›nda toplanm›fl, birbi-
rinden ayr› bölgelerde hüküm süren, feodal yap›l› bir Frig devlet yönetiminden söz
edilebilir. Çiftçilikle geçinen köylü s›n›f›n›n yan›nda madencilik, ahflap iflçili¤i, do-
kumac›l›k gibi farkl› endüstri kollar›nda çal›flan zanaatkârlar, tüccarlar, merkezî yö-
netimden sorumlu bürokratlar ve rahiplerden oluflan, kent niteli¤inde büyük yer-
leflmelerde yaflayan ayd›n bir Frig halk tabakas›n›n varl›¤› da aç›kt›r. 

Friglerin Hint-Avrupa karakterli, Trak ve Eski Yunanca ile iliflkili dilleri ve Feni-
ke alfabesinden al›nm›fl bir alfabeleri vard›r. 20 kadar harften oluflan Frig alfabesi ile
yaz›lm›fl en erken Frig yaz›l› belgeleri ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda görülür. Bun-
lar kaya an›tlar›, nifller, sunaklar ve çanak çömlekler üzerine kaz›nm›fl, k›sa yaz›tlar
ve kelimelerden oluflur. Ayn› sözcük ya da sözcük gruplar›n›n tekrarlanm›fl olmas›
nedeniyle Frig yaz›s› bugün okunabilmekle birlikte henüz çözülememifl bir dildir. 

Frig yaz›tlar› ve sanat eserleri, birbirini onaylar flekilde Friglerce Matar yani
Ana olarak tan›mlanan tanr›çan›n, Frig halk›n›n Ana Tanr›ças› oldu¤unu ortaya
koymufltur. Matar Kubileya ya da Matar Areyastin gibi s›fatlar tafl›yan bu tanr›çaya
Hitit-Luviler Kubaba, Yunanl›lar Meter Megale ya da Kybele, Romal›lar ise Manga
Mater (Büyük Ana) derlerdi.

‹konografik olarak temsil edilen tek tanr›ça olmas›, Frig dininde Matar’›n tart›fl-
mas›z en büyük ilahe, tek tanr› olarak sayg› gördü¤ünü gösterir. O, insano¤lunun
yaflam kayna¤›, do¤an›n, do¤urganl›¤›n, bereketin kendisidir. Kutsal hayvanlar›
do¤an ya da atmaca gibi y›rt›c› bir kufl ve asland›. Bir do¤a tanr›ças› olarak Matar’›n
kutsal alanlar›, kent d›fl›nda, su kaynaklar› ve verimli tarlalar›n yak›nlar›ndaki ka-
yal›k yerlerde kurulmufltur. Otantik Frig dini tap›n›mlar›n›n somut tan›klar›n› olufl-
turan bu yap›lar, ana kayaya oyulmufl fasadlar, basamakl› sunaklar ve nifllerden
oluflmaktad›r. Hepsi birer aç›k hava tap›na¤› olan bu an›tlar Frig Vadileri’nde yo-
¤undur. Fasadlar, kendilerine özgü mimari karakterleri ile Frig kaya mimarl›¤›n›n
en özgün ve en etkileyici an›t grubunu oluflturmaktad›r. Bu an›tlar, akroterli, üç-
gen al›nl›kl›, beflik çat›l› Frig megaronlar›n›n kayalara oyulmufl ön cephesini tem-
sil etmektedirler. Bu cephenin en önemli bölümü, içinde tanr›ça heykelinin ya da
kabartmas›n›n bulundu¤u kap› biçimindeki merkezî kaya niflidir.
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Üçgen al›nl›k ve cephe, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmifltir. Yaz›l›ka-
ya-Midas fiehri’nde yer alan Midas An›t›, Frig fasadlar›n›n en büyü¤ü ve görkemli-
sidir. Ayr›ca, Yaz›l›kaya-Midas Vadisi’nde, Areyastis An›t›, Kümbet Vadisi’nde Bah-
flayifl An›t›; Köhnüfl Vadisi’nde Aslankaya An›t› Frigler’in en önemli kült an›tlar›n›
oluflturur. 

‹fllevini k›saca tanr›ya dua edilen, kurbanlar kesilen, adaklar sunulan kült yap›-
lar› olarak tan›mlayabilece¤imiz sunaklar, alçak kaya kütlelerinden yontulmufl üç
boyutlu kaya yap›lar›d›r. Ön taraflar›ndaki basamaklarla tanr›çay› simgeleyen yu-
varlak bafll›, dörtgen gövdeli gizemli tanr›ça idollerine ulafl›l›r. Bunlara ait en güzel
örnekler Yaz›l›kaya-Midas fiehri’nde, bulunmaktad›r. Frig kült an›tlar›n›n üçüncü
grubunu oluflturan nifller, genellikle kayalar›n dik yüzlerinde, ancak kolayl›kla ula-
fl›labilen yüksekliklerdeki oval veya dikdörtgen s›¤ oyuklar›d›r. Arka duvarlar›nda
tanr›ça heykelci¤inin ya da idolünün yerlefltirildi¤i yuvalar yer al›r.

Frigler, Matar için kutsal kentler de kurmufllard›r. Eskiflehir’in güneyindeki Ya-
z›l›kaya-Midas Kenti ve Sivrihisar yak›nlar›ndaki Pessinus bu kentlerin en tan›nm›fl-
lar›d›r. Gerek kült an›tlar›n›n say›sal yo¤unlu¤u, gerekse en an›tsal örneklerin Mi-
das Kenti’nde bulunmas›, bu flehrin âdeta bölgenin dinî metropolü oldu¤unu gös-
termektedir.

Friglerde inhumasyon ve kremasyon olmak üzere iki tip ölü gömme gelene¤i
uygulanm›flt›r. Frig soylular›, ya tümülüs mezarlara ya da kayalara oyulmufl oda
mezarlara gömülmekteydi. Tümülüs mezarlar, Anadolu’da daha önce görülmedi¤i
için, bu uygulaman›n Frigler taraf›ndan Avrupa’daki memleketlerinden getirildi¤i
düflünülmektedir. Bu tip mezarlar, Do¤u Avrupa ile Karadeniz’in kuzey ve do¤u-
sundaki topraklarda en az›ndan ‹.Ö. 2. biny›ldan beri ortak bir özellik olarak bilin-
mektedir. Tek kiflilik ve bir defa kullan›lan tümülüs mezarlarda mezar odas› ahflap-
tan bazen de basit bir çukur fleklinde yap›lm›flt›r. Ölü ve mezar hediyeleri oda içi-
ne yerlefltirildikten sonra odan›n tavan› örtülüp üzerine toprak, nadir olarak da kü-
çük tafl y›¤›lm›flt›r. Tümülüs mezarlar en yo¤un baflkent Gordion’da bulunmufltur.
Bunlar içinde en görkemlisi son y›llarda ilk kral Gordios’a ait oldu¤u düflünülen,
300 m çap›nda 53 m yüksekli¤indeki Büyük Tümülüs’tür. 

Kaya mezarlar›, ço¤unlukla Frig kalelerinin ya da yak›n çevresindeki kayalar›n
yerden ulafl›lmas› güç ve dik yüzeylerine oyulmufltur. Aile mezar› olarak kullan›lan
bu mezarlarda genellikle odalar›n içi aynen ahflap bir mimariyi and›r›r flekilde ifl-
lenmifltir. Bunlardan baz›lar›nda cephe an›tsal ölçekli kabartmalarla süslenmifltir.
Bu tip mezarlar›n en an›tsal örne¤ini Köhnüfl Vadisi’nde bulunan Aslantafl Mezar›
oluflturmaktad›r. 

Orman bak›m›ndan zengin bir bölgede yaflayan Friglerin en özgün sanat dal›
mobilyac›l›kt›r. Metal çivi kullan›lmaks›z›n, a¤aç çiviler ve geçmelerle birbirine tut-
turulmufl masalar, tabureler ve servis sehpalar›na ait çok güzel örnekler Gordion
tümülüslerinde bulunmufltur. Bunlar Frig bezeme sanat›na özgü geometrik bezek-
li oyma ve kakmalarla süslenmifltir. 

Friglerde maden endüstrisi de çok geliflmifltir. Kazma, balta gibi demir aletlerin
yan›nda tunçtan döküm ve dövme tekni¤inde yap›lm›fl makaraya benzeyen kulp-
lar› olan kâseler, günümüz hamam taslar›n›n atas› olan ortas› göbekli taslar, büyük
kazanlar, kepçeler, kemerler ve fibulalar Frig maden sanat›n›n özgün örneklerini
oluflturmaktad›r. Ege dünyas›nda ‹.Ö. 2. biny›ldan beri bilinen fibulalar, tümülüs
mezarlar gibi Anadolu’da ilk kez Frigler taraf›ndan kullan›lm›flt›r. 

Hayvanc›l›¤a ba¤l› olarak Friglerde geliflmifl bir dokumac›l›k da vard›r. Gordion
kaz›lar›nda yün ve moherin yan›nda bitki liflerinden yap›lm›fl dokuma örnekleri
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ele geçirilmifltir. Tümülüslerde ise duvarlara as›lm›fl hal›lar ile yerlere serilmifl keçe
ve kumafllara ait izler saptanm›flt›r. 

Daha çok madencili¤in etkisinde geliflmifl olan Frig çanak çömlekçili¤inde K›-
z›l›rmak’›n bat›s›nda ve do¤usunda farkl› teknikte üretimde bulunan atölyeler bu-
lunmaktayd›. Bat›da Gordion, Ankara ve Midas Kenti gibi merkezlerde daha çok
metalik parlakl›kta gri ve siyah renkli kaplar üretilmifltir. Do¤uda Bo¤azköy, Aliflar,
Pazarl› gibi merkezlerde ise çok renkli bir bezeme anlay›fl› egemendir. Geometrik
motiflerin a¤›rl›kl› oldu¤u bezemelerde stilize geyik figürleri, konturlar› belirlenmifl,
içleri noktalar ya da tarama çizgiler ile doldurulmufl aslan, da¤ keçisi, kartal ve bo-
¤a figürleri yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. En belirgin motif ise kap yüzeylerindeki bofl
alanlar› dolduran pergelle çizilmifl tek merkezli dairelerdir. Testiler, maflrapalar,
süzgeçli ak›taca¤› olan bira kaplar›, hayvan biçimli özel kaplar, madenî kaplar› tak-
lit eden makara kulplu testiler Frig çömlekçili¤inin belirgin kap formlar›d›r.

Anadolu’ya d›flar›dan gelen Frig kültürü kendinden önce bu topraklarda yafla-
m›fl olan Hitit-Luvi ve Hurrilerinkinden birçok yönden farkl› özelliklere sahiptir.
Ancak, zamanla eski Anadolu geleneklerini benimseyerek giderek yerli bir karak-
tere bürünmüfltür. Bu durum en aç›k flekliyle Friglerin geleneksel yaflam biçimi
olan çiftçilikle özdeflleflen ve Anadolu’da Erken Neolitik Ça¤’dan beri tap›n›m gö-
ren Ana Tanr›ça kültünde kendini gösterir.

Lidya Krall›¤›
Anadolu’nun güçlü Demir Ça¤ krall›klar›ndan biri olan Lidya Krall›¤›, tarihteki ye-
rini zengin maden yataklar›, verimli topraklar› ve Kroisos gibi ünlü krallar› ile al-
m›flt›r. Lidya ülkesi, ‹ç Ege bölgesinde da¤l›k bir alan ve aralar›nda Gediz ve Kü-
çük Menderes nehirlerinin akt›¤› vadiler içerisinde konumlanm›flt›r. Bak›rçay ve
Büyük Menderes nehirleri Lidya bölgesinin kuzey ve güney s›n›r›n› oluflturmakta-
d›r. Bölgenin en yüksek ve uzun s›rada¤lar› Bozda¤ ve Bey Da¤›’d›r. Lidya halk›-
n›n kökeni tam olarak bilinmemektedir. Antik ça¤ yazarlar›na göre güney komflu-
lar› Karyal›lar, kuzey komflular› Mysial›lar ve do¤u komflular› Friglerle akrabad›r-
lar. ‹.Ö. 2. biny›ldan beri bölgede yaflad›klar› düflünülmektedir. Lidya’da Atyadlar,
Heraklid ya da Tylonidler ve Mermnadlar olmak üzere üç kral sülalesi egemen ol-
mufltur. ‹lk iki sülale ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu erken dönemlerde Homeros
Lidyal›lardan Maionlar, Bozda¤’›n ete¤indeki baflkentlerinden de Hyde olarak
bahsetmektedir. 
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Gyges’ten itibaren ülkeye Lidya, baflkente de Sardis denilmeye bafllanm›flt›r.
‹.Ö. 687-547 y›llar› aras›nda hüküm süren Mermnad Sülalesi zaman›nda Lidya, güç-
lü bir krall›k hâline gelmifl ve Anadolu’nun K›z›l›rmak Nehri’nin bat›s›nda kalan
k›sm›na hâkim olmufltur. Bu sülalenin krallar› Gyges, Ardys, Sadyattes, Alyattes ve
Kroisos, Paktalos (Sart Çay›) Çay›’n›n alüvyonlar›ndan Sardis’te elde ettikleri elek-
tron ve alt›n sayesinde güçlenmifller, baflkent Sardis, antik dünyan›n en güçlü ve
en zengin baflkenti olarak ün kazanm›flt›r. 

Mermnad Sülalesi’nin ilk kral› Gyges (‹.Ö. 687-645)’tir. Daha önceki sülaleler
zaman›nda siyasi bir güç olarak ad›n› duyuramayan Lidya Krall›¤›, Gyges ile par-
lak bir dönem yaflamaya ve istilac› bir siyaset izlemeye bafllam›flt›r. Gyges, ülkesi-
nin topraklar›n› geniflletme çabas› içine girmifl, kuzeydeki Troas Bölgesi’ne ve
Manyas Gölü çevresine kadar ilerlemiflti. Bu s›rada Frig Krall›¤›’n› y›kan göçebe
Kimmerler ve içlerinde Trerlerin de bulundu¤u Trak kabileleri tehlike oluflturma-
ya bafllam›fllard›. Gyges, Kimmerlere karfl› Assur Kral› Assurbanipal (‹.Ö. 668-627)
ile diplomatik iliflkiler kurdu. ‹.Ö. 657’de Kimmerlere karfl› bir zafer kazand›. Bu
arada M›s›r’da Assur boyunduru¤undan kurtulmak için mücadele eden I. Psamme-
tikhos’a ‹yonyal› ve Karyal› ücretli askerler gönderdi. ‹.Ö. 645 y›l›nda çok güçlü bir
Kimmer dalgas› Sardis kap›lar›na dayand›. Kimmerlerin bafl›nda Lygdamis/Dug-
dammi ad›nda bir reis bulunuyordu. Gyges Kimmerlerle yap›lan savaflta öldü, Sar-
dis yak›l›p y›k›ld› (‹.Ö. 645). Gyges, krall›¤› çok güçlü bir konuma getirmiflti. Lid-
ya, M›s›r, Assur ve Babil ile ayn› düzeyde bir krall›k olarak kabul gördü. Kral öldü-
¤ünde Sardis yak›n›ndaki Bintepe mezarl›¤›nda bir tümülüse gömüldü.

Gyges’in o¤lu Ardys, ülkesini Kimmer sald›r›lar›ndan korumak için Assur kral›
Assurbanipal’den yard›m istedi. Ancak ‹.Ö. 639 y›l›nda Kimmerler ve Trerler birle-
flerek baflkent Sardis’i bir kez daha istila ettiler ve ya¤malad›lar. Sardis’te Afla¤›
Kent yak›l›p y›k›ld›. Kral Sülalesi hayatta kalmay› baflard›. Kimmerler, daha sonra
bat›daki ‹yonya’ya do¤ru ilerlediler. Menderes Magnesias›, Priene, Melia ve Mile-
tos gibi kentleri y›k›ma u¤ratt›lar. Kimmerlerin bir k›sm› ‹.Ö. 630 y›l›nda esas yer-
leflme yerleri olan Kapadokya’ya geri döndüler, bir k›sm› ise bat›da kalarak Edre-
mit yöresine yerlefltiler. 

Ardys’ten sonra bafla geçen Sadyattes hakk›nda yeterli bilgi yoktur. Sadyattes’in
o¤lu Alyattes (‹.Ö. 611-561), Lidya’n›n en yetenekli kral›yd›. Miletos ile sald›rmaz-
l›k anlaflmas› yapt›. Smyrna, Klazomenai, Kolophon ve Priene gibi ‹on kentlerine
seferler yapt› ve k›smen baflar›l› oldu. Lidya’n›n kuzeyinde Edremit yöresinde yer-
leflmifl olan Kimmer boylar› üzerine yürüdü ve onlar› Kapadokya Bölgesi’ne sürdü
(‹.Ö. 595). Ülkesinin s›n›rlar›n› do¤uda K›z›l›rmak Nehrine kadar geniflletti. Frig
baflkenti Gordion ele geçirildi ve buraya bir Lidya garnizonu yerlefltirildi. 

Bu s›rada ‹ran’daki Medler ‹.Ö. 612 y›l›nda ‹skitler ve Babillilerle birleflerek As-
sur ‹mparatorlu¤unu y›kt›lar. ‹.Ö. 6. yüzy›l›n bafllar›nda Med ve ‹skit ak›nlar› sonu-
cu Urartu Devleti de y›k›ld›. Medler daha sonra bat›ya do¤ru devam ederek K›z›-
l›rmak kavsine kadar ilerlediler. Böylece Kyaksares (‹.Ö. 625-585) önderli¤indeki
Med Devleti ile Alyattes önderli¤indeki Lidya Devleti karfl› karfl›ya geliyordu. Bu
iki devlet o dönemin iki süper gücüydü. ‹.Ö. 590 y›l›nda iki ordu K›z›l›rmak kavsi
içinde savaflmaya bafllad›lar. ‹ki ordu birbirine üstünlük sa¤layamad› ve savafl 5 y›l
sürdü. Çünkü Eskiça¤’da yaln›zca ilkbahar ve yaz aylar›nda savafl›l›yordu. Savafl›n
5. y›l›nda 28 May›s 585 günü bir günefl tutulmas› meydana geldi. ‹ki ordu gün or-
tas›nda birdenbire karanl›k çökmesini, tanr›lar›n bar›fl ça¤r›s› fleklinde yorumlaya-
rak bar›fl anlaflmas› imzalad›lar. Anlaflmaya göre K›z›l›rmak iki devlet aras›nda s›n›r
olarak kabul edildi. Kroisos, k›zlar›ndan birini Ephesos Tiran› Melas ile di¤erini ise
Med Kral› Kyaksares’in o¤lu Astyages ile evlendirdi. Herodotos’un 57 y›l saltanat
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sürdü¤ünü belirtti¤i Alyattes öldü¤ünde Lidya halk›, kendilerine parlak bir dönem
yaflatan krallar›na büyük bir tümülüs yapm›fllard›r. 

‹.Ö. 560 y›l›nda tahta ç›kan Alyattes’in o¤lu Kroisos (‹.Ö. 560-547) Mermnad Sü-
lalesi’nin beflinci ve son kral›d›r. Yunanl›lar, Kroisos’u zengin, cömert ve güçlü bir
kral olarak tan›m›fllard›r. Kroisos’un zenginli¤i zamanla günümüzde de kullan›lan
bir deyim hâline gelmifltir. Eskiça¤’da çok zengin kiflilere “Kroisos gibi zengin” de-
nilmifltir. Kral›n zenginli¤i do¤u dünyas›n› da etkilemifl ve “Karun kadar zengin”
deyimiyle Kroisos’un zenginli¤i ifade edilmifltir. Kroisos’un servetinin kayna¤›n›,
krall›¤a ba¤l› bölgelerden al›nan vergiler, ticaret gelirleri ve ülkenin do¤al zengin-
likleri oluflturuyordu. Ancak en önemli gelir kayna¤› Sardis’teki alt›n ar›tma atölye-
leri idi. Paktalos Çay›’ndan ç›kan elektron, alt›n ar›tma atölyelerinde ayr›flt›r›larak,
alt›n ve gümüfl elde ediliyordu. Kroisos döneminin sonlar›nda Ön Asya Dünyas›
Med, Lidya, Babil ve Kilikya devletleri aras›nda paylafl›lm›flt›. ‹.Ö. 559 y›l›nda
‹ran’da Med Sülalesi, Pers Sülalesi’ne yenildi ve egemenlik Perslere geçti. Persler,
krallar› Kyros yönetiminde “Büyük Pers ‹mparatorlu¤u” nu kurdular. Pers ordusu
K›z›l›rmak’a do¤ru ilerledi. Kroisos da Pers tehlikesini hissederek K›z›l›rmak yöre-
sine geldi. ‹ki ordu ‹.Ö. 547 y›l› ilkbahar›nda K›z›l›rmak kavsi içinde karfl› karfl›ya
geldi. Yaz aylar›nda üç ay süren savaflta iki taraf da birbirini yenmeyi baflaramad›.
Sonbahara do¤ru Kroisos Eskiça¤’daki savafl geleneklerine uygun olarak, yaklaflan
k›fl nedeniyle, ertesi y›l ayn› yerde savafla devam etmek üzere geri çekilmeye bafl-
lad›. Ancak Kyros ülkesine dönmek yerine gizlice Kroisos’u takip ederek Sardis ya-
k›nlar›na geldi. 14 günlük bir kuflatman›n ard›ndan baflkent Sardis Persler taraf›n-
dan ele geçirildi. Böylelikle Kyros, ‹.Ö. 547 y›l›nda Lidya Devleti’ne son vermifl ol-
du. Bundan sonra Persler tüm Anadolu’ya hâkim oldular. 

Lidya Krall›¤› merkezî sistemle yönetilmekteydi. Devletin bafl›nda kral bulunur-
du. Krall›k bir sülaleye ba¤l› olarak babadan o¤ula geçerdi. Ülke eyaletlere ayr›l-
m›flt› ve eyaletlere güvenilir kifliler olduklar› için bazen veliahtlar da vali olarak
gönderilmifllerdi. 

Baflkent Sardis, Bozda¤’›n kuzey ete¤indeki kayal›kta yer almaktad›r. Çevresi
güçlü surlarla çevriliydi. ‹çinde saray ve resmî binalar vard›. Afla¤› kent yukar›
kentin kuzey ve bat› eteklerinde genifl bir alana kurulmufltur. Kentin etraf› Kimmer
sald›r›lar›na maruz kal›nca ‹.Ö. 7 yüzy›l›n ikinci yar›s›nda etraf› güçlü bir surla çev-
rilmiflti. Kent içinde baz› resmî binalar bulunuyordu. Alt›n ar›tma atölyeleri, dük-
kânlar ve pazar yeri bat› kesimde yer almaktad›r. Halka ait konutlar sadedir. Tafl
temel üzerine kerpiç duvarl›, tek odadan oluflan, dikdörtgen planl› konutlard›r. Ev-
lerde iç bölmeler hal› ve kilimler ile yap›lm›flt›r. 

Lidyal›lar süvari olarak ünlüydüler. Herodotos onlar› “Asya’da yi¤itlikte kimse-
nin bile¤ini bükemeyece¤i savaflç›lar” olarak tan›mlar. Ancak Pers istilas›ndan son-
ra onlar da Frigler gibi müzi¤e, zevk ve sefaya düflkün bir halk olarak tan›nmaya
bafllam›fllard›r.

Lidyal›lar›n insanl›k tarihine ve uygarl›¤a yapt›klar› katk›lardan en önemlisi ‹.Ö.
7. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda paray› icat etmifl olmalar›d›r. Arkeolojide “sikke” olarak
adland›r›lan madenî paran›n icat edilmesinin nedeninin, paral› askerlerin alacakla-
r›n›n ödenmesi ile ilgili oldu¤u san›lmaktad›r. Sikkenin icad› ile ticarette de¤ifl to-
kuflun yerini para ekonomisi alm›flt›r. Herodotos ilk defa alt›n sikke basanlar›n Lid-
yal›lar oldu¤unu yazmaktad›r. Buradaki alt›n elektron olmal›d›r. Çünkü ilk sikke-
ler alt›n ve gümüfl kar›fl›m› bir madde olan elektrondan bas›lm›flt›r ve bakla fleklin-
dedirler. Ön yüzleri önce düz, sonra çizgili, daha sonra ise resimli olan sikkelerin,
arka yüzlerinde bir, iki ya da üç adet derin dikdörtgen ya da üçgen çukurluklar bu-
lunmaktad›r. Resimli sikkelerde ön yüzde Lidya Krall›¤›’n›n armas› olan aslan bafl›,
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pençesi ya da karfl›l›kl› iki aslan›n ön bölümleri yer al›r. Kroisos Dönemi’nde alt›n
ve gümüfl sikkeler de bas›lmaya bafllam›flt›r. Bu sikkelerin ön yüzlerinde s›rt s›rta
ya da yüz yüze bakan aslan ve bo¤a betimleri vard›r. Sikke basmay› Lidyal›lardan
ö¤renen ‹yonya kentleri bu pratik ödeme arac›n› hemen benimsemifller ve ticaret
faaliyetlerinde yo¤un olarak kullanm›fllard›r. 

Lidyal›lar çok tanr›l› bir dine sahipti. Tanr›lar› içinde en büyük sayg›y› “Kuva-
va” ad›yla an›lan Ana Tanr›ça Kybele görmekteydi. Sardis’te ‹.Ö. 6. yüzy›l›n ortala-
r›nda tanr›çan›n büyük bir tap›na¤› vard›. Bugüne kadar yeri bulunamayan bu ta-
p›na¤a ait bir sunak üzerinde Ana Tanr›ça’y› tap›nak önünde ayakta dururken gös-
teren bir kabartma bulunmaktad›r. Ana Tanr›ça’y› oturur durumda gösteren bir
baflka kabartma, Manisa yak›nlar›ndaki Spylos Da¤›’n›n kuzeydo¤u eteklerindeki
kayal›¤a oyulmufltur. Sardis’te Lidyal›lar›n “Artimu” dedikleri Artemi (Artemis Sar-
diene) ad›ndaki bir baflka tanr›çaya daha tap›n›l›yordu. Bu tanr›çalar›n yan› s›ra
Tanr› Dionysos, Levs, (Zeus), Santas, Lametrus (Demeter?) ve Marvida gibi tanr› ve
tanr›çalara da tap›n›lmaktayd›. Lidya krallar› ayr›ca Delphoi ve Didyma Apollon ta-
p›naklar› ile Ephesos Artemis’ine de zengin hediyeler gönderiyorlard›. 

Lidya krallar› ve aileleri ölülerini tümülüs mezarlara gömüyorlard›. Krallar ve
kral ailesi üyeleri, Sardis’in 8 km kuzeyindeki Marmara Gölü’nün k›y›s›ndaki Binte-
pe mezarl›¤›na gömülüyorlard›. Mezarl›ktaki 100 kadar tümülüsün üç tanesinin
krallara ait oldu¤u san›lmaktad›r. Bu tümülüslerden en büyü¤ü 355 m çap›nda ve
61 m boyutlar›yla Anadolu’nun en büyük tümülüsü olan Alyattes Tümülüsü’dür. Bu
tümülüsün kral Alyattes’e ait oldu¤unu Herodotos bildirmektedir. Tümülüsün me-
zar odas› kireç tafl› bloklardan 3.32x2.37x2.30 boyutlar›nda yap›lm›flt›r. Mezar oda-
s› defineciler taraf›ndan ya¤maland›¤›ndan günümüze çok az buluntu kalabilmifltir.

Lidyal›lar, Friglerinkinden farkl› flekilde tümülüs mezarlar yap›yorlard›. Mezar
odalar› Friglerde ahflap, Lidyal›larda tafltan infla ediliyordu. Frig mezarlar›nda girifl
ya da kap› yokken, Lidya mezar odalar›na bir girifl koridoru(dromos) ve kap› eklen-
miflti. Ölü, mezar odas›na gömüldükten sonra tümülüslerin üzerine y›¤›labildi¤i ka-
dar toprak y›¤›l›rd›. Y›¤›lan topra¤›n yüksekli¤i mezardaki kiflinin önemine göre ar-
t›yordu. Tümülüslerin üzerine dökülen topra¤›n kenarlardan kaymamas› için tepe-
nin çevresi krepis ad› verilen bir duvarla çevrilirdi. Frig tümülüslerinde ise krepis
bulunmamaktad›r. Lidya mezarlar›nda ölüler tafl sedirler (kline) üzerine yat›r›lm›flt›r.
Baz› küçük tümülüslerde mezar odas› yerine tafl sand›k türünde mezar teknesi olufl-
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turulmufltur. Ceset önce ahflap bir sandukaya, ahflap sanduka ise tafl tekneye yer-
lefltirilirdi. Sardis’te yaflayan orta ve afla¤› seviyedeki halk, Sart Çay› Vadisi’nin bat›
yakas›ndaki yamaçlardaki kayalara oyulmufl kaya mezarlar›na gömülmüfltür.

Lidyal›lar›n dilleri Hint-Avrupa kökenlidir. Likçe ve Luviceye benzer. Tam ola-
rak çözümlenememifltir. Alfabeleri 26 harflidir ve bu harflerden baz›lar› Frigce ve
Yunancadaki harflerle benzerdir.

Lidya’da kuyumculuk, dokumac›l›k, fil difli ve kemik oymac›l›¤› geliflmiflti. 
Çanak çömlekçilikte ‹yonya’dan etkilenilerek Yunanl›lara özgü protogeometrik

ve geometrik türde çanak çömlek örnekleri kullan›lm›flt›r. Ayr›ca yöreye özgü gri
renkli ve k›rm›z› üzerine siyah bezemeli çanak çömlekler de bulunmaktayd›. ‹.Ö.
7. yüzy›lda do¤u ile yap›lan ticaret ve kültürel etkileflim sonucunda yeni bir beze-
me türü geliflmifltir. Aç›k renk zemin üzerine k›rm›z› boya ile yap›lm›fl yaban do-
muzu, aslan, yaban keçileri, sfenks ve kufl gibi figürlerle bezenmifl kaplar görül-
müfltür. ‹.Ö. 6. yüzy›lda özgür çal›flan çömlekçi ustalar› ördek ve kay›k fleklinde ça-
nak çömlekler üretmifllerdir. Lidya’n›n ünlü kremleri ve Bakkaris ad› verilen par-
fümleri, Lydion ad› verilen küçük vazolar içinde sat›fla sunuluyordu. Ayr›ca yine
‹.Ö. 6. yüzy›lda sar›, beyaz ya da turuncu astar üzerine f›rça oyunlar› ile damarl›
mermer görünümlü kaplar yap›lmaya bafllam›flt›r.

Lidya Devleti’nin ortadan kalkmas›ndan sonra Persler 200 y›l boyunca Anado-
lu’ya hâkim oldular.Pers egemenli¤inde Lidya’n›n zenginli¤i devam etmifltir. Bu
durum ‹.Ö. geç 6. yüzy›la tarihlenen çok zengin buluntulara sahip Uflak-Güre tü-
mülüslerinden anlafl›lmaktad›r. Buluntular aras›nda çok kaliteli bir iflçilik gösteren
gümüfl, alt›n ve elektron kaplar ve mücevherat dikkat çekmektedir. Bu eserler bu-
gün halk aras›nda Karun Hazinesi olarak adland›r›lan eserler olup Uflak Arkeoloji
müzesinde sergilenmektedir. Anadolu’da Pers hâkimiyeti ‹.Ö. 333 y›l›na kadar sür-
dü. Bu y›llarda Anadolu’da yerli kültürlerin yerine Yunan kültürü yay›lm›fl ve öz-
gün Anadolu Uygarl›klar› sona ermifltir.

Tümülüs nedir? Frig ve Lidya tümülüsleri aras›nda ne gibi farklar vard›r
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Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemlerinin özel-

liklerini ve önemli merkezlerini kronolojik bir

düzen içinde ö¤reneceksiniz.

Topo¤rafik yap›s› gere¤i farkl› özelliklerde co¤ra-
fi birimlere ayr›lan Anadolu, zengin akarsu kay-
naklar›na ve yerleflmeye son derece uygun iklim
koflullar›na sahiptir. Ayr›ca bu topraklarda eko-
nomik de¤eri yüksek olan ham madde kaynakla-
r› da vard›r. ‹nsan denen canl›n›n kültürel bir var-
l›k olarak ortaya ç›kt›¤›, insanl›k tarihinin bafllan-
g›ç evresini oluflturan Paleolitik Ça¤ /Yontma Tafl
Devri (G.Ö. 600.000-11.000/12.000), Besin Topla-
y›c›l›¤› Dönemi olarak da tan›mlanmaktad›r.
Anadolu’da Paleolitik Ça¤ ve onu takip eden Me-
zolitik (Epipaleolitik Ça¤, Orta Tafl Devri) Ça¤ ile
ilgili araflt›rmalar›n bafllang›c› 100 y›l öncesine
dek gider. Günümüze kadar yap›lan çal›flmalar,
Anadolu’da Paleolitik Ça¤ boyunca kalabal›k bir
nüfusun bar›nd›¤›n› ortaya koymufl, ço¤u Alt ve
Orta Paleolitik evreye ait olan ma¤ara ve aç›k
hava türündeki yerleflmeler bulunmufltur. Ana-
dolu’da Paleolitik Ça¤’›n en eski yerleflmeleri ‹s-
tanbul’da Küçük Çekmece Gölü’nün 1.5 km ka-
dar kuzeyinde yer alan Yar›mburgaz Ma¤aras› ile
Antalya’n›n 27 km kuzeybat›s›nda, fiam Da¤›’n›n
Akdeniz’e bakan yamaçlar›nda bulunan Karain
Ma¤aras›’d›r. 
Mezolitik Ça¤ (G.Ö. 11.000-12.000), Paleolitik
Ça¤ ile yerleflik düzen ve üretim ekonomisinin
gerçekleflti¤i Neolitik Ça¤ (Cilal› Tafl Devri) ara-
s›ndaki geçifli haz›rlayan ara evredir. Anadolu’da
bu ça¤a ait yerleflme yerleri Toroslar’›n güneyi
ile Marmara Bölgesi ve Orta Karadeniz’de sap-
tanm›flt›r. Bu ça¤da mikrolit olarak tan›mlanan
yar›m ay, üçgen ve yamuk biçimli küçük tafl alet-
ler ortaya ç›km›fl, en az›ndan ö¤ütme ve biçme
faaliyetleri bafllam›flt›r.
Neolitik Ça¤ (‹.Ö. 10.000- 5.500)’da insano¤lu,
sadece avc›l›k ve toplay›c›l›kla sürdürdü¤ü tü-
ketici yaflam› b›rakarak, üretici bir yaflama geç-
mifltir. ‹lk köyler kurulmufl, tar›m yap›lmaya,
hayvanlar evcillefltirilmeye bafllanm›flt›r. ‹lk ti-
cari faaliyetler ve mühürler de bu ça¤da ortaya
ç›kar. Batman ili Kozluk ilçesi yak›nlar›nda yer
alan Hallan Çemi Höyü¤ü, Neolitik Ça¤’da Ana-
dolu’nun bugüne kadar saptanm›fl en eski kö-
yüdür.

Tafl Devrinden Maden Devrine geçifl dönemi ola-
rak tan›mlanan Kalkolitik Ça¤ (‹.Ö. 5500-
3200/3000)’›n en belirgin özelli¤i, tafl aletlerin gi-
derek azalmas› ve madencili¤in geliflmesidir. Er-
gitme ›s›s›n›n düflük ve ç›kar›l›fl›n›n kolay olmas›
nedeniyle ilk kullan›lan maden bak›r olmufltur.
Bu ça¤ insanlar›n›n yaflam›nda tar›m, avc›l›¤a
oranla çok önemli bir yer kaplamaya bafllam›fl,
tamamen tar›mc› topluluklar ortaya ç›km›flt›r. 

Anadolu’nun Tunç Ça¤lar›’n›n siyasi ve kültürel

özelliklerini ve önemli merkezlerini kronolojik

bir düzen içinde tan›yacaks›n›z.

Üretim ekonomisinin geliflmesinde madencilik
en önemli aflamalardan biridir. ‹nsan yaflam›nda
madenin önemli yerini almas›, Kalkolitik Ça¤’da
bafllay›p Tunç Ça¤lar›n›n ilk evresinden itibaren
giderek yayg›nlaflmas›yla kendini gösterir. Ça¤a
ad›n› veren tunç, önceleri bak›r ve arsenik, son-
ra da bak›r ve kalay›n belirli oranlarda birbirine
kar›flt›r›lmas›yla elde edilen bir alafl›md›r. Bak›ra
göre oldukça sert olan bu alafl›m, dövülerek ya
da ergitilip kal›plara dökülerek istenilen biçimle-
re sokuluyordu. Bu ça¤da yaflayan insanlar›n,
tuncun yan› s›ra, aralar›nda alt›n ve gümüfl gibi
de¤erli madenlerin de bulundu¤u hemen tüm
madenleri, dökme ve dövme tekni¤iyle istedikle-
ri biçimi vererek kulland›klar› görülmektedir.
Madencili¤in geliflmesi, ifl bölümüne dayal› kent
yaflam›n›n bafllamas›n› sa¤lam›fl, bu oluflum Ana-
dolu’da sosyal s›n›flar›n giderek daha belirginlefl-
ti¤i, yönetici s›n›f›n görkemli bir yaflam düzeyine
ulaflt›¤› ilk ba¤›ms›z beyliklerin, siyasal örgütlen-
melerin ve merkezî yönetime ba¤l› devletlerin
ortaya ç›k›fl›n› haz›rlam›flt›r. Tunç Ça¤›, ‹lk, Orta
ve Son Tunç olarak üç ana bölüme ayr›l›r. Orta
Tunç’tan itibaren yaz›n›n Anadolu’da kullan›lma-
s›yla birlikte Anadolu, tarihî ça¤lar›na girer.
‹lk Tunç Ça¤› (‹.Ö. 3200/3000-2000), Geç Kalko-
litik Dönem’in sonlar›ndan Anadolu’da yaz›n›n
kullan›m›na kadar olan çok uzun bir süreyi kap-
samaktad›r. Kendi içinde üç ana evreye ayr›lan
(‹lk Tunç Ça¤› I-III) bu dönemin ilk evrelerinde
daha çok, Kalkolitik Dönem’in tar›ma dayal› köy
kültürü sürdürülmektedir. Toplumlar›n daha iyi
örgütlenebildi¤i bu ça¤da yöneticiler güçlü bir
s›n›f olarak ortaya ç›km›flt›r ve Anadolu bu yöne-
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ticilerin önderli¤inde feodal sistemin egemen ol-
du¤u irili ufakl› birçok beylik aras›nda paylafl›l-
m›flt›r. Troia I-V, Malatya Aslantepe, Antalya-El-
mal› Karatafl Semayük, Elaz›¤-Alt›nova Norflunte-
pe bu tip yerleflmelerin en etkileyici örnekleridir.
Bu yerleflmelerde ortaya ç›kar›lan saray yap›lar›
ise toplumun giderek hiyerarflik bir düzenin en
üst kademelerine do¤ru ulaflmakta oldu¤unun
aç›k göstergeleridir. Bu durum Alacahöyük’teki
zengin madenî buluntular ihtiva eden mezarlar-
dan da anlafl›lmaktad›r. Bu mezarlarda ele geçen
çok say›daki arma¤anlar, Troya II yerleflmesinde
ele geçen Troya hazinesi olarak tan›mlanan bu-
luntular ile ça¤dafl olup benzer nitelikte alt›n, gü-
müfl, elektron, tunç ve demirdendir. 
Orta Tunç Ça¤› (‹.Ö. 2000/1900 -1500/1450)’nda,
Assurlu tüccarlar Anadolu’da tunç yap›m› için ih-
tiyaç duyulan kalay› Anadolu’ya getirip satarak
ticaret yapmaya bafllam›fllard›r. Bu ticaretin Ana-
dolu’ya sa¤lad›¤› en büyük kazanç Assurlu tüc-
carlardan yaz›n›n ö¤renilmesi olmufltur (‹.Ö.
2000/1900). Yaz›n›n Anadolu’ya girmesiyle Ana-
dolu Uygarl›k Tarihi’nin ikinci evresi, yani Ana-
dolu’nun Tarihi Ça¤lar› bafllam›flt›r.
Assur Ticaret Kolonileri’nin neden ortadan kalk-
t›klar› kesin olarak bilinmemektedir. Kaz›lar, ‹.Ö.
1750 y›l›nda Karum Kanifl (Nefla) baflta olmak
üzere Orta Anadolu’nun birçok yerleflmesinin
büyük bir yang›nla y›k›ld›¤›n› göstermektedir.
Yerli beyler aras›ndaki bir çat›flmaya ba¤lanan
bu olaydan sonra Anadolu’nun ilk merkezî dev-
leti olan Hitit Devleti ortaya ç›kmaya bafllar. Kö-
keni Orta Anadolu’da Kuflflara kentine dayanan
Pithana o¤lu Anitta (‹.Ö. 1750), Nefla (Kültepe),
Zalpa ve Hattufl (Bo¤azköy)’u ele geçirdikten
sonra Büyük Kral ünvan›n› alm›fl, Nefla kentini
kendine baflkent yapm›flt›r. Anitta, bölgede gide-
rek güçlenip, Anadolu beyliklerini birer birer de-
netim alt›na alarak merkezî Hitit Devleti’nin te-
mellerini atm›flt›r. Anitta’dan yaklafl›k yüz y›l son-
ra, ayn› soydan gelen Kuflflaral› Labarna, Hattufl
kentini baflkent yap›p, kente Hattufla, kendine
de Hattuflili (Hattuflal›) ad›n› verdi (‹.Ö. 1650-
1620). Böylece feodal ve teokratik Hitit Devleti
kuruldu. 
Son Tunç Ça¤› (‹.Ö. 1500/1450-1200)’nda, Hitit
‹mparatorluk Ça¤› ya da Yeni Hitit Devleti görü-
lür. ‹.Ö. 2. biny›l›n son yüzy›llar›nda Anadolu’yu

olumsuz yönde etkileyen bu göçler ve istilalar
nedeniyle yaflanan siyasi bunal›m sonucunda Hi-
tit ‹mparatorlu¤u da y›k›lm›flt›r. Ancak, Hititler
tamamen tarih sahnesinden çekilmemifl, kral ai-
lesi ve yöneticiler güneye do¤ru çekilerek sülale-
lerini bir süre daha devam ettirmifllerdir. 

Anadolu’daki Demir Ça¤› Uygarl›klar›n›n siyasi

ve kültürel yap›s›n› ö¤reneceksiniz.

‹.Ö. 12. yüzy›l›n bafllar›nda merkezî Hitit ‹mpara-
torlu¤u’nun y›k›lmas›yla birlikte ‹.Ö. III. biny›l›n
sonlar› ve II. biny›l›n bafllar›nda oldu¤u gibi Ana-
dolu bir kez daha çok say›da büyüklü küçüklü
güçler aras›nda paylafl›lm›flt›r. Bu dönemde de-
mir madeninin kullan›m› yayg›nlaflm›fl, ço¤u alet-
ler özellikle de silahlar daha etkili ve dayan›kl›
olan demirden yap›lm›flt›r. Bu geliflmeler sonu-
cunda Anadolu’nun Tunç Ça¤lar› sona ermifl ve
yeni bir dönem olan Demir Ça¤› bafllam›flt›r. Ana-
dolu’da Demir Ça¤›’nda Geç Hitit Kent Devletle-
ri, Urartu Krall›¤›, Frig Krall›¤› ve Lidya Krall›¤›
en önemli siyasi güçler olarak karfl›m›za ç›karlar. 
Geç Hitit Kent Devletleri

Hitit ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›n›n ard›ndan
hayatta kalmay› baflarabilen kral ailesinin soylu-
lar›, bir zamanlar egemenlikleri alt›ndaki Güney
ve Güneydo¤u Anadolu ile Kuzey Suriye’yi içine
alan bölgeye kaçarak burada yaflayan halklarla
kaynafl›p, birbirlerinden ba¤›ms›z küçük kent
devletleri kurarak bir süre daha varl›klar›n› sür-
dürmüfllerdir. Hitit, Luvi, Arami ve bir k›s›m Hur-
ri kökenli halklarca kurulmufl olan Geç Hitit Kent
Devletleri ya da Suriye-Hitit Beylikleri olarak ta-
n›mlanan bu devletler flunlard›r: Malatya çevre-
sinde Milidia; Ad›yaman yöresinde Kummuh;
Kahramanmarafl ve Gaziantep yöresinde Gur-
gum ve Kargam›fl; ‹slâhiye dolaylar›nda Sam’al;
Çukurova bölgesinde Que ve Hilakku; Amik ova-
s› dolaylar›nda Pattin; Adana-Kadirli yöresinde
Asitavanda; Kayseri, Ni¤de ve Nevflehir civar›nda
Tabal. Ço¤u Luvice konuflan ve yaz› olarak resim
yaz›s›n› kullanan bu devletler, ‹.Ö. 9. yüzy›l›n or-
talar›ndan bafllayarak önce kültürel sonra da si-
yasi bak›mdan Yeni Assur ‹mparatorlu¤u’nun et-
kisi alt›na girmifller; ‹.Ö. 8. yüzy›l›n sonlar›nda
ise hepsi teker teker Assur’un eyalet sistemine
dahil edilmifllerdir. 
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Urartu Krall›¤›

Orta Anadolu Bölgesi’nde güçlü Hitit ‹mparator-
lu¤u varl›¤›n› sürdürürken ‹.Ö. 13. yüzy›l›n bafl-
lar›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’nde, Hurri köken-
li halklar›n oluflturdu¤u, henüz merkezî bir yö-
netim alt›nda birleflmemifl feodal beylikler bu-
lunmaktayd›. Bu dönemde Do¤u Anadolu’nun
sahip oldu¤u demir ve bak›r gibi ham madde
kaynaklar›, bunlardan ifllenmifl mal stoklar›, top-
rak ürünleri ve hayvan sürüleri ‹.Ö. 13. yüzy›l-
dan itibaren Ön Asya’da büyük bir imparatorluk
kurma u¤rafl› veren Assur’un askerî seferlerini bu
topraklar üzerine yo¤unlaflt›rmas›na neden ol-
mufltur. Güneyden gelen Assur tehlikesi ve bas-
k›s›, birbirlerine komflu ve akraba olan feodal
beylikleri aralar›nda Assur’a karfl› güç birli¤i yap-
maya yöneltmifltir. Etnik birli¤in de sa¤lad›¤› bü-
yük avantajla k›sa sürede beylikler aras›nda bir-
leflme sa¤lanm›fl, önce Uruatri daha sonra Nairi
feodal beylikler konfederasyonu oluflturularak
Assur’a karfl› büyük bir mücadele bafllam›fl, so-
nuçta ‹.Ö. 9. yüzy›l›n ortalar›nda baflkent Tuflpa
(Van Kalesi ve Eski Van flehri) olmak üzere Van
ovas›nda merkezî Urartu Krall›¤› kurulmufltur.
Urartu Krall›¤›, birbirini izleyen baba-o¤ul krallar
I. Sarduri (‹.Ö. 840-830), ‹flpuini (‹.Ö. 830-820),
Minua (‹.Ö. 810-785/780), I. Argiflti (‹.Ö. 785/780-
760) ve II. Sarduri (‹.Ö. 760-730) dönemleri’nde
büyüyüp güçlenmifl ve tüm kurumlar›yla gerçek
anlamda merkezî, bürokratik bir devlet hâline
ulaflm›flt›r. Bu dönemde krall›¤›n s›n›rlar› kuzey-
de Ermenistan ve Güney Gürcistan’a, kuzeybat›-
da Erzincan’a, güneydo¤uda Urmiye Gölü’nün
güney k›y›lar›na, bat›da F›rat Nehri’nden do¤uda
Hazar Denizi k›y›lar›na kadar genifllemifltir. Kral-
l›k, ‹.Ö. 7. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru tarih sahne-
sinden silinmifltir.
Frig Krall›¤›

Antik bat› kaynaklar›ndaki bilgilere göre Frigler,
Makedonya ve Trakya’dan Bo¤azlar yolu ile Ana-
dolu’ya göç eden Trak boylar›ndan biridir. Bilim
adamlar›n›n ço¤u, Friglerin Trak kökenli bir halk
olduklar› görüflünde birleflirler. Arkeleojik veri-
ler, Trak kökenli göç hareketinin tek bir dalga
hâlinde olmay›p, ‹.Ö. 1200’lerden bafllayarak ‹.Ö.
8. yüzy›la kadar dalgalar hâlinde devam etti¤ine
iflaret etmektedir. Frigler, ‹.Ö. 11. yüzy›la do¤ru
Polatl› yak›nlar›ndaki daha sonra baflkentleri ola-
cak olan Gordion (Yass›höyük)’a ulaflm›fllard›r. 

Yass›höyük’te köy düzeyinde, yerleflik bir düze-
ni benimseyen Friglerin göçebe ve köy düzeyin-
deki yaflam biçiminden siyasal örgütlü bir devlet
düzenine nas›l geçti¤i ve bu geçiflteki aflamalar
bugün için bilinmemektedir. Bununla birlikte, ilk
aflamada, merkeze ba¤l› tek bir krall›ktan çok,
birçok beyli¤in varl›¤›n› düflünmek daha gerçek-
çi olacakt›r. Gordion’un önceleri bir beylik mer-
kezi oldu¤u ileri sürülebilir. Gordion, ‹.Ö. 8. yüz-
y›l›n bafl›nda Orta Anadolu’da kendi dönemi için
efli olmayan an›tsal planl› krali bir yerleflmeye
dönüflmüfltür. 
Frig Devleti’nin bilinen ilk kral›, baflkent Gordi-
on’a ad›n› vermifl olan Gordios’tur. Kral Gordi-
os’tan sonra, Frig taht›na o¤lu Midas geçmifltir.
Kral Midas, ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Frig
taht›nda egemen olmufltur. Midas Dönemi’nde
Frig Devleti’nin yay›l›m alan›n›n s›n›rlar› kesin
olarak saptanamamakla birlikte K›z›l›rmak Neh-
ri’nin do¤usunda Çorum, Tokat ve K›rflehir; ku-
zeyde Samsun; güneyde Ni¤de ve Konya; güney-
bat›da Burdur ve Elmal› Ovas›; bat›da Eskiflehir,
Afyonkarahisar ve Kütahya; kuzeybat›da Band›r-
ma yörelerine kadar etki alanlar›n› genifllettikleri
anlafl›lmaktad›r. ‹.Ö. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Kaf-
kasya üzerinden gelen göçebe Kimmerler, Ana-
dolu’yu kas›p kavurmufltur. Frig baflkenti Gordi-
on’un da bu felaketten etkilendi¤i, antik bat› kay-
naklar›nda kral Midas’›n, Kimmerli istilac›lara kar-
fl› ald›¤› yenilgiye dayanamay›p bo¤a kan› içerek
intihar etti¤i bildirilmektedir.
En görkemli ça¤›n› yaflad›¤› s›rada u¤rad›¤› Kim-
mer bask›n› ve kral Midas’›n ani ölümü karfl›s›n-
da Frig Kral›¤›’n›n politik gücü sona ermifltir. Gor-
dion art›k güçlü bir devletin baflkenti olmay›p,
yaln›zca bölgesel bir merkez durumundad›r.
Frig beyleri, bu topraklarda ‹.Ö. 590 y›l›ndaki
Lidya Kral› Alyattes (‹.Ö. 610-560)’in K›z›l›rmak
seferine de¤in ba¤›ms›zca; bu tarihten ‹.Ö. 547/46
y›l›ndaki Pers istilas›na kadar da Lidya Krall›¤›’na
ba¤›ml› prenslikler hâlinde varl›klar›n› devam et-
tirmifllerdir. Lidya Krall›¤›’n›n y›k›l›fl›ndan sonra
Frigya, iki yüz y›l› aflk›n bir süre Pers ‹mparator-
lu¤u’nun bir parças› olmufltur. 
Lidya Krall›¤›

Lidya Krall›¤›, tarihteki yerini zengin maden ya-
taklar›, verimli topraklar› ve Kroisos gibi ünlü
krallar› ile alm›flt›r. Lidya ülkesi, ‹ç Ege bölgesin-
de da¤l›k bir alan ve aralar›nda Gediz ve Küçük
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Menderes nehirlerinin akt›¤› vadiler içerisinde
konumlanm›flt›r. Lidya halk›n›n kökeni tam ola-
rak bilinmemektedir. Antik ça¤ yazarlar›na göre
güney komflular› Karial›lar, kuzey komflular›
Mysial›lar ve do¤u komflular› Friglerle akrabad›r-
lar. Lidya’da Atyadlar, Heraklid ya da Tylonidler
ve Mermnadlar olmak üzere üç kral sülalesi ege-
men olmufltur. ‹lk iki sülale ile ilgili yeterli bilgi
yoktur. Mermnad Sülalesi’ne mensup Gyges’ten
itibaren ülkeye Lidya, baflkente de Sardis denil-
meye bafllanm›flt›r. ‹.Ö. 687-547 y›llar› aras›nda
hüküm süren Mermnad Sülalesi zaman›nda Lid-
ya, güçlü bir krall›k hâline gelmifl ve Anadolu’nun
K›z›l›rmak Nehri’nin bat›s›nda kalan k›sm›na hâ-
kim olmufltur. Bu sülalenin krallar›, Paktalos
(Sart) Çay›’n›n alüvyonlar›ndan Sardis’te elde et-
tikleri elektron ve alt›n sayesinde güçlenmifller,
baflkent Sardis, antik dünyan›n en güçlü ve en
zengin baflkenti olarak ün kazanm›flt›r. ‹.Ö. 560
y›l›nda tahta ç›kan Alyattes’in o¤lu Kroisos (‹.Ö.
560-547) Mermnad Sülalesi’nin beflinci ve son
kral›d›r. Yunanl›lar, Kroisos’u zengin, cömert ve
güçlü bir kral olarak tan›m›fllard›r. Kroisos Döne-

mi’nin sonlar›nda Ön Asya Dünyas› Med, Lidya,
Babil ve Kilikya devletleri aras›nda paylafl›lm›flt›.
‹.Ö. 559 y›l›nda ‹ran’da Med Sülalesi, Pers Sülale-
si’ne yenildi ve egemenlik Perslere geçti. Persler,
krallar› Kyros yönetiminde “Büyük Pers ‹mpara-
torlu¤u” nu kurdular. Pers ordusu K›z›l›rmak’a
do¤ru ilerledi. Kroisos da Pers tehlikesini hisse-
derek K›z›l›rmak yöresine geldi. ‹ki ordu ‹.Ö. 547
y›l› ilkbahar›nda K›z›l›rmak kavsi içinde karfl› kar-
fl›ya geldiler. Yaz aylar›nda üç ay süren savaflta
iki taraf da birbirini yenmeyi baflaramad›. Sonba-
hara do¤ru Kroisos Eskiça¤’daki savafl gelenek-
lerine uygun olarak, yaklaflan k›fl nedeniyle, er-
tesi y›l ayn› yerde savafla devam etmek üzere ge-
ri çekilmeye bafllad›. Ancak Kyros ülkesine dön-
mek yerine gizlice Kroisos’u takip ederek Sardis
yak›nlar›na geldi. 14 günlük bir kuflatman›n ar-
d›ndan baflkent Sardis Persler taraf›ndan ele ge-
çirildi. Böylelikle Kyros, ‹.Ö. 547 y›l›nda Lidya
Devleti’ne son vermifl oldu. Bundan sonra Pers-
ler tüm Anadolu’ya hâkim oldular. 

fiekil 4.14 Aslantafl Frig Kaya Mezar›. Afyonkarahisar Köhmüfl Vadisi’nde
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1. Neolitik Ça¤’›n en erken evreleri konusunda yeni
bilgiler sa¤layan, Anadolu’nun bugüne kadar saptanm›fl
en eski yerleflmesi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Çayönü
b. Çatalhöyük
c. Yar›mburgaz
d. Hallan Çemi
e. Afl›kl›höyük

2. Anadolu’da çömlekçi çark› ilk kez hangi dönemde
ve nerede kullan›lm›flt›r?

a. Erken Tunç Ça¤› II evresinde, Troya IIb tabaka-
s›nda 

b. Orta Tunç Ça¤›’nda, Kültepe’de
c. Geç Neolitik Dönem’de, Çatalhöyük’te 
d. Mezolitik Ça¤’da, Beldibi ma¤aras›nda 
e. Erken Kalkolitik Dönem’de, Kuruçay’da 

3. Anadolu’nun Kalkolitik Ça¤› hangi tarihler aras›n-
dad›r?

a. G.Ö. 12.000-11.000
b. ‹.Ö. 10.000- 5.500
c. ‹.Ö. 3200/3000-2000
d. ‹.Ö. 5500-3200/3000 
e. ‹.Ö. 1200-547/546

4. Assur Koloni Ça¤›’nda Assur ile Anadolu aras›ndaki
ticaretle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 

a. Assur’dan fildifli ve kalay d›flsat›m›, karfl›l›¤›nda
da Anadolu’dan genellikle gümüfl, alt›n ve de-
¤erli tafl al›m› yap›l›rd›. 

b. Assur’dan hububat d›flsat›m›, karfl›l›¤›nda da
Anadolu’dan kalay ve dokuma ürünleri al›m› ya-
p›l›rd›.

c. Assur’dan gümüfl, alt›n ve de¤erli tafl d›flsat›m›,
karfl›l›¤›nda da Anadolu’dan kalay ve dokuma
ürünleri al›m› yap›l›rd›.

d. Assur’dan Anadolu’ya çanak çömlek d›flsat›m›,
karfl›l›¤›nda da Anadolu’dan obsidyen al›m› ya-
p›l›rd›.

e. Assur’dan Anadolu’ya kalay ve dokuma ürünle-
ri d›flsat›m›, karfl›l›¤›nda da Anadolu’dan genel-
likle gümüfl, alt›n ve de¤erli tafl al›m› yap›l›rd›.

5. Hitit krallar› ve kraliçeleri afla¤›daki unvanlardan
hangilerini kullanm›fllard›r?

a. Rubaum ve Rubatum
b. Basileus ve Tavananna
c. Tabarna ve Tavananna 
d. Rubaum ve Tavananna
e. Tavananna ve Rubatum

6. Urartu ve Frigler’in baflkentleri s›ras›yla afla¤›dakile-
rin hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. Hattufla-Sardis
b. Tuflpa-Sardis
c. Gordion-Hattufla
d. Gordion-Kanefl
e. Tuflpa-Gordion

7. Fibula nedir?
a. Frig mezarlar›na konulan ahflap masalara veri-

len isimdir.
b. Tunçtan yap›lan göbekli kasedir.
c. Tunçtan yap›lan yonca a¤›zl› büyük testidir.
d. Tunç, alt›n ya da gümüflten yap›lm›fl, giysi uçla-

r›n› tutturmaya yarayan veya süs amaçl› kullan›-
lan bir tür çengelli i¤nedir.

e. Tunçtan yap›lan Frig kemeridir.

8. ‹lk sikke/para kimler taraf›ndan icat edilmifltir?
a. Hititler
b. Lidyal›lar
c. Frigler
d. Urartular
e. ‹onlar

9. Anadolu’nun en büyük tümülüsü hangi krala aittir?
a. Lidya kral› Gyges
b. Urartu kral› II. Sarduri
c. Lidya kral› Alyattes
d. Frig kral› Midas
e. Lidya kral› Sadyattes

10. Anadolu’da kurulan ilk devlet afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Assur Devleti
b. Frig Devleti
c. Urartu Devleti
d. Lidya Devleti
e. Hitit Devleti

Kendimizi S›nayal›m
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Kay›plara Kar›flan Tanr› (Bir Hitit Mitosu)

Kay›plara Kar›flan Tanr›n›n Efsanesiyle ilgili olarak

birbirinden farkl› çeflitli efsaneler vard›r. Her birindeki

tanr› adlar› ve hikâyenin detay› farkl›d›r. Bu farkl›l›¤›n

sebebi, olas›l›kla efsanenin bir âyinle ba¤lant›l› oldu¤u

ve bundan böyle, klasik bir edebî destan olarak düflü-

nülmedi¤idir. Di¤er kültürlerdeki kahramanlar›n aksi-

ne, Hitit efsanelerindeki tanr› veya kral ölmez, sadece

kaybolur.

Verimlilik tanr›s›n›n kayboluflu ile yeryüzünün ç›plak-

l›k ve kurakl›¤› aras›ndaki ba¤lant›y› Babilonya’n›n

Tammuz, Suriye’nin Adonis, ve Yunanistan’›n Perse-

fon hikâyelerinde de görüldü¤ü gibi, eski insanlar›n ef-

sanelerinde de görüyoruz. Bu âyinlere dayal› efsaneler-

de görüldü¤ü üzere, Telipinu kayboldu¤u zaman, a¤-

lama festivali s›ras›nda, onun kaybolufl hikâyesinin

sözlü tekrar› ile matemi tutuldu. Bu tür törenlerde, ye-

ni ziraat mevsiminde topra¤› yeniden hayata kavufltur-

mak için kötü ruhlar [cinler] dualarla kovuldu. Ayn› fle-

kilde, ‹braniler ‘in Yom Kippur festivali-rahiplerin, in-

sanlar›n ve tap›naklar›n temizlendi¤i bu festival günah

keçisi’nin (scapegoat) kovulmas›yle kutland› (Levililer

16). Bu fikir günümüzde Yeni Y›l’›n ‹lk Günü festival-

lerinde ve sembolik bir yolla da, evlerin bahar temizli-

¤inde yafl›yor.

Hemen hemen bütün eski edebiyatlardaki bir di¤er bafl-

l›ca motif, ar› motifidir. Hitit hikâyesinde günefl tanr›s›-

n›n, kaybolan Telepinu’yu aramas› için gönderdi¤i ar›,

i¤nesi ile Telepinu ‘yu uyand›r›r ve mumu ile de onu te-

mizler [saflaflt›r›r]. Ar›n›n i¤nesinin baz› hastal›klar›

iyilefltirdi¤i ve mumunun da temizleyici bir vas›ta ol-

du¤u inanc›, gerçekte, ortak bir gelenektir. Yusuf’un

Kar›s› Asenat’›n Hayat› ve ‹tiraflar› (Eski Ahid’de Pse-

udepigrapha) adl› eserde balla temizlenen M›s›r prense-

si, yine balla ölümsüzlü¤e kavuflturulur.

Tanr› Telipinu, yeryüzündeki kötülükten ötürü kendini
dehfletli bir öfkeye kapt›rm›flt›. Öylesine bir k›zg›nl›k
içindeydi ki, sol aya¤›n›n sandal›n› sa¤ aya¤›na, sa¤
aya¤›n›n sandal›n› da sol aya¤›na geçirdi. Sonra da k›r-
lara do¤ru yürüdü ve kayboldu.
Böylece yeryüzünün her taraf› kuraklaflt›. Nehirler ku-
rudu; art›k meyva, sebze, ve hububat yoktu; a¤açlar ve
otlar sarard›; s›¤›rlar do¤urmad›lar.
Yeryüzünün bir viraneli¤e döndü¤ünü gören günefl tan-
r›s›, bütün tanr› ve tanr›çalar› huzuruna ça¤›rarak Teli-
pinu’nun kaçt›¤›n› ve onun kayboluflu ile yeryüzünde-
ki her iyi fleyin de yok oldu¤unu anlatt›.

Tanr›lar, Telipinu’yu aramaya koyuldular. Her tarafa
bakt›larsa da bulamad›lar. Günefl tanr›s› bir kartal ça¤›-
rarak Telipinu’yu, yüksek da¤larda, derin vadilerde ve
nehirlerde aramas›n› söyledi. Kartal söyleneni yapt›,
ama o da bulamadan döndü.
Durum, art›k tehlikeli olmaya bafllam›flt›, çünkü yem-
sizlikten s›¤›rlar ölüyordu. Mutlaka bir fley yap›lmal›yd›.
Rüzgârlar kral›, Telipinu’yu arama iflini yüklendi. Gerçi
di¤erlerinden daha genifl bir sahada Telipinu’yu arad›
ise de, o da bulamad›. Telipinu’nun yaflad›¤› flehire bak-
t›; tanr›, orada da yoktu.
Nihayet, gökyüzünün kraliçesi söz istedi. Bu ak›ll› kra-
liçe, rüzgârlar tanr›s›n›n ve öteki tanr›lar›n yapamaya-
caklar›n› yapabilecek bir yarat›¤›n varl›¤›n› biliyordu.
Dedi ki: “Telipinu’yu bulmas› için bir ar› göndermemiz
gerekiyor.”
Onun bu teklifi ile alay eden krallar dediler ki: “Sen
herhalde flaka söylüyorsun. Büyük tanr›lar Telipinu’yu
bulamazlarken, küçücük bir ar›n›n minicik kanatlar›yla
m› bulaca¤›n› san›yorsun?” Tanr›lara bir fley söyleme-
yen kraliçe, bir ar› ça¤›rd› ve ona flu talimat› verdi: “Git,
Telipinu’yu bul ve, onu buldu¤un zaman da, e¤er uy-
kuda ise uyand›rmak için i¤neni ona sok ve daha son-
ra mumunla da onu temizle.”
Ar› hemen uçtu, gitti, da¤lar› ve vadileri, nehirleri ve
çölleri dolaflt›. Yorgunluktan art›k uçamayacak bir hâle
gelmek üzere idi ki, Telipinu’yu Lihzina köyünde bul-
du. Telipinu derin bir uykuda idi. Hemen i¤nesini tan-
r›ya bast›rd›. Gözlerini açan Telipinu öfke içindeydi.
“Dinlenirken beni hangi cesaretle rahats›z ediyorsun?”
diye hayk›rd›. Tanr›, gerçekte, önceki k›zg›nl›¤›ndan da
fazla k›zg›nd›. Derhal aya¤a kalkarak gördü¤ü her fleyi
parçalamaya, y›kmaya bafllad›. Nehirlerin ak›fl›n›, kay-
naklar›n f›flk›r›fl›n› durdurdu. Evleri parçalad›, insanlar›
ve s›¤›rlar› öldürdü.
Ar›, acele kraliçenin yan›na giderek, “Telipinu’yu bul-
dum,” dedi, “ama onu buraya getirmesi için bir kartala
ihtiyac›m var.” Kraliçe derhal bir kartal buldu. Ar› ve
kartal, Telipinu’nun üzerine uçtuklar› zaman tanr›, öf-
kesini hâlâ yenememifl, hâlâ sa¤a sola sald›r›yordu. Kar-
tal, kendisini hemen havaya kald›rd› ve ar› ile birlikte
kraliçenin yan›na uçtu.
Bu arada kraliçe de, bir büyü ile Telipinu’nun içindeki
cinleri kovmaya haz›rlan›yordu. Genç k›zlar nektar [ba-
lözü], bal, susam ve merhemler getirdiler. Sihir tanr›ça-
s› Kamrusepa, Telipinu’ya yaklaflt› ve iyilefltirme âyinini
tekrarlad›: “Ey Telipinu, bu krem senin tav›rlar›n› yu-

Okuma Parças›
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muflats›n. Bu ya¤, senin vücudunu temizlesin. Bu mer-
hem senin ruhunu rahatlaflt›rs›n ve seni dünyan›n in-
sanlar› ve tanr›lar› ile ahenk içine getirsin. Bu yiyecek
ve içecekler, sana eski kuvvetini kazand›rs›n ve senin
önceki zarafet ve âlicenapl›¤›n› geri getirsin.” fiark›, bü-
tün tanr›larca tekrarland›.
Telipinu’nun fliddet ve öfkesi, art›k vücudunu terket-
miflti; o flimdi, yeniden gayet sakin ve nazikti. Tanr›lar,
onun çevresinde topland› ve Telipinu’nun yeniden ak-
l›n› ve ruhunu kazanmas›n› kutlad›lar.
Yeryüzü yeniden hayata kavufltu; nehirler ülke içinde
akmaya bafllad›lar; a¤açlar canland›; otlar yeflillendi;
hububat ve meyva bollaflt›; puslu hava kayboldu; gü-
nefl yeryüzünü ›s›tt›; s›¤›rlar çay›rlarda otlad›. Evlerini
temizleyen halk yeni y›l için haz›rl›k yapt›. Yeni hayat›
ve refah› kutlamak için tap›na¤›n avlusundaki bir dire-
¤e bir koyun postu as›ld›.

Kaynak: Gladstone Bratton, F. (2000). Yak›n Do¤u

Efsaneleri. Sümer-Akad, M›s›r, Ugarit-Kenan, Hitit

Efsaneleri, (çev. N. Muallimo¤lu), ‹stanbul. s.154-157.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Neolitik Ça¤” konusunu

tekrar okuyunuz.
2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erken Tunç Ça¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kalkolitik Ça¤” konusunu

tekrar okuyunuz.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Tunç Ça¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hitit Uygarl›¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Urartu ve Frig Krall›¤›”

konular›n› tekrar okuyunuz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frig Krall›¤› “ konusunu

tekrar okuyunuz.
8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Lidya Krall›¤› “ konusunu

tekrar okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Lidya Krall›¤› “ konusunu

tekrar okuyunuz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Tunç Ça¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Paleolitik Ça¤ ekonomisinin özü avc›l›k ve toplay›c›l›k-
t›r. Anadolu’da Paleolitik Ça¤’›n en eski yerleflmeleri ‹s-
tanbul’da Küçük Çekmece Gölü’nün 1.5 km kadar ku-
zeyinde yer alan Yar›mburgaz Ma¤aras› ile Antalya’n›n
27 km kuzeybat›s›nda, fiam Da¤›’n›n Akdeniz’e bakan
yamaçlar›nda bulunan Karain Ma¤aras›’d›r. 

S›ra Sizde 2

Neolitik Ça¤’›n en önemli özelli¤i, insano¤lunun sade-
ce avc›l›k ve toplay›c›l›kla sürdürdü¤ü tüketici yaflam›
b›rakarak, üretici bir yaflama geçiflidir. Bu ça¤da Gü-
neydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Diyarbak›r ve Urfa çev-
resi ile Tuz Gölü’nün güney kesimlerinde, Isparta ve
Burdur yöresindeki Göller Bölgesi’nde kültürel bir ge-
liflme ve hareketlilik bafllam›flt›r.

S›ra Sizde 3 

Kalkolitik Ça¤’›n en belirgin özelli¤i, tafl aletlerin gide-
rek azalmas› ve madencili¤in geliflmesidir. Bu ça¤ in-
sanlar›n›n yaflam›nda tar›m, avc›l›¤a oranla çok önemli
bir yer kaplamaya bafllam›fl, tamamen tar›mc› topluluk-
lar ortaya ç›km›flt›r. Kalkolitik ça¤ kültürü, Anadolu’nun
topo¤rafik yap›s› gere¤i kendi içinde farkl› kültür böl-
gelerine ayr›lm›flt›r. Bu bölgeler bat›dan do¤uya do¤ru
Trakya ve Kuzeybat› Anadolu, Göller Bölgesi, Konya
Ovas›, Çukurova, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu olarak
s›ralanabilir. 

S›ra Sizde 4

Alacahöyük Mezarlar›’n›n ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sonlar›nda
Alacahöyük’te yaflayan bey ve ailelerine ait oldu¤u dü-
flünülmektedir. Mezarlar, 3-8 m uzunlu¤unda, 2-5 m ge-
niflli¤inde ve 1 m kadar derinli¤inde dikdörtgen planl›
çukurlardan oluflmaktad›r. Çevresi a¤aç ve tafllarla s›-
n›rland›r›lan mezar çukurlar›na, ayaklar› kar›na çekik
durumdaki ceset, zengin arma¤anlarla birlikte yerleflti-
rilmifl, sonra mezar çukurunun üzeri a¤aç, çamur ve
toprakla örtülmüfltür. 

S›ra Sizde 5

Karum, Assurca liman ve r›ht›m anlam›na gelen, pazar
yerlerine verilen isimdir. Bu yerleflmelerde Assurlu tüc-
carlar belirli bir serbesti içinde yaflay›p ticaret yapmak-
tayd›lar. Vabartum, Assurca konukevi anlam›na gelmek-
tedir. Assurlu tüccarlar›n ana merkezler aras›nda ko-
naklad›klar›, belki mallar›n› geçici olarak depolad›klar›
bir çeflit kervansaraylard›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

M›s›r Firavunu II. Ramses’in, Hitit Kral› II. Muvatalli Dö-
nemi’nde Suriye topraklar› üzerinde hak iddia etmesi
üzerine Hitit-M›s›r iliflkileri gerginleflmifl ve Suriye ege-
menli¤i için iki güç aras›nda Kadefl (Tel Nebimend)
kenti yak›nlar›nda savafl yap›lm›flt›r (‹.Ö. 1285). Savafl›
kimin kazand›¤› hakk›nda kesin bir bilgi yoktur. Bu-
nunla birlikte savafltan y›llar sonra ‹.Ö. 1270 y›l›nda, Hi-
tit ve M›s›r devletleri aras›nda II. Ramses ile Hitit taht›-
na ç›kan III. Hattuflili (‹.Ö. 1275-1250), tarihin bilinen
ilk büyük antlaflmas› olan Kadefl Antlaflmas›’n› imzala-
m›fllard›r. Bu antlaflmada III. Hattuflili’nin yan›nda kar›-
s› Puduhepa’n›n da mührü bulunmaktad›r. Antlaflmaya
göre M›s›r ve Hitit ülkeleri aras›nda iyi bar›fl ve iyi kar-
defllik sonsuz olacakt›r. M›s›r ülkesinin kral›, Hatti ülke-
sine sonsuza kadar hiç sald›rmayacak, Hatti ülkesinin
kral› M›s›r ülkesine sonsuza de¤in sald›rmayacakt›r.

S›ra Sizde 7

Ülke içinde en uzak s›n›r noktalar›yla ba¤lant› sa¤layan
karayollar›, k›sa ve ya¤›fls›z geçen yaz aylar›nda yap›la-
cak sulu tar›m için büyük önem tafl›yan su kanallar›, ba-
rajlar ve göletler bay›nd›rl›k alan›nda Urartulardan gü-
nümüze kadar ulaflm›fl en önemli tesislerdir. Modern
Van flehrinin çevresindeki arazilerin sulanmas›nda hâlâ
kullan›lan Urartu Kral› Minua’n›n yapt›rtt›¤› 54 km uzun-
lu¤undaki Minua (fiamram) Kanal› ile II. Rusa’n›n Erek
da¤›n›n tepesine infla ettirmifl oldu¤u yapay baraj gölü
(Keflifl Gölü) en iyi bilinen örneklerdir. Bugüne kadar
saptanan ve say›lar› 100’e yaklaflan sulama tesisleri Do-
¤u Anadolu’yu bir barajlar bölgesi durumuna getirmifl-
tir. Baflka bir yerde saptanmayan bu yo¤unluk nedeniy-
le Urartu Krall›¤› Hidrolik Uygarl›k olarak da nitelendi-
rilmektedir.

S›ra Sizde 8 

Tümülüs, kral ve soylu kifliler için yap›lm›fl, ço¤u kez
alt›nda ahflap ya da tafltan bir mezar odas› bulunan y›¤-
ma toprak ya da tafltan mezar an›t›d›r. Tümülüs mezar-
lar, Anadolu’da Friglerden önce görülmedi¤i için, bu
uygulaman›n Frigler taraf›ndan Avrupa’daki memleket-
lerinden getirildi¤i düflünülmektedir. Bu tip mezarlar,
Do¤u Avrupa ile Karadeniz’in kuzey ve do¤usundaki
topraklarda en az›ndan ‹.Ö. 2. biny›ldan beri ortak bir
özellik olarak bilinmektedir. Tümülüs mezar odalar›
Friglerde ahflap, Lidyal›larda tafltan infla ediliyordu. Frig
tümülüslerinde mezar odalar›na girifl ya da kap› yok-

ken, Lidya mezar odalar›na bir girifl koridoru(dromos)
ve kap› eklenmifltir. Ölü, mezar odas›na gömüldükten
sonra Lidya tümülüslerinin üzerine dökülen topra¤›n
kenarlardan kaymamas› için tepenin çevresi “krepis”
ad› verilen bir duvarla çevrilirdi. Frig tümülüslerinde ise
krepis bulunmamaktad›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Orta Asya’n›n co¤rafi s›n›rlar›n› tan›mlayabilecek,
Hunlardan önceki Orta Asya kültür merkezlerini tan›yacak,
Asya Hun Devleti’nin kurulufl, geliflim ve y›k›l›fl sürecini tart›flabilecek,
Hunlardan sonraki dönemde Orta Asya’n›n siyasi yap›s›n› de¤erlendirebilecek,
Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun kültür ve uygarl›¤›na ait temel kavramlar› aç›k-
layabilecek,
‹ran’›n co¤rafi s›n›rlar›n›, Elam, Med ve Pers dönemlerindeki siyasi ve kültürel
geliflmeleri de¤erlendirebilecek,

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Toy 
• Ka¤an
• Göçebelik
• Könilik
• fiamanizm

• Satrap 
• Medler
• Persler
• Ahuramazda
• Kral Yolu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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HUNLARDAN ÖNCEK‹ ORTA ASYA TAR‹H‹ VE
UYGARLI⁄I

Orta Asya’n›n co¤rafi s›n›rlar›n› ö¤reneceksiniz.

Dünyan›n en büyük k›tas› olma özelli¤i tafl›yan Asya, üzerinde kurulan önemli uy-
garl›klara ait tarihsel ve kültürel birikimi ile de oldukça ilgi çekicidir.

Bu büyük k›ta befl büyük co¤rafya ve uygarl›k bölümüne ayr›l›r. Bunlardan
Kuzey Asya afla¤› yukar› bugünkü Sibirya topraklar›n› kapsarken Do¤u Asya ola-
rak adland›r›lan bölüm bafll›ca, Japonya, Japon Adalar›, Kore ve Mançurya’ y› içi-
ne al›r. Hindistan, Çin Hindi ve Do¤u Hint Adalar› Güney Asya’da yer al›rken,
‹ran, Afganistan, Ermenistan, Arabistan, Suriye ve Mezopotamya ise Ön Asya blo-
¤unu oluflturur.

Bu befl co¤rafyan›n sonuncusu bazen iç Asya olarak da adland›r›lan- Orta As-
ya’d›r. Orta Asya’n›n s›n›rlar›, ço¤unlukla kuzeyde Ural Da¤lar›’ndan bafllay›p Al-
tay Da¤lar›’n› geçerek Kingan Da¤lar›’na kadar uzan›r. Güneyde Himalayalar ve
Pamir’e kadar devam eden bu hat, nihayet Hazar Denizi’nin do¤u k›y›s›nda sona
erer.

Genellikle çöller ve bozk›rlarla kapl› Orta Asya’n›n co¤rafi anlamda farkl› iki
yüzünü Altay Da¤lar›’n›n do¤u ve bat›s›na düflen bölgeler oluflturmaktad›r. Do¤u-
daki Mo¤olistan’dan bat›daki Tar›m havzas› ile K›rg›z Stepleri oldukça farkl› özel-
likler tafl›maktad›r.

Türklerin en eski yurdu olan Orta Asya’da yap›lan son arkeolojik araflt›rmalar
bölgenin, tarihsel geçmifl ve kültür ürünleri bak›m›ndan çok zengin bir birikime
sahip oldu¤unu göstermifltir. 

Bu birikim hiç flüphesiz bafll›ca Hint Avrupal›lar (Aryan) ve Altayl›lar›n etkisiy-
le ortaya ç›km›flt›r. Yaklafl›k ‹.Ö. 4. ve 5. biny›llardan beri Güney Rusya’da oldu¤u
gibi Sibirya’n›n bat›s›nda da özgün bir Bozk›r Uygarl›¤› varl›¤›n› sürdürmekteydi.
Henüz yaz›y› kullanmayan bu uygarl›k ayn› zamanda atlara koflum takan ilk uygar-
l›k olmufl, tahta, deri gibi dayan›ks›z ürünleri ifllemesini bilmifl, daha sonra metali
iflleyerek tar›m yapmas›n› ö¤renmifltir. Avrupal› araflt›rmac›lar taraf›ndan Orta As-
ya’ya d›flar›dan ilk gelenlerin yukar›da bahsedilen Aryanlar oldu¤u kabul edilmek-
tedir. ‹.Ö. 2300 - 1900 y›llar›nda Anadolu ve Kafkasya yoluyla bafllayan Aryanlar›n
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Asya’y› iflgali, bu toplulu¤un bir süre Hazar Denizi ve çevresinde kald›ktan sonra
‹.Ö. 1700 -1500’ lerde Hindistan’a gelip yerleflmeleri ile son bulmufltur.

Orta Asya’daki Kültür Merkezleri ve Bölgenin Kültürel
Yap›s›

Hunlardan önceki Orta Asya kültür merkezlerini ö¤reneceksiniz.

Orta Asya’daki ilk yerleflmelerin ‹.Ö. 2500’ lerde oldu¤u tahmin edilmektedir. Or-
ta Asya’daki arkeolojik araflt›rmalara göre Minusinsk Bölgesi’ndeki Afenesyevo Kül-
türü (‹.Ö. 2500 - 1700) ile ayn› bölgedeki Andronovo Kültürü (‹.Ö. 1700 - 1200)’nün
temsilcilerinin Türk soyunun prototipini (ön tipi) oluflturan insanlar oldu¤u anla-
fl›lm›flt›r.

Ön Türkler diye adland›r›lan bu insanlar›n bir görüfle göre bu bölgede (Altay-
lar- Sayan Da¤lar›’n›n güneybat› bölgesi) Neolitik Dönem’den beri yaflad›¤› kabul
edilmektedir.

Andronovo Kültürü’nden sonra ortaya ç›kan Karasuk Kültürü (‹.Ö. 1200 - 700)
ile özellikle Tagar Kültürü (‹.Ö. 700 - 300) döneminde art›k bölgenin ad›ndan do-
lay› burada yaflayan insanlara Altayl›lar denmeye bafllanm›flt›r. Bu arada kendin-
den önceki tüm kültür dönemlerinin bir sentezi niteli¤i tafl›yan Tagar Kültürü, ‹s-
kit ve Hun sanat›nda derin etkiler meydana getirmesi bak›m›ndan da ayr› bir öne-
me sahiptir.

Altay bölgesinde yerleflimler devam ederken, bir taraftan da Çin topraklar›na
kalabal›k gruplar hâlinde göçler yaflanm›flt›r. Hatta ‹.Ö. 1050 - 256 y›llar› aras›nda
Çin’de kurulan Chou devletinin kurucular›n›n Türk kökenli oldu¤una iliflkin görüfl-
ler vard›r. Choular›n ekonomik yap›lar›n›n, inançlar›n›n, yönetim ve sanat anlay›fl-
lar›n›n Türklere olan benzerli¤i bu görüflü desteklemektedir.

Orta Asya’n›n do¤usunda bu geliflmeler yaflan›rken, bat›s›nda ‹.Ö. 800-700 y›l-
lar›nda -Herodotos’a göre Masagetlerin bask›s›yla bulunduklar› bölgeden daha ba-
t›ya göç ederek Hazar Denizi’nin kuzeyinden, Güney Rusya’ya geçen ve burada
bulunan Kimmerleri Kafkaslar›n güneyine do¤ru iten-iskitler, tarih sahnesinde yer
almaya bafllam›fllard›. ‹skitlerin kökeni hakk›nda farkl› görüfller vard›r. Slav ya da
‹ran kökenli olduklar›na yönelik yorumlar olmakla birlikte son dönemlerdeki arafl-
t›rmalar Ural-Altay kökenli olduklar›na iflaret etmektedir.

‹.Ö.700 - 500 y›llar›nda ‹skitlerin, burada Kimmerler ile birlikte, ‹ranl› bir kavim
olan Medler ve Mezopotamya’da güçlü bir krall›k kurmufl olan Assurlar ile müca-
deleleri söz konusudur. ‹ran’ da Medler y›k›l›nca, bu kez de onlar›n yerine kuru-
lan Persler ile savafllar bafllayacakt›r. ‹.Ö. 529’da Perslerin Aral havzas›n› iflgale yö-
nelik faaliyetlerine Tomris Hatun önderli¤indeki ‹skitler karfl› koymufltur. Bir süre
bu co¤rafyada etkinliklerini sürdüren ‹skitler, ‹.Ö. 3. yüzy›lda (270’ler) Sarmatlar›n
bask›s› ile Volga Nehri’nin bat›s›na kadar çekilmifllerdir. Ayn› dönemde Orta As-
ya’n›n do¤usunda, Çin’de yaklafl›k 750 y›ldan beri iktidarda olan Chou Haneda-
n›’n›n yerini Chi Hanedan› alm›flt›r.

‹skitlerin Orta Asya tarihine iliflkin en önemli yönleri bu bölgeye ait kültür de-
¤erlerini daha bat›ya tafl›malar›d›r. Örne¤in Güney Rusya’da bulunan arkeolojik
malzemelerin Orta Asya’da bulunanlarla benzerlikler tafl›mas› Orta Asya’n›n di¤er
co¤rafi alanlarla etkileflim hâlinde oldu¤unu göstermektedir.
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Hunlardan Önce Orta Asya’n›n Kültürel Yap›s› 
Devlet kurmadan önceki Orta Asya Türk topluluklar›na bak›ld›¤›nda bafll›ca üç afla-
madan geçtikleri görülür. Bunlar toplay›c›l›k, hayvanc›l›k ve tar›m aflamalar›d›r.

Toplay›c›l›k
Di¤er pekçok toplum gibi Türkler de bafllang›çta toplay›c› yaflam biçimi içinde yer
alm›fllard›r. Bafllang›çta nüfusun az ve kaynaklar›n bol olmas› Türklerin hayat›n›
devam ettirmelerine uygun bir ortam sa¤lam›flt›r. Zamanla, flartlar›n olumsuz hâle
gelmesi, buradaki insanlar› avc›l›k ve ya¤mac›l›k gibi farkl› faaliyetlere yönlendir-
mifltir. Daha az verimli bölgelerde oturan kabilelerin, daha verimli bölgelerde otu-
ran ve ürünlerini depolam›fl olan di¤er kabileler üzerine sald›rarak ürünlerine el
koymas› suretiyle gerçekleflen ya¤mac›l›k daha sonraki dönemlerde de etkisini de-
vam ettirmifltir.

Hayvanc›l›k
Türklerin toplay›c›l›k dönemi ayn› zamanda hayvanc›l›¤a elveriflli flartlar› da haz›r-
lam›flt›r. Hayvanc›l›k beraberinde göçebe yaflam tarz›n› getirmifl, göçebe yaflam tar-
z› üzerinde ise co¤rafi koflullar son dercee etkili olmufltur.

Otlaklar›n yürüyerek ulafl›lamayacak kadar uzak olmas›, o döneme kadar eti ve
derisi içi kullan›lan at›n, evcillefltirilip gücünden yararlan›lmas› gereksinimini do-
¤urmufltur. Bu atlar gösteriflli olmad›klar› gibi tam tersi küçük ve kaba ama bir o
kadar da güçlü idi. Dayan›kl› olan bu hayvan, göçebenin en de¤erli varl›¤›yd›. At›
olmayan bir kifli göçebe say›lamazd›. Hiçbir fley attan daha h›zl› de¤ildi. Savaflma-
lar›na, yerlefliklerin ülkelerine sald›rmalar›na olanak veren att›. Göç s›ras›nda atla-
ra duyulan sayg›dan dolay›, onlara hiçbir eflya yüklenmezdi. At›n evcillefltirilmesi
araban›n da kullan›lmas›na neden olmufltur. Terek ya da Kaoche denilen bu ara-
balar bir bak›ma Türkler için gezici birer ev niteli¤i tafl›m›flt›r.

Türkler at ile birlikte s›¤›r, deve, ren geyi¤i ve küçükbafl hayvanlar› da evcillefl-
tirmifllerdir.

Küçükbafl hayvan sürülerine yoz ad› verilirdi. Beslenmelerinde hayvansal ürün-
lerin önemi, Türklerin, yo¤urt, ayran gibi yeni ürünleri, kurutma ve tuzlama gibi
yeni saklama teknikleri bulma ve gelifltirmelerine neden olmufltur. Türklerin hal›,
kilim, keçe ve deri eflyalar›n üretimine yönelik ilerlemeleri yine bu hayvanc›l›k dö-
nemine rastlam›flt›r. Özellikle küçükbafl hayvanlar›n yününden imal edilen ve ba-
tik ad› verilen kumafllar, temeli Asya’ya dayanan ve daha sonra Avrupa taraf›ndan
kullan›lan bir kumafl bask› tekni¤iyle süslenmifltir.

Tar›m
Son aflama olan tar›mc›l›k ise, bafllang›çta evcillefltirilen hayvanlar›n beslenmesi
için uygulanmaktayken bir süre sonra bir geçim kayna¤›na dönüflmüfltür. Türkler
tar›m yapt›klar› araziye tar›glak diyorlard›. Tar›glaklarda yetifltirdikleri ilk ürün,
hayvanlar için kullanm›fl olduklar› yonca idi. Türklerin ilk ürettikleri g›da ise dar›
olmufltur. Arkeolojik araflt›rmalar sonucu ortaya ç›kan su kanallar›, Türklerin sula-
ma tekni¤ini de bildiklerini de gösteren önemli belgelerdir.

Orta Asya’da Hunlardan önceki kültür dönemleri s›ras›yla nelerdir?
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Terek (Kaoche) denilen
arabalar›n yüksekli¤i
yüzünden yabanc› toplumlar
Türklere “yüksek arabal›
kavim”ad›n› vermifllerdir.
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ASYA HUN ‹MPARATORLU⁄U KÜLTÜR VE 
UYGARLI⁄I

Asya Hun Devleti’nin kurulufl, geliflim ve y›k›l›fl sürecini ö¤rene-
ceksiniz.

‹skitler ve Sarmatlar Güney Rusya ve Orta Asya’n›n bat›s›nda etkinlik gösterirken,
bölgenin do¤usu ise Türk - Mo¤ol topluluklar›n›n egemenli¤i alt›na girmifltir. Bu
topluluk, Romal›lar›n Huni, Hintlilerin Huna diye adland›rd›klar› ama ço¤unlukla
Çin kaynaklar›nda geçen adlar›yla Hsing- nu ya da Hiung- nu olarak bilinen Hun-
lar idi.

Türk göçlerinin do¤uya do¤ru devam etti¤i dönemlerde Çin’de kurulan Chou
Devleti’nin (‹.Ö. 1050 - 256) Türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmifl, hükümdar sü-
lalesinde Gök Tanr› dini, günefl ve y›ld›zlar›n kutsal say›lmas›, askerî alanda savafl
arabalar›n›n kullan›lmas› gibi özelliklerin daha çok Türk nüfusun yo¤unlukla yafla-
d›¤› yerlerde görülmesi, bu hanedan›n aslen Türk olabilece¤ine iliflkin düflüncele-
rin do¤mas›na sebep olmufltur. Ancak bu durum kesinlik kazan›ncaya kadar Asya
Türk tarihinin Hunlarla bafllat›lmas› do¤ru olacakt›r.

Çin kaynaklar›nda ‹.Ö. 4. yüzy›ldan itibaren Türklerle birlikte Mo¤ol ve Tunguz
soyundan baz› gruplar›n bafl›ndaki Kuzey Barbarlar› Hanedan›’n› belirtmek için
kullan›lan Hiung-nu diye adland›r›lan kitlenin kökeninin tam olarak nereye da-
yand›¤› konusunda kesinleflmifl bir bilgi henüz yoktur. Ancak, Çin kaynaklar›nda
daha sonra Orta Asya’da etkinlik gösterecek olan Göktürk ve Uygurlar›n atalar›
olarak bu toplulu¤un gösteriliyor olmas›, Hun ya da Hiung-nular›n uzun süre Or-
ta Asya’n›n kaderine yön verdiklerini kan›tlamaktad›r.

Hunlar›n ‹.Ö. 3. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda birleflerek önemli bir güç haline geldi-
¤ini belirten Çin kaynaklar›, bu yüzy›lda Çinlilerin çekindikleri tek gücün Hunlar
oldu¤unda birleflmektedir.

Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun Siyasi Tarihi
Hunlar’›n ilk yerleflim yeri, Sar› Nehrin hemen kuzeyidir. Daha sonra Orhun-Se-
lenga ›rmaklar› ile Türklerin kutlu sayd›klar› Ötügen bölgesi merkez olmak üzere
genifl bir alana yay›lm›fllard›r.

Henüz bir devlet olma aflamas›na gelmemifl olmalar›na ra¤men, ‹.Ö. 318’de
Çinliler, Hunlar ile tarihin bilinen ilk Türk-Çin antlaflmas›n› yapm›fllard›r. Tama-
men siyasal koflullar tafl›yan bu anlaflman›n, Çin üzerine yap›lan Hun ak›nlar›n›n
durdurulmas›na yönelik bir anlam tafl›d›¤› bilinmektedir. ‹.Ö. 3. yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›nda ise siyasallaflma aflamas›n› tamamlayan Hunlar art›k herhangi bir topluluk
olarak de¤il, bir devlet olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Teoman-Mete-Kiok Dönemleri
Bilinen ilk Hun hükümdar› Tu-man (Teoman)’d›r. Çince Gö¤ün Yüce O¤lu anla-
m›na gelen bir ünvan› tafl›yan Teoman, Hun Devleti’nin kurucusu kabul edilir.

‹.Ö. 220’lerde Hun Devleti’nin kuruldu¤u tarihlerde Çin’de, yaklafl›k ‹.Ö. 256 y›-
l›ndan beri Shih sülalesi etkindi. Sülalenin bafl›nda, ayn› zamanda Çinlilerin gerçek
anlamda ilk imparatoru olarak kabul edilen Shih Huang Ti bulunmaktayd›.Bu im-
parator, ‹.Ö. 214’lerde Hun ak›nlar›n› engellemek ve Çin imparatorluk s›n›rlar›n›
belirlemek amac›yla Çin Seddi’ni yapt›rm›flt›r.
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Çin Seddi: Çin’in kuzeybat›s›
boyunca uzanan dünyan›n
en uzun savunma duvar›d›r.
Kal›nt›lar› Po Hay Körfezi’nde
deniz k›y›s›nda bafllar.
Pekin’in kuzeyinden geçerek
bat›ya yönelir ve Huang-Ho
Nehrini ikiye bölerek
güneybat›ya uzan›r. Gobi
Çölü’nün güneyinden bat›ya
yönelerek devam eder.
Seddin y›k›lm›fl olan
k›s›mlar›yla birlikte
uzunlu¤u 10.000 kilometreyi
bulur. Bugün ayakta duran
k›s›m Ming Hanedan›
devrinden kalan 3.000
kilometrelik settir. Ancak
as›l inflaat, ‹.Ö.221 ile
‹.S.608 y›llar› aras›nda
yap›lm›flt›r.



Kurulufl döneminde Hunlar›n çevresinde Çin’in d›fl›nda iki önemli güç daha
vard›. Bunlar Mo¤ol Tunguzlar ve Yüeçiler idi. Üç önemli topluluk aras›nda gelifl-
meyi, büyümeyi sa¤layacak güçlü bir lidere ihtiyac› olan Hunlar, bu lideri Teo-
man’›n o¤lu Mete’nin (Mao-dun) flahs›nda bulmufltur.

Babas›n› öldürerek ‹.Ö. 209’da tahta ç›kan Mete, Hun dilinde imparator anla-
m›na gelen sonsuzluk, genifllik, ululuk, yücelik ifade eden Tan-Hu (flanyü) unva-
n›n› alm›flt›r. Cesareti, teflkilatç›l›¤› sayesinde k›sa sürede önemli baflar›lar elde
eden Mete, Hunlardan toprak talep eden Tunguzlar› yenmifl, Tanr› Da¤lar› ve Kan-
su bölgesindeki Yüeçilere önemli darbeler indirmifltir (‹.Ö. 203).

Bu arada ‹.Ö. 206’da Çin’ e egemen olan Han sülalesi üzerine yap›lan ak›nlar,
‹.Ö. 201 - 199 tarihleri aras›nda devam eden savafllar, Hunlar› Çin karfl›s›nda üstün
duruma getirmifltir. Ayr›ca, Çin ile Hunlar aras›nda imzalanan ‹.Ö. 201 tarihli Pai-
Teng Antlaflmas› Do¤u Asya tarihinde iki büyük devlet aras›nda yap›lan ilk antlafl-
ma olma özelli¤i tafl›m›flt›r. Bu antlaflma Hunlar ile Çin aras›nda uzun bir süre de-
vam edecek dostluk döneminin de bafllang›c› olmufltur. Ancak, ayn› tarihlerde Me-
te’nin Çinli bir prensesle evlenmesi, Hun saray›nda yavafl yavafl bir Çin etkisinin
do¤mas› sonucunu da getirmifltir.

‹.Ö. 2. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Mete’nin faaliyetleri sonucunda devletin s›n›rlar›,
do¤uda Kore, kuzeyde Baykal Gölü, güneyde Çin’de Wei Irma¤›, Tibet Yaylas›,
Karakurum Da¤lar›, bat›da Kuzey Türkistan’›n içine kadar uzanm›flt›r. ‹.Ö. 176’da
Çin’e yazd›¤› bir mektupta Hunlar’a ba¤l› 26 toplulu¤un oldu¤unu ve tüm bu yay
geren insanlar›n Hun çat›s› alt›nda tek bir aile gibi birlefltirildi¤ini söylemifltir. Bu
topluluklar içerisinde Uygurlar›n, Göktürklerin, K›rg›zlar›n, Karluklar›n atalar› da
yer alm›flt›r. Mete öldükten sonra yerine o¤lu Ki-ok geçmifltir (‹.Ö. 174 - 160). Ba-
bas› Mete’den devrald›¤› devleti güçlü tutabilmek, s›n›rlar› korumak için yo¤un bir
çabaya giren Ki-ok, Çin’e yapm›fl oldu¤u bir sefer sonunda Çin ‹mparatorluk sara-
y›n› yakm›fl ancak bir Çinli prenses ile evlenerek Çin-Hun dostluk iliflkilerini yeni-
den canland›rmak istemifltir. Mete devrinde oldu¤u gibi bu geliflme de Hunlar’a
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olumsuz sonuçlar getirmifl, k›sa süre içerisinde Çin etkisi Hun Devleti içerisinde
gözle görülür bir hâle gelmifltir. Ancak bu devirde devletin güçlü olmas›, söz ko-
nusu etkiyi azaltm›flt›r.

Ki-ok’tan Sonra Asya Hun Devleti’nin Sonu
Bafla geçen Chün-Chen devrinde (‹.Ö.160 - 126) Çin etkisi art›k yo¤un bir biçim-
de hissedilmifltir. Bu dönemde Hunlarla, kendi taktikleri ile bafla ç›kamayacaklar›-
n› anlayan Çinliler art›k Hun tarz›nda teflkilatlanm›fllar ve bu de¤ifliklik Çin’in Hun-
lar üzerinde üstünlük sa¤lamalar›n›n anahtar› olmufltur. Çin imparatorlar› içerisin-
de önemli bir yere sahip olan Wu-ti (‹.Ö. 141 - 87) zaman›nda Hunlar›n karfl›s›nda
önemli baflar›lar elde eden Çinliler, Hunlar›n tekrar güçlü imparatorluk hâline gel-
me ümitlerini de ortadan kald›rm›fllard›r. Zaman zaman Çin karfl›s›nda baflar›l› olan
Hunlar, ‹.Ö. 123 ve ‹.Ö. 99-97’lerde Çin ordusunu yenmifl ve baz› önemli Çinli ge-
neralleri esir alm›fllard›r. Ancak, bu baflar›lar kal›c› olmam›fl, ‹.Ö. 80’lerden itiba-
ren Hun topraklar›nda bafl gösteren açl›k, k›tl›k, iklim de¤ifliklikleri ve buna ba¤-
l› ortaya ç›kan iç çat›flmalar devletin sonunu getirmifltir. Bu olumsuz koflullar› at-
latabilmek için ‹.Ö. 53’te Hunlar›n bafl›nda bulunan Ho-han-yeh Çin’e ba¤l›l›¤›n›
bildirmifltir. Ancak bu ba¤l›l›k fikrine karfl› ç›kan kardefli Çi-çi, Hun Devleti’nin
bat›s›nda egemenli¤ini ilan ederek harekete geçmifltir. Böylelikle Hun Devleti fii-
len do¤u ve bat› olarak ikiye ayr›lm›flt›r. Bat›da oldukça önemli baflar›lar elde
eden Çi-çi’ye karfl› Çin ile ittifak yapan Ho-han-yeh nihayet, Çinlilerin deste¤i ile
‹.Ö. 36’da Çi-çi’yi ortadan kald›rm›fl, böylece Hun Devleti’nin tamam› Çin etkisi al-
t›na girmifltir.

Hun siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktas› ‹.S. 48 tarihinde Hunlar›n bir da-
ha birleflmemek üzere ikiye ayr›lmalar›d›r. Çin egemenli¤i alt›na girdikten sonra
sürekli huzursuzluklar yaflayan Hunlar nihayet ‹.S. 48 y›l›ndan itibaren Kuzey ve
Güney Hunlar› olarak siyasi yaflamlar›na devam etmifllerdir. Bölünmüfl olan Hun-
lar bu tarihten sonra sürekli Çin sald›r›lar› ile u¤raflmak zorunda kalm›fllard›r. Ço-
¤unlukla Çinlilerin birer kuklas› olarak Hun yönetimine gelen Tanhular, bir daha
devleti toparlayamam›fllard›r. Tanhulara karfl› ‹.S. 94, 124 ve 140 y›llar›nda ayakla-
nan Hun kabilelerinin bu giriflimleri bast›r›lm›fl, daha sonra ‹.S. 153 ve 158 y›llar›n-
da isyanlar tekrar patlak vermifltir. ‹.S. 188 y›l›nda Çin’e tamamen teslim olma dü-
flüncesinde olan Tanhu’nun öldürülmesi ve yerine seçilen kiflinin kabul edilmeme-
si Hunlar› bafls›z b›rakm›fl ve sonunda Çin’in son Tanhu’yu hapsederek, Hun ülke-
sini 5 eyalete ay›rmas› ve bunlar›n da Çinli valilerin yönetimine b›rak›lmas› ile ‹.S.
216’da Güney Hun Devleti son bulmufltur.

Hunlar bu olaydan sonra da¤›larak, bir bölümü Çin içlerine yerleflmifltir. Siyasi
yaflamlar›na bir süre burada devam eden Hunlar çeflitli isimler alt›nda 16 devletin
bünyesinde yer alm›fllar, dört tanesinin bizzat kurucusu olmufllard›r.

Avrupa Hunlar›
Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun da¤›lmas›ndan sonra, Asya’n›n bat› kesiminde oturan
Hunlar, ‹.S. 4. yüzy›lda Hazar Denizi ile Aral Gölü aras›ndaki topraklarda yaflayan
Hint-Avrupal› bir kavim olan Alanlar›n ülkesini ele geçirerek Avrupa içlerine do¤-
ru ilerleyifllerinin ilk ad›m›n› atm›fllard›r. Bu dönemde Karadeniz’in Kuzeyinde ve
Do¤u Avrupa’da Germen kabileleri olan Gotlar, Vizigotlar, Vandallar, ‹ran ve Slav
kabileleri yaflamaktayd›. Hunlar›n bat›ya ilerleyerek Karadeniz’in kuzeyinde gözük-
meleriyle bölgede bir göç hareketi bafllam›fl, h›zla yay›lan Hun istilas› karfl›s›nda
önce Gotlar, daha sonra di¤er kabileler Hun egemenli¤i alt›na girmifllerdir. Hunla-
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r›n Avrupa içinde h›zla yay›lmas›, bölgenin etnik yap›s›n› de¤ifltiren bir kavimler
göçünün bafllang›c› olmufl, Avrupa’n›n en büyük gücü Roma ‹mparatorlu¤u bu
göçler karfl›s›nda sars›nt›l› günler geçirmifltir. ‹.S. 422’lerde Avrupa Hunlar›n›n Ro-
ma ‹mparatorlu¤u üzerindeki askerî ve siyasi bask›lar› giderek artm›flt›r. Atilla’n›n
Avrupa Hunlar›n›n bafl›na geçmesinden sonra, önce Do¤u Roma yani Bizans, Hun
egemenli¤ine girmifl, ‹.S. 452 y›l›nda da Bat› Roma, Hun hâkimiyetini tan›m›flt›r.
Atilla’n›n ‹.S. 453 y›l›nda ölümünden sonra Avrupa Hunlar› gücünü yitirerek yavafl
yavafl eski yurtlar› olan Karadeniz’in kuzey bölgelerine çekilmifllerdir.

Asya Hun Devleti’nin ilk hükümdar› kimdir? Mete’nin faaliyetleri hakk›nda bilgi veriniz.

HUNLARDAN SONRAK‹ DÖNEMDE ORTA ASYA

Hunlar’dan sonraki dönemde Orta Asya’n›n siyasi yap›s›n› ö¤re-
neceksiniz.

Gök-Türklere Kadar Olan Dönem
Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun da¤›lmaya bafllad›¤›  ‹.S 1.yüzy›l›n sonu ile 2.yüzy›-
l›n ortalar›na kadar devam eden dönemde Orta Asya, Mo¤ol kökenli bir topluluk
olan Sien- Pi lerin ak›nlar›na sahne olmufltur. Sien-Piler ‹.S 48 y›l›ndan itibaren iki
ayr› devlet haline gelen Kuzey ve Güney Hunlar› üzerine yapt›klar› bask›larla ku-
zeydekileri bat›ya, güneydeki gruplar› ise Çin’e göç etmeye zorlam›flt›r. Bu göçle-
rin sonucunda bat›ya gidenler Akhun Devleti ve Avrupa (Bat›) Hun ‹mparatorlu-
¤u gibi oldukça güçlü devletler kurarken Çin’e gidenler, tarihte 16 Krall›k Dönemi
diye adland›r›lan bir süreci bafllatm›fllard›r. Yaklafl›k olarak  4. ve 5. yüzy›llarda ara-
lar›nda Hunlar›n da bulundu¤u bir çok farkl› kavim, bölgede irili ufakl› yönetimler
oluflturmufllar, ancak hiçbiri uzun süreli bir egemenlik elde edememifllerdir.

Çin topraklar›nda bu geliflmeler yaflan›rken Orta Asya ‘da Sien-Pi egemenli¤ini
sarsacak bir geliflme ortaya ç›km›flt›r.Kaynaklarda ad›na ilk kez ‹.S. 225 y›llar›nda
rastlan›lan Tabgaçlar (Topa) çok k›sa bir süre içerisinde Sien-Pilere üstünlüklerini
kabul ettirmifllerdir. Özellikle 386-409 y›llar› aras›nda hükümdar Topa Kueyi zama-
n›nda Tabgaçlar, Orta Asya’n›n belki de en önemli gücü haline gelmifllerdir.

Tabgaçlar›n Orta Asya‘ya hakim olmalar›n›n ard›ndan, yeni bir  tehdit ortaya ç›k-
m›fl ve bu kez Juan Juanlar istikrar› tehdit etmeye bafllam›fllard›r. Juan Juanlar (Cü-
cen-Apar ya da Avarlar) 5.yüzy›l boyunca Tabgaçlar› meflgul etmeyi baflarm›fllard›r.
Bafllang›çta Tabgaçlar Juan Juanlar üzerinde mutlak bir hakimiyet sa¤lam›fl olsalar
bile, zamanla Tabgaçlar›n ard›ndan Orta Asya’ya hakim olan kavim Juan Juanlar ol-
mufltur. Uzun süre Orta Asya bozk›rlar›nda ya¤mac›l›klar› ile ünlenen Juan Juanlar,
özellikle 6. yüzy›lda elde ettikleri devlet kimli¤i ile bir çok topluluk üzerinde siyasi
egemenliklerini kabul ettirmifllerdir. Görülen o ki; Hunlar›n  ‹.S. 3. yüzy›lda y›k›lma-
s›n›n ard›ndan, Orta Asya’ya egemen olan hiçbir devlet, bu bölgede tam bir istikrar
sa¤layamam›flt›r. Ancak Juan Juanlara son veren Gök-Türkler  yüzlerce y›ldan beri
süregelen bu istikrars›zl›¤› k›sa süreli de olsa  ortadan kald›racakt›r.

I. Gök-Türk Devleti
Gök-Türklerin tarih sahnesine ç›k›fllar›n›n ilk kez Altay Da¤lar›’n›n do¤u eteklerin-
de gerçekleflti¤i kabul edilmektedir. Burada Juan Juan federasyonu içinde yer al›-
yorlar ve demircilikle u¤rafl›yorlard›.

Gök-Türklerin bafl›nda bulunan Bumin 546 y›l›nda Juan Juanlara karfl› bafllat›-
lan Töles ayaklanmas›n› bast›rm›fl, bu baflar›s›na karfl›l›k olarak da Juan Juan haka-
n›n›n k›z›n› efl olarak istemifltir. Bu istek Hakan›n afl›r› tepkisi ve afla¤›lamalar›yla
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karfl›lan›nca Bumin Juan Juanlara karfl› Çin’in de deste¤ini alarak ba¤›ms›zl›k hare-
ketine giriflmifltir. 552 y›l›nda Juan Juanlar› büyük bir yenilgiye u¤ratan Bumin için
ba¤›ms›z devletini kurma konusunda art›k  hiç bir engel kalmam›flt›r.

552 y›l›nda devletin kurulmas›ndan hemen sonra Bumin Ka¤an, t›pk› Hunlarda
oldu¤u gibi ülkenin bat›s›n› kardefli ‹stemi Yabgu’nun yönetimine b›rakm›flt›r. ‹kili
Teflkilat uygulamas›n›n Gök-Tükler’in teflkilatlanmada Hun modelini benimsedik-
leri fikrini destekledi¤i savunulabilir.

Bumin Ka¤an 552 de öldükten sonra o¤lu Ko-lo, arkas›ndan da di¤er o¤lu Mu-
kan Ka¤an tahta ç›km›flt›r. ‹ktidar› boyunca hemen her alanda devleti üst düzeye
tafl›yan bu ka¤an Juan Juanlara son darbeyi indirmifl, Kitanlar ve Çin üzerinde de
egemenlik kurmufltur. Bu dönemde Çin’deki baz› önemli hanedanlar›n Mu-kan
Ka¤an ile ittifak yapabilmek için yo¤un bir çaba içerisinde olduklar› kaynaklardan
anlafl›lmaktad›r. Gök-Türk Hakanl›¤›’n›n Bat› kanad›nda ise ‹stemi Yabgu bulun-
maktayd› ki bu kifli devletin s›n›rlar›n› Altaylar’›n bat›s›ndan Iss›k Göl ve Tanr›
Da¤lar›’na kadar geniflletmiflti. ‹pek Yolu egemenli¤i için Akhunlara karfl› Sasani
hükümdar› Anuflirvan ile anlaflarak bu devletin y›k›lmas›n› sa¤lam›fl, ancak Akhun
topraklar›n›n paylafl›m› konusunda ortaya ç›kan anlaflmazl›k bu sefer de Gök-
Türkleri Sasaniler ile karfl› karfl›ya getirmifltir. Bu durum, Gök-Türklerin Bizans ile
yak›nlaflma politikas› izlemesine neden olmufltur. Bizans ile yap›lan anlaflman›n ar-
d›ndan bafllayan Bizans-Sasani savafllar› (571-590) sonunda Sasaniler çok y›pran-
m›fl ve 642 y›l›nda Sasanilere Hz. Ömer son vermifltir.

Do¤u’da Mu-kan Ka¤an’dan sonra Ta-po Ka¤an bafla geçmifltir. Bu döneme ait
bir mektupta Ta-po’nun Çin hükümdar›na ”evlad›m’’ fleklindeki hitab›, Çin’e karfl›
bir üstünlük unsuru olarak ifadelendirilebilir. Ta-po Ka¤an döneminin dikkat çeki-
ci bir olay› Çin’den Budist rahip istenmesidir. Ancak gelen rahipler her ne kadar
Ka¤an taraf›ndan ikramlarla karfl›lansa da  halk›n tepkisi  üzerine k›sa süre sonra
geri gönderilmifllerdir. Gök-Türk yönetimindeki Çin hayranl›¤› ve baz› yanl›fl uy-
gulamalar Ka¤an’›n gözden düflmesine neden olmufltur.

Gök-Türklerin ‹kiye Ayr›lmas› ve Y›k›lmas›
Ta-po Ka¤an yerini ‹flbara’ya b›rak›nca bu durumdan hoflnut olmayan ve ba¤›m-
s›zl›k  e¤ilimindeki Tardu (‹stemi Yabgu’nun o¤lu) ‹flbara’n›n ka¤anl›¤›n› tan›ma-
m›fl ve ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir. Bu geliflmede Çin’in Tardu’yu ‹flbara’ya karfl›
k›flk›rtmas›n›n büyük etkisi olmal›d›r. Böylelikle  582 y›l›nda Gök-Türkler Do¤u ve
Bat› Gök-Türkleri olarak iki ayr› devlet haline gelmifltir.

609-619 y›llar› aras›nda Do¤u’nun bafl›nda bulunan Shih-Pi Ka¤an, Gök-Türk-
ler’in  son büyük ka¤an› olarak an›lmaktad›r. Devletini Çin karfl›s›nda siyasi ve as-
keri anlamda tekrar güçlendiren bu ka¤andan sonra bafla geçen yöneticiler O’nun
baflar›s›n› devam ettirememifller iç ve d›fl etkenler devleti sürekli y›pratm›flt›r. 620-
630 y›llar› aras›nda görülen Tardufl, Bay›rku ve Uygur ayaklanmalar›n›n yaratt›¤›
y›k›m Çin için bir f›rsat olmufl ve devlet 630 y›l›nda Çin taraf›ndan y›k›lm›flt›r.

II. Gök-Türk Devleti 
630-680 y›llar› aras› Orta Asya tarihinde Çin Esareti Dönemi olarak adland›r›lm›fl-
t›r. Bu dönemde Gök-Türklerin Çin’e karfl› giriflmifl olduklar› ba¤›ms›zl›k isyanlar›
baflar›s›z olmufltur. Ancak 681 y›l›ndaki Kutlu¤ ayaklanmas› öncekilerden farkl›
olarak baflar›ya ulaflm›flt›r. Aflina ailesinden gelen Kutlu¤ ve ünlü komutan› Tonyu-
kuk, bu baflar›n›n hemen sonras›nda Çin’in kuzeyinde bulunan Türkleri birlefltir-
me faaliyetine giriflmifller ve bunda da baflar›l› olup merkezi Ötüken olan II.Gök-
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Türk (Kutluk) Devleti’ni kurmufllard›r. Böyle bir düzenlemeyi baflard›¤› için Kut-
lu¤’a  ‹lterifl Ka¤an (Devleti derleyip toparlayan) unvan› verilmifltir.

Ölümünden sonra çocuklar› Bilge ve Kül-Tegin’in küçük yaflta olmas› nedeniy-
le yerine kardefli Kapgan Ka¤an (692-716) geçmifltir. Gök-Türkler O’nun dönemin-
de Orta Asya’da çok önemli bir güç haline gelmifltir. Bir sefer dönüflünde Bay›rku-
lar taraf›ndan  zehirlenen Kapgan Ka¤an’›n 716 tarihinde ölümünün ard›ndan o¤-
lu ‹nal, ka¤an seçilse de  baflar›s›zl›¤› nedeniyle tahttan indirilmifltir.

Tonyukuk’un tekrar vezir olmas›, Bilge’nin ka¤anl›k, Kül-Tegin’in ordu komu-
tanl›¤›n› üstlenmesiyle Gök-Türkler için yeni bir  süreç bafllam›flt›r. Ancak 726 da
Tonyukuk, 731 de Kül-Tegin’in ölümleri bu baflar›l› süreci sarsm›flt›r. En son 734’
de Bilge Ka¤an’›n, bakanlar›ndan biri olan Buyruk Çor taraf›ndan zehirlenmesin-
den sonra devletin iç kar›fl›kl›klar içine girmesini f›rsat bilen Uygur, Basmil ve Kar-
luklar harekete geçerek  II.Gök-Türk Devletini y›km›fllard›r.

Uygurlar
Gök-Türklere ba¤l› olarak Orhun ve Selenga bölgesinde da¤›n›k halde yaflayan
Uygurlar, Basmil ve Karluklar ile birlikte Gök-Türkleri y›kt›ktan sonra kurulan Bas-
mil Ka¤anl›¤›’n›n Do¤u kanad›nda (yabguluk) yer alm›fllard›. Ard›ndan 744 y›l›n-
da Basmil ka¤an›n› ma¤lup eden Uygur yabgusu Kutluk Bilge Kül Ka¤an unvan›-
n› alarak merkezi Karabalgasun olan ba¤›ms›z Uygur Devleti’ni kurmufltur.

Kutluk Bilge Kül Ka¤an’›n ölümü üzerine Moyen-Chour ka¤an oldu¤unda dev-
let içte ve d›flta önemli bir güç haline gelmifltir. Hatta Moyen-Chour döneminde
Çin vergiye ba¤lanm›fl, Çin hükümdar› öz k›z›n›  Ka¤an’a efl olarak göndermifltir.
Devletin içinde bulundu¤u bu durum Moyen-Chour’un o¤lu Bögü Ka¤an zama-
n›nda da devam etmifltir. Çin’de imparatora karfl› bir isyan hareketinin bast›r›lma-
s›nda etkin rol oynayan Bögü Ka¤an’a y›ll›k vergi ödenmeye devam edilmifltir. Bu-
nunla birlikte Bögü Ka¤an döneminin en dikkat çekici geliflmesi Uygurlar›n Mani
dini ile karfl›laflmas›d›r. Tibet isyan›n› bast›rmak üzere Çin’e yard›m amaçl› ç›k›lan
seferden dönerken Ka¤an beraberinde dört Mani rahibini ülkesine götürmüfl, bu
sayede Mani dini Uygurlar aras›nda h›zla yay›lmaya bafllam›flt›r. Mani dini Uygur-
lar üzerinde o kadar etkili olacakt›r ki  askeri yap›dan sanata, hukuktan ekonomi-
ye kadar birçok alanda köklü de¤iflimler ortaya ç›kacakt›r.

Uygurlar›n Yükselifli ve Düflüflü
779-821 y›llar› aras› Uygurlar›n Çin üzerindeki etkilerinin daha da artt›¤› dönemdir.
Bu tarihlerde ka¤anl›k yapan, Alp Bilge Kül Ka¤an (Tun Baga Tarkan) To-lo-ss,
Feng-Cheng ka¤anlar›n baflar›s› 795 y›l›nda tahta ç›kan Ay Tengride Ülüg Bulm›fl
Alp Ulug Bilge Ka¤an ile zirveye ulaflm›flt›r. Ancak 821 tarihinden sonra Uygur sa-
ray›nda bafllayan kaotik geliflmeler devleti zay›flama ve sonras›nda da y›k›lma sü-
recine sokmufltur. Nitekim K›rg›zlar, Uygur komutanlar›ndan Külüg Baga ile bir it-
tifak yaparak kanl› bir katliam›n ard›ndan Uygur Devleti’ne son vermifltir (840).

Sar› Uygurlar
Siyasi egemenlikleri sona erdikten sonra Uygurlar bulunduklar› bölgelerden baflka
yerlere göç etmek zorunda kalm›fllar, teflkilatç› özellikleri  sayesinde gittikleri yer-
lerde yeni siyasi oluflumlar gerçeklefltirmifllerdir. Bunlardan ilki Çin’in kuzeyine
göç eden Sar› (Kan-Chou) Uygurlar›’d›r. Çin ile iyi iliflkiler gelifltiren bu devletin,
yaklafl›k yüz y›ll›k bir dönemin ard›ndan siyasi ömrünü tamamlad›¤› düflünülmek-
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Mani Dini: Pers
‹mparatorlu¤u içinde
kurulan ve k›sa sürede h›zla
büyük bir co¤rafyaya yay›lan
bir dindir. En parlak
dönemini 8. yüzy›lda Uygur
Devleti’nin milli dini olarak
ilan edilmesiyle yaflam›flt›r.
Mani kelimesi Ça¤atay
Türkçesi’nde “Tanr›”
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iki rakip olarak karfl› karfl›ya
durur. Bu ikisinin
birbirleriyle mücadelesinde
ayd›nl›¤›n bir k›sm›
karanl›¤›n içinde (dünyan›n
içinde) tutsak kalm›flt›r.
‹nanca göre dünyan›n
sonunda ›fl›k ile karanl›k
ebediyen ayr›lacakt›r.



tedir ki, Çin kaynaklar›nda 939 tarihinden sonra hiç bir ka¤an ismine rastlanmama-
s› bu varsay›m› güçlendirmektedir.

Sar› Uygurlar 940’dan sonra H›taylara, 1028 den sonra Tangutlar’a, 1226 dan
sonra ise Cengizhan ‹mparatorlu¤u’na ba¤l› kald›klar› ve onlar›n ard›llar›n›n bu-
gün hala Kuzeybat› Çin’de yaflamaya devam ettikleri kabul edilmektedir.

Turfan Uygurlar›
840 y›l›nda K›rg›z katliam›n›n ard›ndan da¤›lan Uygurlar›n kurduklar› di¤er bir
devlet ise Turfan, Hoça ve Kaflgar’› da içine alan Turfan Uygur Devleti’dir. Çin ta-
raf›ndan tan›nm›fl olan bu devlet asl›nda Tibet’e karfl› bir denge unsuru olarak gö-
rülmekteydi. Ticaret yollar› üzerinde bulunmas› sebebiyle çok zenginleflen Turfan
Uygurlar› bu zenginli¤i kültür ve sanat alan›nda da göstermifllerdir.

13.yüzy›l bafllar›ndan itibaren önce Karah›taylar, ard›ndan Cengizhan  ‹mpa-
ratorlu¤u’na ba¤lanarak ba¤›ms›zl›klar›n› yitiren Turfan Uygurlar› 1368 y›l›na ka-
dar Mo¤ol hakimiyeti alt›nda bulunmufllard›r. Bugün de Çin’e ba¤l› Do¤u Türkis-
tan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaflamaktad›rlar.

Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun Kültür ve Uygarl›¤›

Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun kültür ve uygarl›¤›na ait temel kav-
ramlar›n› ö¤reneceksiniz.

Sosyal Yap›
Hunlar, yaln›zca göçebe gruplar›n bir araya geldi¤i düzensiz bir topluluk olmay›p
aksine en küçük birim olan ailede bile düzenin ve örgütlenmenin göze çarpt›¤› bir
sosyal yap›ya sahiptir. Aile bu sosyal düzenin çekirde¤i durumundayd›. Temel esas
kan akrabal›¤›na dayan›yordu. Türklerin dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›fl olduklar›
hâlde kimliklerini korumufl olmalar› Hunlardan bu yana aile yap›s›na verdikleri önem-
den kaynaklanmaktad›r. Bu durumun en iyi kan›t› ise Türk dilindeki akrabal›k ifade-
lerinin çoklu¤udur.

San›ld›¤›n›n aksine genifl aile tipinde de¤il, çekirdek aile tipinde bir örgütlen-
me söz konusudur. D›flar›dan evlenme (exogami)nin esas oldu¤u ve evlenen o¤ul-
lar›n hisselerini al›p yeni aile kurmak üzere baba evinden ç›kt›klar›, baba evinin ise
en küçük o¤ula kald›¤› bir yap› bulunmaktad›r.

Esas olarak toplumda kad›n ile erkek aras›nda eflit kurallar›n uyguland›¤›, ancak
zamanla ve belli bir ölçüde tabakalaflman›n ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür. Ancak bu
durumun yaln›zca yönetim gücünün kullan›lmas›yla iliflkili olarak ortaya ç›kt›¤› bi-
linmektedir. Bu durum toplulu¤un eflitlikçi, ortak, dayan›flmac› ve hoflgörülü bir ya-
flam tarz› bulundu¤unu göstermektedir. Asya Hunlar›nda, ata binen, ok atan, spor
faaliyetlerine ve savafllar›na kat›labilen özgür bir kad›n tipi bulunmaktad›r.

Ailelerin ve uruglar›n (sülale) bir araya gelmesiyle oymaklar oluflurdu. Daha
sonra oymaklar›n birleflmesiyle siyasi içerikli boylar meydana gelirdi. Boy beyleri,
ekonomik, siyasi güçleri ve do¤ruluklar› ile tan›nm›fl kimseler aras›ndan seçimle ifl
bafl›na gelirlerdi. Bu durum kurultaylar›n (Toy) küçük çaptaki ilk örnekleri olarak
görünmektedir. Boylar birli¤ine ise budun deniyordu. Bunlar›n bafl›nda yabgu,
flad veya ilteber gibi baz› unvanlar tafl›yan idareciler bulunuyordu. Budunlar ise bir
araya gelerek bafl›nda hakan, ka¤an ya da flanyü unvanlar›n› tafl›yan bir hüküm-
dar›n bulundu¤u ‹l (devlet)i meydana getirirlerdi.
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Göçebelikten aflamal› olarak yar› göçebeli¤e geçen ve yaflam düzeyi yükselen
Hunlarda yerleflik tar›m kültüründeki gibi köleci sosyal anlay›fl bulunmamaktad›r.
Hunlar, yo¤un çaba gerektiren ifllerde, at baflta olmak üzere hayvan gücünden
yararlan›yordu. Kar alt›nda bile yiyecek ot bulabilen, dayan›kl› ve h›zl› olan at,
Hun sosyal yaflam›nda oldukça özel bir yere sahiptir. Hunlar›n ve di¤er Türk dev-
letlerinin, duyduklar› sayg›dan ötürü atlar›na eflya yükletmemeleri de bu duruma
bir kan›t oluflturmaktad›r. Tafl›ma ifllerinde ise develer, arabalar ya da k›fl›n buz tu-
tan zeminde k›zaklar kullan›l›yordu.

Otlaklar› ve suyu takip ederek göç eden Hunlar, iskeleti keçeyle kapl›, birbiri-
ne eklenebilir, esnek tahtalardan yap›lan ve adeta bir çan fleklini and›ran, tepesin-
de gök penceresi ad›n› verdikleri bir kapa¤›n bulundu¤u çad›rlarda yaflarlard›. Bu
çad›rlar›n kap›lar› ise güneflin do¤du¤u yöne yani do¤uya aç›l›rd›.

Hunlarda topra¤a ba¤l› kölecilik anlay›fl› olmad›¤› gibi yönetim alan› hariç, sos-
yal s›n›f ayr›m› da söz konusu de¤ildir. Örne¤in, Hunlarda askerlik ve din adam-
l›¤› ayr›cal›kl› bir sosyal s›n›f› ifade etmiyordu

Hunlarda sosyal yaflam› düzenleyen, hukuki-sosyal bir de¤er kazanm›fl çevre-
sel koflullara ba¤l› olarak de¤ifltirilebilen, uyulmas› mecburi kurallar bütününe ise
töre ad› verilmekteydi.

fienlikler ve yu¤ ad› verilen cenaze törenleri de sosyal yaflam›n önemli bir
parças›yd›.

Ekonomi
Hunlar temel geçim kayna¤› olarak hayvanc›l›kla beraber tar›m, avc›l›k, bal›kç›l›k,
madencilik, dericilik ve ticaretle de ciddi anlamda u¤raflm›fllard›r. Savaflç› özellik-
leri düflünüldü¤ünde ya¤man›n ve ganimetin de önemli bir kaynak oldu¤u söyle-
nebilir. Madencilik konusunda demiri, alt›n› ve gümüflü ç›kar›p iflleyebilmifllerdir.
Baflta Çin olmak üzere yerleflik krall›klar›n halklar›na kürk, at, et, deri, silah sat-
m›fllar, karfl›l›¤›nda ise ipek, çay ve flarap alm›fllard›r. Güçlü olduklar› dönemler-
de ise ipek yolunun uluslararas› ticaretine kat›lm›fllar ya da bu yolu kontrol alt›na
alm›fllard›r.

Madencilik, ekonomik bir faaliyet olman›n yan› s›ra, dönemin savafl sanayiin-
de de Hunlar›n üstün olmalar›n› sa¤l›yordu. Hunlar ayn› zamanda her biri sanat
eseri de¤erinde olan kalkan, z›rh, k›l›ç, m›zrak, madenî tabak, heykel, kazan, ib-
rik, eyer ve koflum tak›mlar› üretmifllerdir. Orta Asya’daki kurganlarda yap›lan
arkeolojik araflt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan bu belgeler, asl›nda Türk bozk›r
toplulu¤unda ne kadar kalabal›k bir esnaf ve zanaatkâr kitlesinin de bulundu¤u-
nu kan›tlamaktad›r.

Devlet Yönetimi
Türk devletlerinde hükümdarlar çeflitli unvanlar tafl›m›fllard›r. Bunlar; flanyü, tan-
hu, han, yabgu, ilteber, erkin ve ka¤and›r. Bunlar aras›nda ka¤an, Türk tarihinde
en yayg›n olarak kullan›lan unvand›.

Hunlardan itibaren Türklerde baz› hükümdarl›k sembolleri de görülmektedir:
Bunlar taht, davul, ota¤, kotuz ve yay idi. Bunlar›n yan› s›ra, ka¤anlar›n tahta ç›-
k›fllar›nda onun keçeden yap›lma bir hal›ya oturtularak havaya kald›r›lmas› resmî
tören gere¤iydi.

Hun hükümdarlar›na devleti idare etme yetkisi olan Kutun Gök Tanr› taraf›ndan
verildi¤ine inan›l›rd›. Bu durumla ba¤lant›l› olarak ilk bilgilerimiz Mao-dun (Mete-
han) dönemiyle ilgilidir. Mao-dun Çin ‹mparatoru’na ‹.Ö. 174 y›l›nda gönderdi¤i
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Töre: Yaz›s›z hukuk
kurallar›d›r. Zaman›n
koflullar›na göre ka¤an
taraf›ndan,ancak Toy’dan
al›nan onay ile
de¤ifltirilebilirdi.

Kurgan: Eski Türk mezarlar›.
Genelde devlet yöneticileri
için yap›lan bu mezarlar,
bazen tafl bazen tahtalarla
çevrili mezar odas›n›n
üzerine toprak y›¤›lmas› ile
oluflturulurdu.

Kotuz: Sorguç da denilen,
hükümdarl›k sembolü olarak
bafll›¤a tak›lan bir tutam
yabani s›¤›r ya da at k›l›.



mektupta Gök Tanr› taraf›ndan tahta ç›kart›lm›fl Hunlar›n büyük fianyüsü ifadesi-
ni kullanm›flt›r. Hükümdarlar törenle devletin bafl›na geçerler ve hükümdar›n efli de
katun (hatun) unvan›n› al›rd›. Hatunlar da devlet ifllerinde söz sahibi idiler.

Hunlar, Orta Asya’daki tüm Türk boylar›n› ilk defa siyasal bir birlik etraf›nda
toplam›fllard›r. Yönetim esas› anlam›nda ise tüm boylar›n birlefliminden oluflan fe-
deratif bir yap›lanma ve de ikili bir yönetim anlay›fl› söz konusuydu. Hunlarda ve
di¤er Türk devletlerinde de görülen bu ikili teflkilat baz› araflt›rmac›lar›n Hunlarda
çifte kral›n oldu¤u tezini ortaya atmalar›na yol açm›flt›r. Fakat bu tezi savunanlar›n
belirtti¤i gibi egemenlik anlay›fl›nda bir eflitlik de¤il mutlaka bir taraf›n üstünlü¤ü
söz konusudur.

Hunlarda bir çeflit seçkinler meclisi diyebilece¤imiz Toy (Kurultay) ad› verilen,
tüm boy beylerinin kat›l›m›yla oluflan bir meclis bulunmaktayd›. Boy beylerinin bu
meclise kat›l›m› sadakat iflareti say›l›yor aksi bir durum söz konusu oldu¤unda bu
bir isyan olarak alg›lan›yordu. Mao-dun’un ilk flanyülük y›l›nda komflular›yla olan
siyasi iliflkilerini bu mecliste görüfltü¤ü kabul edilmektedir. ‹.Ö. 55 y›l›nda ise Ho-
han-yeh ile kardefli Çi-çi taraftarlar› aras›nda fliddetli tart›flmalara yol açan ve Hun
birli¤inin bölünmesiyle sonuçlanan görüflmelerin de bu mecliste gerçekleflti¤i ke-
sin olarak bilinmektedir.

Belirli yer ve tarihlerde hükümdar›n aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan kurbanlar›n
kesilmesi gibi dinî-millî törenlerle bafllayan Toy, devlet ve millet sorunlar›n› uzun
uzun tart›flarak karara ba¤lard›. Türk fianyüsü Toy’un do¤al baflkan›yd›. O olmad›¤›
zamanlarda Ayguc› ad› verilen (bugünkü baflbakan) yetkili Toy’a baflkanl›k ederdi.

Türk devlet teflkilat›nda Toy, siyasi, kültürel ve ekonomik konularda genel ka-
rarlar alan en yüksek kurulufl idi. Fakat Toy’un her zaman toplanmas›, boy beyle-
rinin h›zla bir araya getirilmesi mümkün de¤ildi. Bu yüzden Toy kararlar›n›n uy-
gulanmas›n› sa¤lamak ve takip etmek için ayr› bir kuruma gereksinim vard›. Bu
kurum bir çeflit hükümettir. Çin kaynaklar›nda da Hunlardan beri Türk devletlerin-
de görülen bu hükümetten s›kça bahsedilmifltir. Görüldü¤ü gibi Hun devlet teflki-
lat›nda, devlet baflkanl›¤›, yasama kurumu (Toy) ve hükümet birbirlerinden ayr›
kurumlard›. Fakat halktan ve yönetimden birinci derecede sorumlu olan fianyü idi.
Toyu toplant›ya ça¤›rma, töre de¤iflikli¤ini teklif etme, baflbakanlar› tayin etme,
yarg›ya baflkanl›k etme görevleri fianyü’ye aitti. Çünkü Gök Tanr›’n›n siyasal ikti-
dar (Kut) ile donatt›¤› kifli oydu.

Hunlarda sistemli bir veraset anlay›fl› olmamakla birlikte hükümdar›n kardeflle-
ri de¤il o¤ullar› taht için ön planda tutulmufllard›. Fakat hangi o¤lun tahta geçece-
¤ine dair net kurallar›n olmamas› da Türk devletlerinin k›sa sürede da¤›lmalar›na
yol açm›flt›r.

Ordu
Hunlar›n ordu teflkilatlanmalar› da tam bir bozk›r devleti özelli¤i tafl›maktad›r. Hun-
larda eli silah tutan hemen herkes savafla haz›r durumda oldu¤undan askerli¤e özel
bir meslek olarak bak›lmazd›. Sû ya da börü denilen Hun ordusu ile di¤er yerle-
flik toplumlar›n ordular› aras›nda üç temel fark görülmektedir: Bunlardan birincisi,
ordunun ücretli askerlerden oluflmamas›; ikincisi, ordunun sürekli olmas›yd›. Ka-
d›n, erkek, genç, yafll› hemen herkes her an savafla haz›r durumdayd›. Öyle ki ya-
p›lan e¤lenceler, sporlar ve avlanmalar bile askerî bir egzersiz olarak görülürdü.
Üçüncüsü ise ordunun tamam›na yak›n bir k›sm›n›n süvarilerden oluflmas›yd›.

Orduda en büyük askerî birlik 10.000 kifliden oluflan ve ad›na tümen denilen
kuvvetti. Tümenler, binlere, yüzlere ve onlara ayr›lm›fl ve bafllar›na ayr› ayr› komu-

126 Uygar l ›k  Tar ih i

Kut: Gök Tanr› taraf›ndan
ka¤ana verildi¤ine inan›lan,
flans, baht aç›kl›¤› talih,
devleti yönetme yetkisi olup
kan yoluyla, ka¤an›n
çocuklar›na geçti¤i
düflünülürdü.

‹kili teflkilat: Eski Türklerde
devletin, yönetimi
konusunda kolayl›k sa¤las›n
diye ço¤unlukla do¤u ve bat›
olarak ayr›lmas› idi. Ka¤an
do¤uda otururken, bat›n›n
yönetimi hükümdar
ailesinden önde gelen bir
kifliye -genelde ka¤an›n
kardefli- b›rak›l›rd›.

Toy  (Kurultay): Boy
beylerinden oluflan bir
meclis idi. Y›lda genellikle
üç kez toplan›r, bu
toplant›larda devlet iflleri
görüflülürdü. Yeni ka¤an›n
belirlenmesinde söz sahibi
olmas›, Toy’un önemini daha
da artt›rmaktayd›.

Börü: Süvari a¤›rl›kl› Türk
ordusu.



tanlar atanm›flt›. Onluk Teflkilat olarak adland›r›lan bu sistemi ise ilk olarak, Asya
Hun ‹mparatoru Mao-dun (Mete) ortaya koymufltur.

Bütün yerleflik devletlerde görülen a¤›r donan›ml› ve hareket flans› k›s›tl› ordula-
r›n aksine, bozk›rl› Türk ordular› hafif silahl› olan ve h›zl› hücum yapabilen süvari-
lerden olufluyordu. Hunlar baflta olmak üzere Türklerin eskiden beri uygulad›klar›
savafl stratejisi iki temele dayan›yordu: Keflif Seferleri ve Y›pratma Savafllar›. Fethedil-
mesi düflünülen bir ülkeye öncelikle keflif için ak›nc›lar gönderilir, daha sonra kala-
bal›k veya seri hareket edebilen güçlerle düflman›n y›¤›nak merkezlerine, yol kav-
flaklar›na, yiyecek ve malzeme depolar›na imha hareketleri düzenlenirdi.

Hukuk
Hunlarda kamu hukukunun temelini, kayna¤›n› geleneklerden alan sözlü hukuk
kurallar› diyebilece¤imiz töre olufltururdu. Suçlular fliddetli flekilde cezaland›r›l›rd›.
Adam öldürmenin, h›rs›zl›¤›n ve zinan›n cezas› idamd›. Hayvan çalmak kesinlikle
yasakt›. Ordudan kaçan ve vatana ihanet edenlerin cezas› da ölümdü. Hafif suçlu-
lar ise k›sa bir süre hapsedilirdi. Hukuk sisteminin bafl›nda ka¤an ad›na yasalar›
uygulanmakla görevli olan yarganlar (yarguc›) bulunmaktayd›. Adalet, Könilik
denilen bir teflkilatlanma ile sa¤lanm›flt›.

Sanat 
Hunlar›n edebî kültür anlam›nda bilinen en önemli eseri, bir sözlü halk edebiyat›
ürünü olan O¤uz Ka¤an Destan›’d›r. Türk devlet gelenekleri ve sosyal yaflam›n›
yans›tan destanda, bozkurt, göksel bir ›fl›k ve geyik bir arada görülmektedir.

Türkçe, Hunlardan itibaren aral›ks›z belki iki bin y›l boyunca kuzeybat› Çin’den
Avrupa ortalar›na kadar uzanan alanda konuflulan bir dünya dili konumundayd›. Bi-
zansl› tarihçi Priskos (‹.S. 5. yüzy›l), Attilla’n›n verdi¤i bir ziyafette Hun müzisyenleri ta-
raf›ndan Hun halk türkülerinin söylendi¤ini yazmaktad›r. Çin kaynaklar› ise, 28 çeflit
Hun halk türküsünün oldu¤undan ve bunlar›n telli, nefesli ve vurmal› çalg›lar ile çal›-
n›p söylendi¤inden bahsetmektedir. Asya Hunlar›ndan itibaren Türklerde en çok kul-
lan›lan müzik aletinin ise kopuz oldu¤u bilinmektedir. Eski Türklerde müzik ayn› za-
manda hem askerî m›z›kada
hem de dinsel törenlerde kulla-
n›lm›flt›r. Yas törenlerinin lirik
matem fliirleri olan sagular da
yine Türk halk edebiyat›n›n
önemli bir koludur. Çin y›ll›kla-
r›nda Asya Hunlar›na ait iki m›s-
ral›k bir Türkçe fliir bulunmufl
olsa da, Hunlar›n kendilerine
ait bir yaz›lar› olup olmad›¤› ko-
nusu tart›flmal›d›r. Kendilerine
ait yaz›lar› oldu¤unu kesinlikle
bildi¤imiz ilk Türk toplulu¤u ise
Göktürklerdir. Orhun - Yeni-
sey kitabeleri Göktürkler tara-
f›ndan Türklerin bilinen ilk al-
fabesi olan Orhun abecesi ile
yaz›lm›fl ilk yaz›tlar› olufltur-
maktad›r.
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Onluk Teflkilat: Türklerin
dünya askerî tarihine katm›fl
olduklar› en önemli
kavramd›r. Günümüzde
ordular›n hemen tamam› bu
sistem ile düzenlenmektedir.

Könilik: Adaletin karfl›l›¤›
olarak kullan›l›r.
Hükümdar›n ve dolay›s›yla
devletin adil olmas›, adalet
da¤›tmas› flartt›r.

O¤uz Ka¤an Destan›: Türk
destanlar›ndan, Hun-O¤uz
destanlar› grubundad›r.
O¤uz Ka¤an Destan›’n›n befl
ayr› yazmas› vard›r.
Ça¤atayca, Farsça ve
Uygurca yazmalardaki O¤uz
Ka¤an Destan›; O¤uz boylar›,
Türk dili, edebiyat›, folkloru,
tarihi ve kültürü hakk›nda
bilgi verir. Günümüz
Türkçesine Reflid Rahmeti
Arat taraf›ndan çevrilerek
1936 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.

Resim 5.2

Kül-Tegin
Yaz›t›.
Mo¤olistan.
Bilge
Ka¤an
taraf›ndan
kardefli
Kül-Tegin
için 732’de
dikilmifltir

II. Gök-Türk Devleti’nin ünlü
hükümdar› Bilge Ka¤an
devrinden kalma alt› adet
yaz›l› dikili taflt›r.
Mo¤olistan’›n kuzeyinde,
Baykal Gölü’nün güneyinde,
Orhun Irma¤› vadisindeki
Koflo Saydam Gölü
yak›nlar›nda yer
almaktad›rlar. 8. yüzy›la
aittirler. 18. yüzy›lda
Strahlenberger adl› bir
‹sveçli subay taraf›ndan
bulunmufl, 19. yüzy›l›n
sonlar›nda Danimarkal›
Thomsen taraf›ndan
okunmufltur.



Eski Türklerde zaman›n
hesaplanmas› ifli de do¤al
olarak bozk›r kültürünün iz-
lerini tafl›maktad›r. Eski Türk
takvimi, günefl y›l›n› esas ola-
rak alm›fl olup, her biri bir
hayvan ad›yla an›lan 12 y›ll›k
devreden oluflmaktayd›.

Bozk›r kültüründeki sanat
anlay›fl› da yaflam flartlar›na
uygun olarak hayvan motifle-
ri ile gelifltirilmifltir. Kemer to-
kalar›, k›l›ç, hançer kabzas›,
koflum tak›mlar› vb. gibi pek
çok eflyaya çeflitli hayvan mo-
tifleri ifllenmifltir. Renkli tafl ve
gümüfl kakmac›l›k, kuyumcu-

luk, hal› ve kilim dokumac›l›¤›,
gergef iflçili¤i de oldukça ileri düzeye eriflmifltir. Ayr›ca ölenin yeri belli olsun diye
kurganlar infla ederler ve üzerine de balballar dikerlerdi.

‹nanç
Eski Türklerde totemcili¤in oldu¤u ileri sürülmüfl, kan›t olarak da kurdun ata ola-
rak tan›nmas›, kartal ve kurt gibi hayvanlara sayg› duyulmas› ve put-fetifllerin var-
l›¤› gösterilmifltir. Fakat totemcilik yaln›zca bir hayvan› ata saymaktan ve ona say-
g› duymaktan ibaret de¤ildir. Bir inanç sistemi olarak onun sosyal ve hukuki yan-
lar› da vard›r. Totemcilikte anaerkil bir yap›, Türklerde ataerkil bir aile tipi bulun-
maktad›r. Bir klan dini olan totemcilikte ortak mülkiyet oldu¤u hâlde, Türklerde
özel mülkiyete de yer verilmifltir. Totemcilikte ayn› toteme ba¤l› olanlar akraba sa-
y›l›rken, Türklerde kan akrabal›¤› söz konusudur. Totemci toplumlar daha çok tü-
ketici yap›ya sahipken Türkler üretici özelliklere de sahip olmufllard›r. Türklerde
kurt ve kartal gibi hayvanlar›n sayg› görmelerini, sürülerini otlatt›¤› bozk›rlar›n en
korkulan hayvanlar› olmalar›ndan kaynakland›¤› düflünülebilir. Totemci toplumlar
totemlerine tapt›klar› halde Türkler kurda veya kartala tap›nmazlard›.

Din konusunda Türkler ile ba¤lant› kurulan di¤er bir inanç ise fiamanizm’dir.
Yakut ve Altayl›lar›n bu inanca ba¤l›l›klar› bilinmekle beraber, Hunlar›n bu inanca
ba¤l› olup olmad›klar› aç›k de¤ildir. Hunlardaki kam ile flaman›n ayn› olmad›¤›
da araflt›rmalarla ortaya ç›kart›lm›flt›r. Hunlar›n inançlar› ile fiamanl›k aras›nda ba-
z› benzerlikler bulunmakla birlikte, Hunlar esas olarak üç inanç tipini benimsemifl-
lerdir. Bunlar; do¤a güçlerine inanma, atalar kültü ve Gök Tanr› inanc›d›r. Tüm
bu inançlar›n temelinde ise Gök Tanr› inanc› yer almaktad›r.

Hunlardan itibaren Türkler Tengri’yi evrenin yarat›c›s› olarak görmüfller ve ka-
¤anlar›n›n da Gök Tengri taraf›ndan kendilerine yönetici olarak gönderildi¤ine
inanm›fllard›r. Türklerde tanr› düflüncesinin, maddi gökyüzünden ibaret de¤il,
dünyadaki her türlü olay›n ahenkle oluflmas›n› sa¤layan güç olarak de¤erlendiril-
mesi dikkati çekmektedir.

‹lahî dinlerde Allah ile beraber, meleklere, peygamberlere, kitaplara ve azizle-
re de iman edilmesi gibi Hunlarda da günefl, ay ve y›ld›zlar gibi ikincil derecede
yan varl›klara inanma görülmüfltür. Ayn› zamanda Türkler, da¤, tepe, kaya, su, ›r-
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Resim 5.3

Tafl Balbal

Balbal: Ölen savaflç›lar›n
kurgan denilen mezarlar›n›n
etraf›na dikilmifl, savaflç›n›n
öldürdü¤ü düflmanlar›
simgeleyen, genellikle bir
tafl parças›n›n üzerine
yontulmufl bir elinde k›l›ç,
di¤er elinde flarap kadehi
tutan savaflç› figürlerinden
oluflan heykellere verilen ad.
Eski Türklerde kiflinin
an›lmas› için mezar›n›n veya
baz› kurganlar›n etraf›na
dikilen tafl.

Totemcilik: Bir kabilenin
atas› olarak kabul edilen bir
hayvana ya da bir bitkiye
tap›nma, onu kutsal sayma
biçiminde beliren ilkel
inançt›r.

fiamanizm: ‹lkel kavimlerde
görülen, ruhlarla insanlar
aras›nda arac›l›k yapt›¤› ve
hastalar› iyilefltirme gücüne
sahip oldu¤u kabul edilen
flamanlar çevresinde
yo¤unlaflan inanç sistemi.

fiaman / Kam: fiaman,
ruhlarla insanlar aras›nda
iletiflimi transa geçerek
sa¤layan kifli, bir baflka
deyiflle büyücü rahip
demektir. fiamanizm’de
flaman, babadan o¤ula
geçmek suretiyle din adam›
olur. Mesle¤i ile ilgili
bilgileri, yafll› flamandan
ders almak suretiyle elde
eder. fiamanlar, genellikle
gelecekten haber vermek,
büyü=efsûn yapmak,
ruhlara kurban sunmak gibi
ifller yaparlar. ‹lk olarak 13.
yüzy›lda kullan›lm›fl olan
flaman sözcü¤ü eski Türkler
taraf›ndan kullan›lmam›flt›r.
Eski Çin kaynaklar›ndan
ö¤renildi¤ine göre Eski
Türkler’de flaman sözcü¤ü
yerine Kam sözcü¤ü
kullan›lm›flt›r ve dinî
törenleri yöneten kifliye Kam
denilmektedir.



mak, a¤aç, deniz gibi do¤a kuvvetlerine de inan›yor ve her birinin içinde iyi ve kö-
tü ruhlar oldu¤unu düflünüyorlard›.

Bunlardan baflka Türklerde ölmüfl büyüklere sayg› yani Atalar Kültü de önem-
li bir yer almaktad›r. Asya Hunlar› ve daha sonraki di¤er Türk devletleri kutsal ma-
¤aralar önünde atalar›n›n ruhlar›na kurbanlar sunmufllard›r. Orta Asya kurganlar›n-
da yap›lan kaz›larda bol miktarda at iskeletinin bulunmufl olmas› Türklerin atalar›-
na en de¤er verdikleri hayvanlar›n› kurban ettiklerinin bir göstergesidir.

Asya Hun Devleti’nin kültür ve uygarl›¤›na iliflkin temel kavramlar nelerdir?

‹RAN TAR‹H‹

‹ran’›n co¤rafi s›n›rlar›n› Elam, Med ve Pers dönemlerindeki  siya-
si ve kültürel geliflmeleri ö¤reneceksiniz.

‹ran Co¤rafyas›
‹ran, Dicle Irma¤›’n›n do¤usundaki da¤lardan Afganistan’a kadar uzanan, kuzeyde
Hazar Gölü ve Harezm Bölgesi, güneyde Umman Denizi, güneybat›da ise Basra
Körfezi ile çevrili olan alanda yer almaktad›r. Genel anlamda çorak, bitki türleri ba-
k›m›ndan zay›f ve oldukça yüksek bir platoda yer alan ‹ran’›n kuzeyi daima kar-
larla kapl› Elburz Da¤lar›, bat›s› ise Zagros Da¤lar› ile çevirilidir. ‹ran’›n iç tarafla-
r›na gidildikçe tamam›yla bir çöl ile karfl›lafl›lmaktad›r. Yerleflime uygun yöreler,
öncelikle bat› ve kuzeydeki da¤lar›n iç kenarlar› ile yaylalard›r. Mezopotamya’ya
yak›n olan güneybat› k›s›m da iklim olarak yerleflik hayat için elverifllidir.

‹ran platosunda Baktaran Vadisi ve Bat› ‹ran’da Zagros Da¤lar›’nda yap›lan ar-
keolojik çal›flmalar, bölge tarihinin Paleolitik Ça¤’a (G.Ö. 800.000-10.000) kadar
geri gitti¤ini göstermifltir. Tepe Guran, Hac› Firuz, Tepe Sarab, Tepe Ali Kofl gibi
yerleflmeler ise ‹.Ö. 8000-5500 aras›na tarihlenen en önemli Neolitik Ça¤ yerleflme-
leridir. Yap›lan kaz›lar, köy niteli¤indeki bu yerleflmelerde 50-100 kifliden oluflan
küçük halk topluluklar›n›n kerpiç evlerde yaflad›klar›n›, hayvanlar› evcillefltirmeyi,
arpa, bu¤day gibi tah›l ürünlerini ekip biçmeyi bildiklerini, kilden çanak çömlek-
ler yapt›klar›n› ortaya koymufltur.

‹.Ö. 4. biny›l›n ortalar›ndan itibaren Bat› ‹ran düzlüklerinde ilk kent merkezle-
ri ortaya ç›kmaya bafllar. Sonradan Elam Devleti’nin ünlü baflkenti olacak Susa, bu
dönemde önemli bir merkez durumundad›r. Savunma duvarlar›, idari binalar ve
endüstri alanlar› bu yerleflmelerin kent karakterini vurgulamaktad›r. ‹.Ö. 3200 y›l-
lar›ndan itibaren Güneybat› ‹ran bölgesinde Elaml›lar güçlenerek iki bin y›l› aflk›n
bir süre bölgede egemen güç olmufllard›r.

Elaml›lar
Elam ad› verilen bölge, ‹ran platosunun Dicle Nehri’ne yak›n olan güneybat› k›sm›-
d›r. Akkadlar buraya yüksek bölge anlam›na gelen Elamtu ad›n› vermifller, sonradan
‹braniler bu ad› Elam’a çevirmifl ve burada yaflayanlara da Elaml›lar demifllerdir.
Elam kronolojisi, Proto Elam Dönemi’ni (‹.Ö. 3200-2700) takiben Eski Elam Dönemi
(‹.Ö. 2700-1600), Orta Elam Dönemi (‹.Ö. 1500-1100) ve Yeni Elam Dönemi (‹.Ö.
1100-539) olmak üzere üç ana devreye ayr›lmaktad›r.

Elam yerleflmelerinin en önemlisi ‹ran platosunun güneybat› ete¤inde ve Ker-
ha Irma¤›’n›n sol k›y›s›ndaki tepede kurulmufl olan Susa flehridir.
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Tengri: Eski Türkçede “gök”
veya “gök tanr›s›”
anlamlar›na gelmektedir.
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Susa’da yap›lan arkeolojik kaz›lar, bu bölgenin tarih öncesi hakk›nda önemli
ipuçlar› vermektedir. 

‹.Ö. 3. biny›l›n bafllar›nda Elam Bölgesi’nde çeflitli prensliklerin kuruldu¤u gö-
rülmektedir. Bu dönemde Susa’n›n askerî, siyasi ve ekonomik aç›lardan ön planda
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu prensliklerin her birinin bafl›nda ayn› zamanda hem
prens hem de baflrahip rolünü üstlenen bir hükümdar bulunuyordu. Elam’da ilk
kez ‹.Ö. 2700’de tüm prenslikleri birlefltirerek siyasi bütünlü¤ü sa¤layanlar Avanlar
olmufltur. Kurulan Elam Devleti’nin baflkenti Susa flehri olmufltur. Bu dönemde
Elaml›lar›n kültürel, askerî ve siyasi aç›dan en fazla iliflki ve mücadele içinde bu-
lunduklar› halk ise Sümerler olmufltur. Fakat her iki ülke aras›ndaki bu mücadele-
lerin yan› s›ra bar›fl içerisinde yaflad›klar› ve birbirlerini kültürel anlamda etkiledik-
leri dönemin daha fazla oldu¤u belirtilmelidir. Öyle ki, Susa’daki din anlay›fl› ve
kültür eserleriyle Sümer halk›n›n din ve uygarl›k anlay›fllar› aras›nda çok büyük
benzerlik bulunmaktad›r.

Akkadlar Mezopotamya’da güçlü bir devlet kurduklar› dönemde Elam’da kuru-
cu Peli sülalesi hüküm sürmekteydi. Akkad Kral› Sargon, Sümer üzerinde egemen-
li¤ini kurduktan sonra Elaml›lar üzerine sefere ç›km›fl, yap›lan savaflta Elam kral›
ölmüfl ve Akkadlar Zagros Da¤›’n›n bat› eteklerine kadar olan bölgeyi, Susa dahil,
ele geçirmifllerdir. Elam halk› ise yabanc› bir devlete ba¤l› kalarak flehirlerinde
oturmak yerine da¤lara çekilmeyi tercih etmifllerdir. Bu dönemle ilgili kaynaklar
baflar›s›zl›kla sonuçlanan bir Elam ayaklanmas›ndan da bahsetmektedirler.

K›sa bir süre sonra Akkadlar, tüm Elam’› kesin olarak egemenlikleri alt›na almay›
baflarm›fllar ve baflta Susa olmak üzere tüm Elam co¤rafyas›n› Akkadlaflt›rm›fllard›r. 

Akkad Kral› Naram-Sin’in ölümünden sonra Elaml›lar birleflerek Akkadlara kar-
fl› baflar›l› olmufllar ve ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmifllerdir.

‹.Ö. 1750 tarihlerine do¤ru Zagros da¤lar›ndan inen Kaslar, Elam’daki son ha-
nedan olan Silhaha Hanedan›’na son vermifllerdir. 

‹.Ö. 1310 tarihlerinde Assur Kral›’n›n Kaslar’› a¤›r bir flekilde yenilgiye u¤ratma-
s›ndan Elaml›lar yararlanm›fllar ve ba¤›ms›z bir devlet kurmay› baflarm›fllard›r. Tab-
letlerde “Susa ve Anzan Kral›” unvan›n› tafl›yan Hubenimena zaman›nda güçlerini
art›rm›fllard›r. Bu baflar›lar›ndan dolay› da Hubenimena’ya ‹mparatorlu¤un Yüksel-
ticisi lakab›n›n verildi¤i görülmektedir. Bu dönemle ilgili elde edilen buluntular-
dan ülkenin fetihlerle geniflledi¤i, güvenlik ve refah içerisinde yaflad›¤› anlafl›lmak-
tad›r. Bu dönemde her türlü yaz›tta Elam dilinin kullan›lmas› da Elam kültürünün
geliflimi bak›m›ndan oldukça önemlidir. Yine bu dönemde Elaml›lar›n birçok sanat
eserini baflkentleri Susa’ya tafl›d›klar› görülmektedir.

‹.Ö. 12. yüzy›lda Elam’da baz› iç kar›fl›kl›klar yafland›¤› dönemde, Babil’de I.
Nabukadnezar gibi güçlü bir kral›n ortaya ç›kmas› Elam için bir flanss›zl›k olmufl-
tur. ‹.Ö. 1140 y›l›nda Babil’in güçlü kral› Elam’› tamamen ele geçirmifl ve Elam için
üç yüzy›ldan fazla sürecek bir karanl›k dönem bafllam›flt›r. Bu karanl›k dönemde
baz› küçük Elam beyliklerinin da¤lara çekilip yaflad›klar› ve ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ortala-
r›nda yeniden beliren Susa Krall›¤›’n›n çekirde¤ini oluflturduklar› söylenebilir.

‹.Ö. 8. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, ileride Ahamenid Devleti’ni kuracak olan Parsua
kabilelerinin kuzeyden Elam’›n güneydo¤usu boyunca yay›lmalar›, Elaml›lar›n
beyliklerinin birleflerek tekrar siyasal bir birlik kurmalar›na ortam haz›rlam›flt›r.

Fakat Assurlular, ‹.Ö. 745 - 727 y›llar› aras›nda Suriye ve Güneydo¤u Anado-
lu’yu fethettikten sonra yüzlerini Elam’a çevirmifllerdir. II. Sargon, yapt›¤› seferler-
le Elaml›lar› nüfuzu alt›na alarak küçük beyliklere bölmüfltür. Assurbanipal ise ‹.Ö.
653 y›l›ndaki savaflta Elaml›lar› tamamen egemenlik alt›na almay› baflarm›flt›r.
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Medler
Medler ‹ran’›n bat›, kuzey ve kuzey-
bat›s›nda bugünkü Tahran, Hemedan,
Isfahan’›n kuzeyi ve Zencan çevresin-
de yaflam›fl eski bir ‹ran halk›d›r. Bu
bölge eski Yunancada Media olarak
tan›mlanm›flt›r. Medlerin tarihi ve kö-
keni çok belirsizdir.

Bugünkü Hemedan’›n kuzeyinde
Ekbatana’da Elaml›lar›n Madapi dedik-
leri, ileride kurulacak olan Med Krall›-
¤›’n›n çekirde¤i olan Madalar yafl›yor-
lard›. Herodotos’un ›rk, âdet ve k›yafet-
çe Perslerden ay›rt etti¤i Madalar, ahla-
ki esaslara ba¤l›l›klar› ve din duygular›-
n›n güçlü olmas› bak›m›ndan kendilerini
Ariler yani asiller diye Perslerden ay›r›yorlar ve onlar› s›¤›nt› olarak görüyorlard›.
Fakat buradan da anlafl›laca¤› gibi Medler daha sonra Ön Asya tarihinde oldukça
önemli bir rol oynayacak olan Perslerle etnolojik ve kültürel bak›mlardan akrabay-
d›lar. Medlere ilk kez Yeni Assur Kral› III. Salmanassar’›n yaz›tlar›nda rastlanmak-
tad›r (‹.Ö. 835). Assur Kral› V. Samsi-Adad (‹.Ö. 823-811)’a ait bir yaz›tta ise Med-
lerle olan askerî anlaflmazl›klardan ve ilk kez Hanasiruka ad›nda tarihî bir kiflilik-
ten söz edilir. Yaz›ta göre Hanasiruka, Sagbita ad›nda bir kral flehrinde oturmakta-
d›r ve 1200’den fazla flehre hükmetmektedir. Bu k›sa tan›mdan Medlerin yerleflik
bir topluluk oldu¤u, göçebe olmad›klar› anlafl›lmaktad›r. Son y›llarda a¤›rl›k kaza-
nan görüfl Medlerin Assur Krall›¤›’n›n çöküflüne kadar bölgede bir krall›ktan ziya-
de, çok say›da küçük bölümlü yönetim birimleri ve derebeylikleri fleklinde bir ida-
ri yap›lanma sergiledikleridir.Buna göre Medler, Zagros Da¤lar›’ndan Hazar Deni-
zi’ne uzanan genifl bir idari bölgede, krallar taraf›ndan de¤il, fiehir Derebeyleri ta-
raf›ndan yönetilmektedir. Medlerin yaflad›¤› bölge Assur Krall›¤›’n›n y›k›lmas›na
kadar daima Assur krallar›n›n ilgi oda¤›nda olmufltur. Bafllang›çta Assur, çeflitli ke-
reler düzenledi¤i askerî seferler ile bölgenin do¤al zenginliklerini -özellikle atlar-
ele geçirirken, ‹.Ö. 8. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren eyaletler kurarak bölgeyi
sürekli olarak kontrol alt›nda tutmaya çal›flm›flt›r. 

‹.Ö. 7. yüzy›l›n son çeyre¤inde Yeni Assur Krall›¤›’n›n çöküflünde Medler etkin
bir rol oynam›flt›r. Bu dönemin politik olaylar› ile ilgili önemli bilgiler veren Ninive
Kroni¤i olarak adland›r›lan yaz›l› kaynaktan ö¤renildi¤ine göre, ‹.Ö. 615 y›l›nda
Medler ve Babilliler Assur’a karfl› birlikte hareket etmeye bafllam›flt›r. ‹.Ö. 614’te
Medler, tek bafllar›na Kyaksares (Umakistar) önderli¤inde en önemli Assur yönetim
merkezi olan Assur’u feth etmifllerdir. ‹.Ö. 612 y›l›nda ise fiehir Derebeyi yerine Kral
olarak hitap edilen Kyaksares önderli¤indeki Med ordular› ile Babil ordular› birle-
flerek Assur baflkenti Ninive’yi ele geçirmifl ve Yeni Assur Krall›¤›’n› y›km›fllard›r.

Mevcut yaz›l› kaynaklar›n ayr›nt›l› incelenmesi, Medlerin Ön Asya tarihinde sa-
dece Yeni Assur Krall›¤›’n›n y›k›l›fl› s›ras›nda politik aç›dan etkili bir güç oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Ancak kazan›lan baflar›lara ve siyasi güce ra¤men Medler sa¤-
lam yönetim yap›s›na sahip bir imparatorlu¤a dönüflmemifltir. Güçlü bir bürokrasi-
leri de oluflmam›flt›r.Kyaksares’in yönetimi, k›sa bir süre için Bat› ‹ran’daki halk top-
lulu¤unu egemenlik alt›na alan bir tür konfederasyon fleklinde tan›mlanabilir.Bu
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konfederasyonun devaml›l›¤› birlikte yap›lan ya¤ma seferleriyle sa¤lanm›flt›r. Assur
Krall›¤›’n›n topraklar›n›n büyük bir bölümü Babil’e kal›rken Medler Orta ve Do¤u
Anadolu topraklar›nda etkili olmufltur.

Kyaksares, K›z›l›rmak’a kadar Anadolu topraklar›n› egemenli¤i alt›na alm›flt›r.
Lidya Kral› Alyattes de kendisini Anadolu’nun tek hâkimi olarak gördü¤ünden K›-
z›l›rmak’a kadar gelen Med kral› ile aralar›nda 5 y›l sürecek bir savafl bafllar. Bu sa-
vaflta her iki taraf da kesin bir baflar› elde edemez. Savafl›n 6. y›l›nda gerçekleflen
tam günefl tutulmas› ile birdenbire gündüzün gece olmas› her iki taraf› da flaflk›n-
l›k içerisinde b›rak. (28 May›s 585). Bu durumu tanr›lar›n savafltan hoflnut olmad›-
¤›na dair bir iflaret sayan taraflar K›z›l›rmak’› s›n›r olarak kabul eden bir antlaflma
imzalayarak savafl› bitirdiler ve Alyattes’in k›z› ile Kyaksares’in o¤lu Astyages ev-
lendirilir (‹.Ö. 585). Fakat ayn› y›l içinde Kyaksares ölür ve yerine o¤lu Astyages
geçer. Astyages, k›z›ndan do¤acak bir çocu¤un kendi egemenli¤ine son verece¤in-
den endifle ederek, k›z› Mendane’yi rakip olabilecek bir Med prensi yerine, Med-
lerin afla¤› gördükleri Perslerin prensi Kambyses ile evlendirir. Bu evlilikten ‹ran
tarihinin en önemli karakterlerinden olan II. Kyros do¤ar.

II. Kyros’un ‹.Ö. 559 tarihinde yapt›rd›¤› an›tlar üzerindeki kabartmalarda ken-
disini “Büyük Akamenid Kral›” unvan›yla anm›fl olmas›, Medlere olan ba¤l›l›¤›n›
kopard›¤›n› ve ba¤›ms›z bir hükümdar olarak hareket etti¤ini göstermektedir. K›-
sa bir süre sonra II. Kyros Babillerle ifl birli¤i yaparak Med baflkenti Ekbatana’y›
ve bütün Med egemenlik alanlar›n› ele geçir. Böylece Medler, kendileriyle kültür
ve dil akrabal›¤› olan Perslere ‹.Ö. 550 y›l›nda boyun e¤mek zorunda kal›yordu.
Art›k köle Persler efendi, egemen Medler ise ba¤›ml› duruma düflmüfllerdi. Bu ta-
rihten sonra Medler yavafl yavafl Perslefltirildi. Mada dili yerine Pers dili yerleflme-
ye bafllad›. Fakat bütün bunlara ra¤men ‹ran Uygarl›¤›’n›n eski Elam ve Med Kül-
türü üzerine flekillendi¤i göz ard› edilmemelidir. Persopolis Saray›’na Ekbatana
Saray›’ndan, Pers dinine ise Med dininden pek çok unsur girmifltir. Perslerin böl-
gede ön plana geçmesiyle, ülkenin Aryanam (Arilerin ülkesi, Farsça’da ‹ran) ad›-
n› ald›¤›n› görmekteyiz.

Persler
Farkl› dillerde Parsalar, Furslar veya Persler olarak adland›r›lan Parsualar, Pasar-
gad boyunun Akamenid kolundan gelmektedir. ‹.Ö.2. biny›lda Hazar Gölü’nün
do¤usundan güneye do¤ru akan göç hareketiyle ‹ran’a gelmifllerdir. Ana yerleflme
yerleri ‹ran yüksek yaylas›n›n güneybat›s›nda Parsa ad›n› tafl›yan ve günümüzde
Fars eyaletine kafl›l›k gelen bölgedir.

Bafllang›çta Assur’a ba¤l› ve ayr› ayr› reislerin idaresi alt›nda kabile hayat› yafla-
yan Parsualar, daha sonra do¤udan gelen bask›lar sonucunda Susa flehrinin kuzey-
do¤usuna yerleflip, Assur bask›s›ndan kurtulmufl da olsalar çok geçmeden Medle-
rin egemenli¤ini kabul etmifllerdir.

‹.Ö. 700 y›llar›nda Parsualar›n bafl›nda Akamenid Hanedan›’na ismini veren
Akamenes ad›nda bir prens bulunuyordu. Pers ‹mparatorlu¤u kurulduktan sonra
bile hükümdarlar Ahamenes’i hanedanlar›n›n atas› olarak anm›fllard›r.

Pers ‹mparatorlu¤u’nun kurucusu olan kifli II. Kyros (‹.Ö. 559-530)’tur. II. Kyros,
Pasargad’da babas› Pers Prensi Kambyses’in yerine geçip Anflan prensi ilan edildi.
Bu dönemde Yak›n Do¤u üç büyük güç aras›nda bölünmüfl durumdayd›. Bunlar
Med, Babil ve Lidya devletleriydi. 

II. Kyros’un bafla geçti¤i s›rada anne taraf›ndan dedesi olan Med Kral› Astyages
halk›n ve ordunun kendisine olan ba¤l›l›¤›n› yitirmiflti. Bu durumdan yararlanan II.
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Kyros Astyages’in veziri ve Babil hükümdar› ile anlaflt›ktan sonra Medlerle yapt›¤›
savafl› kazand›. Böylece ‹ran’da Med Hanedanl›¤›’na son vererek Pers Hanedanl›-
¤›’n› kuran kifli oldu. Baflar›l› bir komutan, ileri görüfllü, enerjik bir devlet adam›
olan Kyros, k›sa süre içinde genifl topraklar› fethetmeye giriflti ve sonunda tek bir
kral›n hâkimiyeti alt›nda, çeflitli halklar›n oluflturdu¤u ve günümüzde tarihin ilk
dünya imparatorlu¤u olarak tan›mlad›¤›m›z hükümdarl›¤› kurdu.

Kyros, yaln›zca Med egemenlik alan›n› ele geçirmekle kalmam›fl, ‹.Ö. 546 y›l›n-
da Lidya’y› ve General Harpagos arac›l›¤›yla da Anadolu’nun Ege k›y›lar›ndaki Yu-
nan flehirlerini ele geçirmifltir. ‹.Ö. 539 y›l›nda ise Ön Asya’n›n son büyük devleti
olan Babil’i alm›flt›r. Bu zaferler II. Kyros’u tarihte örne¤ine pek az rastlad›¤›m›z bir
adalet anlay›fl›na yöneltmifltir. Kyros Assurlular taraf›ndan zulüm görmüfl, yurtlar›n-
dan ç›kart›lm›fl tüm kavimlerin, yurtlar›na dönmelerine izin vermifltir. Bu kavimle-
rin bafl›nda Assurlular›n ve Babillerin Kudüs’ten ve Filistin’den sürgün ettikleri Ya-
hudiler bulunuyordu. 

II. Kyros öldü¤ünde do¤uda Seyhun Irma¤›, bat›da Akdeniz, güneyde Basra Kör-
fezi ve güneybat›da ise M›s›r’a kadar uzanan bir imparatorluk b›rakm›flt›. Vasiyeti ge-
re¤i yerine büyük o¤lu II. Kambyses (‹.Ö. 530-522) geçti. II.Kambyses’in as›l hedefi,
tar›msal üretimin ve ticaret gelirlerinin fazlal›¤›yla ünlü olan M›s›r’d›. ‹.Ö. 525 y›l›nda
II. Kambyses M›s›r’› Pers ‹mparatorlu¤u’na kazand›rd›. Lidyal›lar da vergi göndererek
ba¤l›l›klar›n› bildirdiler. 

Fakat çok say›da ›rk›n bir arada bulundu¤u bu genifl co¤rafyay› tek bir bayrak
alt›nda uzun süre yaflatabilmek oldukça zordu. Pers (Ahamenid) ‹mparatorlu¤u ne
kadar h›zla kurulduysa, bir o kadar da h›zla da¤›lacakt›r.

Bu durumu dikkate alan II. Kambyses, M›s›r’›n yerel âdetlerine, protokolüne, di-
nine ve tanr›lar›na sayg› gösterdi. Kartacay› da fethetmek istediyse de baflar›s›z oldu.

II. Kambyses ‹.Ö. 522 y›l›nda ölünce I.Darius tahta ç›kt›. I. Darius’un hüküm-
darl›¤› (‹.Ö. 522-486) özellikle elde edilen yerlerin güvenlik alt›nda tutulmas›na ve
devletin iç örgütlenmesine yönelik olmufltur. Elde edilen yerlerin korunmas› konu-
sunda ‹skitlere karfl› baflar›s›z bir sefer yap›lm›fl, Ege Denizi’nin Trakya ve Make-
donya k›y›lar› ele geçirilmifl, Bat› Anadolu’da özellikle Milet ve Efes’te Perslere kar-
fl› ç›kan isyanlar fliddetle bast›r›lm›fl ve Hindistan üzerine sefer düzenlenerek ‹ndus
bölgesi egemenlik alt›na al›nm›flt›r.

Devletin iç örgütlenmesi konusunda ise, ülke 23 satrapl›¤a ayr›lm›fl, yollar ge-
lifltirilmifl, Nil Irma¤›’ndan K›z›ldeniz’e aç›lan kanal tamamlanm›fl, vergi sistemi ve
maliye düzenlenmifl, tek bir para sistemi kurulmufl ve sanat teflvik edilmifltir.

Darius’un kendinden sonraki krallara da miras b›rakaca¤› bat›y› fethetme iste¤i
belki de imparatorlu¤un sonunu haz›rlayan en önemli faktörlerden biri olmufltur.
Bu ba¤lamda gerçekleflen en önemli olaylardan biri ‹.Ö. 490 y›l›ndaki Maraton Sa-
vafl›’d›r. Pers ordusu bu savaflta say›ca kendinden oldukça az olan Atinal›lara ye-
nilmifl ve bu yenilginin etkisi tüm imparatorlukta hissedilmifltir.

Darius’un ölümünden k›sa bir süre önce M›s›r’da isyan patlak vermifl ve bu isyan
dört y›l u¤rafl›larak o¤lu Kserkses zaman›nda zorlukla bast›r›labilmifltir (‹.Ö. 484). 

Kserkses (‹.Ö. 486-465), isyanlar› bast›rd›ktan hemen sonra ‹.Ö. 481 y›l›nda ül-
kenin dört bir yan›ndan askerleri Kapadokya’da toplayarak Eski Yunan Tarihine
Pers Savafllar› olarak geçen Yunanistan’a sefer haz›rl›¤› yapmaya bafllam›flt›r. Top-
lanan bu ordunun tarihin o döneme kadar gördü¤ü en büyük ordu oldu¤u bilin-
mektedir. Ordu Çanakkale’ye geldi¤inde gemilerden bir köprü oluflturularak as-
kerler karfl›ya geçirilmifltir. Termopilai ve Salamis savafllar›ndan sonra Plataya gali-
biyeti ile Yunanistan Pers istilas›ndan kesin olarak kurtulur (‹.Ö. 479).
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alt›nda tutulurdu.



Kserkses halefine, Avrupa’dan umudunu kesmifl, dünya imparatorlu¤u kurma
planlar› baflar›s›z olmufl, d›flar›da ve içeride eski gücü kalmam›fl olan bir impara-
torluk b›rakm›flt›.

Kserkses’in yerine geçen I. Artakserkses (‹.Ö. 466-424/423), döneminde ‹.Ö.
449 y›l›nda yap›lan Kallias Anlaflmas› ile Bat› Anadolu’daki kentler Perslere kar-
fl› ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar. 

II. Darius (‹.Ö. 423- 405/404) ve II. Artakserkses (‹.Ö. 404-359) dönemlerinde
diplomasi ve büyük parasal olanaklar sayesinde Pers Devleti’nin Yunan dünyas›n-
daki koflullar üzerindeki etkisi büyük olmufltur. Bu s›rada Yunanl›lar› ikiye ay›ran
ve uzun zaman u¤raflt›ran Peleponnes Savafllar› ad› verilen bir iç savafl bafllam›fl ol-
masayd›, Pers ‹mparatorlu¤u satraplar›n birbirini takip eden isyanlar›yla daha bu
dönemde parçalanabilirdi.

Pers hükümdarlar›, giderek artan bir dizi isyanla mücadele etmek zorunda kal-
m›fllard›r. Pers Devleti’nin bat›s›n›n bütününde II. Darius’a karfl› satraplar isyan›;
Genç Kyros’un II. Artakserkses’e karfl› giriflti¤i devlet yönetimini ele geçirme giri-
flimi; III.Artekserkses (‹.Ö. 359-338)’e karfl› Anadolu ve Fenike bölgelerinde girifli-
len büyük isyanlar devleti temellerinden sarst›.

Ayr›ca Pers sülalesinin de kendi içinde giderek zay›flad›¤› görülüyordu. III.
Darius (‹.Ö. 336-330), Bat› Anadolu’da baz› baflar›lar kazand›ysa da, Pers Dev-
leti’ne karfl› büyük bir fetih hareketine giriflen Büyük ‹skender’e karfl› Granikos
(‹.Ö. 334), ‹ssos (‹.Ö. 333) ve Gaugamela (‹.Ö. 331)’da yenilmifl ve ‹.Ö. 330 y›-
l›nda öldürülmüfltür. Pers ‹mparatorlu¤u bunun üzerine tamam›yla Büyük ‹s-
kender’in eline geçmifltir.

Bununla birlikte bu devletin yönetim mekanizmas›n›, d›fl politikada sert fakat
içte toleransl› ve hiçbir flekilde totaliter olmayan sistemi Büyük ‹skender de benim-
semifltir. Bu durum Pers sisteminin önemini göstermektedir. Tüm Ön Asya ve M›-
s›r’› kapsayan çok genifl bir alan›n uygarl›k aç›s›ndan birlefltirilmesi, bu alan için-
deki iliflkilerin gelifltirilmesi, bireylere ve topluluklara verilen özgürlük daha sonra-
ki Hellenistik sistem için uygun ortam› haz›rlayan Pers Dönemi koflullar› olmufltur.

‹RAN UYGARLIKLARI
Arkeoloji ve tarih araflt›rmalar›n›n bugünkü verilerine göre Avrupa henüz Paleoli-
tik Ça¤’› yaflarken ‹ran, bak›r› kullanmas›n›, hayvanlar› evcillefltirmesini, topraktan
faydalanmas›n› biliyordu.

Elam Uygarl›¤› 
‹ran’daki ilk devlet olarak bahsetti¤imiz Elaml›larda uygarl›k Mezopotamya ile para-
lel olarak geliflmifltir. 

Elaml›lar, Akkadlarla iliflkilerinin artt›¤› dönemde bile Sami ›rk›n özellikleri-
ni çok fazla benimsememifllerdir. Samiler kad›na herhangi bir hak tan›mad›kla-
r› hâlde, Elaml›lar kad›n› erkek kadar ve hatta ondan üstün haklara sahip olarak
görmüfllerdir.

‹.Ö. 2. biny›l›n bafl›nda Elam ülkesinde Silhaha Hanedan› feodalite temeline da-
yal› bir devlet flekli kurmufltur. Buna göre hanedan›n en büyük kiflisi kral olarak
tan›n›yor, di¤er merkezlerin bafl›nda da yine bu hanedana ba¤l› prensler bulunu-
yordu. Bafl kral Sukkalmah unvan›yla an›l›yor, di¤er prenslere ise Sukkal unvan›
veriliyordu. Elam’da kutsall›k bireylere de¤il hanedana ait say›l›yordu. Krallar ve
prensler hem din adam› hem de yönetici olarak kabul ediliyordu ve krallara tanr›-
n›n vekili gözüyle bak›l›yordu.
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Elam’da askerî ve mülki idare birbirinden ayr›yd›. Ama kral her iki idarenin de
bafl› durumundayd›. Kral›n yan›nda Dörtler Kurulu ad› verilen bir dan›flma meclisi
vard›. Önemli devlet iflleri görüflülürken kral da bu kuruma baflkanl›k ederdi.

Elaml›larda hanedan kutsal
say›ld›¤›ndan tahta vâris olabil-
mek için baba gibi annenin de
hanedandan olmas› gerekiyor-
du. Bu nedenle tahta ç›kacak
prensler, birbirleriyle evlenen iki
kardeflin çocuklar› oluyordu.
Elaml›larda kad›n erkek eflit po-
zisyondayd› ve sosyal yaflamlar›
evle s›n›rland›r›lmam›flt›. Ortak-
l›k yapar, antlaflmalar, sözleflme-
ler yapar, hâkimlik eder, köle ve
cariye sat›n alabilirlerdi. En eski
Elam belgelerinde hükümdar›n
ad›yla birlikte, annelerinin, k›z-
lar›n›n ve k›z kardefllerinin adla-
r› da görülmektedir.

Düflüncelerin ve duygular›n birtak›m iflaretlerle belirtilmesi Elam’da oldukça er-
ken bir dönemde bafllam›flt›r. Elam ve Sümer yaz›lar›n›n ayn› kökenden ç›kt›¤› sa-
n›lmakla birlikte farkl› flekillerde geliflti¤i bilinmektedir. Sonralar› Elaml›lar Sümer
yaz›s›n› benimsediklerinden, do¤al olarak kendi yaz›lar› çok fazla geliflememifltir.
Proto-Elamit yaz›tlar›n›n incelenmesiyle ortaya ç›kan verilere göre Elam dili bitifl-
ken bir dildi ve bu aç›dan Hint-Avrupa dillerinden ayr›l›yordu. 

Elam’da oldu¤u gibi ‹ran’›n farkl› yerlerinde yap›lan kaz›larda ortaya ç›kan bu-
luntulara göre, baz› a¤açlar›n, bitkilerin ve hayvanlar›n kutsal say›ld›¤› ve bunlar-
dan baflka aya, günefle ve y›ld›zlara da tanr› gözüyle bak›ld›¤› kabul edilmektedir.
Natürizm olarak adland›r›lan bu aflama ‹ran’daki dinsel düflünüflün ilk aflamas›d›r.
‹ran’daki dinsel düflünüflün ikinci aflamas› olarak karfl›m›za yar› insan yar› hayvan
fleklinde betimlenen tanr›lar ç›kmaktad›r. Özellikle insan bafll› aslan vücutlu tanr›-
lar buna örnek gösterilebilir.Üçüncü aflamada ise, tanr›lar art›k insan fleklinde
düflünülmeye ve onlara özelliklerine, rollerine göre isimler verilmeye bafllanm›flt›r.

Çok tanr›l› dinsel inanca sahip olan Elaml›larda en üstün durumda olan iki tanr›
vard›. Bunlar, Humban ve ‹nfluflinak’t›. Bir de Ana Tanr›ça olarak kabul edilen Kiri-
rifla adl› bir tanr›ça bulunmaktayd›. Kiririfla, Babil büyük tanr›s› Marduk’la bir tutulan
tanr› Humban’›n kar›s›yd›. Elaml›lar›n ayn› zamanda Sümerlerin tanr›lar›na da sayg›
gösterip, tap›nd›klar› bilinmektedir. Elaml›lar her tanr›n›n ad›na büyüklü küçüklü
pek çok tap›nak infla etmifller ve krallar da bunu en önemli görevleri saym›fllard›r.

Elam co¤rafyas›nda yap›lan kaz›larda ortaya ç›kan buluntular, bize Elaml›lar›n
sanat ve ticarette ne kadar ileri gittiklerini de göstermektedir. Alt›ndan, gümüflten,
kurflundan yap›lm›fl gerdanl›klar, heykeller, bilezikler, tunç i¤neler, madalyonlar,
sanattaki ilerlemenin göstergeleridir. Fil difli eflyalar›n varl›¤› o tarihlerde Hindistan
ile olan ticaretin geliflmifl oldu¤unu, sedeften eflyalar Basra Körfezi çevresiyle ilifl-
kilerin ilerlemifl oldu¤unu, kabartmalar ise sanatkârl›¤›n geldi¤i düzeyi göstermek-
tedir. Susa kaz›lar›n›n ortaya ç›kard›¤› bu sanat eserlerinin yan› s›ra, tanr›lar için ya-
p›lan tap›naklar ise mimarl›ktaki ilerlemeyi belirtmektedir.
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Pers Uygarl›¤›

Devlet Örgütlenmesi
Pers ‹mparatorlu¤u’nun ömrü k›sa olmakla beraber, genifl bir alanda, çok say›da
halk› yönetmek için otoriter ama adaletli bir yönetim sistemi kurduklar› bilinmek-
tedir. Baflkent Persepolis’te bulunan binlerce tablet, Pers ‹mparatorlu¤u’nun çok
ayr›nt›l› bürokratik ve merkezî bir yap›lanmaya sahip oldu¤unu gösterir. Eskiça¤
dünyas›n›n o güne kadar gördü¤ü en düzenli ve büyük imparatorlu¤unu kurup çe-
flitli ›rklar›, dinleri ve dilleri bir arada toplayabilmelerinde, ortaya koymufl oldukla-
r› yönetim tarz›n›n oldukça büyük etkisi oldu¤u aç›kt›r.

Persler her ulusu kendi içinde serbest b›rakarak bir konfederasyon yaratm›fllar-
d›r. Konfederasyonda tüm imparatorluk tek bir temele dayan›yordu. Bu temel, ba-
fl›nda tanr› Ahuramazda’n›n vekili olan büyük bir krala ve hanedan›na duyulan
ba¤l›l›kt›. Pers kral›, M›s›r firavunlar› gibi yeryüzündeki bir tanr› de¤ildi. Fakat Ahu-
ramazda’n›n yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip bir hükümdard›.

Baflta satraplar, komutanlar ve tüm memurlar olmak üzere imparatorlu¤un tüm
halk›, kral›n kuluydular. Pers Hanedan›’nda krall›k babadan büyük o¤ula geçiyor-
du. Ama büyük o¤lun annesinin asil olmas›na ve çocu¤un babas›n›n krall›¤› döne-
minde do¤mufl olmas›na dikkat ediliyordu. Kral›n yetkileri s›n›rs›z olmakla birlik-
te, devlet ifllerinde söz sahibi olan yedi büyük Pers ailesinin reislerinden oluflan bir
dan›flma kurulu bulunmaktayd›. Gerekli görülen durumlarda bu kurula satraplar
da ça¤›r›l›yordu. Kral, eyaletlere bölünen imparatorlu¤u, tayin etti¤i genel valilerle
yönetiyordu. Sürekli olarak kontrol etmek flart›yla, eyaletlerdeki yönetimi satrap
ad› verilen bu kiflilere b›rakm›fl olan kral, baflkentte (Persepolis) bulunmaktayd›.
Adalet ifllerinin yürütülmesiyle ilgilenmek ve para basmak gibi yetkiler de kral›n
elindeydi. Ba¤l› olan krallar da Pers kral› ad›na para bast›r›yorlard›.

Ahuramazda’n›n adaletini uygulamakla görevli oldu¤undan en yüksek hâkim
konumunda yine kral bulunuyordu. Devlet ve kendisine karfl› ifllenen suçlara o ba-
kar, geri kalan davalara bakmalar› için ise seçti¤i yarg›çlar› görevlendirirdi. Eyalet-
lerde ise bu konuda kral› satraplar temsil eder fakat o bölgenin yerel gelenekleri-
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ne de önem verirlerdi. Satraplar ayn› zamanda o bölgenin güvenli¤ini sa¤lama ve
y›ll›k vergileri toplama ifllemini de yürütüyorlard›.

Yönetim ve adalet teflkilat›n›n bafl› olan kral, ordular›n da baflkomutan›yd›. Sa-
vafllarda ordunun merkezinde bulunur ve bu görevi fiilen yerine getirirdi. Fakat
devletin gerilemeye bafllad›¤› dönemde krallar bu görevi generallerine b›rakmaya
bafllam›fllard›r.

Medlerin saray teflkilatlar›n› Assur ve Babilden, Perslerin de Medlerden ald›kla-
r› kabul edilmektedir. Dolay›s›yla Persepolis Saray›, Nineve, Babilonya ve Ekbata-
na saraylar›na oldukça benzerlik göstermektedir. Fakat Pers saraylar›n›n büyüklük
ve ihtiflam bak›m›ndan daha üstün oldu¤u araflt›rmalarla ortaya ç›kar›lm›flt›r. Pers
saray›nda kral›n hizmetinde birçok memur bulunmaktad›r. Bunlardan en önemli-
leri, muhaf›z k›talar›n›n komutan› ve had›m a¤as› idi. Bunlardan sonra gelen saray
memurlar›, baflkâtip, sofrac›bafl›, flerbettar, kap›c›bafl› gibi krallar›n özel hizmetleri-
ni yapan görevlilerdir. Görüldü¤ü üzere Persler, pek çok konuda oldu¤u gibi sa-
ray teflkilat›nda da baflta Türk-‹slam dünyas› olmak üzere dünyan›n çeflitli devlet-
lerini etkileyeceklerdir.

‹mparatorluk s›n›rlar› içindeki halk, üç
s›n›fa ayr›l›yordu. Bunlar; egemen olan
halk, fethedilen ülkelerdeki halk ve s›n›r
boylar›ndaki halkt›. Egemen halk, kendi-
lerini tüm kavimlerin efendisi olarak gö-
rüyor ve idare organizasyonunu da elle-
rinde tutuyordu. Medlerin vârisi olan
Persler ilk bafllarda onlar› örnek alm›fllar-
sa da imparatorluk s›n›rlar› geniflledikten
sonra daha düzenli ve genifl bir idare or-
ganizasyonu oluflturmufllard›r. Satrapl›k
sisteminin Büyük Kyros Dönemi’ndeki
durumu konusunda fazla bir fley bilinme-
mektedir. I. Darius döneminde impara-
torluk, satrapl›klara göre yirmi mali böl-
geye ayr›lm›fl, her birine yerel güçlerine göre vergi konulmufltur. Yaln›z, Perslerin
yaflad›¤› bölgeler ve özellikle yedi büyük Pers ailesi vergiden muaf tutulmufllard›.
Al›flveriflte ve vergilerin toplanmas›nda para birimine duyulan gereksinim ilk bafl-
larda bu¤day, arpa taneleri veya alt›n, bak›r, gümüfl gibi maden külçeleri ile karfl›-
lanm›flt›r. Lidya Kral› Kroisos’un ilk kez kendi ad›na madenî para bast›rmas›n› Da-
rius da örnek alarak, kendi ad›na dareikos ad› verilen alt›n paralar, siglos medikos
denen gümüfl paralar bast›rm›fl ve bütün imparatorlu¤a yaym›flt›r.

Darius, satrapl›klar› da yeniden düzenlemifltir. Bu düzenlemede satraplar›n za-
manla ba¤›ms›zl›¤a yönelmeleri olas›l›¤›n› önlemek amac›yla mülki idare ile aske-
rî komutanl›k tek kiflinin yetkisinden al›nm›flt›r. Buna göre her satrapl›kta birbirin-
den ba¤›ms›z, her biri saraydan atanan ve genellikle Pers ya da Med soylular› ara-
s›ndan seçilen 3 büyük memur bulunuyordu. Satraplar›n yan›nda bir genel yaz-
man, karanos ad› verilen bir komutan ve her y›l satrapl›klar› denetleyerek rapor
veren memur bulunmaktayd›. Satraplar›n en önemli görevlerinin bafl›nda vergileri
zaman›nda toplamak gelmektedir. ‹ç düzenin korunmas›, güvenli bir ulafl›m›n sa¤-
lanmas›, tar›m›n korunmas› ve güçlendirilmesi de satraplar›n görevleri aras›ndad›r.
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Ordu
En üst kademesinde baflkomutanl›k s›fat›yla kral›n bulundu¤u güçlü Pers ordu-
sunun temelini Persler, Medler ve Susal›lardan oluflan muhaf›z ordusu olufltur-
maktayd›. Bu ordu 2000 süvari, 2000 piyade ve 10.000 seçkin askerden oluflu-
yordu. Bunlardan baflka satraplar›n da kendi eyaletlerinde ayr› birer ordular›
bulunuyordu.

‹ranl›lar denizci bir kavim de¤ildirler. Fakat Persler, tüm Anadolu’ya, Mezopo-
tamya’ya ve M›s›r’a egemen olunca güçlü bir donanmaya gereksinim duymufllar-
d›r. Persler ilk deniz güçlerini Fenike bölgesini fethettiklerinde elde etmifllerdir.
Daha sonra M›s›r’›n da fethedilmesiyle Perslerin donanma gücü daha da artm›flt›r.
Persler, Egelilerden ve Yunanl›lardan yetenekli baz› denizcileri hizmetlerine ala-
rak, Bo¤azlar, Karya ve ‹yonya tersanelerinde gemiler yapt›rm›fllard›r.

Persler askerî bir devlet olduklar›ndan yollara çok büyük önem vermifllerdir.
Bu yollardan en uzunu ve önemlisi Herodotos’un Kral Yolu ad›n› verdi¤i, Bat›
Anadolu içlerinden ‹ran’ a kadar uzanan yoldu. I. Darius taraf›ndan kurulan yol,
Lidya baflkenti Sardis’ten bafllayarak Frigya üzerinden K›z›l›rmak’a, oradan Tokat,
Sivas ve Malatya yoluyla F›rat’a oradan da ‹ran’a do¤ru uzanmaktayd›. Herodo-
tos’un verdi¤i ölçülere göre Kral Yolu yaklafl›k 2.500 km uzunlu¤unda olup 90
günlük bir yolculukla al›nabilmekteydi. Yol boyunca kervansaray niteli¤inde ko-
naklama yerleri bulunmaktayd›. Bu yol ticaret yaflam›n› canland›rm›fl ve Anadolu
karayolu ticareti önem kazanm›flt›r. Kara ve deniz ticareti imparatorlukta oldukça
önemli bir yere sahipti. Kafkasya bölgesi köle ve cariye deposu görevi görmektey-
di. Babil ve Assur bölgelerine kumafl, silah, hal›, kilim, alt›n ve gümüfl eflyalar ih-
raç ettikleri gibi ‹yonya ve Lidya’dan demir aletler, Fenike’den boya, M›s›r’dan ke-
ten, Habeflistan’dan fil difli, Arabistan’dan ise baharat ithal ediliyordu. Mezopotam-
ya, M›s›r ve Anadolu ise imparatorlu¤un tah›l ambarlar›yd›lar.
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Din
Pers krallar›, egemen olduklar› toplumlar›n dinine büyük bir tolerans tan›m›fl, her
ulus kendi dininde ve ibadetinde serbest b›rak›lm›flt›r. Bununla birlikte Perslerin
esas dinsel inan›fllar› konusu pek iyi bilinmemektedir. I. Darius ile bafllayan Pers
dini ile ilgili kay›tlara göre, Perslerin devletlerine verdikleri yeni düzen Zoroaster
ya da Zerdüflt ad›n› tafl›yan bir düflünürün etkisi alt›nda bulunmaktad›r. Zerdüflt di-
ni de denen bu dinde Ahuramazda tek tanr›d›r. ‹smi tam olarak çevrildi¤inde
Ahuramazda, bilgeli¤in hükümdar› anlam›na gelmektedir. Olas›l›kla ‹.Ö. 6. yüzy›l-
da ortaya ç›kan bu din, herkesi yalana karfl› savaflmaya ça¤›r›yordu. Persler, gözle
görülmeyen bir varl›k olan Ahuramazda için tap›nak ya da heykeller yapmam›fllar-
d›r. Tap›n›m bir rahibin yönetiminde yüksek da¤ bafllar›ndaki atefl sunaklar› önün-
de gerçeklefltirilirdi. Bu dinde atefl temizli¤in temsilcisi idi. Atefl kültü, Pers etkisi
ile Anadolu’ya da girmifltir. Pers dininde Ahuramazda’n›n yan›nda iki tanr› daha
onurland›r›lmaktad›r: Anahita (Anaitis) ve Mithra. Anahita, aflk, do¤urganl›k ve
bereket tanr›ças›d›r ve Anadolu Ana Tanr›ças› ile akraba say›l›r. Mithra ise her fley-
den önce ›fl›k tanr›s›d›r, ayr›ca bereket tanr›s› ve savafl tanr›s› olarak da önemli bir
etkiye sahiptir. Seferleri korur ve krall›k anlaflmalar›na kefil olurdu. 

Dil ve Yaz›
Akamenidler Dönemi’ndeki dil, bugün eski Pers dili denilen lehçedir. Bu lehçenin
Sanskrit yani Rid-veda ve Auseta dilleriyle beraber proarien denilen ortak bir kay-
na¤a ba¤l› oldu¤u ileri sürülmektedir. Bu dilin yaln›zca resmî yaz› dilinde kullan›l-
d›¤›, halk aras›nda kullan›lan dilin daha sade oldu¤u kabul edilmektedir. Persler
Ön Asya’da çivi yaz›s›n› kullanan uluslar›n sonuncusudur. Pers çivi yaz›s›, Babil,
Assur ve Elam yaz›lar›ndan al›nm›fl olan 41 hece iflaretinden oluflur.

Mimari ve Sanat
Genifl bir hâkimiyet alan›na sahip olan Pers ‹mparatorlu¤u’nda befl resmî baflkent
vard›. Bunlardan üçü, Büyük Kyros taraf›ndan fethedilen, daha önceki krallar›n
himayesindeki kentlerdi. Bunlar Med Krall›¤› kral kenti Ekbatana, Elam Krall›¤›
baflkenti Susa ve Babil ‹mparatorlu¤u baflkenti Babil’di. Di¤er baflkentler ise Pa-
sargad ve Persopolis idi. Pers krallar› bu flehirlere çok önem vermifl ve büyük çap-
l› imar faaliyetleri gerçeklefltirerek her birini imparatorlu¤a yak›fl›r ihtiflaml› yerle-
flim merkezlerine dönüfltürmüfllerdir. Özellikle Pers dininde tap›nak olmamas›,
flehirlerde mimari geliflimi saray yap›m›na yöneltmifltir. ‹mparatorlu¤un zenginli-
¤i, Perslerin yönetti¤i dünyan›n her köflesinden getirilen malzemeler ile yap›lan
heybetli ve gösteriflli saraylardan da anlafl›l›r. Bu saraylar, an›tsal ölçekli birkaç gi-
rifli olan, genifl iç avlular› ve apadana olarak tan›mlanan içten ve d›fltan sütunlar-
la çevrili resmî kabul salonlar›na sahip büyük komplekslerdi. Girifller, avlular ve
kabul salonlar› an›tsal ölçekli kabartma ve heykeller ile süslenmekteydi. Bu süs-
lemelerde koruyucu yar› tanr›sal figürlerin yan› s›ra kral›n kendi simgeleri de kul-
lan›lm›flt›r. Krallar›n mezarlar› da bu resmî saray alanlar›na yap›lmaktayd›. Pers
mimarisinin M›s›r’dan yo¤un bir flekilde etkilendi¤i ve onlar›n tap›naklarda uygu-
lad›klar› sütunlu mimariyi saraylar›nda uygulad›klar› bilinmektedir. Pers sanat›n›n
orijinal yan›, yabanc› sanatlardan al›nan unsurlar›n birlefltirilerek ahenkli bir flekil-
de uygulanmas› ve eserlerin ola¤anüstü büyük olmas›d›r.

Pers dinindeki bafll›ca tanr›lar kimlerdir ve özellikleri nelerdir?
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Orta Asya’n›n co¤rafi s›n›rlar›n› tan›mlay›n›z.

Kuzey’de Ural Da¤lar›ndan bafllay›p Altay Da¤la-
r›’n› geçerek, Kingan Da¤lar›’na kadar uzanan hat
ile, güneyde Himalayalar ve Pamir Yaylas› üze-
rinde Hazar Denizi’ne ulaflan hat aras›nda kalan
bölge Orta Asya’n›n s›n›rlar›n› oluflturmaktad›r.

Hunlar’dan önceki Orta Asya kültür merkezleri-

ni aç›klay›n›z.

Afenesyevo-Andronovo-Karasuk ve Tagar ilk Orta
Asya kültür merkezleri olarak kabul edilmektedir.

Asya Hun Devleti’nin kurulufl, geliflim ve y›k›l›fl

sürecini aç›klay›n›z.

Asya Hun Devleti, Teoman taraf›ndan kurulmufl;
ancak gerçek devlet kimli¤ine Mete Han zama-
n›nda ulaflm›flt›r. Mete’nin o¤lu Ki-ok zaman›nda
güçlü devlet imaj›n› korumufl; ancak ‹.Ö. 51’de
Çi-Çi ve Ho-han-yeh kardefller zaman›nda bö-
lünme tehlikesi geçirmifl, bu olumsuz gidifl ‹.S.
48’de resmî bölünmeyle ve ‹.S. 216’da devletin
y›k›lmas› ile sonuçlanm›flt›r.

Hunlardan sonraki dönemde Orta Asya’n›n si-

yasi yap›s›n› de¤erlendiriniz.

Hunlar›n ‹.Ö. 3 yüzy›lda y›k›lmas›ndan sonra,
Orta Asya’ya egemen olan hiçbir devlet bu böl-
ge de tam bir istikrar sa¤layamam›flt›r. 552’de
Gök-Türk Devleti kurulduktan sonra k›sa süreli
de olsa bölgedeki istikrars›zl›¤› ortadan kald›r-
m›flt›r. 582 y›l›nda Gök-Türkler Do¤u ve bat› Gök-
Türkleri olarak iki ayr› devlet haline gelmifltir.
630-680 y›llar› “Çin Esareti Dönemi” olarak ad-
land›r›l›r. 681 y›l›nda II. Gök-Türk devleti kurul-
mufltur. Kapgan Ka¤an (692-716) döneminde
Gök-Türkler Orta Asya’da çok önemli bir güç ha-
line gelmifltir. 744 y›l›nda Uygur Devleti kurul-
mufltur ve bölgede önemli bir güç haline gelmifl-
tir. 821 tarihinden sonra Uygur Devleti zay›flaya-
rak y›k›lma sürecine girmifltir.

Asya Hun ‹mparatorlu¤u’nun kültür ve uygarl›-

¤›na ait temel kavramlar› aç›klay›n›z.

Orta Asya’da toplumsal temel aileye dayanmak-
tayd›. Ailelerin birleflmesiyle uruglar, bunlar›n
birleflmesi ile de boylar oluflurdu. Boylar›n ba-
fl›nda boy beyleri bulunurdu. Boylar›n bir araya
gelmesi budunu olufltururdu ki bunlar›n da ba-
fl›nda fiad, Yabgu ve ‹lteber gibi unvanlara sahip
yöneticiler görev al›rd›. En son aflamay› ise ba-
fl›nda Ka¤an, Han ya da Hakan unvan› tafl›yan
hükümdarlar›n bulundu¤u il (devlet) oluflturur-
du. Asya Hun Devleti temel geçim kayna¤› ola-
rak hayvanc›l›¤› benimsemifl olmas›na ra¤men
ayn› zamanda tar›m, avc›l›k,bal›kç›l›k,madencilik
ve dericilik ile ticaret alan›nda da ekonomik fa-
aliyetlerde bulunulmufltur. Büyük ve küçükbafl
hayvan yetifltiren Türkler, madencilik konusun-
da da özellikle demir ifllemecili¤inde ileri düze-
ye ulaflm›fllard›r.Devlet yönetiminde, egemenli-
¤in kayna¤›n› Gök Tanr› oluflturmaktayd› ve
onun Kut verdi¤ine inan›lan kifli ka¤an olurdu.
Yan›nda Hatun ve Toy Meclisi ile devlet yöneti-
mini sa¤lard›. Ordu genellikle atl›lardan oluflur-
du. Sürekli ordu bulunduran Hunlarda paral› as-
kerlik görülmezdi. Asya Hun Devleti’nde üç tip
inanç  benimsenmifltir. Bunlar, Do¤a güçlerine
inanma, Atalar kültü ve di¤er ikisinde temel olufl-
turan Gök Tanr› inanc›d›r.

‹ran’›n co¤rafi s›n›rlar›n› Elam, Med ve Pers dö-

nemlerindeki siyasi ve kültürel geliflmeleri ö¤re-

neceksiniz.

‹ran, Dicle Irma¤›’n›n do¤usundaki da¤lardan Af-

ganistan’a kadar uzanan, kuzeyde Hazar Gölü ve

Harezm Bölgesi, güneyde Umman Denizi, güney

bat›da Basra Körfezi ile çevrili bir co¤rafya üzerin-

de yer alm›flt›r. ‹ran topraklar›nda tarih boyunca,

Elamlar, Medler ve Persler egemenlik kurmufltur.

Perslere son veren Büyük ‹skender’in bir süre ege-

menli¤inde kalan ‹ran’da daha sonra Hellenistik

krall›klardan Selevkos Krall›¤› kurulmufltur. Elam-

lar›n özellikle ‹.Ö. 3. biny›lda Avar ad›yla kurulan

yerleflmeden itibaren siyasal bir birlik meydana

getirmeye bafllad›klar› görülmektedir. Sonraki de-

virlerde Akkadlarla siyasal mücadeleye giriflmifl-

ler, bir süre Akkad egemenli¤inde kal›p daha son-
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ra ba¤›ms›zl›klar›na kavuflmufllard›r. Ancak ‹.Ö.

653’te Assurlular Elaml›lar› y›km›fllard›r.
Medler bugünkü ve Tahran, Hemedan, Isfahan’›n
kuzeyi, Zencan çevresinde yaflam›fl eski bir ‹ran
halk›d›r. Özellikle Assurlular ile yapt›klar› müca-
deleler, onlar›n uzun süre ba¤›ms›z bir devlet ol-
mas›n› engellemifltir. Assurlulara karfl› üstünlük
kuran Medler, bu devleti y›kt›ktan sonra geniflle-
me alan› olarak kendisine Anadolu’yu seçmifl,
‹.Ö. 591-585 y›llar› aras›nda Lidyal›lar ile savafl-
m›flt›r. Ancak ‹.Ö. 550’ de ‹ran’da egemenlik Pers-
lere geçmifltir. Persler, Pasargad boyunun Aka-
menid kolundan gelmektedir. Bafllang›çta Elam -
Assur savafllar›nda Elaml›lar›n yan›nda olan Pers-
ler, daha sonra Elaml›lar ile siyasi mücadeleye
girmifllerdir. Bir süre Med hâkimiyeti alt›nda ya-
flad›klar›n› bildi¤imiz Persler, imparatorlu¤un ger-
çek kurucusu kabul edilen II. Kyros ile yükselifle
geçmifltir. Med Hanedan›’na son veren II. Kyros
ayn› zamanda Anadolu’da Ege k›y›lar›na kadar
ulaflarak imparatorlu¤un s›n›rlar›n› geniflletmifltir.
II. Kambyses zaman›nda M›s›r, I. Darius zama-
n›nda Makedonya k›y›lar› ele geçirilmifl, Hindis-
tan’a sefer düzenlenmifltir. Ancak III. Darius Dö-
nemi’nde, Büyük ‹skender ile yap›lan üç savafl
Pers ‹mparatorlu¤u’nun sonu olmufltur.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, Asya Hun Devleti öncesi
Orta Asya kültür merkezleri içerisinde yer almaz?

a. Karasuk
b. Tagar
c. Afenesyevo
d. Tel-Amarna
e. Andronovo

2. Afla¤›dakilerden hangisi Orta Asya’da ekonomik fa-
aliyetlerin flekillenmesinde di¤erlerine göre daha etki-
li olmufltur?

a. Hukuk
b. Co¤rafya
c. Din
d. Siyasal Yap›
e. S›n›fl› Toplum Anlay›fl›

3. Afla¤›dakilerden hangisi Hunlardan önceki Orta As-
ya tarihi ve kültürüne ait de¤ildir?

a. Terek
b. Kaoche
c. Batik
d. Tar›glak
e. Kümbet

4. Afla¤›dakilerden hangisi, Türk Devletlerinde hüküm-
darlar›n kulland›klar› ünvanlar aras›nda yer almaz?

a. Yabgu
b. ‹lteber
c. Il›mga
d. fianyü
e. Ka¤an

5. 630-680 y›llar› aras› Orta Asya tarihinde ne dönemi
olarak adland›r›lm›flt›r?

a. Çin Esareti Dönemi
b. I. Gök-Türk Devleti Dönemi 
c. Uygur Dönemi
d. II. Gök-Türk Devleti Dönemi
e. Sar› Uygurlar Dönemi

6. I. Ka¤an baflkanl›¤›nda toplanan, boy beylerinden
oluflan meclistir.

II. Göktanr› taraf›ndan Ka¤ana verildi¤ine inan›lan,
devleti yönetme yetkisidir.

III. Asya Hunlar›nda ordu ile efl anlamda kullan›lan
kavramd›r.

IV. Ka¤an ad›na yasalar uygulamakla görevli me-
murdur.

Orta Asya kültür tarihine iliflkin, yukar›da tan›mlar›
verilen kavramlar içerisinde afla¤›dakilerden hangisi
yer almaz?

a. Börü
b. Kut
c. Yu¤
d. Yargan
e. Toy

7. ‹.Ö. 6. yüzy›lda Medlerin Anadolu’da egemenlik kur-
mak için, K›z›l›rmak Savafl›’n› yapt›¤› devlet afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Hititler
b. Lidya
c. ‹yonya
d. Frigya
e. Urartu

8. Afla¤›dakilerden hangisi Elaml›lara ait bir özellik
de¤ildir?

a. Zühre y›ld›z›n›n hareketine göre bir takvim dü-
zenlemifl olmas›

b. ‹ran’da tarih ça¤lar›n› bafllatan toplum olmas›
c. Kral ile birlikte “dörtler kurulu” denilen dan›flma

meclislerinin olmas›
d. Kad›n ile erkek ayr›m›n›n kesin çizgilerle belir-

lenmifl olmas›
e. Huban ve ‹nfluflinak’›n en büyük tanr›lar› olmas›

9. I.    ‹ssos
II. Granikos
III. Gaugamela 

Yukar›daki savafllar›n kronolojik s›ralamas› afla¤›dakile-
rin hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. I-II-III
b. I-III-II
c. II-I-III
d. II-III-I
e. III-II-I

10. Elam, Med ve Pers uygarl›klar›n›n oluflumunda afla-
¤›dakilerden hangisinin katk›s› yoktur?

a. Lidya
b. Assur
c. Yunan
d. Sümer
e. Asya Hun Devleti

Kendimizi S›nayal›m
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O¤uz Ka¤an Destan›’ndan Bir Kesit

Ay Ka¤an’›n yüzü gök, a¤z› atefl, gözleri elâ, saçlar› ve
kafllar› kara perilerden daha güzel bir o¤lu oldu. Bu ço-
cuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konufltu ve çi¤
et, çorba ve flarap istedi. K›rk gün sonra büyüdü ve yü-
rüdü.
Ayaklar› öküz aya¤›, beli kurt beli, omuzlar› samur om-
zu, gö¤sü ay› gö¤sü gibiydi. Vücudu bafltan afla¤› tüy-
lüydü. At sürüleri güder ve avlan›rd›. O¤uz’un yaflad›¤›
yerde çok büyük bir orman vard›. Bu ormanda çok bü-
yük ve güçlü bir gergedan yafl›yordu. Bir canavar gibi
olan bu gergedan at sürülerini ve insanlar› yiyordu.
O¤uz cesur bir adamd›.
Günlerden bir gün bu gergedan› avlama¤a karar verdi.
Karg›, yay, ok, k›l›ç ve kalkan›n› ald› ve ormana gitti.
Bir geyik avlad› ve onu sö¤üt dal› ile a¤aca ba¤lad› ve
gitti. Tan a¤ar›rken geldi¤inde gergedan›n geyi¤i alm›fl
oldu¤unu gördü. Daha sonra O¤uz, avlad›¤› bir ay›y›
alt›n kufla¤› ile a¤aca ba¤lad› ve gitti. Tan a¤ar›rken gel-
di¤inde gergedan›n ay›y› da ald›¤›n› gördü. Bu sefer
kendisi a¤ac›n alt›nda bekledi. Gergedan geldi ve bafl›
ile O¤uz’un kalkan›na vurdu. O¤uz karg› ile gergedan›
öldürdü. K›l›c› ile bafl›n› kesti. Gergedan›n barsaklar›n›
yiyen ala do¤an› da oku ile öldürdü ve bafl›n› kesti.
Günlerden bir gün O¤uz Ka¤an Tanr›ya yalvar›rken ka-
ranl›k bast›. Gökten bir gök ›fl›k indi. Güneflten ve ay-
dan daha parlakt›. Bu ›fl›¤›n içinde aln›nda kutup y›ld›-
z› gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir k›z duru-
yordu. Bu k›z gülünce gök tanr› da gülüyor, k›z a¤la-
y›nca gök tanr› da a¤l›yordu. O¤uz bu k›z› sevdi ve bu
k›zla evlendi.
Günler ve gecelerden sonra bu k›z üç o¤lan çocuk do-
¤urdu. Çocuklara Gün, Ay ve Y›ld›z isimlerini verdiler. 
O¤uz ormanda ava ç›kt›¤› günlerden birinde göl orta-
s›nda bir a¤aç gördü. A¤ac›n kovu¤unda gözü gökten
daha gök, saç› ›rmak gibi dalgal›, inci gibi diflli bir k›z
oturuyordu. Yeryüzü halk› bu k›z›n güzelli¤ini görse
dayanamaz ölüyoruz derlerdi. O¤uz bu k›z› sevdi ve
onunla evlendi. Günlerden gecelerden sonra O¤uz’un
bu k›zdan da üç o¤lu oldu. Bu çocuklara Gök, Da¤ ve
Deniz isimlerini koydular.
O¤uz Ka¤an büyük bir toy (flenlik) verdi. K›rk masa ve
k›rk s›ra yapt›rd›. Çeflit çeflit yemekler, flaraplar, tatl›lar,
k›m›zlar yediler ve içtiler. Toydan sonra beylere ve hal-
ka O¤uz Ka¤an flunlar› söyledi:
Ben sizlere ka¤an oldum 
Alal›m yay ile kalkan 
Niflan olsun bize buyan
Bozkurt olsun bize uran 

Av yerinde yürüsün kulan
Daha deniz, daha müren 
Günefl bayrak gök kur›kan 
O¤uz Ka¤an bu toydan sonra dünyan›n dört bir taraf›-
na elçilerle flu mektubu gönderdi:” Ben Uygurlar›n ka-
¤an›y›m ve yeryüzünün dört köflesinin ka¤an› olmam
gerekir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime bafl
e¤erse, hediyelerini kabul eder ve onu dost edinirim.
Kim bafl e¤mezse, gazaba gelirim. Onu düflman saya-
r›m. Onunla savafl›r ve yok ettiririm”.

Kaynak: www.ekitap.kulturturizm.gov.tr

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Orta Asya’daki Kültür Mer-

kezleri ve Bölgenin Kültürel Yap›s›” konusunu
tekrar okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hunlardan Önce Orta As-
ya’n›n Kültürel Yap›s›” konusunu tekrar oku-
yunuz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hunlardan Önce Orta As-
ya’n›n Kültürel Yap›s›” konusunu tekrar oku-
yunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asya Hun ‹mparatorlu-
¤u’nun Kültür ve Uygarl›¤›” konusunu tekrar
okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hunlardan Sonraki
Dönemde Orta Asya” konusunu tekrar okuyu-
nuz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asya Hun ‹mparatorlu-
¤u’nun Kültür ve Uygarl›¤›” konusunu tekrar
okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Medler” konusunu tekrar
okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elaml›lar” konusunu tekrar
okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Persler” konusunu tekrar
okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Persler” konusunu tekrar
okuyunuz.

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1

Orta Asya’da ilk yerleflimin ‹.Ö. 2500’lerde oldu¤u tah-
min edilmektedir. ‹.Ö. 2500-1700 Afenesyevo, ‹.Ö. 1700-
1200 Andronovo, ‹.Ö. 1200-700 Karasuk, ‹.Ö. 700-300
Tagar kültürleri, Orta Asya’n›n en eski kültür dönemle-
ri olarak kabul edilmektedir.

S›ra Sizde 2

Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdar› Teoman’d›r.
‹.Ö. 220’lerde devleti kuran Teoman, Çin ile birlikte
Tunguz ve Yueçiler ile mücadele etmifltir. Ancak ger-
çek kurucu, devleti çok daha güçlü bir yere tafl›yan Me-
te olmufltur. Mete Han babas›n› öldürerek tahta ç›km›fl,
Tunguzlar› ve Yueçileri yenmifltir. ‹.Ö. 201’de Çinlilerle
Pei Tang Anlaflmas›’n› imzalayarak Çin’i vergiye ba¤la-
m›flt›r. Mete’nin dünya tarihindeki büyük önemi, askerî
teflkilatlanmada onlu sistemi getirmifl olmas›d›r.

S›ra Sizde 3

Asya Hunlar›nda toplumsal temeli oluflturan unsur aile-
dir. Aileler uru¤u, uru¤lar oyma¤›, oymaklar boylar›,
onlar da budunu meydana getirirdi; son aflama devlet-
ti. Devletin bafl›nda Ka¤an, yan›nda boy beylerinden
oluflan Toy ve efli olan hatun bulunurdu.
Hukukun temeli töreye dayan›r, yaz›s›z olan bu kural-
lar ka¤an da dahil olmak üzere herkesi ba¤lar. De¤iflen
koflullara ba¤l› olarak törenin kurallar› toplumsal kabul
flart›yla de¤iflebilir.
Devleti yöneten ka¤and›r, Göktanr›dan kut alan ka¤an
ile birlikte efli olan hatun ve toy yönetimde söz sahibi-
dir. Kut kan yoluyla hanedan üyelerine geçer, kutu ke-
silen ka¤an, toy karar› ile tahttan indirilebilirdi.
‹nanç hayat›nda temel Gök Tanr› inan›fl›d›r. Gök Tanr›
inan›fl›n›n d›fl›nda do¤adaki kutsal ruhlara inanan Türk-
ler için atalar kültü de çok önemlidir.
Sanat anlay›fl› bozk›r yaflam›na uygun bir geliflim gös-
termifltir. Tafl›nabilir sanat eserleri meydana getiren
Türkler, özelikle dokumac›l›k ve madencilik (demir)
alan›nda önemli eserler vermifllerdir. Eserlerinde kulla-
n›lan motifler ise genellikle hayvansal figürler olmufltur.
Topra¤a ba¤l› bir yaflam›n olmamas› Türklerde köle s›-
n›f›n›n do¤uflunu engellemifl, toprak sahibi zengin bir
s›n›f yerine, sürü sahibi kifliler ön plana ç›km›flt›r. 

S›ra Sizde 4

Pers dini ile ilgili kay›tlara göre, Perslerin devletlerine
verdikleri yeni düzen Zoroaster ya da Zerdüflt ad›n› ta-
fl›yan bir düflünürün etkisi alt›nda bulunmaktad›r. Zer-
düflt dini de denen bu dinde Ahuramazda (bilgeli¤in
hükümdar›) tek tanr›d›r. Olas›l›kla ‹.Ö. 6. yüzy›lda orta-
ya ç›kan bu din, herkesi yalana karfl› savaflmaya ça¤›r›-
yordu. Tap›n›m bir rahibin yönetiminde yüksek da¤ bafl-
lar›ndaki atefl sunaklar› önünde gerçeklefltirilirdi. Bu
dinde atefl temizli¤in temsilcisi idi. Ahuramazda’n›n ya-
n›nda iki tanr› daha onurland›r›lmaktad›r: Anahita (Anai-
tis) ve Mithra. Anahita, aflk, do¤urganl›k ve bereket tan-
r›ças›d›r ve Anadolu Ana Tanr›ças› ile akraba say›l›r. Mit-
hra ise her fleyden önce ›fl›k tanr›s›d›r, ayr›ca bereket
tanr›s› ve savafl tanr›s› olarak da önemli bir etkiye sahip-
tir. Seferleri korur ve krall›k anlaflmalar›na kefil olurdu.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Minos Uygarl›¤›’n› genel hatlar›yla tan›yacak,
Miken Uygarl›¤›’n›n karakteristik özelliklerini aç›klayabilecek,
Geometrik Ça¤’da Yunanistan’daki siyasi ve toplumsal yaflam›, sanattaki
de¤iflikler ile Yunan tanr›lar dünyas›n› kavrayacak,
Arkaik Ça¤’da Yunan dünyas›ndaki siyasi ve sosyal de¤iflimleri, sanattaki
büyük geliflmeleri de¤erlendirebilecek,
Klasik Ça¤’da Yunan dünyas›ndaki siyasi ve sosyal yaflam›, felsefe ve sanattaki
büyük ilerlemeleri aç›klayabilecek,
Hellenistik Ça¤’›n kozmopolit yap›s›n› ve sanat›n› de¤erlendirebilecek,
Antik Yunan dünyas›n›n günlük yaflam›n› ve ölü gömme geleneklerini,
tan›yacak bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Minos
• Miken
• Karanl›k Ça¤ (Geometrik Ça¤)
• Arkaik Ça¤
• Tyranl›k
• Demokrasi

• Solon Kanunlar›
• Klasik Ça¤
• Perikles
• Hellenistik Ça¤
• Büyük ‹skender

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

N

N

N
N

Uygarl›k Tarihi Eski Yunan Tarihi
ve Uygarl›¤›

• M‹NOS UYGARLI⁄I
• M‹KEN UYGARLI⁄I
• KARANLIK ÇA⁄ / GEOMETR‹K

ÇA⁄ (‹.Ö. 1100-800)
• ARKA‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 800-500)
• KLAS‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 500-400)
• HELLEN‹ST‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 330-30)
• ESK‹ YUNAN DÜNYASINDA 

GÜNLÜK YAfiAM VE ÖLÜ GÖMME
GELENEKLER‹

6
UYGARLIK TAR‹H‹



M‹NOS UYGARLI⁄I

Minos Uygarl›¤›’n› genel hatlar› ile ö¤reneceksiniz.

Ad›n› Girit’in efsanevi kral› Minos’tan alan Minos Uygarl›¤›’n›n merkezi Girit Ada-
s›’d›r. Efsaneye göre, Europa ve Zeus’un o¤lu Minos, Knossos flehrinin ve Kiklad
Adalar›n›n kral›d›r. Minos, tanr› Poseidon’a kurban sunmay› unuttu¤u için Posei-
don onu cezaland›rm›fl ve bir bo¤ay› bafl›na musallat etmifltir. Ancak kar›s› Pasip-
hae bo¤aya âfl›k olmufl ve bu iliflkiden bafl› bo¤a, vücudu insan biçiminde olan Mi-
natauros ad›nda bir yarat›k dünyaya gelmifltir. Minos, Minatauros için dönemin
büyük sanatç›s› Daidalos’a Labiranthos ad› verilen ve günümüzdeki labirent keli-
mesinin de buradan türedi¤i bir yap› infla ettirerek hapsetmifltir. Girit, Yunanl›lar›n
bafl tanr›s› Zeus’un da do¤um yeri olarak bilindi¤i için Yunanl›lar›n tüm tarihi bo-
yunca önemli olmufltur. Efsaneye göre, Zeus Girit’teki ‹da Da¤›’nda do¤mufl ve bu-
rada Nymphe ad› verilen su perileri taraf›ndan büyütülmüfltür.

Eski Yunan Uygarl›¤›’n›n öncüsü niteli¤indeki Minos Uygarl›¤›, ‹ngiliz Arkeolog
Sir Arthur Evans’›n 1900 y›l›nda Knossos Saray›’n› keflfetmesiyle tüm dünyan›n il-
gisini çekmifltir.

‹.Ö. 2600’lerde Girit Adas›’nda geliflmeye
bafllayan Minos Uygarl›¤›, özellikle ‹.Ö.
2.binde sanat ve kültür düzeyi yüksek, bar›fl
ve refah içinde bir dönemi simgeler. Sona
erdi¤i dönem ‹.Ö. 1450 civar›d›r; ancak ‹.Ö.
1000 y›l›na kadar etkileri devam etmifltir. Mi-
noslular esas olarak deniz ticareti ile u¤ra-
flan bir ticaret toplumudur. Uygarl›¤›n çökü-
flüyle ilgili iki sebep öne sürülmüfltür: Birin-
cisi, Thera (bugünkü Santorini Adas›) yanar-
da¤›n›n patlamas›; ikincisi ‹.Ö. 1380 civar›n-
da Yunanistan’da Miken Uygarl›¤›’n›n gide-
rek yükselmesi ve Minos Uygarl›¤›’na son
vermesidir.

Eski Yunan Tarihi ve
Uygarl›¤›
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Resim 6.1

Girit-Knossos
Saray›’ndan
Zambaklar ‹le Bir
Prensin Tasvir
Edildi¤i Fresko



Minos Uygarl›¤›’n›n sanat›nda ahflap ve tekstil ürünleri çok popülerdir. Bu-
nunla birlikte serami¤i, duvarlar› freskolar ile süslü saraylar›, tafl iflçili¤i ve mü-
hürleri de dikkat çekicidir. Bu eserler dönemin resim sanat›n› anlatan ve üslubun
zirveye ç›kt›¤› örnekleridir.

Arkeologlar, seramiklerini inceleyerek Minos Uygarl›¤›’n›n kronolojisini üç ev-
reye ay›rm›fllard›r:

Erken Minos Dönemi seramikleri spiraller, üçgenler, dalgal› çizgiler, bal›k k›lç›-
¤› gibi motiflerle karakterize edilebilir. Orta Minos döneminde bal›k, kufl, mürek-
kep bal›¤› ve leylaklar popülerdir. Geç Minos Dönemi’nde ise çiçekler, hayvanlar
hâlâ devam eder ama çeflitleri artm›flt›r. Saray üslubu denen stil hâkimdir. Natüra-

list motifler sadelefltirilmifl ve geometrik form-
lar bafllam›flt›r. Geç Minos Dönemi’nde Mi-
ken sanat› ile benzerlikler artm›flt›r.

Minoslular›n yaz› dili Linear A olarak bi-
linmektedir; ancak tam çözülememifltir. Ka-
z›larda yaklafl›k 3000 tablet ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. Akalar›n Girit’i zapt etmesinden son-
ra ise Linear B yaz›s› kullan›lm›flt›r. Linear B
yaz›s›, Michael Ventris taraf›ndan 1950’li y›l-
larda çözülmüfltür.

Hiyeroglif karakteri ile bir k›sm› Linear
A, bir k›sm› Linear B’ye yak›n olan Phaistos
Diski, arkeoloji dünyas›n›n gizemini koru-

yan en önemli eserlerindendir. 
Girit halk›, kral ve soylular taraf›ndan yönetilmifltir ve bu insanlar din, ticaret

ve sanat olmak üzere her konuda egemen s›n›f› temsil etmifltir. Yönetim biçimi te-
okratiktir. Minos freskolar›nda erkek ve kad›nlar bir arada ayn› sporu yaparken
betimlenmifltir. Buna dayanarak baz› arkeologlar erkek ve kad›n›n eflit sosyal sta-
tülere sahip oldu¤unu ve hatta anaerkil sistem oldu¤unu önermifltir. Minos sana-
t›nda kad›n daha bask›nd›r ve erkeklerden daha s›k tasvir edilmifltir. Baz› erkek
tanr›lar›n betimleri olmas›na ra¤men, tanr›ça betimleri daha çoktur: Do¤urganl›-
¤›n Ana Tanr›ças›, Hayvanlar›n Sahibesi, fiehirlerin Koruyucusu, Evin Koruyucu
Tanr›ças›, Orman›n Tanr›ças› ve Yeralt›n›n Tanr›ças›. Bu tanr›çalar genelde y›lan-
lar ve kufllarla bir arada gösterilmifltir. Tanr› ve tanr›çalara düzenlenen kült tören-
leri do¤adaki kutsal alanlarda, ma¤aralarda, da¤ doruklar›nda,ev ve saray flapel-
lerinde gerçeklefltirilmifltir. 

Minos kültürünün karakteristik objelerinden biri olan tafl mühürlerde merkez-
de hep tanr›ça ve ona hizmet eden figürler bulunur. Kutsal semboller ise, bo¤a ve
onun takdis boynuzlar›, çift yüzlü balta, y›lan, günefl diski ve a¤açt›r. 

Homeros, Girit halk›n›n pek çok kabileden olufltu¤unu söyleyerek bunlardan
befl tanesinin ad›n› vermifltir. Yine Homeros’ta 90 flehir ad› verilmekle birlikte en
önemli flehir merkezi Knossos olarak geçmektedir. Knossos d›fl›nda Phaistos, Kydo-
nia, Gortyna da önemli yerleflmeler aras›ndad›r. Kefala Tepesi’nin üstünde kurulan
Knossos flehrinde Knossos Saray›, Minoslular Evi, Küçük Saray, Kral Villas›, Diony-
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Erken Minos Dönemi ‹.Ö. 3000-2200

Orta Minos Dönemi ‹.Ö. 2200-1500

Geç Minos Dönemi ‹.Ö. 1500-1000
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Phaistos Diski (‹.Ö.
1850-1400)

Teokrasi: Yunanca Teo tanr›
demektir, Kratia/Krasia ise
yönetme anlam›na gelir.
Yani yönetimin tanr›n›n
temsilcileri olduklar›na
inan›lan din adamlar›n›n
elinde bulundu¤u, dinî
kökenli toplumsal, siyasi
düzen demektir.



sos Villas›, Güney Kral Tap›na¤› ve mezar› bulunur. Sarayda 1500’ün üzerinde oda
vard›r. Merkez avlu do¤u ve bat› olmak üzere ikiye bölünmüfltür. Bat› kanad›na di-
nî ve resmî devlet odalar› yap›lm›flt›r. Do¤u kanad›na özel odalar ve atölyeler infla
edilmifltir. Geliflmifl bir kanalizasyon sistemi tespit edilmifltir. Knossos Saray› 22.000
metrekarelik bir alan› kaplam›flt›r. 

Minoslular bak›r, kalay, alt›n ve gümüflten lüks tüketim ürünleri ve seramik ti-
caretiyle u¤ram›flt›r. Yunanistan, K›br›s, Suriye, Anadolu, M›s›r, Mezopotamya ve
‹spanya ile ticaret yapm›fllard›r. 

Girit Adas›’ndaki Minos Uygarl›¤› ne zaman kurulmufl ve hangi sebeplerden ötürü çökmüfltür?

M‹KEN UYGARLI⁄I 

Miken Uygarl›¤›’n›n karakteristik özelliklerini ö¤reneceksiniz.

‹.Ö. 1600-1100 y›llar› aras›ndaki dönemde Yunanistan’da Aka / Miken Uygarl›¤› ile
karfl›lafl›r›z. Akalar’›n yaratt›¤› uygarl›k, en önemli Aka merkezlerinin bafl›nda ge-
len Mikenai kentine göre yayg›n flekliyle Miken Uygarl›¤› olarak adland›r›lm›flt›r. 

Linear B yaz›s›n› kullanan Aka/Miken Uygarl›¤›’n›n kronolojisi, Minos Uy-
garl›¤›’ndaki gibi, seramiklerin geliflimine göre yap›lm›flt›r ve dört evreye ayr›l-
m›flt›r:

Minos Uygarl›¤›’n›n çöküflü ile Akalar özellikle deniz ticaret yollar›na hâkim ol-
maya bafllam›fl; K›br›s, M›s›r ve Anadolu ile ticareti ilerletmifltir. Ticaret mallar›; par-
füm ya¤lar›, zeytinya¤›, flarap, baharat, seramik, bronz objeler, alt›n, bak›r, kalay,
fildifli ve boyad›r. Ticaretin canlanmas› ile Atina, Tebai, Mikenai, Tyrins gibi flehir-
ler giderek geliflmifl ve etraflar› görkemli surlarla çevrilmifltir. Bu flehirlerde krall›klar
biçiminde ve feodal sisteme dayal› bir yönetim biçimi vard›r. Akalar›n en önemli
kenti olan Mikenai’de yerleflimin kuruldu¤u
tepeninin en üstüne kral›n saray› infla edil-
mifltir. Saraya Aslanl› Kap› olarak bilinen bü-
yük ve an›tsal bir kap›dan girilir. 

Miken mimarisinin en karakteristik yap›-
lar›ndan biri Tholos mezarlard›r. Bu mezar-
lar›n, yer alt›nda gömü odas› ve dromos de-
nilen bir girifli bulunur. Mikenai kentinde
‹.Ö. 1525-1275 aras›na tarihlendirilen 9 adet
Tholos mezar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu mezar-
lara Mikenai kentinin efsanevi yöneticileri
ile ailelerinin ad› verilmifltir. Miken kral› Aga-
memnon’un mask› ad› verilen alt›ndan ya-
p›lm›fl olan bir mask, Miken Uygarl›¤›’n›n en
güzel eserlerinden biridir.
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Miken Uygarl›¤›’n›n efsanevi kral ve kahramanlar›, ünlü ozan Homeros’un ‹l-
yada ve Odysseus isimli eserlerinde anlat›lm›flt›r. ‹lyada’n›n konusu Tunç Ça¤›’-
n›n sonlar›nda Akalar ile Troyal›lar aras›nda geçen ve 9 y›l süren büyük savaflt›r.

Savafl, Troyal› Paris’in Mikenai kral› Agamennon’un kardefli Sparta kral› Mene-
laos’un kar›s› ve dünyan›n en güzel kad›n› Helena’ya âfl›k olup, onu Troya’ya ka-
ç›rmas› yüzünden ç›km›flt›r. Bunun üzerine Menelaos ve Akalar›n bafl kral› olan
Agamemnon ile di¤er Akalar Troya’ya sefere ç›karlar. Savafl bir türlü sonuçlanma-
y›nca Akalar bir hileye baflvururlar. Büyük tahta bir at haz›rlay›p, içine askerlerini
yerlefltirir ve Troyal›lara, savafltan geri çekildiklerini bildirerek bu hediyeyi kabul

etmelerini rica ederler. Kale kap›s›n› açarak tah-
ta at› kabul eden Troyal›lar› gece kötü bir sür-
priz beklemektedir. Tahta attan ç›kan Akal› as-
kerler tüm kenti yerle bir eder, erkekleri öldürür
ve kad›nlar› esir al›rlar. Bu, savafl›n mitolojik hi-
kâyesidir. ‹flin gerçe¤ini, Bo¤azlar› geçerek Ka-
radeniz’deki maden yataklar›na ve buradaki ti-
carete egemen olmak isteyen Akalar ile Bo¤az’a
hâkim Troya aras›nda ticaret yüzünden ç›kan
bir savaflta aramak daha do¤ru olacakt›r.
Odysseus ise adeta fantastik bir roman forma-
t›nda olup, Odysseus isimli Akal› kahraman›n
Troya Savafl›’n›n ard›ndan eve dönüflte bafl›n-

dan geçen maceralar› anlat›lm›flt›r.
Miken Uygarl›¤› ‹.Ö. 1100 civar›nda çökmüfltür. Bu çöküflün en büyük sebebi

olarak krall›klar aras›nda ç›kan iç savafllar gösterilmifltir. Bu çöküflten sonra Yuna-
nistan’da Karanl›k Ça¤ ad› verilen dönem bafllam›flt›r. Miken Uygarl›¤›’n›n çökü-
flüyle birlikte Ege dünyas›nda ekonomik ve kültürel aç›dan s›k›nt›l› bir dönem bafl
göstermifltir. ‹.Ö. yaklafl›k 1100-1050 y›llar› aras›ndaki bu dönem Miken Uygarl›¤›’n-
da Sub-Miken ad› ile bilinmektedir.

Miken Uygarl›¤›’n›n en önemli flehri hangisidir ve Troya Savafl›’n›n mitolojik ç›k›fl sebebi
nedir?

KARANLIK ÇA⁄ / GEOMETR‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 1100-800)

Geometrik Ça¤ boyunca Yunanistan’daki siyasi ve toplumsal yaflam›,
sanattaki de¤ifliklikleri ve Yunan tanr›lar dünyas›n› ö¤reneceksiniz.

Miken Uygarl›¤›’n›n çöküflü çok h›zl› ve çeflitli nedenlere ba¤l› olarak gerçekleflmifl-
tir. Dorlar olarak adland›r›lan topluluk, Demir Ça¤›’n›n bafllad›¤› bu dönemde ku-
zeyden gelerek ‹.Ö. 1200-1100 y›llar›nda Yunanistan’› iflgal etmifltir. Dorlar, Kuzey-
bat› Yunanistan, Makedonya ve Epirus’tan gelmifl, buralardan Yunanistan’›n merke-
zine do¤ru kayarak sonra, Peloponnes ile güneydeki Ege adalar›na geçmifltir. Yu-
nanistan’›n Karanl›k Ça¤› olarak bilinen bu dönem, ‹.Ö. 800 civar›nda sona ermifl-
tir. Karanl›k Ça¤ süresince daha önceden bilinen pek çok kültürel öge kaybolmufl,
Yunanistan’›n Anadolu, Yak›n Do¤u ve M›s›r ile olan ticari iliflkileri sona ermifltir.
Çanak çömleklerin üstündeki geometrik bezemelerden ötürü bu tarihsel sürece
Geometrik Ça¤ ad› da verilmifltir.
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Homeros: ‹.Ö. 8. yüzy›lda
yaflam›flt›r. ‹yonya
bölgesinde ve büyük
olas›l›kla Smyrna (‹zmir)’da
do¤mufltur. Homeros
hakk›ndaki bilgilerimiz çok
azd›r. Eserlerinde söz
ettiklerinin büyük bölümü
ise kaz›s› yap›lan
yerleflmelerdeki arkeolojik
buluntularla
do¤rulanmaktad›r.

Peloponnes: Yunanistan’›n
güney ucu, günümüzde Mora
Yar›madas› olarak bilinen
yerin antik ça¤daki ismidir.



Dorlar›n Yunanistan’› iflgali ile bafllayan bu dönemde en büyük geliflme, polis
ad› verilen kent devletlerinin ortaya ç›kmas›d›r. Bu flehir devletlerinin en önemlile-
ri Atina, Sparta, Thebai, Megara ve Korinthos’dur. Daha önceki dönemlerde kabile-
ye dayal›, bir basileus (kral) yönetiminde kent devletleri vard›. Bu dönemde, gün-
den güne ilerleyen sosyal ve siyasal yaflam sonucunda kral, yan›na kendisine yar-
d›m edecek memurlar almak zorunda kalm›flt›r. Bu memurlara örnek olarak Ati-
na’da tesmotetler (hukuk koruyucular), Sparta’da eforoslar (denetçiler) gösterilebilir.
Di¤er taraftan kral›n hak ve yetkileri birtak›m dan›flma meclisleri taraf›ndan daralt›l-
m›flt›r. Bu meclislere bafllang›çta yaln›z kral taraf›ndan seçilen tecrübe sahibi ihtiyar-
lar seçilirken zaman içinde yafl s›n›rlamas› ortadan kald›r›lm›flt›r. Kral›n gücünün sü-
rekli olarak azalmas›na karfl›l›k memurlar›n, dan›flma ve denetleme kurullar›n›n gü-
cü artm›flt›r. Bunun sonucunda da krall›k babadan o¤ula geçen bir makam olmak-
tan ç›karak krallar belirli bir süre için seçilmeye bafllanm›fl, sonunda da güç ve yet-
kilerini aristokratik yönetimlere b›rakmak zorunda kalm›flt›r.

Dorlar›n bölgeyi iflgali sonras›nda baz› topluluklar ‹.Ö. 11. yüzy›lda Bat› Ana-
dolu k›y›lar›na göç etmeye bafllam›flt›r. ‹lk göçler Kuzey Yunanistan’dan gelmifl
olan ve Yunancan›n farkl› bir lehçesini konuflan Aioller taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir. Aioller, Lesbos (Midilli) Adas›’na, Troas (Biga Yar›madas›) bölgesi ile ‹zmir
Körfezi aras›ndaki bölgeye yerleflmifllerdir. Bu bölge Aiolya bölgesi olarak bilin-
mektedir. Aiollerin ard›ndan ‹.Ö. 11. yüzy›l›n sonlar›, ‹.Ö. 10. yüzy›l›n bafllar›nda
Orta Yunanistan’dan göç eden ‹yonlar, Kios (Sak›z) ve Samos (Sisam) adalar› ile
Ege k›y›lar›nda ‹zmir Körfezi’nin güneyi ile Büyük Menderes ›rma¤› aras›na yerlefl-
mifllerdir. Bu bölge ‹yonya olarak adland›r›lm›flt›r. ‹.Ö. 800 civar›nda ‹yonya bölge-
sinde Panionion Birli¤i kurulmufl ve 12 büyük ‹yon kenti birli¤e kat›lm›flt›r. Birli-
¤in dinsel toplanma merkezi Priene (Güllübahçe) topraklar›nda bulunan Panioni-
on’dur. Bu 12 büyük kent ise: Miletos (Milet), Myus (Avflar Kalesi), Priene (Güllü-
bahçe), Ephesos (Efes), Kolophon (De¤irmendere), Lebedos (K›s›k Yar›madas›),
Teos (Seferhisar/S›¤ac›k), Klazomenai (Urla), Erythrai (Ild›r›), Phokaia (Foça), Sa-
mos (Sisam) ve Kios (Sak›z) Adas›’d›r.

Günümüz Bat› Uygarl›¤›’n›n temelinde yer alan ‹yonya Uygarl›¤› bu topraklar-
da kurulmufltur. Bununla birlikte, söz konusu bölgelerde yaflayan çok daha eski
Anadolu toplumlar› bulunmaktayd›. Bu ba¤lamda Yunan Uygarl›¤›’n›n kökenini
sadece antik Yunanistan’a dayand›rmak yerine, en erken dönemlerden bafllayarak
antik Ça¤ boyunca Anadolu ve Yunanistan aras›nda devam eden karfl›l›kl› bir etki-
leflimin varl›¤›n› kabul etmek daha do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r. ‹.Ö. 6. yüzy›ldan
itibaren ‹yonyal›lar felsefe, tarih yaz›m›, biyoloji ve mimari olmak üzere pek çok
alanda kendini gelifltirmifl ve Yunanistan’› etkilemifltir. ‹yonya bölgesinde büyük
bir uygarl›k geliflmifltir.

‹.Ö. 900 y›llar›na do¤ru Peloponnes Yar›madas›’nda oturan Dorlar, adalar ve
Güneybat› Anadolu k›y›lar›na kollar halinde göçmeye bafllam›flt›r. Dorlar, Girit’i ifl-
gal ettikten sonra Kythera, Thera ve Melos’u ele geçirmifllerdir. Buradan do¤u
yönüne ilerleyerek Rodos ve Kos (‹stanköy) adalar›na ve bu adalar›n karfl›s›nda
Datça ve Bodrum yar›madalar›na yerleflmifllerdir.

Tüm Yunanl›lar Hellen isimli bir atadan geldiklerine inan›r ve kendilerini Hellen,
Yunanistan’› da Hellas olarak adland›r›rlar. Konufltuklar› dil ayn› olmakla birlikte
diyalekt farklar› vard›r. Geometrik Ça¤ boyunca Yunanistan’da ekonominin teme-
linde tar›m ve hayvanc›l›k önemli bir rol oynam›fl, dönem içinde nüfus giderek art-
m›fl ve flehir hayat› yeniden ortaya ç›km›flt›r. Zaman içinde geliflen kültür hayat›, ifl
bölümü yap›lmas›n› zorunlu k›lm›fl, baz› meslek gruplar›n›n belirmesine, usta ve
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Polis: Antik Yunan’da polis
hem flehir hem flehir devleti
demektir. fiehir ve devlet
birbiri içine girmifl bir
kavramd›. Polis, çevre
köyleri içine alan ve
genellikle do¤al s›n›rlara
dayanan siyasi bir
topluluktur.



iflçi gibi ücret karfl›l›¤› çal›flanlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Bu zanaatkâr-
lar aras›nda bak›r ve demir ustalar›, marangozlar, çömlekçiler, dülgerler say›labilir.
Dönem içinde ulafl›m›n ilerlemesine ba¤l› olarak çeflitli bölgeler aras›nda iliflkiler
artm›fl ve ticaret geliflmifltir. Özellikle kürekli gemiler ile deniz ticaretinde söz sahi-
bi olan Yunanl›lar, Fenikeliler ile s›k› ticaret iliflkilerine girmifllerdir. Bu durum Yu-
nan kültürünün geliflmesinde büyük bir rol oynam›fl, Miken Uygarl›¤›’n›n çöküflüy-
le kaybolan yaz› dilini Yunanl›lar Fenikelilerden ö¤renmifllerdir. Bu yaz› Yunanis-
tan’a ‹.Ö. 8. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren girmifltir. Yunanl›lar, Do¤u alfabesindeki
kendi dillerine uymayan baz› sessiz harflere ses de¤erleri vermek suretiyle 24 harf-
ten oluflan bir alfabe oluflturmufllard›r. Yaz›, ilk zamanlar ticari alanda kullan›lm›fl,
daha sonralar› ise günlük yaflama ve devlet ifllerine geçirilmifltir.

‹.Ö. 8. yüzy›lda yaflayan Hesiodos Yunanl›lar için bir Teogonia (Tanr›lar Siste-
mi) yaratm›fl, tanr›lara adlar vermifl, bunlar›n görev ve yetkilerini belirlemifltir. Bu
tanr›lar›n bir k›sm› Ege bölgesinde eskiden beri kendilerine tap›n›lan tanr›lard›r.
Baz› tanr›lar ise Dorlar taraf›ndan Yunanistan’a getirilmifltir. Yunan mitolojisi, ‹.Ö.
700 civar›nda tam olarak geliflmifltir. Yunan tanr›lar› hem görünüfl hem karakter
olarak insanlar gibidir. ‹nsanlardan farklar› ölümsüz olmalar›, ambrosia ve nek-
tarla beslenmeleridir. Yunanl›lar, tanr›lar›n›n Yunanistan’›n en yüksek da¤› olan
Olympos Da¤›’n›n zirvesinde yaflad›¤›na inanm›fllard›r. Esas olarak 12 Yunan tanr›-
s› vard›r. Bunlar›n yan› s›ra ikincil derecede önemli daha pek çok tanr› bulunur.

Tanr›lar›n insan fleklinde düflünülmeye ve tan›mlanmaya bafllamas› bunlar›n
heykellerini içine alabilecek ve koruyabilecek tap›naklar›n yap›lmas›n› sa¤lam›fl-
t›r. Naos olarak tan›mlanan ve tanr›n›n heykelinden baflka kutsal eflyalar›n› da ko-
ruyan ilk tap›naklar megaron fleklindedir. Daha sonralar› megaronlar›n çevresi bir
sütun s›ras› ile çevrilerek daha görkemli bir görünüm kazand›r›lm›flt›r. Dini tören-
ler tap›naklar›n önündeki suna¤›n önünde yap›l›rd›. Törenleri yönetmek, tanr›n›n
heykeline ve kutsal eflyalar›na bakmak halk taraf›ndan seçilerek göreve getirilen
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Mitoloji: Yunanca mitos
(mythos) masal, efsane;
logos söz ve bilgi anlam›na
gelip, çok tanr›l› dinlerde
tanr›lar›n yaflant›s› ile
onlar›n insanlar ve di¤er
efsanevi yarat›klarla
iliflkileri hakk›ndaki öyküleri
kapsayan efsaneler bilgisi
demektir.

Ambrosia: Eski Yunanl›lara
göre Olympos Tanr›lar›n›n
yiyece¤i. Mitolojiye göre,
baldan tatl› ve güzel kokulu
olan bu g›dadan yiyenler
ölümsüzlük kazan›yorlard›.

Nektar: Tanr›lar›n içkisi.
Onlara ölümsüzlük kazand›r›r.
Homeros’a göre nektar k›rm›z›
flarab› and›r›r. Tatl› bir tad›
ve hofl kokusu vard›r.

Hesiodos: Boiotial› bir çiftçi
olup, evrenin oluflumu ve
tanr›lar›n soy a¤ac›yla ilgili
görüfllerini mitolojik
kavray›flta gösteren bir eser
yazm›flt›r.

12 YUNAN TANRISI

Yunanca Ad› Temsil etti¤i do¤al güç ve
düflünceler Sembolleri Latince Ad›

Zeus Tüm tanr›lar›n bafl› ve gök tanr›s› Kartal, asa ve flimflek Jüpiter

Hera Evlilik ve do¤um tanr›ças› Tavus kuflu, zambak ve
nar Juno

Athena Ak›l, bilgelik ve savafl tanr›ças› Zeytin dal›, baykufl ve
kalkand›r Minerva

Apollon Müzik, fliir ve ›fl›k tanr›s› Ok, yay ve Lir Phoibus

Artemis Avc›l›k, namus ve ay tanr›ças› Ok, yay, geyik ve hilal Diana

Ares Savafl tanr›s› Mi¤fer, m›zrak Mars

Poseidon Deniz tanr›s› Üççatall› asa Neptün

Hephaistos Atefl ve zanaatkârlar›n tanr›s› Çekiç, örs Volkanus

Aphrodite Aflk ve güzellik tanr›ças› Güvercin Venüs

Hestia Aile oca¤›n›n koruyucu tanr›ças› Kutsal atefl Vesta

Hermes Haber tanr›s› Kerykaion, kanatl›
sandaletler Merkür

Demeter Bereket tanr›ças› Bereket boynuzu, bu¤day
demeti, orak Ceres

Tablo 6.3
12 Yunan
Tanr›s›n›n ‹simleri,
Sembolleri ve Roma
Ça¤›’ndaki Adlar›



rahiplerin ifliydi. Rahiplerin yan›nda gelecekten ha-
ber veren, tanr›lar›n isteklerini ö¤renen kâhinler yer
almaktayd›.

Geometrik Dönem’i en iyi seramiklerde izleyebil-
mekteyiz. Çömlekler dama tahtas›, iç içe daireler, me-
ander, gamal› haç gibi geometrik motiflerle süslen-
mifltir. ‹nsan ve hayvan figürleri de kullan›lm›fl; ancak
bunlar köfleli ve geometrik formlar biçiminde, siluet
hâlinde yap›l›p, yatay bantlardan oluflan panellerin
aras›na yerlefltirilmifltir. ‹.Ö. 8. yüzy›ldan bafllayarak
Yunan mitolojisindeki hikâyeler geometrik üsluptaki
vazolarda betimlenmifltir.

Geometrik Dönem heykelt›rafll›¤›nda tunç,  piflmifl
toprak ve çeflitli tafllardan yap›lm›fl küçük ebatl› hey-
kelciklerle karfl›lafl›r›z. Bu heykelcikler çeflitli tanr›,
tanr›ça ve kahramanlar› betimledi¤i gibi ölümlüler de
tasvir edilmifltir. 

‹.Ö. 8. yüzy›lda Yunanistan yeni bir döneme girer ve pek çok flehir devleti Ak-
deniz, Ege, Marmara ve Karadeniz k›y›lar›nda koloniler kurmaya bafllar. ‹.Ö. 6.
yüzy›l›n ortalar›na kadar devam eden kolonizasyon hareketinin en önemli nedeni
tar›ma elveriflli topraklar›n yetersizli¤idir. Geliflen ticaret ve sanayi, Yunanl›lar için
bir ham madde sorunu ortaya ç›karm›fl, ayn› zamanda, üretilen mallara pazar bul-
ma kayg›s›n› do¤urmufltur. Sadece Yunanistan de¤il, ‹yonya bölgesindeki baz›
kentler de bu koloni hareketine kat›lm›flt›r. ‹talya’n›n güneyi ve güneybat›s› ile Si-
cilya’da kurulan koloniler Magna Graecia (Büyük Yunanistan) ad›yla tan›nm›flt›r.
Neapolis (Napoli), Taras (Toronto), Fransa’n›n güneyinde Massilia (Marsilya), Ana-
dolu’da Çanakkale Bo¤az›’n›n çevresinde Abydos (Aydos), Ainos (Enez), ‹stanbul
Bo¤az›’nda Byzantion (‹stanbul), Karadeniz k›y›lar›nda Sinope (Sinop), Amisos
(Samsun), Trapezus (Trabzon), Akdeniz sahilinde Side, Aspendos (Belk›s), Kuzey
Suriye’de Al-Mina, M›s›r’da Naukratis önemli koloni kentleridir. 

Bu dönemde Do¤u Akdeniz k›y›lar›ndaki toplumlarla daha yak›n ticari iliflkiler
bafllam›fl ve bu ülkelerle her aç›dan büyük bir etkileflim olmufltur. Do¤u ile etkile-
flimin izleri k›sa süre içinde kendini Yunan sanat›nda da göstermifltir. Özellikle va-
zo sanat›nda daha sert ve keskin geometrik hatlar›n yerini, do¤u sanat›na özgü da-
ha yumuflak hatl› oryantalizan motif ve figürler alm›flt›r. Aslan, panter, grifon,
sfenks gibi do¤udan al›nan çeflitli hayvan ve yarat›klar kullan›lmaya bafllam›flt›r. 

Yunanistan’da Karanl›k Ça¤ ad› verilen dönemi bafllatan sebep nedir?

ARKA‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 800-500)

Arkaik Ça¤’da Yunan dünyas›ndaki siyasi ve sosyal de¤iflimleri,
sanattaki büyük geliflmeleri ö¤reneceksiniz.

‹.Ö. 8-6. yüzy›llar Yunanistan’da Arkaik Ça¤ ad› ile bilinmektedir. Demokrasinin
geliflimi Arkaik Ça¤’da olmufltur. Atinal›lar, ‹.Ö. 594’te aristokratlar ile alt tabaka
aras›nda arabuluculuk yapmas› ve yönetim biçimini düzenlemesi için Solon’a s›n›r-
s›z yetki vererek iktidar›n bafl›na getirmifltir. Solon, pek çok konuda âdeta devrim
niteli¤inde olan yenilikler yapm›flt›r. Köylülerin tüm borçlar›n› ba¤›fllam›fl, bu¤day
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Demokrasi: Yunanca demos
“halk”, kratein/krasia ise
“yönetmek” anlam›na gelir.
Halk›n egemenli¤i temeline
dayanan yönetim biçimidir.

Meander: Kelimenin kökeni
Menderes nehrine dayan›r.
Geometrik k›vr›mlar yapan
flerit biçiminde bir bezeme
motifidir. Mimari süslemeler
ve seramik sanat›nda
uygulanm›flt›r.

Solon: ‹.Ö. 638-558 y›llar›
aras›nda yaflam›fl Atinal›
ünlü bir kanun yap›c›, ayn›
zamanda bir flair.



ihrac›n› yasaklam›fl ve yeni bir sosyal düzen yaratm›flt›r. Kiflileri mal, mülk ve ge-
lirlerine göre dört s›n›fa ay›rm›fl ve ait olduklar› s›n›fa göre siyasal hak ile askerlik
görevlerini tespit etmifltir. Oy verme hakk› fakir vatandafllara da verilmifltir. Nomos
ad› verilen Solon Kanunlar›’n›n tam metni döner tahta levhalara ve özetleri konik
tafl steller üstüne yaz›larak her yere da¤›t›lm›flt›r. Bu dönemde aristokratik rejimle
demokratik rejim aras›nda bir yönetim biçimi olan tyranl›k karfl›m›za ç›kar. ‹.Ö. 6.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda hüküm süren Tyran Peisistratos Dönemi’nde Atina’da

özellikle köylüler alt›n ça¤›n› yaflam›flt›r. Ancak
o¤ullar› Hippias ve Hipparkhos babalar›n›n baflar›l›
yönetimini sürdürememifllerdir. Hipparkhos’un iki
aristokrat taraf›ndan öldürülmesi ile tyranl›¤a son
verilmifltir. Sonras›nda Atinal›lar bu iki kifliyi tyran-
l›¤› y›kt›klar› için kahraman ilan etmifl ve heykelle-
rini yapt›rm›flt›r. Bunlar dikilen ilk kamu heykelleri
olmas› bak›m›ndan son derece önemlidir ve Tyran
Öldürenler ad› verilmifltir.

Tyranl›ktan sonra kurulan yeni yönetim biçimi-
ne ‹.Ö. 508/507 y›l›nda halk›n deste¤i ile iktidara
gelen Kleisthenes’in reformlar› yön vermifltir. En kü-
çük ayr›nt›s›na kadar düflünülmüfl olan bu reform
hareketinin temelinde aristokratik teflkilat›n gücünü
tamamen ortadan kald›rmak, tam anlam›yla düzen-
li bir hükümet flekli kurmak ve tüm yurttafllar›n yö-
netime kat›lmas›n› sa¤lamak amac› yat›yordu. 

Eski Yunan Uygarl›¤›’n›n yarat›c› dönemleri Ar-
kaik Ça¤ ile bafllam›fl ve bilim alan›nda büyük ilerlemeler kaydedilmifltir. Bu dö-
nemde ‹yonya’daki Miletos kenti felsefenin befli¤i olmufltur. 2006 y›l›nda bir kez
daha gördü¤ümüz günefl tutulmas›n› ilk hesaplayan kifli Miletoslu Thales’dir. Bu
ça¤›n bir di¤er önemli kiflisi, matemati¤i bir bilim hâline getiren Pythagoras’t›r.

Arkaik Ça¤’da Yunanistan’›n en önemli flehir devleti Atina’d›r. Yerleflme, Akro-

polis olarak bilinen kayal›k bir tepe üstüne kurulmufl ve zamanla kent güneye do¤-
ru genifllemifltir. ‹.Ö. 600’den itibaren Atina Akropolis’inin her yeri yap›lar ve hey-

kellerle donat›lm›flt›r. Kentin
geliflmesi ‹.Ö. 480 y›l›na
kadar devam etmifl ancak,
bu tarihte Perslerin Akro-
polis’e kadar girerek kenti
tahrip etmesiyle bu parlak
dönem bitmifltir. Arkaik
Ça¤’da Yunan sanat›nda
ilk kez do¤al ölçülerde
heykeller yap›lmaya baflla-
m›flt›r. Heykel sanat›n›n
bafll›ca temalar› Kuros ve
Kore heykelleridir.
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Tyran: Bazen halk bazen
aristokrat kesimin deste¤ini
alarak bir darbeyle iktidara
gelen kifli.

Resim 6.6

Tyran Öldürenler
Heykel Grubu

Thales: Antik dünyan›n 7
bilgesinden biri olan filozof,
‹.Ö. 624-548 y›llar› aras›nda
yaflam›flt›r. Lidyal›lar ile
Persler aras›ndaki K›z›l›rmak
Savafl› esnas›nda; ‹.Ö.  28
May›s 585’deki günefl
tutulmas›n› önceden
hesaplam›flt›r. Taraflara,
savafl›rlarsa günün
kararaca¤›n› söyleyerek
kazand›¤› sayg›nl›k
sayesinde savafl›
durdurdu¤u söylenir.

Pythagoras/Pisagor: ‹.Ö.
yaklafl›k 582-500 y›llar›nda
yaflam›flt›r. Samos (Sisam)
Adas›’nda  do¤mufltur.
Pythagoras ö¤retisinde,
evrende her fleyin bir say› ile
(özellikle tam say›) özleflti¤i
öne sürülmüfltür. Örne¤in: 5
rengin, 6 so¤u¤un, 7
sa¤l›¤›n, 8 aflk›n nedenidir.

Resim 6.7

Naxos Kurosu

Resim 6.8

Peploslu Kore

Akropolis: Yukar› flehir.
Antik Yunan’da flehrin en
yüksek ve savunmaya en
müsait yerine kurulan iç
kale. Genellikle sarp bir tepe
üzerine infla edilmifltir.



Heykelt›rafllar, Kuros heykellerinde insan anatomisini etüt etmifl, Korelerde ise
giysi ve giysi k›vr›mlar›n›n verilifl biçimini incelemifltir. ‹lk heykellerde kullan›lan
malzeme kireç tafl› olup, ‹.Ö. 6. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren mermer ön plana ç›k-
m›flt›r. Özellikle Ege’deki Paros ve Naksos adalar›n›n mermeri popülerdir.

Bu dönemde Yunan sanat›n›n geliflmesindeki bafll›ca faktörler, geliflen ticaret
hayat› ve ekonominin giderek güçlenmesidir. Heykel sanat›nda izlenen bu büyük
de¤ifliklikler kendini mimaride de göstermekte geç kalmam›fl, tanr›lar için kerpiç,
ahflap ve en önemlisi tafltan tap›naklar infla edilmifltir. Sadece tap›naklarda de¤il,
di¤er kamu yap›lar›nda da tafl kullan›lm›flt›r.

Bir Yunan kentini, flehir yapan bafll›ca alanlardan biri akropolis ise, di¤eri ago-
rad›r. Arkaik Ça¤’dan itibaren agoran›n önemi giderek artm›flt›r. Önemli dinî
yap›lar ve kamu yap›lar› agoran›n çevresinde infla edilmifltir. Bir Yunan polisinde
bulunan ya da bulunmas› gereken di¤er bir önemli yap› türü tap›naklard›r. Bu ta-
p›naklar›n içine tanr›n›n, insan biçiminde yap›lm›fl ve kült heykeli denilen kutsal
heykeli yerlefltirilmifltir. Ebatlar› oldukça büyük tutulan heykellerin yap›m›nda al-
t›n, fil difli, mermer gibi de¤erli malzemeler kullan›lm›fl ve ünlü heykelt›rafllar ça-
l›flm›flt›r. Devasa ölçüleri ile tanr›sall›klar› vurgulanmak istenen bu kült heykelleri
aras›nda en meflhuru, Antik Ça¤’da dünyan›n yedi harikas›ndan biri kabul edi-
len ve ünlü heykelt›rafl Phedias’a yapt›r›lan Olympia Zeus Tap›na¤›’n›n Zeus hey-
kelidir. Bu eserin yüksekli¤i yaklafl›k 13 metredir. 

Basamakl› bir podyum üstünde yükselen tap›naklar›n ön k›sm›nda sütunlu bir
girifl bulunur. Tap›nak mimarisinde Dor düzeni ad› verilen düzenleme ilk kez ‹.Ö.
6. yüzy›lda bafllam›flt›r. Sütun gövdeleri genelde kasnaklar›n üst üste konmas›yla
meydana getirilmifltir. Sütunlar kaide üstüne oturmaz. Ekhinos ve abakustan olu-
flan sütun bafll›¤› tek cephelidir.
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Agora: Ticari, resmî, adli ve
dinî fonksiyonlar› olan alan
ve en basit tan›m›yla “pazar
yeri” demektir.

Antik Ça¤’da Dünyan›n 7
Harikas›: Büyük Gize
Piramidi, Babil’in Asma
Bahçeleri, Olympia’daki
Zeus Heykeli, Ephesos’taki
Artemis Tap›na¤›,
Halikarnassos’taki
Mauosoleum, Rodos Heykeli,
‹skenderiye Feneri.

Ekhinos: Dor düzeninde
abakusun alt›nda kalan d›fl
bükey kesitli silme. 

Abakus: Sütun bafll›klar›n›n
en üstünde yer alan tafl
levha.

Resim 6.9

Dor, ‹yon ve
Korinth Düzeni

Kuros: Ç›plak, genç erkek
heykellerine verilen isimdir.
Giysili Kuros heykelleri çok
azd›r. Bu heykellerin
bafllang›çta tanr› Apollon’u
betimledi¤i düflünülmüfl
ancak, sonra sadece Apollon
de¤il, di¤er tanr› ve
kahramanlar› ayr›ca
insanlar› da tasvir etti¤i
anlafl›lm›flt›r.

Kore: Giysili genç k›z
heykellerine verilen isimdir.

Dor ‹yon Korinth



Arkaik Ça¤’da bafllam›fl olan di¤er bir önemli düzen ‹yon düzenidir. ‹lk olarak
‹yonya bölgesinde ortaya ç›km›fl daha sonra tüm Yunan dünyas›na yay›lm›flt›r.
‹yon düzeninde infla edilmifl bir tap›nak çok basamakl› podyum üstünde yükselir.
Sütunlar bir kaide üstüne yerlefltirilmifltir. Sütun gövdeleri derin yivler biçiminde
oyulmufltur. En dikkat çekici ögesi sütun bafll›¤›d›r. Sütun bafll›¤›n›n her iki yan›n-
dan volütler sarkar ve iki cephelidir. Dor tap›na¤› yal›n ve sert erkek güzelli¤ine,
‹yon düzeni ise saçlar› omuzlar›na dökülmüfl zarif, ince bir genç k›z›n güzelli¤ine
benzetilmifltir.

Üçüncü mimari düzen, Klasik Ça¤’da bafllay›p esas olarak ‹.Ö. 4. yüzy›lda geli-
flen Korinth düzenidir. Pek çok aç›dan ‹yon düzeni ile benzerlik göstermekle bir-
likte sütun bafll›¤› farkl›d›r. Sepet biçiminde yukar› do¤ru yükselen bir bafll›k olup,
etraf›ndan kenger yapraklar› ç›kar›lm›flt›r. 

Yunan polislerinde kent planlamac›l›¤› Arkaik Ça¤’›n sonlar›nda (‹.Ö. 6.yy.)
geliflmifl ve Klasik Ça¤’da tam olarak kendini bulmufltur. fiehir planlamac›l›¤›n›n
ilk tohumlar›n›n at›ld›¤› yer ise ‹yonya bölgesidir. Dik aç› ile kesiflen düzgün so-
kaklar›yla ›zgara plan› denilen çok basit bir plan yap›lm›fl ve ilerleyen dönem-

lerde bu plan tipi gelifltirilmifltir. Izgara plan›n tasa-
r›mc›s› ve esas flekline sokan kifli Miletoslu Hip-
podamos’tur ve tasar›mc›s›n›n ad›yla yani Hippo-
damik plan tipi olarak bilinmektedir. 

Arkaik Ça¤’da vazo resim sanat›nda da yenilik-
lerle karfl›lafl›r›z. Do¤u’nun etkisiyle üretilen vazo-
lar ve bezeme ögeleri de¤iflerek yerini siyah figür
ad› verilen seramik sanat›na b›rakm›flt›r. Bu teknik-
te yap›lm›fl vazolarda süslemeler k›rm›z› renkli ha-
mur üstüne siyah gölge olarak ifllenmifl ve kaz›ma
çizgilerle detayland›r›lm›flt›r. Konular ise mitoloji-
den seçilmifltir. Arkaik Ça¤’›n sonlar›na do¤ru ‹.Ö.
530 civar›nda siyah figürlü vazolar›n yerine k›rm›-
z› figürlü vazolar geçmifltir. Bunlarda siyah bir ze-
min üzerinde k›rm›z› renkte figürler yer almaktad›r.
Figürlerin iç ayr›nt›lar› ise f›rça ile yap›lm›fl çizgiler-
le belirtilmifltir.

Solon, yönetim biçimine ne tür yenilikler getirmifltir ve yapt›¤› kanunlar›n ad› nedir?

KLAS‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 500-400) 

Klasik Ça¤’da Yunan dünyas›ndaki siyasi ve sosyal yaflam›, felse-
fe, bilim ve sanattaki büyük ilerlemeleri ö¤reneceksiniz.

‹.Ö. 5.- 4. yüzy›llar› kapsayan dönem Yunan Klasik Ça¤› olarak bilinmektedir. Kla-
sik Ça¤’›n bafllar› (‹.Ö. 490-479) siyasi anlamda çalkant›l› bir dönem olup Yunanl›-
lar ile Persler aras›ndaki savafllarla geçmifltir.

Persler önce Anadolu’yu iflgal etmifl (‹.Ö. 547/546), sonra Yunanistan’a gelerek
pek çok yeri tahrip etmifltir. Yunanl›lar ile Persler aras›nda yap›lan ve Yunanl›lar›n
lehine sonuçlanan en önemli savafl Yunanistan’da Maraton Ovas›’nda olmufltur.
Persler’in karfl›s›nda az say›daki askerî güçlerine ra¤men savafl› Yunanl›lar kazan-
m›flt›r. Maraton zaferi (‹.Ö. 490), Yunan sanat›n› da etkilemifl ve özellikle heykelt›-
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Resim 6.10

K›rm›z› Figür
Üslubunda
Boyanm›fl Kap
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rafll›k alan›nda bu savafla sembolik göndermeler yap›larak zafer ölümsüzlefltiril-
mek istenmifltir. Maraton Ovas›’ndan, Atina’ya 42 kilometrelik mesafeyi koflarak
gelip, zaferi haber veren meçhul Yunanl› gencin an›s›n› sonsuza kadar tafl›mak
için, olimpiyatlara 42 km’lik maraton koflusu eklenmifltir. Bu savafl›n an›s›na yap›l-
m›fl ve günümüze kadar gelmifl ünlü bir eser Yasl› Athena Steli’dir. Burada tanr›ça
dikdörtgen bir stele m›zra¤›yla yaslanm›fl ve üzgün flekilde betimlenmifltir. Pek çok
araflt›rmac›ya göre bu stel savaflta ölen askerlerin an›s›na dikilmifltir ve Atina ken-
tinin koruyucu tanr›ças› onlar için yas tutmaktad›r. Yunanl›lar için Maraton Savafl›
büyük bir öneme sahiptir ve her f›rsatta sanatta bunu vurgulamak istemifllerdir. 

‹.Ö. 480 y›l›nda Persler Atina Akropolisi’ne kadar girmifl ve Yunanl›lar›n tap›-
naklar›n›, kutsal heykellerini tahrip etmifl, be¤endiklerini ganimet olarak kendi ül-
kelerine tafl›m›fllard›r. ‹.Ö. 479’da Yunanistan’da Plataya ve Anadolu’nun Ege k›y›-
lar›nda Ephesos’un güneyinde Mykale (Samsun) burnu üzerinde Yunanl›lar›n Pers
ordular›n› geri püskürtmesi ile Pers tehlikesi Yunanistan’dan uzaklaflt›r›lm›flt›r. Bu-
nunla birlikte adalar ve Anadolu’daki kentler için Pers tehlikesi hâlen mevcuttur.

‹.Ö. 478/477’de Sparta d›fl›ndaki Yunan flehir devletleri Atina’n›n liderli¤inde
Attika-Delos Deniz Birli¤i ad› verilen askerî ve siyasi bir birlik kurmufltur. Pers teh-
likesini ortadan kald›rmak ve onlar›n Yunanistan’da yapt›klar› tahribat›n öcünü al-
mak için kurulan birli¤in merkezi olarak Ege Denizi’ndeki Delos Adas› seçilmifltir.
Say›lar› 300’ü bulan birlik üyesi kentler, ekonomik güçlerine göre birli¤e para, ge-
mi ve askerî güç vermek zorundad›r. Toplanan y›ll›k aidatlar birlik hazinesinin bu-
lundu¤u Apollon Tap›na¤›’nda korunmufltur. Delos’taki Apollon Tap›na¤›, tap›-
naklar›n dinsel fonksiyonunun yan› s›ra bu tür fonksiyonlara da sahip oldu¤unun
önemli bir göstergesidir.

‹.Ö. 461 y›l›nda Perikles, Atina kentinin yöneticisi ve baflkumandan› olmufl,
onunla birlikte Atina ve tüm Yunan dünyas› alt›n ça¤›n› yaflam›flt›r. Perikles, ‹.Ö.
449 y›l›nda Perslerle Kallias Bar›fl›’n› imzalam›flt›r. Bu anlaflmaya göre Pers donan-
mas›n›n Antalya’dan daha bat›ya geçmesi önlendi¤i gibi Bat› Anadolu’da da Pers
ordular›n›n sahile üç günlük uzakl›kta bulunmalar› garanti alt›na al›nm›fl oluyordu.
Sonuçta Bat› Anadolu k›y›lar›ndaki kentler de Perslere karfl› ba¤›ms›zl›klar›na ka-
vufluyorlard›. 

Perikles önderli¤inde Yunan dünyas›n›n lideri olan Atina, ‹.Ö. 431 y›l›nda Pelo-
ponnes Savafllar›’n›n bafllamas›yla üstünlü¤ünü giderek kaybetmifltir. Atina ile
Sparta aras›nda ‹.Ö. 431-404 y›llar› aras›nda, 27 y›l süren savafl›n ç›k›fl sebebi eko-
nomik nedenlerdir. Savafl› Atina kaybetmifltir. Bu savafltan sonra Atina asla eski si-
yasi gücünü kazanamam›flt›r. 

Klasik Ça¤, yaflanan büyük savafllar ve mücadelelere ra¤men kültür ve uygar-
l›kta en büyük geliflmelerin gerçeklefltirildi¤i bir ça¤d›r. Bu dönemde mimari, hey-
kelt›rafll›k ve resim sanat› en yüksek düzeyine ulaflm›fl; felsefe, t›p ve edebiyat ala-
n›nda büyük ilerlemeler kaydedilmifltir. Klasik Uygarl›k ad›n› tafl›yan ‹.Ö. 5. yüzy›l
Yunan Uygarl›¤› esas olarak Atina’da merkezlenmifltir. Atina, ‹.Ö. 5. yüzy›l›n son-
lar›na do¤ru tüm Yunanistan’›, ‹.Ö. 4. yüzy›lda ise Yunanistan s›n›rlar›n› aflarak ba-
t›da ‹talya ve ‹spanya’ya, kuzeyde Makedonya ve Trakya’ya, do¤uda Anadolu, K›b-
r›s, M›s›r ve ‹ran’a kadar etkisini geniflleterek uluslararas› bir nitelik kazanm›flt›r.

Perikles, birlik üyelerine sormadan Attik-Delos Deniz Birli¤i’nin hazinesi ile
Pers savafllar›nda tahrip olan Atina Akropolisi’ni yeni bafltan infla etmifltir. Kent ye-
ni tap›nak, kamu yap›lar› ve heykellerle donat›lm›flt›r. Atina kentinin koruyucu tan-
r›s› Athena’d›r. Bu dönemde Akropolis’te ünlü Athena Parthenos Tap›na¤› infla
edilmifltir. Tap›nak, Yunan heykel sanat›na damgas›n› vurmufl ve ilerleyen dönem-
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lerde de etkisini hissettirmifltir. Tap›na¤›n al›nl›klar›nda Athena’n›n babas› Zeus’un
bafl›ndan zanaatkârlar›n tanr›s› Hephaistos’un yard›m› ile do¤umu ve Athena ile
Poseidon’un mücadelesi gösterilmifltir. Frizlerde, daha erken dönem tap›naklar›n-
da sürekli mitolojiden hikâyeler bulunurken, bu sefer yaflamdan bir tema seçilmifl
ve Athena için dört y›lda bir düzenlenen Panathenai Festivali ifllenmifltir. Tap›na-
¤›n heykelt›rafl›, Perikles’in yak›n arkadafl› Phedias’t›r. 

Klasik Ça¤’›n di¤er ünlü heykelt›rafllar› Myron ve Polykleitos’tur. Myron özellik-
le Diskobolos (disk atan atlet) heykeli ile ünlüdür.

Bu heykelin ne yaz›k ki orijinali elimize geçmemifl ama Roma Dönemi’nde
kopyalar› yap›lm›flt›r. Polykleitos ise, özellikle insan anatomisi üzerine çal›flm›fl ve
gymnasiumlara giderek idman yapan atletleri etüt etmifltir. En ünlü eseri Dorypho-
ros (m›zrak tafl›yan atlet)’tur. Sanatç› bu eserde 1/8 oran›n› kullanm›fl ve di¤er hey-
kelt›rafllar da bu oran› kullanmaya bafllam›flt›r. Roma’n›n ilk imparatoru Agustus ta-
raf›ndan bu heykel çok sevilmifl ve bu flekilde bir heykelini yapt›rm›flt›r. 

Yunanl› gençlerin düflünsel ve bedensel yönden e¤itilip, ö¤renim gördükleri ve
spor etkinliklerinde bulunduklar› önemli bir sosyalleflme mekân› gymnasiumdur.
‹çinde hamam, giyinme odalar›, derslikler ve benzeri mekânlar bulunur. Paleastra
ise genelde gymnasiuma ba¤l› ve gürefllerin yap›ld›¤› aland›r.

Stadyum, sporla ba¤lant› bir di¤er önemli mekând›r. 183 metrelik bir uzunluk
birimine ve bu uzunlukta koflu yap›lan yere stadyum denir. Yunan toplum yafla-
m›nda son derece önemli rolü olan yap›lardan bir di¤eri tiyatrodur. Mimari olarak
orkestra, theatron (oturma s›ralar›) ve skene (sahne)’den oluflur. Yunan tiyatrosu
yamaca infla edilmifl ve oturma s›ralar› yamac›n e¤imine oturtulmufltur. Günümüz-
de herhangi bir antik tiyatroyu gezen kifli genelde yanl›fl olarak yap›ya amfitiyat-
ro demektedir. Oysa amfitiyatrolarda oturma s›ralar› tam bir daire oluflturacak bi-
çimde orkestray› çevreler. Anadolu’daki tiyatrolar›n büyük bölümünde oturma s›-
ralar› yar›m daire biçimindeki alana yerlefltirilmifltir.

Yunanl›lar›n siyaset yaflam›nda önemli rolü olan ve günümüzdeki meclis bina-
lar›yla ayn› iflleve sahip kamu yap›s›na Bouleuterion ad› verilir. Boule ise, Dan›fl-
ma Meclisi görevinin yan› s›ra parasal konularla, savafl ve d›fl siyaset sorunlar›yla
u¤raflan, halk meclisinde görüflülecek maddeleri haz›rlayan etkin bir hükümet or-
gan›d›r. Priene (Güllübahçe) ve Termessos (Antalya Korkuteli yak›nlar›nda) antik
kentlerindeki Bouleuterionlar günümüze kadar büyük bölümü sa¤lam kalm›fl iyi
örneklerdir.

Klasik Ça¤’da Yunan dünyas›nda mitolojiden ya da çok tanr›l› dinden kopufl ve
do¤al olaylar›n yine do¤al nedenlerle aç›klanmas› gerekti¤i inanc› hâkim olmaya
bafllam›flt›r. Bu dönemde bilimle felsefe hep bir arada olmufl, bafllang›çta do¤a fel-
sefesi ön plandayken, sonlara do¤ru pratik felsefe a¤›rl›k kazanm›flt›r. Bu felsefe
sistemlerinde tanr›, insan ve do¤a, bir düflünce ba¤lant›s› içinde kavranmaya bafl-
lam›flt›r. ‹nanca ve sezgiye de¤il, akla dayal› bir sistem ortaya ç›km›flt›r. Klasik
Ça¤’da yaflam›fl ve döneme damgas›n› vurmufl en ünlü filozof, Perikles’in de yak›n
arkadafl› olan Sokrates (‹.Ö. 469-399)’tir. Atinal› bir heykelt›rafl›n o¤lu olan Sokra-
tes’in yaz›l› hiçbir eseri yoktur. Kendisi ve felsefesi hakk›ndaki tüm bilgileri ö¤ren-
cileri olan Platon ile Ksenophon’dan ö¤reniriz. Sokrates daima gerçek hakikati ara-
man›n peflinde gitmifltir, ünlü sözü; “Tek bildi¤im hiçbir fley bilmedi¤imdir.”, onun
felsefesini özetler. Sokrates’in en büyük düflman› dönemin ünlü komedya yazar›
Aristophanes’tir. Eserlerinde Sokrates’i sürekli yermifltir. Aristophanes (‹.Ö. 448-
380) oyunlar›nda, Sokrates d›fl›ndaki di¤er filozoflar›n ve politikac›lar›n yanl›fl ve
saçma buldu¤u yanlar›n› da göstermeye çal›flm›flt›r. Kufllar, Kad›nlar›n Savafl›, Bu-
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lutlar en önemli eserleridir. Sokrates’in en ünlü ö¤rencisi Platon (‹.Ö. 427-347)’dur.
Kurdu¤u okula Akademia ad›n› vermifltir. Bu kurum günümüzdeki üniversitelerin
temelini oluflturur. Felsefesinin temelini ‹dealar Kuram› ve insan ruhunun ölüm-
süzlü¤ü üzerine kurmufltur. Devlet yönetim flekillerinin de¤iflmesi gereklili¤ini sa-
vunmufl ve ideal bir devleti anlatan Politeia (Devlet) isimli kitab› yazm›flt›r. Klasik
Ça¤’da yaflam›fl Ephesoslu Herakleitos (‹.Ö. 535?-475) ise felsefe tarihinde dinamik
bir felsefi sistemi ortaya koyan ilk kiflidir ve do¤adaki her fleyin sürekli de¤iflim
içinde oldu¤unu öne sürmüfltür. Dönemin en ünlü do¤a bilimcisi ise Anaksagoras
(‹.Ö. 500-420)’t›r. Astronomiye büyük katk›lar› olmufltur. T›p alan›nda da bu dö-
nemde büyük ilerlemeler kaydedilmifltir. Hipokrat (‹.Ö. 460-377), klinik gözlemi
bafllatan ilk kiflidir ve bugün modern t›bb›n kurucusu olarak bilinir. Babas› bir he-
kim olan Hipokrat’›n ölümünden sonra Kos Adas›’nda (‹stanköy) bir hekimlik oku-
lu kurulmufl ve bulufllar› gelifltirilerek sürdürülmüfltür. Corpus Hippocraticum (Hi-
pokrat Yaz›lar›) isimli kitab›nda bat›l inançlar› ve büyü ile iyilefltirme metotlar›n›
reddetmifltir. Hekimlerin mesle¤e bafllarken insanl›k yarar›na çal›flacaklar› konu-
sunda ettikleri yemin yani Hipokrat Yemini onun kurallar›na dayan›r. Yine Klasik
Ça¤’da yaflam›fl Herodotos (‹.Ö. 485-425) ise modern tarihin babas› olarak kabul
edilir. Anadolu topraklar›nda Halikarnasos (Bodrum)’ta do¤mufltur. Historiai (He-
rodot Tarihi) isimli eseri dokuz bölümden oluflmufl ve bunlara fliir ve müzi¤in il-
ham perileri olan 9 Müz’ün ad›n› vermifltir. 

‹.Ö. 5. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Yunanl›lar sofizm ak›m›yla meflgul olmaya bafl-
lam›flt›r. ‹nsanlar›n halk meclislerinde, mahkemelerde haklar›n› savunmas› için gü-
zel sözler söylemesi ve karfl›s›ndakini kand›rabilecek kadar düzgün konuflmas› ge-
rekirdi. Sonuçta, bu e¤itim tarz›n›n yay›c›s› olan güzel söz söyleme ustalar›, flehir-
leri gezerek, gençlere para karfl›l›¤›nda ders vermeye bafllarlar. Bu insanlara sofist
(bilgi ustalar›) ve bu ak›ma sofizm denilmifltir. Sofistlerden özellikle Protogoras
ünlüdür. Devletleri, toplumlar›n kökenlerini incelemifltir. Onun için, insan›n d›fl›n-
da bir fleyin var olup olmamas›n›n önemi yoktur, her fley insan›n gördü¤ü, kavra-
d›¤›na göredir. Kesin bir gerçek yoktur. ‹nsanlara göre de¤iflen nispi gerçekler
vard›r. 

Perikles’in Atina’ya en büyük katk›s› ne olmufltur?

HELLEN‹ST‹K ÇA⁄ (‹.Ö. 330-30)

Hellenistik Ça¤’›n kozmopolit yap›s›n› ve sanat›n özelliklerini
ö¤reneceksiniz.

‹.Ö. 330-30 y›llar› aras›n› kapsayan üç yüz y›ll›k dönemi araflt›rmac›lar Hellenistik
Ça¤ olarak adland›rm›flt›r. Makedonya Kral› Büyük ‹skender ile bafllayan bu dö-
nem, onun ‹.Ö. 323 y›l›nda ölümünden sonra komutanlar› taraf›ndan kurulan kral-
l›klar ile ‹.Ö. 31 y›l›na kadar devam etmifltir.

‹.Ö. 4. yüzy›l›n bafllar›nda Yunan flehir devletlerinin aras›ndaki çekiflmeler, Ma-
kedonya Kral› II. Philippos (‹.Ö. 359-336)’un, ‹.Ö. 338’de kurulan Hellen Birli¤i’nin
lideri olmas›n› sa¤lad›. Siyasi ve askerî nitelikli bu birlik, toplant›n›n yap›ld›¤› yere
göre Korinthos Birli¤i olarak an›lmaktad›r. Bu toplant›da II. Philippos ve o¤lu III.
Aleksandros (Büyük ‹skender) Perslere karfl› büyük bir sefer yap›laca¤›n› ilan
ederler. Ancak II. Philippos’un ‹.Ö. 336 y›l›nda öldürülmesi sonucunda o¤lu Bü-
yük ‹skender tahta ç›kar. Büyük ‹skender, Hellen Birli¤i’nin lideri ve Pers seferinin
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de komutan› seçilerek önce Anadolu’yu (‹.Ö. 334/333), buradan da bütün Pers ‹m-
paratorlu¤u’nun topraklar›n› fethederek (‹.Ö. 330), Asya K›tas›’nda Hindistan’›n
Pencap havzas›na kadar ilerlemifltir (‹.Ö. 334-327). 

Yunanl›lar, kalabal›k kitleler halinde Do¤u ülkelerine girerek bir yandan kendi
kültür ve uygarl›klar›n› bu ülkelere yayarken di¤er yandan Do¤u’nun yüksek kül-
türünden etkilenmifllerdir. Böylece, Yunan kültürü ile Anadolu, M›s›r, Pers ve di-
¤er kültürlerin geçmiflten itibaren var olan iliflkileri iyice birbiriyle kaynaflarak koz-
mopolit bir kültür ortaya ç›km›flt›r. Yunan dili di¤er toplumlarda da yay›lm›fl ve or-
tak resmî bir dil olmufltur. Bununla birlikte yerli halklar kendi dillerini kullanmaya
devam etmifltir. Yunan tanr›lar›yla Do¤u’nun gizemli tanr›lar› birbirinden etkilen-
mifl, pek çok farkl› inanç do¤mufltur. Büyük ‹skender de Do¤u’nun gizemli dinle-
rinden etkilenmifl ve M›s›r’da Amon-Ra rahipleri taraf›ndan tanr›-kral ilan edilmifl-
tir. Yunan kültürünün Do¤u kültürü ile kar›fl›p kaynaflmas›ndan oluflan bu yeni
kültüre Hellenizm denmifltir.

Büyük ‹skender’in ‹.Ö. 323 y›l›nda Babil’de vâris b›rakmadan ani ölümü, kur-
du¤u imparatorlu¤un k›sa zamanda parçalanmas›na neden olmufltur. ‹skender’in
Diadokhlar (halefler) olarak tarihe geçen, kendisine yak›n komutanlar›, imparator-
lu¤un bafl›na geçmek ya da belirli bölgelerde yönetimi ele alabilmek için ‹.Ö. 323-
281 y›llar› aras›nda kanl› savafllar yapm›fllard›r. Bu savafllar ve kar›fl›kl›klar sonun-
da imparatorluk topraklar› üzerinde M›s›r’da Ptolemaioslar Krall›¤› (‹.Ö. 321-30);
Trakya ve Bat› Anadolu’dan Hindistan’a kadar uzanan genifl topraklarda Selevkos-
lar Krall›¤› (‹.Ö. 312-64); Makedonya’da da Antigonoslar Krall›¤› (‹.Ö. 276-168) ku-
rulmufltur. Bunlardan sadece Makedonya ulus devletti. M›s›r ve Selevkos toprakla-
r› üzerinde ›rk ve gelenek bak›m›ndan farkl› birçok ulus yaflamaktayd›. Selev-
kos’un ölümü (‹.Ö. 280) ile bu krall›¤›n topraklar› üzerinde Anadolu’da Bergama
(Pergamon), Bitinya (Bithynia), Pontus ve Kapadokya (Kappadokia), Hindistan’da
Baktria gibi birçok ba¤›ms›z krall›k kurulmufltur. Bu krall›klar da varl›klar›n› sürdü-
rebilmek için ayn› mücadele ortam› içine girmifllerdir. ‹.Ö. 215 y›ll›ndan itibaren
Romal›lar ile mücadeleye bafllayan Makedonyal›lar, hemen sonra Selevkoslar ve
Pontuslular Roma karfl›s›nda baflar›l› olamazlar. Roma güçleri ‹.Ö. 146’da Make-
donya, ‹.Ö. 133’de Bergama, ‹.Ö. 74’te Bitinya, ‹.Ö. 64’te Pontus ve Selevkoslar ve
son olarak ‹.Ö. 31 y›l›nda Aktium Savafl›’nda Ptolemaioslar Krall›¤›’n›n topraklar›n›
ele geçirmifllerdir.

Hellenistik Ça¤’da Yunan kültürü ile birlikte Yunan mimarisi ve sanat› da Ege
hatta Akdeniz ülkelerinin d›fl›na ç›karak çok genifl bir alana yay›lm›flt›r. Bunun so-
nucunda Yunan ve Do¤u elemanlar›n›n kar›flmas› ve kaynaflmas›yla meydana ge-
len karma bir sanat ortaya ç›km›flt›r. Hellenistik Ça¤ mimarisi genel karakteri bak›-
m›ndan klasik Yunan mimarl›¤›n›n devam› fleklindedir. Dor, ‹yon ve Korinth dü-
zenleri bu dönemde de kullan›lm›flt›r. Bununla birlikte baz› yenilikler de kendini
göstermifltir. Bu dönemde sütunlar daha yüksek ve ince, bafll›klar daha küçük ya-
p›lmaya bafllanm›flt›r. Ayr›ca cephe bezemesinde taflta ›fl›k gölge oyunlar› uygula-
narak gözde hareketli, hofl bir etki b›rakmas› sa¤lanm›flt›r. Bu ça¤›n en ünlü mima-
r› Anadolulu Hermogenes’dir. ‹.Ö. 2. yüzy›lda yaflam›fl olan Hermogenes, ‹yon mi-
marisinde çok önemli bir uygulama olan pseudodipteros tap›nak plan›n›n yara-
t›c›s›d›r. Mimar›n en ünlü yap›tlar› Menderes Magnesias› (Ortaklar-Tekke köy)’nda-
ki Artemis Leukophryene Tap›na¤› ve Teos (S›¤ac›k)’taki Dionysos Tap›na¤›’d›r. 

Heykel sanat›nda ise, konularda çeflitlilik bafllam›flt›r. Klasik Ça¤ sanat›nda ge-
rek tanr›lar gerek ölümlüler ideal güzellik anlay›fl›na göre tasvir edilmifltir. Asla
çirkin, yafll›, özürlü insanlar konu edilmemifltir. Tanr›lar dingin ve a¤›r durufllu
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gösterilmifltir. ‹.Ö. 4. yüzy›ldan itibaren heykelt›rafl
Praksiteles ile beraber tanr›lar Olympos Da¤›’ndan
inerek insanlar›n aras›na kar›flm›fl ve t›pk› insanlar gi-
bi günlük iflleriyle u¤rafl›rken betimlenmifltir. Bunun
en güzel örneklerinden biri sanatç›n›n Knidos kenti
için yapt›¤› Aphrodite heykelidir.

Güzellik ve aflk tanr›ças› ilk kez bu dönemde tama-
men ç›plak biçimde gösterilmifltir. Yafll›lar, gençler,
çirkinler, cüceler, çocuklar, köleler, iflçiler yani her s›-
n›ftan insan sanat›n konusu olmufltur. 

Bergama’da yaflayan Attaloslar sülalesi de sanat›
politik bir araç gibi kullanarak kendi güçlerini göster-
mek istemifl ve son derece güzel an›tlar yapt›rm›flt›r.
Bergama’da çok ünlü bir heykelt›rafll›k okulu vard›r.
Bu okul hem Bergama hem di¤er kentlere heykel
üretmifltir.

Bunun en iyi örne¤i bugün Berlin’de bulunan Zeus
Sunak/Altar›’d›r. ‹.Ö. 2. yüzy›lda yap›lm›flt›r. Alt k›s-
m›ndaki uzun frizde tanr›lar ve gigantlar›n (devlerin)
savafl› tasvir edilmifltir.

‹ç k›sm›ndaki frizde ise, Bergama kentinin efsanevi kurucusu Telephos’un do-
¤umundan ölümüne kadar tüm hayat hikâyesi konu edilmifltir. Telephos, Yunan-
l›lar’›n baflkahraman› Herakles’in o¤ludur. Mimaride yukar›da söz etti¤imiz mimar
Hermogenes’in uygulad›¤› ›fl›k-gölge oyunlar› burada da yo¤un flekilde kullan›l-
m›flt›r. Kabartmalar barok bir üslupla yap›lm›flt›r. Ac› çekme, abart›l› hatlar, aç›k
gözler ve a¤›zlar taflta çok güzel ifade edilmifltir.

‹.Ö. 3. yüzy›lda Avrupa’n›n bat› k›s›mlar›nda yaflayan Galat boylar› Yunanistan’›
geçerek Anadolu’ya gelmifl ve Sakarya ile K›z›l›rmak aras›ndaki bölgeye yerleflmifl-
tir. Attaloslar, Galatlar ile savaflm›fl ve zaferlerini yapt›rd›klar› Zeus Altar› ve Galat-
lar› betimleyen heykel gruplar› ile tüm dünyaya göstermek istemifllerdir. Altardaki
tanr›lar ve gigantlar›n (devlerin) savafl tasvirinde asl›nda gigantlar Galatlard›r. Sem-
bolik bir anlat›ma baflvurulmufltur.
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Bu ça¤da Arkaik ve Klasik Ça¤’da kullan›lan siyah ve k›rm›z› figür vazo sanat›-
n›n yerine baflka teknikler moda olmufltur. Sanatç›lar genelde boya ile yap›lan mo-
tifleri terk etmifl ve kabartmalar hâlinde yap›lan süslemeleri tercih etmifltir. Metal
sanat›n›n etkisiyle metal vazolar›n taklidi olan piflmifl toprak kaplar da bu ça¤da
çok fazla yap›lm›flt›r. Kaplar›n yüzeyleri siyah astarla kaplanarak parlak bir görü-
nüm kazand›r›lm›flt›r.

Siyasi ve kültürel geliflmeler bak›m›ndan çok hareketli bir dönemi temsil eden
Hellenistik Ça¤’da tarihçilik, bilim ve felsefe alanlar›nda da büyük geliflmeler ol-
mufltur. Bu dönemin siyasi olaylar› krallar›n yan›nda bizzat sefere kat›lan tarihçi-
ler taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Bu tarihçilerden en tan›nm›fllar› aras›nda Kallist-
henes, M›s›r Kral› I. Ptolemaios ve Aristobulos say›labilir. Büyük ‹skender’in sefer-
leri ile s›n›rlar› geniflleyen antik dünyada, bu seferlere kat›lan birçok bilim adam›-
n›n bafllatt›¤› araflt›rmalar, Hellenistik Ça¤ krallar› taraf›ndan da büyük destek gör-
müfl, krallar›n bilim adamlar›n›, sanatkârlar› korumalar› sonucunda sürekli bilim-
sel araflt›rma yapan kurumlar ortaya ç›km›flt›r. Aleksandria (‹skenderiye), Perga-
mon (Bergama) ve Ephesos (Efes)’ta kurulan akademilerde, kütüphanelerde co¤-
rafya, t›p, botanik, zooloji, matematik ve astronomi alan›nda önemli çal›flmalar or-
taya konmufltur. Felsefe alan›nda ‹.Ö. 4. yüzy›l›n en büyük filozoflar›ndan biri
olan, Büyük ‹skender’e de hocal›k yapan Aristoteles bu ça¤a kadar felsefe ile iç
içe olan bilimlerin felsefeden ayr›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Hellenistik Ça¤’da bafllayan
ve uzun süre varl›¤›n› koruyan iki önemli görüfl vard›r: Samoslu (Sisam) Epikuros
(‹.Ö. 342-270) taraf›ndan kurulan Epikürcü felsefede amaç, kiflinin mutlulu¤unu
ve iç huzurunu sa¤lamakt›r. Mutluluk, Epikürcü felsefeye göre bilimle, laik ayd›n-
lanma ile elde edilir. Kader, k›smet ve ölümsüzlük gibi kavramlar bu felsefenin d›-
fl›ndad›r. K›br›sl› Zenon (‹.Ö. 330-260) taraf›ndan kurulan Stoa felsefesinde ise,
ideal bir dünya devleti ve bu devlet içinde insanlar›n düflmanl›ktan uzak olarak
kardefllik içinde yaflamas› gerekti¤ine inan›lm›flt›r. Stoa felsefesine göre: Tüm ev-
ren birbirine kat› kurallar ve kanunlarla ba¤l› bir makineye benzer, tanr› evrenin
tümüdür, yaflam›n amac› maddi zevk de¤il, erdem ve akl›n verdi¤i manevi tatmin-
dir. K›saca stoa felsefesi determinist, kaderci ve uyumcu bir nitelik tafl›maktad›r.
Her iki görüfl de Hellenistik Ça¤ boyunca çok taraftar bulmufl ve fikirleri Roma
Ça¤›’nda da güncelli¤ini korumufltur.

ESK‹ YUNAN DÜNYASINDA GÜNLÜK YAfiAM VE ÖLÜ
GÖMME GELENEKLER‹  

Eski Yunan dünyas›n›n günlük yaflam›n› ve ölü gömme gelenekle-
rini ö¤reneceksiniz.

Günlük Yaflam
Yunanl›lar Antik Ça¤da t›pk› günümüzde oldu¤u gibi güne kahvalt› ile bafllam›flt›r.
Kahvalt›da incir, üzüm gibi meyveler yenmifltir. Esas ö¤ün ikindi vaktidir. ‹kisinin
aras›nda ikinci bir kahvalt› yap›lm›flt›r. Esas yemekte et, bal›k ve kabuklu deniz
ürünleri ile sebze (lahana, fasulye, mercimek) tercih edilmifltir. Kahvalt›dan sonra
alt tabakalara mensup kifliler günlük iflleriyle u¤raflmaya bafllarken, di¤erleri gymna-
sium ve agoraya gitmifltir. Akflamlar› evin erke¤i ile o¤lunun evde misafirlerini
a¤›rlad›¤› symposiumlar (flölen) düzenlenmifltir.

Evin kad›nlar›n›n ise symposiumlara kat›lmas› yasakt›r. Yunanl›lar günlük ya-
flamlar›nda khiton ve hymation ad› verilen elbiseler giyinmifltir. Kad›nlar hyma-
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Herakles: Babas› Zeus,
annesi ölümlü olan
Herakles, Yunan
mitolojisinin en güçlü
kahraman›d›r. Roma
Dönemi’ndeki ad› Herküldür.
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Khiton: Dikdörtgen bir
kumafl›n karfl›l›kl› iki
kenar›n›n birbirine dikilmesi
ya da i¤nelerle tutturulmas›yla
yap›lan ve âdeta alt k›sm›
olmayan bir çuval gibi
görünen hem erkek hem
kad›nlar›n giydi¤i bir giysidir.

Hymation: Kad›nlar ve
erkeklerin kulland›¤› uzun ve
pelerine benzeyen bir
elbisedir.



tionu, khitonun üstüne giyerken erkekler vücuda
sararak kullanm›flt›r. Giysiler keten ya da yünden
yap›lm›flt›r. Bu giysiler evin sahibesi, varsa k›zlar› ve
kad›n köleler taraf›ndan dikilmifltir. Petasos ad› ve-
rilen genifl kenarl› flapkalar ise özellikle yolculuk-
larda güneflten korunmak için tak›lm›flt›r.

Dans, Yunan toplum hayat›nda önemli bir role
sahiptir. Dans›n hem ruh hem fiziksel sa¤l›k yap›s›-
n› korudu¤una inanm›fllard›r. Çok nadir olarak er-
kek ve kad›nlar bir arada dans etmifltir. Komik dans-
lar, savafl danslar›, dinsel ritüellere ba¤l› danslar,
evlilik, cenaze ve festivallerde yap›lan 200 civar›nda
Yunan dans› vard›r. 

Evlilik töreni eski Yunan dünyas›nda karanl›k
çöktükten sonra bafllam›flt›r. Gelinin bafl› örtülüdür
ve kendi evinden al›narak damad›n evine arabayla
götürülür. Ailesi, ellerinde hediyelerle arabay› yürü-
yerek takip eder. Gelin ve damad›n arkadafllar› me-
flaleler ile yolu ayd›nlat›r ve kötü ruhlar› korkutup
kaç›rmak için müzik çalar. Törende geline bir elma
ya da bir meyve parças› yedirilir. Çifte, sepet ve sand›klar›n içlerinde tak›lar, ayna-
lar ve parfümler hediye edilir. 

‹.Ö. 7. yüzy›ldan itibaren kolonizasyon hareketi ile köleler de Yunan toplum ya-
flam›nda hayli kalabal›k bir nüfus olarak yer edinmifltir. Yunanca doulos, Roma’da
servus ad› verilen köle, eski Yunan dünyas›nda istenildi¤inde al›n›p sat›lan ve öm-
rünün sonuna kadar hizmet vermek zorunda olan bir mal gibi görülmüfltür. 

Kölelerin hiçbir politik haklar› yoktur. Büyük ‹skender’in hocas› olan Aristote-
les, Politika adl› kitab›nda köleli¤i zorunlu bir kurum olarak tan›mlam›fl ve onlar›n
birer alet oldu¤unu söylemifltir. 

Eski Yunan’da hem kad›n hem erkeklerin giydi¤i giysinin ad› nedir?

Ölü Gömme Gelenekleri
Antik Yunan dünyas›nda ölümden sonra yaflam›n devam edece¤i inanc› vard›r.
Ölenlerin yeralt› dünyas›n›n bafltanr›s› olan Hades’in yan›na gidece¤ine inan›lm›fl-
t›r. Ruhlar, Hades’e gitmek için Styks Nehri’ni geçmek zorundad›r. Ruhlar› bu neh-
re kadar getiren tanr›, Hermes Psykhepompos (ruhlar› tafl›yan Hermes)’tur. Ölüler,
nehirde bekleyen kay›kç› Kharon’a bir obol vermek zorundad›r. Bu ücret veril-
mezse ruhlar sonsuza kadar orada bekleyecektir. Ölümün ard›ndan, o evde yas ol-
du¤unun iflaretlerinden biri olarak sokak kap›s›n›n önüne su dolu bir testi ko-
nulur ve ölüm sessizce ilan edilir.

Mezar tipleri çeflitlilik gösterir: En basit mezar tipi topra¤a aç›lm›fl basit dikdört-
gen çukurdur. Bu çukura ölü yerlefltirilip üstü toprakla örtüldükten sonra üzerine
stel denilen dikdörtgen, kare bir tafl ya da bazen bir kap yerlefltirilmifl ve mezar sa-
hibinin kimlik bilgileri ile onun günlük yaflam›n› gösteren sahneler bunun üstüne
ifllenmifltir.

Yunanca ad› sarkophagus olan lahit bir di¤er mezar tipidir. Sarkophagus, ke-
lime anlam› olarak et yiyici demektir. Anadolu’da son derece güzel lahitler üretil-
mifl ve antik ça¤ dünyas›n›n her yerine ihraç edilmifltir. Afyon yak›nlar›ndaki  Do-
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Hades: Yeralt› tanr›s›d›r.
Ayn› zamanda antik Yunan
dünyas›nda ölümden sonra
gidilen yeralt› dünyas›na bu
isim verilmifltir.

Obol: Sikkenin en küçük
birimidir.



kimeion (‹scehisar) kenti, mermer oca¤› ve
lahit imalat› ile antik ça¤da çok ünlüdür. Bu-
gün Antalya ile Fethiye aras›nda kalan ve
antik ça¤da Likya bölgesi olarak bilinen böl-
genin lahitleri de kendine özgü semerdam
biçimli kapaklar› ile de¤iflik bir mezar tipini
sergilemektedir.

Antik Yunan dünyas›n›n 7 harikas›ndan
biri kabul edilen ve günümüzde de an›t me-
zarlara ad›n› veren Mauosoleum (günümüz-
de Mozole olarak geçmektedir) Halikarna-
sos (Bodrum) kentinin yöneticisi Mausolos
için, kar›s› Artemisia taraf›ndan yapt›r›lm›fl
bir an›t mezard›r.

Antik Yunan’da, ölenin öbür dünyada ya-
flam›na devam edece¤ine inan›ld›¤› için ya-
flarken sevdi¤i özel eflyalar›, yiyecek ve içe-

cekler kaplar içinde mezara yerlefltirilmifltir. Gömü tipi olarak inhumasyon ve kre-
masyon uygulanm›flt›r.
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Minos Uygarl›¤’n› genel hatlar›yla aç›klay›n›z.
Merkezi Girit Adas› ve baflkenti Knossos flehri
olan Minoslular ‹.Ö. yaklafl›k olarak 3000-1300
aras›nda yaflam›flt›r. Yönetim biçimi teokratik
olup, krallar ve soylular taraf›ndan yönetilmifl-
lerdir. “Linear A” ad› verilen yaz›y› kullanm›fl,
Akalar’›n Girit’i zapt etmesinden sonra “Linear
B” yaz›s›na geçmifllerdir. Minos’ta ahflap ve teks-
til ürünleri çok popüler olmakla birlikte seramik,
freskolar ile kapl› saraylar, tafl iflçili¤i ve mühür-
ler de dikkat çekicidir. Minoslular bak›r, seramik,
kalay, alt›n ve gümüfl gibi lüks tüketim ürünleri-
nin ticaretiyle u¤ram›fl ve Yunanistan, K›br›s, Su-
riye Anadolu, M›s›r, Mezopotamya, bat›da ‹span-
ya ile ticaret yapm›fllard›r. Minos kültürünün kut-
sal sembolleri bo¤a, takdis boynuzlar›, çift yüzlü
balta, y›lan, günefl diski ve a¤açt›r.

Miken Uygarl›¤›’n›n karakteristik özelliklerini
aç›klay›n›z.
Mikenler ‹.Ö. 1600-1100 y›llar› aras›nda Yunanis-
tan’da yaflam›flt›r. Homeros’un ‹lyada’s›nda anlat›-
lan Yunanl›lar asl›nda bu ça¤da yaflam›fl Akalard›r.
Yönetim biçimi krall›klar biçiminde olup, feodal
sisteme dayan›r. “Linear B” yaz›s›n› kullanm›fllar-
d›r. Minos Uygarl›¤›’n›n çökmesinden sonra Mi-
kenler ticaret yollar›na hâkim olmufl, K›br›s, M›s›r
ve Anadolu ile ticareti ilerletmifllerdir. Bafll›ca tica-
ret mallar›; parfüm ya¤lar›, zeytinya¤›, flarap, fil di-
fli plakalar, seramik, bronz objeler, alt›n, bak›r, ka-
lay, baharat, fil difli ve boyad›r. En önemli kentle-
ri Mikenai, Tebai, Tyrins, Pilos ve Atina’d›r. Bu fle-
hirler giderek geliflmifl ve etraflar› bugün hâlâ ba-
z›lar› görülebilen Kiklop duvarlar› ad› verilen gör-
kemli surlarla çevrilmifltir. Miken Uygarl›¤›’n›n ilk
izlerinin ortaya ç›k›fl› Mikenai yerlefliminde 1876
y›l›nda Alman H. Schilemann’›n yapt›¤› kaz› saye-
sinde olmufltur. Miken Uygarl›¤›’n›n çöküflü ‹.Ö.
1100 civar›nda olup, çöküflün en büyük sebebi
olarak kendi krall›klar› aras›nda ç›kan iç savafllar
gösterilmektedir. 

Karanl›k Ça¤/Geometrik Ça¤’›n genel özellikleri-
ni aç›klay›n›z.
Karanl›k Ça¤/Geometrik Ça¤ ‹.Ö. 1100-900 y›lla-
r› aras›nda Yunanistan’a kuzeyden gelen Dor is-
tilas› ile bafllam›fl, toplumsal ve sanat yaflam›nda
büyük de¤ifliklikler meydana gelmifltir. Dorlar

‹.Ö. 1200-1100 y›llar›nda Yunanistan’› iflgal et-
mifltir. Karanl›k Ça¤ süresince daha önceden bi-
linen pek çok kültürel öge kaybolmufl, Yunanis-
tan’›n Anadolu, Orta Do¤u ve M›s›r ile olan tica-
ri iliflkileri sona ermifltir. Daha erken ça¤a ait
çömleklerin do¤al ve canl› motifleri yerine kes-
kin, geometrik desenler tercih edilmeye baflla-
m›flt›r. Geometrik bezemelerden ötürü bu tarih-
sel sürece Geometrik Ça¤ ad› da verilmektedir.
Yunanl›lar bu ça¤›n sonlar›na do¤ru hem do¤u
hem bat›da koloni flehirler kurmufl ve ticari ilifl-
kileri artt›rm›flt›r.

Arkaik Ça¤’da Yunan dünyas›ndaki siyasi ve
sosyal de¤iflimleri, sanattaki büyük geliflmeleri
aç›klay›n›z.
Yunan uygarl›k tarihinin yarat›c› dönemleri Ar-
kaik Ça¤ (‹.Ö. 650-490/480) ile bafllam›fl ve her
alanda büyük ilerlemeler olmufltur. Bu ça¤da
tyranl›k yani aristokratik rejimle demokratik re-
jim aras›nda bir yönetim biçimiyle karfl›lafl›r›z.
Atinal›lar, ‹.Ö. 594’te aristokratlar ile alt tabaka
aras›nda arabuluculuk yapmas› ve yönetim biçi-
mini düzenlemesi için Solon’a s›n›rs›z yetki ve-
rerek iktidar›n bafl›na getirmifltir. ‹yonya’daki Mi-
letos kenti felsefenin oda¤› olmufltur. ‹.Ö.
600’den itibaren Yunanistan h›zla geliflmifl ve
Atina Akropolis’inin her yeri yap›lar ve heykel-
lerle donat›lm›flt›r. Kentin bu parlak dönemi ‹.Ö.
480 y›l›na kadar devam etmifl; ancak bu tarihte
Perslerin kenti tahrip etmesiyle bu parlak dö-
nem bitmifltir. Arkaik Ça¤’da Yunan sanat›nda
ilk kez do¤al ölçülerde heykeller yap›lm›flt›r. Do-
¤u toplumlar› ile daha yak›n ticari ve kültürel
iliflkilere girilmifltir. Yunanl›lar onlar›n sanat›n-
dan etkilenmifl ancak kendilerine uygun biçim-
de adapte etmifllerdir. Arkaik Ça¤’da vazo resim
sanat›nda da yeniliklerle karfl›lafl›r›z. Do¤u’nun
etkisiyle üretilen vazolar ve bezeme ögeleri de-
¤iflerek yerini siyah figür ve k›rm›z› figür uslubu
ad› verilen seramik sanat›na b›rakm›flt›r.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç



166 Uygar l ›k  Tar ih i

Klasik Ça¤’da Yunan dünyas›ndaki siyasi ve sos-
yal yaflam›, felsefe, bilim ve sanattaki büyük iler-
lemeleri aç›klay›n›z.
‹.Ö. 5. ve 4. yüzy›llar› kapsayan dönem Klasik
Ça¤ ad› ile bilinmektedir. Klasik Ça¤’›n bafl›nda
Yunanl›lar ve Persler aras›nda savafllar olmufl ve
Persler önce Anadolu’yu iflgal ederek ard›ndan
Yunanistan’a gelmifl ve pek çok yeri tahrip etmifl-
tir. Yunanl›lar ve Persler aras›nda yap›lan ve Yu-
nanl›lar’›n lehine sonuçlanan en önemli savafl Ma-
raton Savafl›’d›r (‹.Ö. 490). ‹.Ö. 478’de Sparta d›-
fl›ndaki Yunan flehir devletleri Atina’n›n liderli-
¤inde, Perslere karfl› kendilerini korumak için,
Attika-Delos Deniz Birli¤i ad› verilen askerî ve si-
yasi bir birlik kurmufltur. ‹.Ö. 461’de Perikles, Ati-
na’n›n yöneticisi ve baflkumandan› olmufl, onun-
la birlikte Atina ve tüm Yunan dünyas› alt›n ça¤›-
n› yaflam›flt›r. Perikles, Atina’da büyük bir imar
faaliyetine giriflmifl ve kent bafltan afla¤› yeni tap›-
nak, kamu yap›lar› ve heykellerle donat›lm›flt›r.
Bu dönemde Akropolis’te ünlü Athena Parthenos
Tap›na¤› infla edilmifltir. Tap›na¤›n heykelt›rafl›,
Phedias’t›r. Ça¤›n di¤er ünlü heykelt›rafllar› Myron
ve Polykleitos’tur. Klasik Ça¤’da yaflam›fl ve dö-
neme damgas›n› vurmufl en ünlü filozof Sokrates
(‹.Ö. 469-399)’tir. Halikarnassos (Bodrum)’lu He-
rodotos (‹.Ö. 485-425) da bu ça¤da yaflam›fl ve
modern tarihin babas› olarak tarihe geçmifltir. 

Hellenistik Ça¤’›n kozmopolit yap›s›n› ve sanat›n
özelliklerini aç›klay›n›z.
‹.Ö. 330-30 aras›n› kapsayan dönem Hellenistik
Ça¤ olarak bilinmektedir. Makedonya Kral› Bü-
yük ‹skender ile bafllayan Hellenistik Ça¤, onun
ölümünden sonra komutanlar› taraf›ndan kuru-
lan krall›klar ile ‹.Ö. 31’e kadar devam etmifltir.
Hellenistik Ça¤’da Yunan kültürü ile Anadolu,
M›s›r, Pers ve di¤er kültürlerin geçmiflten itiba-
ren var olan iliflkileri iyice birbiriyle kaynaflarak
kozmopolit bir kültür ortaya ç›km›flt›r. Yunan
tanr›lar›yla Do¤u’nun gizemli tanr›lar› birbirin-
den etkilenmifltir. Büyük ‹skender’in generalleri
aras›nda çekiflmeler olmufl ve M›s›r’da Ptolema-
ioslar, Anadolu’nun güneyinde Seleukoslar, Ma-
kedonya’da Antigonas sülalesi krall›klar kurmufl-
tur. Bu ça¤da mimari ve heykel sanat›nda da ye-
nilikler olmufltur. Anadolulu mimar Hermoge-
nes, Menderes Magnesia kentindeki Artemis Ta-
p›na¤›’n› infla etmifl ve iç mekân sorunlar›n›n çö-
zümüne çal›flm›flt›r. Hellenistik Ça¤ mimarisinin
dikkat çekici özelliklerden biri, taflta ›fl›k-gölge

oyunlar›n›n uygulanarak gözde hofl, hareketli bir
etki b›rakmas›d›r. Heykel sanat›nda konularda
çeflitlilik bafllam›flt›r. ‹.Ö. 4. yüzy›ldan itibaren
heykelt›rafl Praksiteles ile beraber tanr›lar t›pk›
insanlar gibi günlük iflleri içinde tasvir edilmifltir.
Geç Klasik Ça¤’da bafllayan bu yenilik Hellenistik
Ça¤’da iyice kendini göstermifl ve her s›n›ftan in-
san sanata konu edilmifltir. 

Eski Yunan dünyas›n›n günlük yaflam›n› ve ölü
gömme geleneklerini aç›klay›n›z.
Eski Yunan dünyas›nda günlük yaflam günümüz
ile baz› bak›mlardan benzerlikler gösterir. Yu-
nanl›lar günümüzdeki gibi güne kahvalt› ile bafl-
lam›flt›r. Kahvalt›dan sonra alt tabakalara men-
sup kifliler günlük iflleriyle u¤raflmaya bafllarken,
di¤erleri gymnasium ve agoraya gitmifltir. Ak-
flamlar› evin erke¤i ile o¤lunun evde misafirleri-
ni a¤›rlad›¤› symposiumlar (flölen) düzenlenmifl-
tir. Evlilik töreni, eski Yunan dünyas›nda karan-
l›k çöktükten sonra bafllam›flt›r. Gelinin bafl› ör-
tülüdür ve kendi evinden al›narak damad›n evi-
ne arabayla götürülmüfltür. Ailesi, ellerinde hedi-
yelerle arabay› yürüyerek takip etmifltir. Çifte,
sepet ve sand›klar›n içlerinde tak›lar, aynalar ve
parfümler hediye edilir. Eski Yunan dünyas›nda
ölümden sonra yaflam›n devam edece¤ine ina-
n›lm›flt›r. Ölenler yeralt› dünyas›n›n bafltanr›s›
Hades’in yan›na giderler. Çeflitli mezar tipleri
vard›r: En basit mezar tipi topra¤a aç›lm›fl, yak-
lafl›k 2 metre ebatlar›ndaki dikdörtgen çukurdur.
Üstü toprakla örtüldükten sonra stel denilen dik-
dörtgen, kare bir tafl ya da bazen bir kap dikil-
mifl ve mezar sahibinin kimlik bilgileri ile gün-
lük yaflam›ndan sahneler tafl›n üstüne ifllenmifl-
tir. Öbür dünyada yaflam›n devam edece¤ine ina-
n›ld›¤› için ölen kiflinin yaflarken sevdi¤i özel efl-
yalar›, yiyecek ve içecekler kaplar içinde meza-
ra yerlefltirilmifltir. Gömü tipi olarak inhumasyon
ve kremasyon uygulanm›flt›r. 
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1. Minos Uygarl›¤›’n›n merkezi, baflkenti ve dönemi
afla¤›dakilerin hangisinde s›ras›yla ve do¤ru olarak
verilmifltir?

a. Girit Adas›, Phaistos, ‹.Ö. 3000-1450/1100
b. Girit Adas›, Knossos, ‹.Ö. 3000-1450/1100 
c. Knossos Bölgesi, Atina, Karanl›k Ça¤
d. Yunanistan, Miletos, ‹.Ö. 5. ve 4. yüzy›l
e. ‹yonya Bölgesi, Priene, ‹.Ö. 330-30

2. Yunanistan’da yaflanan Kolonizasyon hareketi ile il-
gili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Klasik Ça¤’da, topraklar›n yetersizli¤i, daha faz-
la köle temini ve Karadeniz’deki maden yatakla-
r›na sahip olmak için bafllam›flt›r.

b. Miken Dönemi’nde, M›s›r ile artan iliflkiler, Mi-
noslular ile sürekli savafl ve ticari nedenlerden
ötürü bafllam›flt›r.

c. ‹.Ö. 3. yüzy›lda, Büyük ‹skender Dönemi’nde
Yunanistan’daki topraklar›n yetersizli¤i ve sik-
kenin Lidyal›lar taraf›ndan icad› ile bafllam›flt›r.

d. ‹.Ö. 8. yüzy›lda, Yunanistan’da tar›ma elveriflli
topraklar›n yetersiz olmas›, ayr›ca ticari ve eko-
nomik sebeplerden ötürü bafllam›flt›r.

e. ‹.Ö. 6. yüzy›lda, Atina taraf›ndan yönetime So-
lon’un getirilmesi ve Solon’un, halk› mal, mülk ve
gelirlerine göre dört s›n›fa ay›rmas›yla bafllam›flt›r. 

3. Minos Uygarl›¤›’n›n çöküfl sebepleri afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Dorlar’›n Peloponnes bölgesine gelerek burada-
ki halk› ‹yonya bölgesine göçe zorlamas› ve Nak-
sos Adas›’ndaki volkanik patlama

b. M›s›r ile Minoslular aras›nda ç›kan Peloponnes
Savafl› ve büyük veba salg›n›

c. ‹.Ö. 1380 civar›nda Miken Uygarl›¤›’n›n giderek
yükselmesi ve Thera (bugünkü Santorini Adas›)
yanarda¤›n›n patlamas› 

d. Troya Savafl› ve Akalar›n zafer kazanmas›
e. ‹yonya Uygarl›¤›’n›n yükselifli ve Dorlar›n Yuna-

nistan’› iflgal etmesi 

4. Antik Yunan dünyas›n›n 7 harikas›ndan biri kabul edi-
len ve günümüzde de an›t mezarlara ad›n› veren Mauo-
soleum ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Halikarnassos (Bodrum) kentinin yöneticisi Ma-
usolos için, ‹.Ö. 350 y›l›nda kar›s› Artemisia tara-
f›ndan Halikarnassos (Bodrum)’da yapt›r›lm›flt›r. 

b. Priene (Güllübahçe) kentinin yöneticisi olan Ma-
usolos için ‹.Ö. 550 y›l›nda kar›s› Arsinoe tara-
f›ndan Priene’de yapt›r›lm›flt›r.

c. Atina kentinin yöneticisi Perikles için ‹.Ö. 429 y›-
l›nda sevgilisi Aspasia için Atina’da yapt›r›lm›flt›r.

d. Büyük ‹skender için ‹.Ö. 336 y›l›nda generalleri
taraf›ndan Persepolis’te yapt›r›lm›flt›r.

e. Solon için, ‹.Ö. 650 y›l›nda Atinal›lar taraf›ndan
Atina’da yapt›r›lm›flt›r.

5. Hellenistik Ça¤’da nas›l bir kültür ortaya ç›km›flt›r?

a. M›s›r, Mezopotamya ve Pers kültürlerinin iç içe
geçmesiyle Do¤u özelliklerinin hâkim oldu¤u
bir kültür ortaya ç›km›flt›r.

b. Yunan ve Anadolu kültürlerinin geçmiflten itiba-
ren zaten var olan iliflkileri artm›fl ve Anadolu
etkisinin a¤›r bast›¤› bir kültür ortaya ç›km›flt›r.

c. Anadolu, Sümer, Yunan ve Pers kültürlerinin
iliflkileri giderek artm›fl ve sonucunda kozmopo-
lit bir kültür ortaya ç›km›flt›r. 

d. Yunan kültürü ile Anadolu, M›s›r, Pers ve di¤er
kültürlerin geçmiflten itibaren var olan iliflkileri
iyice birbiriyle kaynaflarak kozmopolit bir kültür
ortaya ç›km›flt›r.

e. Makedonya ve Yunan kültürünün geçmiflten iti-
baren var olan iliflkileri artm›fl ve saf Yunan a¤›r-
l›kl› bir kültür ortaya ç›km›flt›r.

6. Miken Uygarl›¤› ne zaman ve nerede kurulmufltur? 
a. ‹.Ö. 1600-1100 aras›ndaki dönemde Yunanis-

tan’da kurulmufltur.
b. ‹.Ö. 2500-1800 aras›ndaki dönemde ‹yonya’da

kurulmufltur.
c. ‹.Ö. 8. yüzy›lda Atina’da kurulmufltur.
d. ‹.Ö. 1100-950 aras›ndaki dönemde Troya’da ku-

rulmufltur.
e. ‹.Ö. 1300-850 aras›ndaki dönemde Yunanis-

tan’da kurulmufltur.

Kendimizi S›nayal›m
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7. Khiton nedir?

a. Sikkenin en küçük birimidir.
b. Evin erke¤i ile o¤lunun evde misafirlerini a¤›rla-

d›¤› symposizyumlara (flölen) verilen isimdir. 
c. ‹.Ö. 384-322 y›llar› aras›nda yaflam›fl ve Büyük

‹skender’e hocal›k yapm›fl olan Aristo/Aristote-
les’in ünlü kitab›n›n ismidir. 

d. Yakarak gömme demektir. Kifli yak›ld›ktan son-
ra küller ve kemikleri genelde bir çömlek içine
yerlefltirilerek ve a¤z› ölenin ruhunun ç›kmama-
s› için bir tafl ya da küçük bir kapla kapat›larak
mezara konmufltur.

e. Dikdörtgen bir kumafl›n karfl›l›kl› iki kenar›n›n
birbirine dikilmesi ya da i¤nelerle tutturulmas›y-
la yap›lan ve âdeta alt k›sm› olmayan bir çuval
gibi görünen hem erkek hem kad›nlar›n giydi¤i
bir giysidir.

8. Hellenistik Ça¤ hangi zaman dilimini kapsar?

a. ‹.Ö. 1100-800
b. ‹.Ö. 800-500
c. ‹.Ö. 330-30
d. ‹.Ö. 400-330
e. ‹.Ö. 500-400

9. Olimpiyatlara 42 km. Maraton koflusunun eklenme-
sine vesile olan ünlü Maraton Savafl› hangi tarihte, ne-
rede ve kimler aras›nda yap›lm›flt›r?

a. ‹.Ö. 330 y›l›nda Anadolu’da Ephesos antik ken-
tinde Akal›lar ve Persliler aras›nda yap›lm›flt›r.

b. ‹.Ö. 1100 y›l›nda Anadolu’da Troya yerleflimin-
de Troyal›lar ile Akal›lar aras›nda yap›lm›flt›r.

c. ‹.Ö. 490 y›l›nda Yunanistan’da Maraton Ovas›’n-
da Yunanl›lar ve Persliler aras›nda yap›lm›flt›r.

d. ‹.Ö. 31 y›l›nda ‹ssos’ta Büyük ‹skender ve Pers-
liler aras›nda yap›lm›flt›r. 

e. ‹.Ö. 600 y›l›nda Atina’da Tyran Peisistratos ve
köylüler aras›nda yap›lm›flt›r. 

10. Antik dünyan›n 7 bilgesinden biri olan Miletoslu
Thales hangi ça¤da yaflam›flt›r ve bilime yapt›¤› en

önemli katk› nedir?

a. Arkaik Ça¤’da, ‹.Ö. 624-548 y›llar› aras›nda yafla-
m›flt›r. ‹.Ö. 28 May›s 585’teki günefl tutulmas›n›
önceden hesaplam›flt›r. 

b. Klasik Ça¤’da, ‹.Ö. 500-420 y›llar› aras›nda yafla-
m›flt›r. Sikkeyi icat etmifltir.

c. Arkaik Ça¤’da, ‹.Ö. 638-558 y›llar› aras›nda yafla-
m›flt›r. Nomos ad› verilen kanunlar ç›kartm›fl ve
bunlar›n tam metnini döner tahta levhalara yaz-
d›rm›flt›r. Ayr›ca özetlerini konik tafl steller üstü-
ne yazd›rarak her yere da¤›tt›rm›flt›r.

d. Arkaik Ça¤’da, ‹.Ö. yaklafl›k 582-500 y›llar› ara-
s›nda yaflam›flt›r. Matemati¤i bir bilim haline ge-
tirmifltir. 

e. Klasik Ça¤’da, ‹.Ö. 427-347 y›llar› aras›nda yafla-
m›flt›r. Hocas› olan Sokrates’in teorilerini yazd›¤›
kitapta anlatarak bilime büyük katk›da bulun-
mufltur.
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Büyük ‹skender’in Hayat›ndan Bir Kesit

VII

‹skender’in çetin, azimli, sars›lmaz bir yarad›l›fl› vard›.
Hiçbir fleyde zorlanmaya gelemez, hiçbir fleyi baflkas›-
n›n emri üzerine yapmak istemezdi. Yaln›z, ödevi, gö-
revi neyse, onun kendi akl›, mant›¤› ile idrak eder, o
zaman seve seve yapard›.
Babas› bunu çok iyi anlam›flt›. Onun için o¤luna emir
buyurmaktan kaç›n›r, ona bir fleyi ancak ikna yolu ile
yapt›rabilece¤ini bilirdi.
Öte yandan, o¤lunun çok ak›ll›, zeki, yetenekli oldu¤u-
nu da görüyordu. Bunun için, yaln›z güzel sanatlar, bi-
lim dallar› üzerine ders veren ö¤retmenlerle yetineme-
yece¤ini anlam›flt›. Bu delikanl›n›n yetifltirilmesi öyle
pek basit bir ifl de¤ildi. Sophokles’in deyimiyle,
Afl›r› gidifli önlemek, do¤ru yola yöneltmek isterdi. 
Philippos, bu düflünceyle, o¤lunu yetifltirmesi için, filo-
zoflar›n en ünlüsünü, en bilginini Aristoteles’i ça¤›rd›.
Ona büyük paye verdi, el üstünde tuttu. Bu arada bü-
yük filozofun do¤du¤u yer olan Stagira flehrini yeniden
kurdurdu. Philippos bu flehri bir savaflta yak›p, y›km›fl,
tafl, tafl üstünde b›rakmam›flt›. Stagira yeniden kurul-
duktan sonra oraya kaçaklar, köleler yerlefltirdi.
Kral o¤luyla ö¤retmenine çal›flma merkezi olarak Stagi-
ra yak›nlar›nda Nymphaion’u ay›rm›flt›. Filozofla ö¤ren-
cisi orada bir sarayda kal›yorlar, aç›k havada dolaflarak
ders görüyorlard›. Aristoteles’le ‹skender’in oturduklar›
tafl s›ralar›, filozofun gezine gezine ders verdi¤i üstü ka-
pal› gezi yerlerini bugün bile gösterirler. 
Anlafl›ld›¤›na göre, ‹skender ö¤retmeninden yaln›z ah-
lak, politika dersleri almakla kalmam›flt›. Bilginlerin,
kitaplara ba¤l› kalmadan a¤›zdan anlatt›klar› baz› bil-
giler, s›rlar da vard› ki bu bilgiler gizli kal›r, çok kifli-
ye ö¤retilmezdi. ‹flte, Aristoteles ‹skender’e bunlar› da
ö¤retmiflti. 
Bunu, ‹skender’in Asya’ya geçtikten sonra filozofa yaz-
d›¤› bir mektuptan anl›yoruz. fiöyle diyor:
‹skender’den Aristoteles’e selam!
Bana a¤›zdan ö¤rettiklerini yay›nlamakla iyi yapma-
d›n. Çünkü bizim edindi¤imiz bilgiler herkesin mal›
olursa baflkalar›ndan ne fark›m›z kal›r? Gücümden
çok yüksek bilgimle üstün gelmek isterim. 
Allaha›smarlad›k.
Aristoteles, verdi¤i karfl›l›kta, bir yandan ihtiras› tedir-
gin olmufl bu delikanl›y› avutmak, öte yandan kendini
savunmak için, o bilgileri “aç›klam›fl olmakla birlikte
hiç de aç›¤a vurmam›fl” oldu¤unu belirtmifltir. Gerçek-
ten, yazd›¤› metafizik kitab›n›n hiçbir ö¤retici, bilgi ve-

rici yan› yoktu; esas bak›m›ndan, ancak bilgili kimsele-
rin ifline yarayacak, onlar›n bildiklerini hat›rlatmaktan
ileriye gitmeyecek bir eserdi. 

Kaynak: Plutarkhos. (1980). Büyük ‹skender (Hayat›

ve Savafllar›), (çev. Vahdet Gültekin), Rado Yay›nlar›,
‹stanbul.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Minos Uygarl›¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karanl›k Ça¤” konusunu

tekrar okuyunuz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Minos Uygarl›¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ölü Gömme Gelenekleri”

konusunu tekrar okuyunuz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hellenistik Ça¤” konusunu

tekrar okuyunuz.
6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Miken Uygarl›¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Günlük Yaflam” konusunu

tekrar okuyunuz.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Miken Uygarl›¤›” konusunu

tekrar okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Ça¤” konusunu

tekrar okuyunuz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Arkaik Ça¤” konusunu

tekrar okuyunuz.

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1

Minos Uygarl›¤›‹.Ö. 2600’lerde bafllam›fl ve ‹.Ö. 1450 ci-
var›nda sona ermifltir. Ancak, ‹.Ö. 1000 y›l›na kadar et-
kileri devam etmifltir. Uygarl›¤›n çöküflüyle ilgili iki se-
bep öne sürülmüfltür: Birincisi, Thera (bugünkü Santo-
rini Adas›) yanarda¤›n›n patlamas›; ikincisi ‹.Ö. 1380 ci-
var›nda Miken Uygarl›¤›’n›n giderek yükselmesi ve Mi-
nos Uygarl›¤›’na son vermesidir.

S›ra Sizde 2

Miken Uygarl›¤›’n›n en önemli flehri Mikenai’dir. Yerle-
flimin kuruldu¤u tepeninin en üstüne kral›n saray› infla
edilmifltir. Troya Savafl›’n›n mitolojik hikâyesine göre
savafl, Troyal› Paris’in Akal› Menelaos’un kar›s› ve dün-
yan›n en güzel kad›n› Helena’ya âfl›k olup, onu Tro-
ya’ya kaç›rmas› yüzünden ç›km›flt›r.

S›ra Sizde 3

Dorlar olarak adland›r›lan toplulu¤un Demir Ça¤›’n›n
bafllad›¤› bu dönemde kuzeyden gelerek ‹.Ö. 1200-1100
y›llar›nda Yunanistan’› iflgal etmesiyle Karanl›k Ça¤ ad›
verilen dönem bafllam›flt›r. 

S›ra Sizde 4

Solon, pek çok konuda âdeta devrim niteli¤inde olan ye-
nilikler yapm›flt›r. Köylülerin tüm borçlar›n› ba¤›fllam›fl,
bu¤day ihrac›n› yasaklam›fl ve yeni bir sosyal düzen ya-
ratm›flt›r. Kiflileri mal, mülk ve gelirlerine göre dört s›n›fa
ay›rm›fl ve ait olduklar› s›n›fa göre siyasal hak ile asker-
lik görevlerini tespit etmifltir. Oy verme hakk› fakir va-
tandafllara da verilmifltir. Nomos ad› verilen Solon ka-
nunlar›n›n tam metni döner tahta levhalara ve özetleri
konik tafl steller üstüne yaz›larak her yere da¤›t›lm›flt›r.

S›ra Sizde 5

‹.Ö. 461 y›l›nda Perikles, Atina kentinin yöneticisi ve
baflkumandan› olmufl, onunla birlikte Atina ve tüm Yu-
nan dünyas› alt›n ça¤›n› yaflam›flt›r. Perikles, Atina’da
büyük bir imar faaliyetine giriflmifl, kenti bafltan afla¤›
yeni tap›nak, kamu yap›lar› ve heykellerle donatm›flt›r.

S›ra Sizde 6

Antik Yunan’da hem kad›n hem erkeklerin giydi¤i
giysinin ad› klitondur. Dikdörtgen bir kumafl›n karfl›l›k-
l› iki kenar›n›n birbirine dikilmesi ya da i¤neler ile tut-
turulmas›yla yap›lan ve âdeta alt k›sm› olmayan bir çu-
val gibi görünen giysidir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Roma kentinin kuruluflunu, Roma’n›n Kraliyet ve Cumhuriyet dönemlerini ve
bütün Akdeniz ile yak›n çevresini ele geçirmesini de¤erlendirebilecek,
Roma’n›n önemli bir imparatorlu¤a dönüflüm sürecini kavrayacak,
Romal›lar›n kurdu¤u uygarl›¤›n özelliklerini ve günümüze etkilerini tart›-
flabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Plep
• Patricius
• Diktatör
• ‹mparator

• Tetrarfli
• Sebasteion
• Basilika
• Aquadukt

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Uygarl›k Tarihi Roma Tarihi ve
Uygarl›¤›

• ROMA’DA KRAL‹YET VE
CUMHUR‹YET DÖNEMLER‹

• ROMA ‹MPARATORLU⁄U
• ROMA KÜLTÜRÜ VE UYGARLI⁄I

7
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ROMA’DA KRAL‹YET VE CUMHUR‹YET DÖNEMLER‹

Roma kentinin kuruluflunu, Roma’n›n Kraliyet ve Cumhuriyet dö-
nemlerini, bütün Akdeniz ile yak›n çevresini nas›l ele geçirdi¤ini
ö¤reneceksiniz.

Romal›lar cumhuriyet yönetimi alt›nda önce Anadolu’nun bat›s›n›; ‹mparatorluk
Dönemi’nde ise Trakya ve Anadolu’nun do¤usunu ele geçirmifllerdir. Roma ‹mpa-
ratorlu¤u’nun do¤udaki geleneksel s›n›r› Euphrates (F›rat) Irma¤›’d›r. ‹.S. 330 y›l›n-
da Constantinopolis (Sarayburnu/‹stanbul) kentinin kurulmas›yla, Roma ‹mpara-
torlu¤u’nun baflkenti de do¤uya tafl›nm›flt›r. ‹.S. 5.
yy.da Roma ‹mparatorlu¤u, bat› yar›s› kavimler
göçü bask›s› ile y›k›lm›fl, do¤usunda ise halk ve
devlet yönetimi Hristiyanlafl›p Bizans ‹mparator-
lu¤u’na dönüflerek varl›¤›n› sürdürmüfltür.

Roma Kentinin Kuruluflu
Efsanelere göre Roma kenti, Troyal› Aeneas’›n
soyundan gelen torunlar› Romulus ve Remus ta-
raf›ndan ‹.Ö. 753 y›l›nda kurulmufltur. 

Ancak arkeolojik buluntular flehrin ‹.Ö. 1000
y›llar›ndan itibaren iskân edildi¤ini göstermekte-
dir. Roma kenti halk› a¤›rl›kl› olarak Latinlerden
oluflmuflsa da, buras› Etrüsk egemenli¤i alt›n-
dayd› ve Etrüsk kökenli krallar taraf›ndan yöne-
tilen bir flehir devletiydi. ‹.Ö. 509 y›l›nda Latinler,
Etrüsk idaresine isyan ederek kraliyet ailesini Ro-
ma flehrinden kovmufl ve Roma Cumhuriyeti’ni
kurmufllard›r.

Romal›lar›n Kraliyet Dönemi hakk›nda bili-
nenler daha sonra yaflam›fl Romal› tarihçilerin an-
latt›klar› efsanelerle kar›flm›fl bilgilere dayan›r.
Arkeolojik veriler Roma flehrinin bu dönemdeki
görünümünün büyük ölçüde ‹talya’daki di¤er Et-
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Aeneas: Bat› Anadolu’daki
Troya Savafl›’n›n
kaybedilmesinden sonra,
y›k›mdan kurtulabilen
Troyal› kahramand›r.
Efsanesi Romal› yazar
Vergilius taraf›ndan Aeneas
ad›yla kaleme al›nm›flt›r. Bu
efsanede Troya Savafl›’ndan
kurtulanlar› yöneten Aeneas,
pek çok maceradan sonra
‹talya’ya ulaflm›flt›r.

Resim 7.1

Bir Julius Caesar
Dönem’i Roma
Sikkesi Üzerinde
Aeneas’›n
Omzunda Babas›n›
Tafl›yarak
Troya’dan Kaç›fl›

Resim 7.2

Roma ‹mparatorluk
Ça¤›’nda Pisidia
Antiokhias›
(Yalvaç, Isparta)
Kenti Taraf›ndan
Bast›r›lan Bir Sikke
Üzerinde Remus ve
Romulus’u Emziren
Difli Kurt



rüsk flehirlerine benzedi¤ini göstermektedir. Romal›lar›n özellikle mimari, el sanat-
lar› ve din konusunda Etrüsk kültüründen pek çok ögeyi kendilerine katt›klar›
aç›kt›r.

Roma Cumhuriyeti’nin ‹talya’da Millî Birli¤i Sa¤lamas›
Roma Cumhuriyeti kurulur kurulmaz Romal›lar, hâlen çevrelerinde sürmekte olan
Etrüsk egemenli¤ine karfl›, ‹.Ö. 5. yy. boyunca yak›n komflular› olan Latin kentle-
riyle ortak askerî ittifaklar yapmaya bafllad›lar. Böylelikle iyice zay›flamaya baflla-
m›fl olan Etrüsk flehir devletleri birer birer ele geçirilir. Ele geçirilen veya askerî it-
tifaklarla s›k› iliflki kurulan kentlerde yaflayanlara vatandafll›k haklar› tan›yan
Romal›lar bölgede millî bir birlik oluflturmaya bafllad›lar. Ayr›ca bu bölgelerde Ro-
ma koloni kentleri kurularak birlik pekifltirilir.

Romal›lar, ‹.Ö. 275 y›llar›na gelindi¤inde müttefiklerini ve arazilerini güney ‹tal-
ya’daki Yunan kentlerine de yaymaya bafllad›lar. Sadece Tarentum kenti bu ittifa-
ka kat›lmayarak artan Roma bask›s›na karfl› savaflt›. Ancak sonuçta Tarentum ken-
ti de Romal›lara teslim oldu. Böylece Roma Cumhuriyeti ‹talya Yar›madas›’n›n ta-
mam›n› ele geçirmifl oldu. 

Roma Cumhuriyeti’nin Bat› Akdeniz’de ve Anadolu’da
Egemenli¤i Ele Geçirmesi
‹.Ö. 264 y›l›ndan itibaren Romal›lar Bat› Akdeniz’deki en önemli güç olan Kartaca-
l›larla karfl› karfl›ya geldiler. Pön savafllar› olarak bilinen ve birbirini takip eden 3 sa-
vaflta Romal›lar galip gelerek Bat› Akdeniz’de genifl topraklar› ele geçirmifllerdir.

Romal›lar 1. Pön Savafl›’nda (‹.Ö. 264-241) ilk defa düzenli bir donanma kura-
rak, gücünü deniz hakimiyetinden alan Kartaca Devleti’nin donanmas›n› yendi-
ler. 17 y›l süren savafl sonunda Kartaca bar›fl istemek zorunda kald› ve Sicilya Ada-
s›’n› Romal›lara b›rakt›. Romal›lar ele geçirilen bu yeni bölgeyi, Roma Devleti’ne
vergi ödeyen ve bir vali taraf›ndan yönetilen bir provincia (eyalet) hâline getirdi-
ler. Bundan sonra Roma Devleti’ne ba¤lanacak bütün denizafl›r› topraklar bu yön-
temle yönetilecektir.

K›sa bir zaman sonra Kartaca Devleti’nde ç›kan iç kar›fl›kl›klardan faydalanan
Romal›lar, bu krizi bahane ederek Sardinya Adas›ndaki Kartaca varl›¤›na son ver-
diler. Kuzeye do¤ru da sald›rgan bir siyaset izleyen Romal›lar, Cisalpine Galyas›
(Po vadisi)’n›n tamam›n› ele geçirdiler ve ‹llyria (Adriyatik denizinin do¤usu) ’ya
do¤ru yay›ld›lar. 

Romal›lar›n yay›lmac› politikas›, Kartacal›lar›, ‹.Ö. 219 y›l›nda bafllayan 2. Pön
Savafl› (‹.Ö. 219-201) ile tekrar Romal›larla karfl› karfl›ya getirdi. Bu savaflta Kartaca
Generali Hannibal, savafl sanat›n›n en ünlü taktik hamlelerinden birini gerçeklefl-
tirdi. Filleri de içeren büyük bir orduyla ‹spanya’dan Fransa’ya geçip, Alp Da¤la-
r›’n› aflarak ‹talya’ya girdi. ‹.Ö. 216’da gerçekleflen Cannae Meydan Savafl›’nda, Ro-
ma ordusunu yendi. Hannibal bu zaferle ‹talya’da Romal›larla ittifak yapan kentle-
rin teslim olmas›n› amaçl›yordu. Ancak ikmal yollar› kesilen ve iyi savunulan fle-
hirler karfl›s›nda baflar›l› olamayan Hannibal, Güney ‹talya üzerinden Kartaca’ya
dönmek zorunda kald›. Bu ola¤anüstü kriz boyunca diktatör seçilen Roma Gene-
rali Scipio ‹.Ö. 210 y›l›nda ‹spanya’daki Kartaca topraklar›n› ele geçirdi ve Hanni-
bal’in ordusunun arkas›ndan Kuzey Afrika’ya geçerek burada Hannibal’i yendi.
‹.Ö. 202’de bar›fl istemek zorunda kalan Kartaca, bütün denizafl›r› topraklar›n› Ro-
ma’ya terk ederek, yüklü bir savafl tazminat› ödemifl ve donanmas›n› feshetmiflti.
Böylece Kartaca önemli bir güç olmaktan ç›kt›. Hannibal, Kartaca’dan kaçmak zo-
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Latinler: ‹talya’n›n
kuzeyindeki Latium
bölgesinin yerli halk›d›r.

Etrüskler: Kuzey ‹talya’da
Demir Ça¤›”nda kurulan bir
kültür. Etrüsklerin
muhtemelen Anadolu kökenli
oldu¤u da öne sürülmüfltür.

Roma Koloni Kentleri: Yeni
ele geçirilen topraklarda
stratejik noktalarda yeni bir
kent kurarak veya nüfusu
yabanc› olan mevcut
kentlere Roma vatandafllar›
yerlefltirilerek, bölgenin etnik
aç›dan Romal›laflt›r›lmas› ve
idare alt›na al›nmas› amaçl›
kentlerdir.

Kartaca Devleti: Fenikeli
kolonistlerce Kuzey Afrika’da
kurulmufltu. Baflkenti
bugünkü Tunus’ta bulunan
Kartaca Devleti, Kuzey
Afrika’n›n bat›s›na, ‹spanya
ve Fransa’n›n deniz k›y›s›
bölgelerine ve adalara sahip
güçlü bir devletti.

Diktatör: Ola¤anüstü
durumlarda, kriz
sonuçlanana kadar senato
taraf›ndan bütün yetkilerin
devredildi¤i ve kararlar›n›n
sorgulanamad›¤›, genellikle
o senenin konsülü olan lider.



runda kalarak, kendisine yeni müttefikler bulmak üzere Anadolu’ya geçti. Bu ama-
c›nda baflar›l› olamayan Hannibal, Nikomedia (‹zmit) kenti yak›n›ndaki Dakibyza
(Gebze) yak›nlar›nda ölmüfltür ve mezar› buradad›r. ‹.Ö. 149’da ç›kan 3. Pön Sa-
vafl› sonunda Kartaca Devleti tamamen y›k›lm›flt›r ve topraklar› Roma Cumhuriye-
ti’ne Afrika Eyaleti ad›yla kat›lm›flt›r.

2. Pön Savafl› s›ras›nda Makedonya Krall›¤› da Romal›lara karfl› savafl açt›. Sür-
mekte olan savafla Seleukos Kral› III. Antiokhos Makedonlar›n yan›nda kat›ld›. Var-
l›klar› Do¤u Akdeniz’deki iki önemli krall›¤›n müttefik olmas›yla tehlikeye düflen
Rodos Cumhuriyeti, Pergamon (Bergama) Krall›¤› gibi küçük devletler Roma-
l›lar› yard›ma ça¤›rd›lar. Yunanistan’a geçen Roma ordular› ‹.Ö. 197’de Kynoskep-
halai Savafl›’nda Makedonyal›lar› yendiler. Makedonya Kral› V. Philippos, Yunanis-
tan ve Ege Denizi ile Anadolu’daki bütün kolonilerini terk ediyor, haklar›ndan
vazgeçiyordu. Böylece Makedonya Krall›¤› da önemli bir devlet olmaktan ç›kt›.
Romal›lar bütün Yunanistan’›n flehir devletleri hâlinde ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ettiler,
ancak bu kent devletleri bundan böyle kal›c› olarak Roma hegemonyas› alt›na gi-
riyorlard›. ‹.Ö. 168 y›l›nda Makedonya Krall›¤›’n›n tekrar savafl haz›rl›¤›nda oldu-
¤unu iddia eden Romal›lar bu krall›¤a tamamen son verdiler. ‹.Ö. 147 y›l›nda Ma-
kedonya bir Roma eyaleti olarak Roma topraklar›na kat›ld›. Böylece Roma Devle-
ti Balkanlarda büyük bir bölgeye sahip oldu.

Bu arada Anadolu’nun bat›s›n› büyük ölçüde ele geçiren ve Yunanistan’a geç-
mifl olan Seleukos Kral› III. Antiokhos burada Romal›lara yenilerek Anadolu’ya çe-
kilmek zorunda kald›. Onu izleyen Roma ordular›, ‹.Ö. 190 y›l›nda Magnesia (Ma-
nisa) Savafl›’nda III. Antiokhos’un ordusunu yenerek Seleukos Krall›¤›’n› da yük-
sek bir tazminat ödemek ve Toros Da¤lar› kuzeyindeki bütün topraklar›ndan vaz-
geçmek zorunda b›rakt›lar. Bu topraklar Roma’n›n müttefikleri Pergamon Krall›¤›
ve Rodos Cumhuriyeti aras›nda bölüflüldü. Böylece Romal›lar Anadolu’da toprak
almasalar da, kendilerine ba¤l› devletler arac›l›¤› ile etki alanlar›n› geniflletmifl ol-
dular. Art›k Roma Cumhuriyeti, Do¤u Akdeniz’de de kal›c› bir flekilde, önemli bir
güç olarak ortaya ç›km›fl oluyordu. 

‹.Ö. 133 y›l›nda Pergamon Krall›¤›’n›n son kral› III. Attalos öldü¤ünde, krall›¤›-
n› vasiyet yoluyla Roma Devleti’ne b›rakt›. Böylece Bat› Anadolu’yu ele geçiren
Romal›lar burada da Asia (Asya) Eyaletini kurdular. Bütün bu geliflmeler sonucun-
da ‹spanya’dan Do¤u Akdeniz’e uzanan genifl bir alan Roma Devleti’ne ba¤land›,
bir k›sm› ise gene Roma’n›n müttefikleri olan küçük devletlerin kontrolüne geçti.

Roma kenti halk› kimlerden oluflmaktad›r ve Roma’da Cumhuriyet Dönemi ne zaman bafl-
lam›flt›r?

Roma Cumhuriyeti’nde Sosyal Yap› ve Devlet Yönetimi
Roma kentinde kraliyet yönetimi y›k›ld›ktan sonra yeni kurulan devlet yönetim sis-
temi bir cumhuriyetti. Bu cumhuriyetin en önemli kurumu, üyeleri patriciuslar ta-
raf›ndan oluflturulan Comitia Curiata idi. Bu meclis bütün devlet görevlilerinin
atamalar›n› yapmakta ve kanunlar ç›karmaktayd›. Devlet yönetimi meclis içinden
seçilen 2 adet konsüle b›rak›lm›flt›. Bu konsüller imperiuma (en yüksek yetki) sa-
hip olmakla beraber, asl›nda görevleri paylaflmaktayd›lar. ‹ki adet seçilmelerinin
herhangi birinin tek bafl›na güçlenerek bir krala dönüflmesini engelleyece¤i düflü-
nülmüfltü. Ayr›ca meclisin s›k› denetimi alt›ndayd›lar. Ald›klar› kararlar› meclisin
onaylamas› gerekiyordu. Ancak kentin geçirdi¤i önemli tehlike anlar›nda bu kon-
süllerden bir tanesi meclis taraf›ndan diktatör seçilirdi. Diktatör bütün devlet yö-
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Makedonya Krall›¤›:
Balkanlar›n kuzeyinde,
bugünkü Yunanistan’›n
kuzeyi ile Bulgaristan’›
kapsayan Hellenistik dönem
krall›¤›.

Pergamon (Bergama)
Krall›¤›: Bat› Anadolu’da
kurulan ve baflkentinden
ismini alan Hellenistik
krall›k.

Seleukos Krall›¤›:
Anadolu’nun güneyi ve
modern Suriye topraklar› ile
çevresini yöneten baflkenti
Antiokhia (Antakya) olan
Hellenistik Krall›k.

Rodos Cumhuriyeti: Rodos
Adas› ve Anadolu’nun
güneybat› sahil fleridinde
baz› yerleri yöneten
Hellenistik dönem devleti.
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Patricius, (ço¤ulu Patricii):
Roma kentinin yerel
aristokrasisi.

Comitia Curiata: Üyelerini
patriciuslar›n oluflturdu¤u
meclis.

Konsül: Devleti yönetmek
için Comitia Curiata üyeleri
aras›ndan her y›l seçilen iki
üye.



netimini ve ordu yönetimini tek elde toplayan ve meclis kontrolünde olmayan bir
makamd›; ama bu ola¤anüstü yetkiler tehlike geçtikten sonra tekrar meclise dev-
redilirdi. Ayr›ca ikinci bir meclis olan Senatus da devlet yönetiminde bulunmak-
tayd›. Görevi sadece hükümete, yani konsüllere tavsiyeler vermekti, kararlar› ka-
nun hükmü tafl›m›yordu. 

Roma Cumhuriyeti’nin tarihi patriciuslar ve plepler aras›nda süren s›n›f müca-
deleleri ile doludur. Plepler ilk baflta devlet memurluklar›na al›nmad›klar›ndan,
devlet yönetiminin herhangi bir kademesinde söz sahibi olam›yorlard›. Bu neden-
le kendi meclisleri olan Comitia Tributa’y› kurdular. Bu meclisin ilk görevi plep-
leri, patricilerin haks›z muamelesine karfl› korumakt›. Bununla beraber, Roma ka-
nunlar›n›n yaz›l› hâle gelmesini sa¤lamakta anahtar rol oynam›flt›r. ‹.Ö. 450 y›l›nda
pleplerin bask›s›yla 12 levha kanunu ç›kart›lm›fl ve Roma hukukunun temel tafl›
olacak aile, borç, ceza ve miras hukuklar› düzenlemifltir. 

‹.Ö. 3. yy. boyunca süren savafllar, Romal›lar›n ‹talya’da yaflayan köylüleri silah
alt›na almas›na neden olmufltu. Yeni ele geçirilen topraklar›n vergi olarak Roma’ya
tah›l göndermeye bafllamalar›, bu köylülerin terhis edildikten sonra ürünlerini es-
kisi kadar kârla satamamalar›na ve giderek artan borçlar alt›na girmelerine neden
oldu. Böylece küçük arazi sahipleri, topraklar›n› giderek zenginleflen büyük top-
rak sahiplerine ucuza satarak daha iyi imkânlar bulabileceklerini umduklar› flehir-
lere göç etmeye bafllad›lar. Emekli edilen askerlere yeni eyaletlerde toprak da¤›t›l-
mas› veya koloni flehirleri kurulmaya bafllamas› bu sorunu çözmeye yetmedi. fie-
hirlerde proletaria ad› verilen yeni bir sosyal s›n›f ortaya ç›kmaya bafllad›. Daha
zengin bir s›n›f› oluflturan optimatlar ile proletaria aras›nda artan huzursuzluklar
zaman zaman iç savafllara dönüflebiliyordu.

‹.Ö. 133’te politikada aktif olan Gracchus kardefllerin yeni toprak reformu bu
sorunu çözmek için kabul edildi. Buna göre afl›r› toprak sahibi olan zenginler bu
topraklar› devlete iade edecek ve elde edilen araziler küçük mebla¤lar karfl›l›¤›,
köylülere, tekrar sat›lamayacak eflit parseller fleklinde da¤›t›lacakt›. Uygulama bir
anlamda baflar›lsa da, Gracchus kardefllerin optimatlar taraf›ndan siyasi suikastlar-
la öldürülmesi sonras›, da¤›t›lan bu topraklar›n tekrar sat›lamamas› kaidesi kald›r›l-
d›. Böylece bu araziler yeniden büyük toprak sahiplerinin eline geçmeye bafllad›. 

Ancak bu arada proletaria elindeki politik gücü anlamaya bafllam›flt›. Atl›lar s›-
n›f› ile birleflerek bu s›n›ftan General Marius’u Halkç› Partinin bafl›na ve seçimle
konsül pozisyonuna getirdiler. Marius, (‹.Ö. 105-101), Fransa, ‹spanya, Galya ve
Germen kabileleri ile savaflarak askerî nüfusunu geniflletti ve orduda reform yapa-
rak her s›n›ftan kiflinin orduya al›nabilmesini sa¤lad›. Böylece proleteria kökenli
kifliler de ordu kariyeri sonras› devlet memurluklar›na ulaflabilmeye bafllad›lar. 

Romal›lar yeni ele geçirdikleri denizafl›r› topraklarda eyaletler (Provincia) kur-
mufllar›d›r. Bu eyaletlerin hukuksal statüsü savaflla ele geçirilen bir ülkenin huku-
ken Roma Devleti’nin mal› oldu¤u temeline dayal›d›r. Dolay›s›yla bu yerlerde ya-
flayan yerli halk, Roma vatandafll›k hakk› olmadan yaflam›na devam etmekle be-
raber, Roma Devleti’ne vergi ödemek zorundad›r. Roma taraf›ndan gönderilen
prokonsül veya propraetorlar bu topraklarda sivil ve askerî idareyi elinde top-
lamaktad›r. Bu nedenle eyaletler asl›nda bu görevlilerin insaf›na kalm›flt› ve Ro-
mal› valiler taraf›ndan çabuk zenginleflmek ve politik nüfuz elde etmek için sö-
mürülen bölgelere dönüflmüfllerdi. Bu durum ancak Roma ‹mparatorluk Ça¤›’nda
düzelecektir. 
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Senatus (Senato): Üyeleri
patriciuslar aras›ndan
konsüller taraf›ndan seçilen
meclis.

Plep: Köken olarak afla¤›
tabakadan gelen veya
sonradan Roma
vatandafll›¤›na al›nan
yurttafllar.

Comitia Tributa: Delegelerin
Roma kenti çevresindeki
yerleflim birimlerinden
seçilerek gelmelerini esas
alan ve plepler taraf›ndan
kurulan meclis.

Proletaria: fiehirlerde
yaflayan yersiz, yurtsuz ve
ço¤u zaman iflsiz insan
kitlelerinden oluflan s›n›f.

Optimatlar: Kan ba¤›,
memuriyet veya büyük
toprak sahipli¤i vas›flar›yla,
güç ve sonras›nda asalet
unvanlar› kazanan eski
patricius ve plepler ile
memurlardan oluflan s›n›f.

Atl›lar (Equestrii): Para
zenginli¤i ile asil unvan›
kazanan s›n›f.

Prokonsül veya Propraetor:
Bir provinciay› yönetmek için
gönderilen vali.



Roma Cumhuriyeti’nde ‹ç Kar›fl›kl›k ve Cumhuriyet’in
Çöküflü
Daha az vergi ödeme ve devlet taraf›ndan ücretsiz bu¤day da¤›t›m›ndan pay alma
gibi avantajlar içeren Roma vatandafll›k hakk›ndan mahrum kalan ‹talya’daki Roma
ittifak› üye kentleri, ‹.Ö. 90’da isyan ettiler. Bu isyan ancak ‹talya’da yaflayan her
hür kifliye Roma vatandafll›k hakk›n›n verilmesi ile durdurulabildi. Böylece ‹tal-
ya’da millî bir birlik tamam›yla sa¤lanm›fl oldu. 

Roma’daki bu iç kar›fl›kl›klar, Pontus Krall›¤›’n›n, Roma’n›n Anadolu’daki
müttefiklerinin topraklar›n› ele geçirebilmesine imkân tan›d›. ‹.Ö. 88 y›l›nda Roma
Devleti’ne savafl açan Pontus Kral› VI. Mithridates, bu s›rada a¤›r vergiler ve valile-
rin bask›s›yla iyice ezilmifl olan Bat› Anadolu’daki kentlerin de deste¤iyle Asia eya-
letini tamamen ele geçirdi. VI. Mithridates Anadolu’da yaflayan bütün Roma vatan-
dafllar›n› idam ettirdi (yaklafl›k 80.000 kifli), ard›ndan Yunanistan’a geçerek burada-
ki Roma etki alan›n› k›rmaya bafllad›.

Bu geliflmeler iç savafl›n efli¤inde bulunan ‹talya’da büyük bir pani¤e yol açt›.
Mithridates’e karfl› sefere gönderilmek istenen Halkç› Parti lideri Marius tam sefer
haz›rl›klar›na bafllarken, aristokrasi taraftar› General Sulla, ordusu ile Roma’ya yü-
rüyerek Marius hükümetini devirdi. Sulla, senatoya aristokratlar a¤›rl›kl› yeni sena-
törler seçtirerek, proleteria lehine al›nm›fl bütün kararlar› aristokratlar lehine çevirt-
ti. Daha sonra Yunanistan’da ve Anadolu’da kral VI. Mithridates’le savaflarak Asia
eyaletini tekrar ele geçirdi. Ancak kesin çözüm sa¤lamadan Pontus Kral› ile (‹.Ö.
85/84) bar›fl yaparak ‹talya’ya döndü. Bu arada senatoya tekrar girmeye çal›flan
Marius taraftarlar› isyan ettiler. Sulla tekrar Roma’ya orduyla yürüyerek idareyi ele
geçirdi ve kendisini süresiz olarak diktatör ilan etti. Böylece iktidar› iyice güçlenen
Sulla ve aristokratlar bir dizi kanunla Halkç› Partinin tekrar güçlenmesine engel
olacak önlemler ald›lar. 

‹.Ö. 79 y›l›nda Sulla’n›n ölümü, Marius taraftarlar›n›n tekrar ayaklanmas›na ne-
den oldu. Hatta ‹spanya’y› Roma Devleti’nden kopararak burada yeni bir devlet
kurdular. Sulla’n›n yerine geçen ve kendisini diktatör ilan eden General Pompeius
‹.Ö. 72’de bu isyan› bast›rd› ve ‹spanya’y› geri kazand›. Bu arada ‹talya’da ayakla-
nan köleleri de yenerek kahraman olarak Roma’ya geri döndü. Ancak ‹.Ö. 70 y›-
l›nda Pompeius tekrar güçlenmeye bafllayan Halkç› Partinin taraf›na geçti ve sena-
toda Sulla Dönemi’nde geçmifl olan kanunlar› yürürlükten kald›rd›. 

Bu arada Roma donanmas›na önem verilmemesi, ‹talya’daki kar›fl›kl›klar ve
Do¤u Akdeniz’de k›y›lar› kontrol alt›nda tutabilecek Seleukos Krall›¤› gibi devlet-
lerin zay›flam›fl olmas› bu bölgede korsanl›¤›n h›zla yay›lmas›na neden oldu. Kor-
sanl›k ‹talya’ya tah›l sevkiyat›n› engeller hâle geldi. ‹lk olarak ‹.Ö. 79 y›l›nda Ana-
dolu’ya gönderilen ordu ve donanma, korsanlara karfl› birtak›m baflar›lar gösterdi.
Likya’da korsanlar›n eline geçmifl Olympos (Antalya, Kumluca, Deliktafl-Ç›ral› Köy-
leri) gibi kentler tahrip edilerek korsanl›k k›smen zay›flat›ld›. Korsanl›k buna ra¤-
men ‹.Ö. 67’de Pompeius’un Anadolu’ya yeni bir sefer düzenlemesine kadar de-
vam etti. Bu arada Pontus Krall›¤› tekrar Roma’ya savafl açt›. Pompeius, Pontus
Kral› VI. Mithridates’i de yendi (‹.Ö. 64). Ard›ndan Anadolu’da iyice zay›flam›fl Se-
leukos Krall›¤› gibi küçük devletleri de ortadan kald›rarak genifl bir bölgeyi Roma
topraklar›na katt›. Böylece Marmara Denizi güneyinde Bithynia Eyaleti, Karade-
niz’de Pontus Eyaleti, Çukurova’da Kilikia Eyaleti ve daha güneyde Suriye Eyaleti
kurularak Anadolu’nun ve yak›n çevresinin büyük bir k›sm› Roma devletine kat›l-
m›fl oldu.
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Pontus Krall›¤›: Anadolu’nun
Orta ve Do¤u Karadeniz
bölgelerinde kurulan
Hellenistik dönem krall›¤›.



Pompeius, Roma’ya döndükten sonra, artan iç savafl tehlikesine karfl›, kendisi-
ni kral ilan etmesinden korkan rakiplerini yat›flt›rmak için, ordusunu terhis etti ve
yetkilerini senatoya devretti. Ancak askerlerine verdi¤i ücretsiz toprak da¤›tma sö-
zü ve Anadolu’da kurdu¤u yeni eyalet sistemi, ço¤unlu¤u aristokratlardan oluflan
senato taraf›ndan onaylanmad›. Bu arada Marius’un ye¤eni olan Julius Caesar,
Halkç› Partinin bafl›na geçmiflti. Preoleteria temsilcisi Crassus, Caesar ve Pompeius
güçlerini birlefltirerek devlet yönetimini ele geçirdiler. Bu kurulan ittifaka trium-
virlik ad›n› verdiler. Triumvirler senatoya kendi taraftarlar›n› yerlefltirerek Cicero
gibi aristokratlar› sürgüne gönderdiler. 

Daha sonra askerî ve siyasal konumlar›n› güçlendirmek için, Crassus Suriye Va-
lili¤ine, Pompeius ise ‹spanya Valili¤ine geçtiler. Caesar ise güçlü bir ordunun ba-
fl›nda Galya bölgesini (yaklafl›k bugünkü Fransa) ele geçirerek (‹.Ö. 58) burada va-
lilili¤e bafllad›.

Crassus’un do¤uda ‹ran’daki Part Krall›¤›’na karfl› savafl›rken ölmesi, Caesar
ile Pompeius’un birbirlerinden kuflkulanmaya bafllamalar› üzerine triumvirlik da-
¤›ld›. Pompeius’un konsül olarak ‹talya’ya dönmesi ile onun etkisine giren sena-
to, Caesar’a, iç savafl riskini azaltmak için ordular›n› terhis etmesini ve Roma’ya
dönmesini emretti. Bu karara uymayan Caesar, ordusuyla ‹.Ö. 49’da Roma’ya yü-
rüdü. Bunun üzerine yeni bir iç savafl bafllad›.

Caesar’› yenemeyen Pompeius ‹talya’dan Balkanlara çekilmek zorunda kald›.
Caesar önce Pompeius taraftarlar›n›n bulundu¤u ‹spanya’y› ele geçirdi. Sonra Pom-
peius’u Yunanistan’da Pharsalus Savafl›’nda (‹.Ö. 48) yendi. Pompeius, M›s›r’a kaç-
t› ve burada öldürüldü. M›s›r’a kadar Pompeius’u kovalayan Caesar, burada tahta
Kraliçe VII. Kleopatra’y› geçirdi. Anadolu’ya geçerek Pontus ordusunu Zela (To-
kat/Zile)’da yendi. Ünlü “veni, vidi, vici” (geldim, gördüm, yendim) sözünü bu sa-
vafltan sonra söylemifltir. ‹.Ö. 45’te Pompeius taraftarlar›n›n en sonuncular›n› da Af-
rika’da ve ‹spanya’da yenerek Roma’n›n mutlak hâkimi olarak ‹talya’ya döndü. 

Kendisini süresiz diktatör seçtiren Caesar, ordusunu terhis etmeyerek baflko-
mutanl›k görevini de sürdürmeye devam etti ve senatonun yetkilerini k›sarak bü-
tün önemli kararlar›n kendi onay›ndan geçmesini sa¤layacak yeni düzenlemeler
yapt›. Bu sayede bir yandan denizafl›r› topraklarda emekli edilen askerleri ve akra-
balar›n› yerlefltirdi¤i koloniler kurmak, vergi indirimleri sa¤lamak, aristokrasiyi
oluflturan büyük toprak sahiplerinin ‹talya’daki etkisini k›rmak, di¤er yandan eya-
letlerde valilerin yetkilerini k›smak ve yerli halklara yeni haklar tan›mak gibi bir di-
zi reformlar yaparak, hem ‹talya’daki iç sorunlar› azaltm›fl, hem de Akdeniz çevre-
sinde Roma egemenli¤ini pekifltirmifltir. Ancak hem senatodan d›fllanan hem de
yeni reformlar sonras› maddi kay›plara u¤rayan aristokrasi, Roma’n›n yavafl yavafl
bir tek kiflinin kontrolü alt›nda bir imparatorlu¤a dönüfltü¤ünü sezinledi. Bunun
üzerine aristokratlar diktatörden Roma’y› kurtararak cumhuriyeti yeniden kurmay›
amaçlayanlarla bir araya gelerek Caesar’a suikast düzenledi. Julius Caesar, ‹.Ö. 44
y›l›nda Brutus ve Cassius’un bafl›n› çekti¤i bir grup taraf›ndan Roma senatosunda
öldürüldü.

Her ne kadar suikastçiler ve destekçileri, yeni bir cumhuriyet kurmak için ha-
z›rl›k yapm›fl olsalar da, Caesar’›n yard›mc›s› ve o s›rada konsül makam›nda bulu-
nan Marcus Antonius ordu deste¤i ile Roma’da yönetimi ele geçirdi. Julius Cae-
sar’›n ye¤eni Octavianus ve Caesar’›n di¤er bir yard›mc›s› General Lepidus güçle-
rini birlefltirerek ‹.Ö. 43’te II. Triumvirli¤i kurdular. Caesar suikastine kar›flm›fl ki-
flilerden bafllayarak, cumhuriyet yönetimini savunan bütün senatörlerin ve atl› s›-
n›f›n›n yasal haklar›n› ve mülklerini ele geçirdiler. Cicero gibi ünlü kifliler de dahil
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Triumvirlik: Devlet yönetimin
üç kifli aras›nda
paylafl›lmas›.

Cicero: Yazd›¤› pek çok
kitab› günümüze ulaflm›fl
ünlü Romal› hatip, avukat
ve devlet adam›.



olmak üzere muhaliflerini idam ettirerek, hapsederek veya sürgüne göndererek
da¤›tt›lar. ‹talya’dan kaçm›fl bulunan Brutus ve Crassus’un Anadolu dahil olmak
üzere do¤udan toplad›klar› ordular› ‹.Ö. 42’de Trakya’daki Philippi (Kavala yak›n-
lar›)’de yenerek, cumhuriyeti savunan son güçleri de yok ettiler.

Savafl sonunda triumvirler Roma topraklar›n›n yönetimini paylaflt›lar: Lepidus
‹spanya ve Afrika’daki, Octavianus, ‹talya ve Avrupa’n›n geri kalan k›sm›ndaki ve
Marcus Antonius do¤udaki eyaletleri yönetmeye bafllad›. Octavianus, politik bir
hamle ile, Lepidus’un ‹.Ö. 33’te yetkilerine el koyarak, onun topraklar›n›n da yö-
netimini ele geçirdi. Bu s›rada Marcus Antonius, M›s›r Kraliçesi VII. Kleopatra ile
evlenmifl ve Do¤u’yu bir kral gibi yönetmeye bafllam›flt›. Octavianus, Roma’n›n do-
¤u eyaletlerini Kleopatra’ya verece¤ini bahane ederek Antonius’a savafl açt›. ‹.Ö.
31’de Yunanistan’›n güneybat›s›nda Aktium Körfezi’nde yap›lan deniz savafl›n› ka-
zand›. Octavianus, Antonius ve Kleopatra’y› s›¤›nd›klar› M›s›r’a kadar kovalayarak,
bu bölgeyi ele geçirdi. Zaferi kesinleflince Antonius ve Kleopatra intihar etti. Böy-
lece Octavianus, Roma topraklar›n›n tek hâkimi oldu.

Roma kentinde kraliyet y›k›ld›ktan sonra yeni kurulan devlet yönetimi nedir ? Bu yöneti-
min en önemli kurumu ve görevleri nelerdir?

ROMA ‹MPARATORLU⁄U

Roma’n›n önemli bir imparatorlu¤a dönüflüm sürecini ö¤renecek-
siniz.

Julius-Claudiuslar Dönemi (‹.Ö. 27-‹.S. 68)
Octavianus’a, ‹.Ö. 27 y›l›nda senato taraf›ndan Augustus (yüce) unvan› verildi ve
bu tarihten itibaren bu unvanla an›lmaya bafllad›. Ayn› y›l kendisine gene senato
taraf›ndan prokonsül yetkilerinin en genifl flekli (imperium) ve Roma ordular›n›n
baflkumandanl›¤› verildi. Bundan böyle bu yetkilerini de ifade etmek için impara-
tor unvan›n› da kullanmaya bafllad›. 

Roma ‹mparatorlu¤u, Augustus’un imparator
unvan›n› kullanmas› ile ‹.Ö. 27 y›l›ndan itibaren
bafllat›l›r. Bu dönemde senato tavsiye kararlar›
vermekle beraber as›l yetki baflta bulunan impa-
ratordad›r. Senato hâlâ ‹talya’y› ve içinde ordu
bulunmayan eyaletleri yönetmek için memurlar
tayin etmektedir; ancak Augustus’un reformlar›
ile baflta M›s›r olmak üzere çok say›da zengin
eyalet do¤rudan imparatorun flahs›na ba¤l›d›r.
Ayr›ca imparatorun emir ve kararlar› do¤rudan
kanun yetkisi tafl›maktad›r. Augustus, ‹talya ve
eyaletlerde nüfus ve servet kay›tlar›n› yenileyen
say›mlar yapt›rarak vergi sistemini yeniledi ve
vergilerin do¤rudan Roma imparatorluk memur-
lar› taraf›ndan toplanmas›n› sa¤lad›.

Augustus, iç savafllar nedeniyle çok y›pranm›fl
Roma topraklar›n› reformlarla tekrar düzene so-
karken, askerî anlamda da büyük ölçüde bar›flç›l

1797.  Ünite  -  Roma Tar ih i  ve  Uygar l ›¤ ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

2
A M A Ç
N

Resim 7.3

Roma ‹mparatoru
Augustus’un
Vatikan’da
Sergilenmekte Olan
Mermer Heykeli



bir siyaset izlemifltir. ‹mparatorluk s›n›rlar›n› Ren, Tuna, F›rat Irmaklar›na genifllete-
rek muhafaza etmifltir. Augustus, bütün icraatlar›n› en sa¤lam kopyas› Ankyra(An-
kara)’daki Augustus Tap›na¤›’n›n duvarlar›nda korunmufl olarak günümüze gelen
vasiyetnamesinde anlatmaktad›r.

Augustus’tan sonra tahta kendi ailesinden gelen imparatorlar geçmeye baflla-
m›flt›. Bunlardan baz›lar› Augustus’un bar›flç›l siyasetini sürdürse de ‹mparator Cla-
udius (‹.S. 41-54), Britanya’n›n güneyi, Trakya, Mouretania (Fas ve Cezayir’in bir
k›sm›) gibi bölgeleri de Roma ‹mparatorlu¤u’na ba¤layarak Roma topraklar›n› bi-
raz daha geniflletmifltir. ‹mparator Caligula (‹.S. 37-41) ve ‹mparator Nero (‹.S. 54-
68) ise zorba davran›fllar› ve dikkatsiz harcamalar› ile halk› isyana yöneltmifllerdir.
‹lki öldürülmüfl, di¤eri ise intihara zorlanm›flt›r. Bunlardan sonra yeni seçilecek im-
paratorun saptanmas›nda Praetoria söz sahibi olmufl, bundan böyle ordunun im-
parator seçiminde do¤rudan müdahaleleri s›kça görülmeye bafllanm›flt›r.

Julius-Claudiuslar Dönemi, olumsuz baz› olaylara karfl›n, Roma imparatorluk
tarihi ve uygarl›¤› için alt›n bir ça¤d›r. Roma edebiyat›ndan, mimarisine pek çok ko-
nuda önemli geliflmeler kaydedilmifltir. Özellikle eyaletler, örne¤in Anadolu’da bu-
lunan bölgeler ve kentler, bar›fl ortam› sayesinde artan bir refah seviyesine kavufl-
mufllard›r. Özellikle flehirlerde yaflayan zengin kesim, Roma ordusundan terhis olan
eyalet kökenli askerler kanun yolu ile Roma vatandafll›k haklar› kazanmaya baflla-
m›fl ve daha üst seviyelerde görevlere gelerek Roma devletinin idaresinde rol
oynam›fllard›r. Gerek artan refah, gerekse Roma ‹mparatorlu¤u’nda yükselen eyalet
kökenlilerin geldikleri flehirlere yapt›klar› yard›mlar Ephesus (Efes), Aphrodisias
(Geyre), Perge (Aksu) gibi Anadolu kentlerinde ve di¤er yerlerde gözlemlenebile-
cek M.S. 1. yy. ile artan mimari faaliyetlerde kendisini göstermektedir.

Flaviuslar Dönemi (‹.S. 69-96)
‹mparator Nero’nun ölümü üzerine s›n›rlardaki ordular›n pek ço¤u kendi general-
lerini imparator yapmak istedi¤i için iç savafl bafllad›. Vespasianus, do¤u ordular›-

n›n deste¤i ile di¤erlerini ye-
nerek imparator oldu. Ves-
pasianus ve ondan sonra
tahta geçen o¤ullar› döne-
minde Roma vatandafll›¤›
eyaletlerde iyice yay›lm›flt›r.
Özellikle atl›lar s›n›f›na kat›-
larak Roma ‹mparatorlu¤u’-
nun asil kesimine kat›lan ve
memuriyetlerde yükselen
bu kifliler aras›ndan impara-
torluk makam›na bile ula-
flanlar olacakt›r. Flaviuslar
Dönemi’nde Anadolu kent-
lerinde refahsal yükselifli de-
vam etmifltir. 

Antoninuslar Dönemi (‹.S. 98-193)
Flavius’lar Hanedan›’n›n son üyesi ‹mparator Domitianus (‹.S. 81-96)’un öldürül-
mesinden sonra, sayg›n bir senatör olan Nerva (‹.S. 96-98) tahta geçti. Nerva, ken-
disine veliaht olarak o s›ralar Roma ‹mparatorlu¤u’nun en güçlü kiflilerinden birisi
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olan General Traianus’u gösterdi. Böylelikle iç savafllara engel olmak için devlet
yönetimine en uygun kiflinin, akrabal›k iliflkileri olmasa da, bir önceki imparator
taraf›ndan veliaht ilan edilmesi gelene¤i bafllam›fl oldu.

Traianus (‹.S. 98-117) imparator olunca tekrar fetih politikas› izledi. Bu dönem-
de Dakia (bugünkü Romanya) bölgesi ele geçirilerek yeni bir eyalet yap›lm›flt›r.
Traianus’un di¤er askerî harekâtlar› do¤uda gerçekleflmifltir. Özellikle iç kar›fl›kl›k-
larla bo¤uflan Parthia üzerine düzenlenen seferlerle Do¤u Anadolu’nun büyük bir
k›sm› ele geçirilmifl, F›rat ve Dicle Irmaklar› aras›ndaki bölgeden Basra Körfezi’ne
kadar olan kesim ile Arabistan’›n, muhtelif bölgeleri de Roma ‹mparatorlu¤u’na ka-
t›lm›flt›r. Ancak Traianus’un ‹.S. 117 y›l›nda Selinus (Gazipafla)’da ölmesi nedeniy-
le bu fetihler kal›c› olmam›fl; sonraki ‹mparator Hadrianus (‹.S. 117-138) zaman›n-
da s›n›r tekrar F›rat Irma¤›’na geri çekilmifltir. 

Hadrianus Dönemi Roma ‹mparatorlu¤u’nun her taraf› için en görkemli dö-
nemdir. Hadrianus, yönetimi s›ras›nda uzun gezilere ç›karak pek çok sorunu ye-
rinde incelemifl ve çözmüfltür. Bu gezilerin iki tanesi Anadolu içlerine kadar uza-
n›r. Bu sayede pek çok Anadolu kenti gerek imparatoru karfl›lamak, gerekse belli
imtiyazlar sa¤lamak sayesinde büyük imar hareketlerine giriflmifltir. Hadrianus
kendisi de bu faaliyetlere katk›larda bulunmufltur; örne¤in Karadeniz’in dalgalar›
ile bo¤uflan Trapezos (Trabzon)’a bir dalgak›ran yapt›rm›fl, yak›n zamanda deprem
geçirmifl Nikaia (‹znik) ve Nikomedia (‹zmit) gibi kentlerin tekrar imar› için büyük
miktarlarda para ba¤›fllam›flt›r.

Hadrianus’un evlat edinerek yerine veliaht gösterdi¤i Antonius Pius (‹.S. 138-
161) Dönemi’nde özellikle bat› s›n›rlar›nda Germen kabileleri ile savafllar yap›lm›fl-
t›r. Ayn› dönemde Anadolu’da meydana gelen iki ayr› deprem Bithynia ve Karia-
Lykia kentlerine zarar vermifl, imparator y›k›lan kentlere para yard›mlar›nda bulun-
mufltur. Sonraki imparator Marcus Aurelius (‹.S. 161-180) ise bir filozoftu. Özellik-
le onun zaman›nda memurlar›n asalete göre de¤il, yapt›klar› iflin de¤erine göre de-
¤erlendirilmesine önem vermifltir. Ancak ölümünden sonra tahta kendi o¤lu Com-
modus (‹.S. 180-193)’un geçmesi ile devlet yönetimindeki becerikli evlatl›klarla im-
paratorlar›n getirdi¤i Alt›n Ça¤ sona ermifltir. Commodus’un bir suikast ile öldürül-
mesi ile Antoninuslar devri sona ermifltir.

Antoninuslar devri imparatorlar›n›n büyük k›s-
m› eyaletlerden gelen ve Roma vatandafll›k hak-
k›n› sonradan elde etmifl ailelerden gelmekteydi.
Belki de bu dönemde Romal› olma fikri, Latin
kökenli eski ailelerin soyundan gelmekten öte,
köken önemsenmeden bir devlete ait vatandafl
olmaya do¤ru dönüflmüfl; artan say›larda halk kit-
leleri Roma vatandafll›k hakk› kazanm›fllard›r.
Özellikle memuriyetlerde yükselen ve ço¤u yok-
sul veya eyalet kökenli ailelerden gelen bu yeni
zümre sayesinde yetenekli olanlar üst makamla-
ra ulaflabilmifltir. Bu sayede Roma ‹mparatorlu¤u
edebiyat, hukuk, bilim, mimari, sanat gibi dallar-
da da en üst seviyesine ulaflm›flt›r.
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Severuslar Dönemi (‹.S. 193-235)
‹mparator Commodus’un öldürülmesinden sonra gene tahta kendi adaylar›n› geçir-
mek üzere hareket eden farkl› askerî birlikler aras›nda bafllayan iç savafl, Pannonia
Valisi iken kendisini imparator ilan eden Septimius Severus (‹.S. 193-211)’un zaferi
ile sonuçlanarak bu imparatordan ismini alan Severuslar Hanedan› bafla geçmifltir. 

Severuslar Dönemi’nin en önemli icraat›, Caracalla (‹.S. 211-217) Dönemi’nde
kaleme al›nan bir emirname ile Roma ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde yaflayan herke-
sin Roma vatandafl› yap›lmas›d›r. Böylece Romal› ve vatandafll›k hakk› olmayan
eyaletli aras›ndaki farklar ortadan kald›r›lm›flt›r. Severuslar Hanedan›’ndan gelen
son imparator olan Severus Alexander (‹.S. 222-235)’in öldürülmesi ile Severuslar
Hanedan› sona ermifltir. 

Asker ‹mparatorlar Dönemi (‹.S. 235-284)
Bu dönem bütün Roma ‹mparatorlu¤u’nun kar›fl›kl›klara bo¤uldu¤u bir süreçtir.
‹mparatorlar›n seçilmesinde Roma’daki Praetoria birli¤i ile eyaletlerdeki lejyonla-
r›n pek ço¤u söz sahibi olmaya çal›flm›fl ve ülke sürekli iç savafl durumunda kal-
m›flt›r. Bu durum s›n›rlar›n güvenli¤ini de azaltarak imparatorlu¤u y›k›lma noktas›-
na getirmifltir. Yaklafl›k 50 y›l süren bu süreçte 40’a yak›n kifli imparator ilan edil-
mifl, kimi zaman farkl› yerlerde kendilerini imparator ilan eden 4-5 general aras›n-
da savafllar sürmüfltür.

‹.S. 2.yy.›n ortas›ndan bafllayarak Tuna ve Ren Irmaklar› civar›nda yaflayan bar-
bar kabileleri, do¤udan gelen göçlerle yerlerinden edilerek, Roma topraklar›na
geçmeye bafllam›fllard›r. Ço¤u zaman limesler sayesinde püskürtülen bu ak›nlar›n
baz›lar› iç bölgelere s›zmakta baflar›l› olmufl, ancak Romal›lar her seferinde üstün
gelmeyi baflarm›fllard›r. Ancak Severuslar Dönemi’nden bafllayarak baz› kuzeyli
kabilelerin bar›flç›l yöntemlerle Roma topraklar›na geçmesine izin verilmifltir. Özel-
likle tar›msal bölgelere yerlefltirilen bu göçmenler ayn› zamanda askerî birliklere
kat›l›yorlard›, dolay›s›yla ‹.S. 3. yy.da Roma lejyonlar›nda etnik köken olarak Roma
topraklar› d›fl›na ait olan çok say›da asker bulunmaktayd›. 

‹.S. 3. yy.›n ortas›nda Roma ‹mparatorlu¤u’ndaki iç kar›fl›kl›klar s›n›r güvenli¤i-
ni azalt›nca Got kabileleri ve di¤er Germen kökenli halklar Tuna ve Ren Irmakla-
r›n› büyük kitleler hâlinde aflarak Roma topraklar›n› ya¤malamaya bafllad›lar. Ön-
celeri s›n›rlarda etkili olan bu ak›nlar, ‹.S. 250-260’l› y›llara gelindi¤inde gittikçe iç
bölgelere ulaflmaya bafllam›flt›r. Got kabileleri Anadolu’ya da geçmifl, Ephesus, Ni-
komedia, Nikaia gibi Bat› Anadolu’nun önemli kentlerini ele geçirerek ya¤mala-
m›fllard›r. Got ak›nlar› Side (Selimiye)’ye kadar ulaflm›flt›r. ‹mparator II. Claudius
(M.S. 268-270) taraf›ndan büyük bir yenilgiye u¤rat›lmalar› ile Got tehdidi büyük
ölçüde giderilse de, özellikle tar›m arazilerinin savaflla tahrip oldu¤u bölgelerde
Roma topraklar›na esirler kalabal›k gruplar hâlinde yerlefltirilmifltir. Bu halk toplu-
luklar› ileride Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›nda etkili olacaklard›r.

‹ran’da Part Hanedan›’n› y›karak güçlü bir devlet kuran Sasaniler de Romal›la-
r›n zay›flamas› ile Roma topraklar›n› ele geçirmeye bafllam›fllard›r. Özellikle 240’l›
y›llardan bafllayarak F›rat Irma¤›’n› defalarca aflan Sasani birlikleri baz› savafllarda
geri püskürtüldüyse de, ‹.S. 260 y›l›nda Edessa (Urfa) yak›nlar›nda yap›lan bir sa-
vaflta ‹mparator Valerianus (‹.S. 253-260) esir edilmifltir. Sasaniler, Tarsus ve Caesa-
ria (Kayseri) gibi önemli kentleri ele geçirerek ya¤malam›fllard›r. Roma’ya ba¤l› va-
sal bir devlet olan Palmyra Krall›¤› (bugünkü Ürdün), Sasanileri yenerek geri püs-
kürttüyse de, bu krall›¤›n kendisi, Kraliçe Zenobia Dönemi’nde M›s›r, Suriye ve
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Ankyra (Ankara)’ya kadar Anadolu’daki Roma topraklar›n› ele geçirmifltir. Bu teh-
dit ancak ‹mparator Aurelianus (‹.S. 270-275) zaman›nda sona erdirilebilmifltir.

Hiç kuflkusuz Roma ‹mparatorlu¤u’nu bu dönemde en çok etkileyen di¤er bir
olay büyük veba salg›n›d›r. Got göçleri ile Roma topraklar›na ulaflan bu salg›n
özellikle metropollerde yaflayan halk› etkilemiflti. ‹mparator II. Claudius’un kendi-
si de dahil olmak üzere Roma ‹mparatorlu¤u’nda yaflayan nüfusun neredeyse 1/4’ü
veba salg›n› sonucu hayatlar›n› kaybetmifltir.

Kendisini imparator ilan eden generaller aras›nda süren iç savafllar, barbar ka-
bilelerin ve Roma’n›n komflular›n›n ülke içine ak›nlar›, yerel ölçekli isyanlar, eflk›-
yal›k, korsanl›k ve büyük veba salg›n› bütün Roma ‹mparatorlu¤u’nda sosyal ya-
p›y› ve flehirlerin görünümünü de¤ifltirmifltir. Örne¤in uzun bir süredir refah ve ba-
r›fl içinde yaflayan Anadolu kentleri tekrar sur inflaatlar›na bafllam›fllard›r. Bunun
için kimi zaman flehirlerdeki kamu yap›lar› sökülerek acil infla edilmesi gereken
surlara tafl sa¤lanm›flt›r. Art›k pek çok yerde süslü kamu yap›lar›n›n yap›m› dur-
mufl, flehirlerdeki mevcut kamu yap›lar› da bak›mlar› yap›lamaz ve iflletilemez hâ-
le gelmeye bafllam›flt›r.

Savafl ve sald›r›lar özellikle korunmas›z köylere zarar vermifltir. Bu dönemde ta-
r›msal üretimin düflmesi nedeniyle sürekli k›tl›klar yaflanmaya bafllanm›flt›r. Ticare-
tin durma noktas›na gelmesi, flehirlerin ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz hâle gelmesine
neden olmuflur. Vergi toplanmas›n›n zaman zaman imkâns›z hâle gelmesi nede-
niyle, merkezî hazine boflalm›fl, parada maden ayarlar›n›n azalt›lmas› zorunlu bir
hâle gelmifltir. Bu da yüksek bir enflasyona neden olmufl, meta fiyatlar› h›zla yük-
selifle geçmifltir.

Roma ‹mparatolu¤u y›k›lmak üzereyken, ‹mparator II. Claudius ve Aurelia-
nus’un askerî zaferleri ile d›fl tehditler ve iç isyanlar sona erdirilmifltir. Askerî alan-
da yapt›klar› yenilikler Geç Roma dünyas›n› flekillendirecektir. Öncelikle her iki
imparator da flehirlerin savunulmas› için sur inflaatlar›na destek vererek, savunma-
y› art›k birer kale görünümü alm›fl genifl co¤rafi alanlara yaym›fllard›r. Hantal ka-
lan ve s›n›rlar› aflan barbar kabilelerine karfl› koyamayan lejyonlar yavafl yavafl yer-
lerini a¤›r z›rhl› süvari birliklerine b›rakmaya bafllam›fllard›r. Bu birlikler h›zl› bir
flekilde, s›n›rlardan içeri s›zan sald›rganlara ulaflarak, tehditleri engellemeye baflla-
m›fllard›r. Savunmal› kentler ve onlar› koruyan süvari birlikleri Ortaça¤ dünyas›n›n
temellerini atmaya bafllayacakt›r.

Tetrarfli Dönemi (‹.S. 284-324)
‹mparator Diocletianus (‹.S. 284-305) yönetimi ele ald›ktan sonra temelleri kendi-
sinden önce at›lmaya bafllanm›fl yap›sal reformlara önem vermifltir. Diocletianus
art›k do¤al s›n›rlar›na ulaflm›fl ve çok genifl bir co¤rafyaya yay›lm›fl olan Roma ‹m-
paratorlu¤u’nun tek bir kifli taraf›ndan, tek bir merkezden idare edilemeyece¤ini
kavram›fl durumdayd›. Bu nedenle Antoninuslar devrindeki gibi, yetenekli bir ku-
mandan olan Maximianus’u Caesar ilan ederek kendisine veliaht yapt›. Sonra Au-
gustus payesi vererek kendisi ile ortak imparator ilan etti. Böylece Maximianus ku-
zey s›n›r›na müdahale edebilece¤i Mediolanum (Milano, ‹talya)’dan Bat› Roma
topraklar›n›, Diocletianus ise Balkanlar ve Do¤u Anadolu’ya rahatça ulaflabilece¤i
Nikomedia (‹zmit)’dan Do¤u Roma topraklar›n› yönetecekti. Böylece Roma ‹mpa-
ratorlu¤u resmî olarak ikiye bölünmese de, idari anlamda Do¤u ve Bat› olarak bö-
lünmüfl oluyordu.
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‹.S. 293 y›l›nda s›n›r güvenli¤i için bu yö-
netim tarz› biraz daha gelifltirilerek iki yeni
Caesar tayin edilmifltir. Konstantius, Galya
ve Britanya’y›, Galerius ise Suriye ve M›s›r’›
idare etmekle görevlendirildiler. Böylece 4’lü
yönetim tarz›, yani tetrarfli kurulmufl oldu.

‹dari reformun en önemli özelliklerin-
den biri, Diocletianus tahta geçti¤inde 48
adet olan eyaletlerin tamam›n›n bölünerek,
daha küçük yeni eyaletler oluflturulmas› ve
say›lar›n›n 104’ü geçmifl olmas›d›r. Burada
amaç zengin eyaletlerde güçlenerek impa-
rator olmak üzere isyan edecek valilerin
önünün kesilmesidir. Ayr›ca senato ve im-

parator eyaletleri aras›ndaki farkl›l›klar kald›-
r›lm›fl; bütün eyaletler 12 adet dioecesis alt›nda grupland›r›lm›flt›r. Böylece idare
rahatlat›larak belirgin bir düzen içine sokulmufltur. Ayr›ca askerî ve sivil yönetim
tamamen birbirinden ayr›lm›flt›r.

Enflasyona karfl› mali reformlar da yap›lm›flt›r. Örne¤in; Aizanoi (Çavdarhisar/
Kütahya), Aphrodisias ve di¤er kopyalar›ndan tan›nan ve ‹.S. 301 y›l›nda kaleme
al›nan Narh Emirnamesi ile imparatorluk çap›nda varolan her türlü meta ve hiz-
met için ödenecek en yüksek fiyatlar›n sabitlenmesi denenmifl; yeni tip ve birim-
lerde sikkeler bas›larak paraya duyulan güvensizlik sona erdirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Mali durumdaki reformlar baflar›l› olamam›fl, enflasyon ve paradaki bozulma Geç
Roma Dönemi’nde de devam etmifltir. 

Diocletianus ve Maximianus ‹.S. 305 y›l›nda kendilerini emekli ederek yerlerini
Konstantius ve Galerius’a b›rakm›fllard›r. Her iki imparator da kendilerine yeni Cae-
sarlar atayarak olays›z bir flekilde bafla geçseler de, Constantius’un ölümü ile tekrar
iç savafllar patlak vermifltir. Constantius’un o¤lu olan ve bat› ordular›n›n deste¤ini
alan I. Constantinus (‹.S. 306-337)’un, son rakibi Licinius’u, ‹.S. 324’te önce Hadri-
anopolis (Edirne), sonra da Krysopolis (Üsküdar, ‹stanbul)’te yenerek ortadan kal-
d›rmas› ile Roma ‹mparatorlu¤u tekrar tek bir kiflinin yönetimi alt›na girmifltir.

Constantinuslar Dönemi (‹.S. 324-363)
I. Constantinus, Diocletianus’un bafllatt›¤› reformlar› sürdürmüfltür. En önemli icraa-
t›, imparatorlu¤un tek bir baflkentten idare edilmesinin mümkün olmamas› nedeniy-
le yeni bir baflkent kurmas› olmufltur. Bu amaçla, co¤rafi bak›mdan oldukça elverifl-
li bir yerde olan küçük Byzantion (‹stanbul/Sarayburnu) kenti yeni imar faaliyetleri
ile geniflletilerek ‹.S. 330’da Constantinopolis ad›yla Roma ‹mparatorlu¤u’nun ikinci
baflkenti ilan edildi. Roma kentinden pek çok kamu kurumu ve memurlar buraya ta-
fl›nd›, k›sa sürede yeni baflkent, eskisini gölgede b›rakacak kadar önem kazand›. 

I. Constantinus di¤er yandan iç savafl s›ras›nda, Roma ‹mparatorlu¤u’nda iyice
yay›lm›fl olan Hristiyanlara karfl› toleransl› davranarak onlar›n deste¤ini ald›. Yöne-
timi süresince, özellikle din konusunda farkl› dinlere inananlar›n kiflisel tercihlerin-
de hür olduklar› ve birbirlerine sayg›l› davranmalar› gerekti¤ini bildiren pek çok
emirname yay›nlad›. Böylece imparatorlukta artmakta olan pagan dinleri ve Hris-
tiyanl›k aras›ndaki çekiflmelerin yaratt›¤› gerilimi azaltmay› amaçl›yordu. 

I. Constantinus, Roma ‹mparatorlu¤u’nun idaresini Caesar ilan etti¤i üç o¤lu ve
iki ye¤eni aras›nda bölmüfltür. Ölümünden sonra, bunlar aras›nda tekrar çat›flma-
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lar meydana gelmifl, di¤er ye¤enleri ve kardefllerini yenen Constans (‹.S. 337-350)
öldürülene kadar Bat› Roma’n›n, II. Constantius (‹.S. 337-361) ise Do¤u Roma’n›n
hükümdar› olmufltur. II. Constantius kardeflinin öldürülmesi üzerine Bat› Roma
topraklar›n› da ele geçirmifl, ailesinden fertleri Caesar ilan ederek idareyi çok el-
den sürdürmeye çal›flm›flt›r. I. Constantinus’un o¤ullar› vaftiz olarak Hristiyan ol-
duklar›n› aç›kça ilan etmifller ve kilise idaresini desteklemifllerdir. Bu dönemde H-
ristiyanl›k h›zla geliflmifltir. Constantinus sülalesinin son imparatoru Julianus (‹.S.
361-363) ise pagan idi ve tap›naklara eski onurlar›n› iade etmek için çaba göster-
miflti. Ancak Sasanilerle yap›lan bir savaflta ölmesi üzerine Roma ‹mparatorlu¤u’n-
da pagan gelenek kendisi ile son bulmufltur.

Roma ‹mparatorlu¤u ne zaman kurulmufltur? ‹lk imparator hanedan› hangisidir ve bu ha-
nedan›n dönemi neden önemlidir?

Di¤er Geç Roma ‹mparatorlar›
Julianus’un ölümü üzerine ordunun müdahaleleri ile bir dizi general imparator ol-
mufltur. Ancak bu dönemde Hunlar›n bat›ya do¤ru ilerlemesi ile Orta Avrupa’daki
kavimler yerlerinden edilerek Roma s›n›rlar›na yüklenmeye bafllam›flt›r. ‹mparator I.
Valentinianus, Tuna Irma¤›’n› aflan kabilelere karfl› baflar›l› bir dizi savafl yapsa da,
sefer s›ras›nda M.S. 375 y›l›nda ölmüfltür. O¤lu Valens, Visigot ve Ostrogotlarla
Trakya’da karfl›laflm›fl, ancak M.S. 378 y›l›nda Hadrianopolis (Edirne) yak›nlar›nda-
ki savaflta yenilerek öldürülmüfltür. Ordunun iste¤i ile Augustus ilan edilen I. The-
odosius, bu artan tehditlere karfl› baflar›l› savafllar yaparak imparatorlu¤un kurtar›-
c›s› olmufltur. Theodosius ‹.S. 395 y›l›nda Roma ‹mparatorlu¤u’nu Bat› ve Do¤u ola-
rak kal›c› bir flekilde o¤ullar› aras›nda bölmüfltür.

Bat› Roma ‹mparatorlu¤u, halk› a¤›rl›kl› olarak Latince konuflan bölgelerde ku-
rulmufltu. Ancak kavimler göçünün etkisi ile Germen kabileleri ‹.S. 2.yy. ortalar›n-
dan bafllayarak bu bölgelere yerleflmeye bafllam›flt›r. Bu bölgenin idari olarak ayr›l-
mas› ‹.S. 286 y›l›nda Diocletianus taraf›ndan gerçeklefltirilmiflti. Bölgenin ayr›lmas›
‹.S. 395 y›l›ndaki bölünme ile kesinleflmifltir. Baflkenti Roma’dan daha korunakl› ve
kuzey s›n›r›na daha yak›n bulunan Mediolanum (Milano) idi ama ‹.S. 402’de bafl-
kent Ravenna’ya tafl›nm›flt›r. Bat› Roma ‹mparatorlu¤u ‹.S. 476 y›l›nda son impara-
toru Romulus Augustus’un taht› Visigot Kral› Odoacer’e terk etmesi ile y›k›lm›flt›r.
Bu tarihten itibaren Germen kabileleri kendi devletlerini kurarak modern Avrupa
devletlerinin temellerini atm›fllard›r.

Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u ise baflkenti Constantinopolis olmak üzere, impara-
torlu¤un Yunanca konuflulan bölgelerinde kurulmufltur. Latince, hukuk ve kanun
metinlerinde resmî dil olarak kullan›lmaya devam etse de, ‹.S. 6. yüzy›lda resmî
dokümanlardan  ç›karak yerini tamamen Yunancaya b›rakm›flt›r. Do¤u Roma ‹m-
paratorlu¤u varl›¤›n›, ‹stanbul’un 1453 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan fet-
hedilmesine kadar sürdürmüfltür. Bu devlete verilen Bizans ad›, tarihçiler taraf›n-
dan eski Roma ‹mparatorlu¤u ile kar›flt›r›lmamas› için bir ayr›m meydana getirmek
amac› ile tak›lm›fl modern bir yak›flt›rmad›r. Bizans imparatorlar› ve halk› devletin
y›k›l›fl›na dek kendilerini Romal› olarak görmüfllerdir. Dilimize de geçen Rum ke-
limesi asl›nda Romal› demektir.

Roma ‹mparatorlu¤u hangi imparator taraf›ndan ve ne zaman ikiye bölünmüfltür?
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ROMA KÜLTÜRÜ VE UYGARLI⁄I

Romal›lar›n kurdu¤u uygarl›¤›n özelliklerini ve günümüze yans›-
yan etkilerini ö¤reneceksiniz. 

Roma Toplumunda Din
Romal›lar çok tanr›l› yani paganistikti. Romal›lar›n ilk kültleri Etrüsk etkileri tafl›ma-
yan Latium bölgesinin yerel tanr›lar›yd›. Her aile kendi koruyucu kültüne özel
önem vermekle beraber di¤er tanr›lara da tap›yordu. Latin tanr›lar› görünüflleriyle
Yunan tanr›lar›n› and›rmaktayd›lar. Fakat Yunan mitlerinin Roma mitlerine dönüfl-
mesi ancak ‹mparatorluk Dönemi’ne do¤ru gerçekleflecektir. Erken Roma dininin
bir özelli¤i, savafl veya di¤er resmîi ifllerde mutlaka öncesinde tanr›lar taraf›ndan
bu iflin kutsan›p kutsanmad›¤›n› ölçmek için kehanetlerde bulunulmas›d›r. Bu
amaçla kesilen kurban hayvanlar›n›n iç organlar› incelenmekte, gökyüzündeki
kufllar›n uçufllar› yorumlanmaktayd›.

‹mparatorluk Dönemi’nde Roma imparatorlar›n›n baz›lar› yaflarken, baz›lar› ise
öldükten sonra tanr›laflt›r›lm›flt›r. Bu kült Tanr›ça Roma kültüyle birlefltirilmifl ve
özellikle eyaletlerde geliflimi teflvik edilmiflti. Örne¤in Ephesos’da (Efes) dört ayr›
imparator ad›na Sebasteionlar infla edilmiflti. Ankyra (Ankara)’daki Augustus Ta-
p›na¤› da bu amaçla yap›lan bir yap›d›r.

Romal›lar, kendi inançlar›yla çeliflkiye düflmedi¤i ve toplumsal sorunlara yol
açmad›¤› sürece ele geçirdikleri yeni bölgelerdeki yerel dinlere karfl› toleransl›
davranm›fllard›r. Dolay›s›yla eyaletlerdeki mevcut kültler geliflerek ve baflkent Ro-
ma veya di¤er metropollere de yay›larak varl›klar›n› sürdürmüfllerdir. Örne¤in
Anadolu’da Tunç Ça¤›’ndaki kökenlerini hâlen koruyan pek çok yerel kült Roma
Dönemi’nde mevcut olmay› sürdürüyordu. Ancak örne¤in Galya’da Romal›lara
karfl› politik örgütlenmeyi sa¤layan Kelt dinleri sert bir biçimde yok edilmifltir. Ay-
n› flekilde tek tanr› inanc›n› savunan, dolay›s›yla Roma’n›n kendi kültlerini tan›ma-
yan Yahudilik ve daha sonras›nda Hristiyanl›k fliddetli bir biçimde cezaland›r›lma-
ya ve bast›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in Kudüs kenti, Hz. Süleyman taraf›ndan in-
fla ettirilen Yahudilerin kutsal tap›na¤›n›n bir sebasteiona dönüfltürülmesini, içine

tap›n›lmak üzere bir Roma imparator heykeli yerlefltiril-
mesini Yahudilerin kabul etmemesi üzerine ç›kan is-
yan sonras›nda (‹.S. 70) Romal›lar taraf›ndan y›k›lm›fl-
t›r. Ya¤malanan ve y›k›lan yap›lardan bir tanesi tap›-
na¤›n kendisidir. Bugün bu yap›dan geriye kalan tek
parça A¤lama Duvar›d›r ve bu gelene¤in de do¤ma
sebebi bu olayd›r. 

‹.Ö. 2. yüzy›ldan bafllayarak Romal›lar›n kendi tan-
r›lar› ile yabanc› tanr›lar aras›ndaki fark ortadan kalk-
maya bafllam›flt›r. Özellikle Do¤u dinleri ve Yunan
tanr›lar› Roma pantheonunda yerleflmifltir. Örne¤in
Anadolu’daki Frigya bölgesinin önemli kültü Kybele
de Roma’da “Magna Mater” (Büyük Ana) ad›yla tap›-
n›m görmeye bafllam›flt›r. Tanr›çan›n Pessinus (Ball›-
hisar, Eskiflehir)’da bulunan tap›na¤›nda yer alan kült
imgesi (siyah bir meteor tafl›) Roma’ya tafl›narak bura-
daki yeni tap›na¤a yerlefltirilmifltir.
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Sebasteion: Tanr›ça Roma
ve tanr›laflm›fl Roma
imparatoruna tapmak için
infla edilen tap›nak.

Resim 7.7

Kütahya’dan Ele
Geçen Roma
Dönemi’ne Ait
Mermer Bir Stel
Üzerinde Frigya
Bölgesinin Yerel
Tanr›lar› ‹stanbul
Arkeoloji Müzeleri
(Foto: A. Tolga Tek)



Özellikle ‹.S. 2 ve 3. yüzy›llardaki veba salg›nlar›, politik ve ekonomik sorunlar
ve savafllar, halk topluluklar›n›n dünya üzerindeki hayat›n niteliklerini afla¤› gör-
melerine yol açm›flt›r. ‹nsan›n kendi zekâ ve çabas›yla iyi bir hayat sürebilece¤ini
savunan klasik dönem düflünce tarz› terk edilmeye bunun yerine ancak bir ilah›n
yard›m› ile baflka bir dünyada daha iyi bir hayat›n onlar› bekledi¤i düflüncesi ya-
y›lmaya bafllam›flt›r. Özellikle parlak törenleri ve gizemli karakterleri ile insanlara
çekici gelen Do¤u dinleri, ölümden sonra baflka bir dünyada ikinci bir hayat müj-
deledikleri için oldukça popüler olmufllard›r. Bu sorunlara cevap veremeyen kla-
sik tanr›lar ise yavafl yavafl terk edilmifltir. Bu nedenle klasik pagan kültleri de de-
¤iflime giderek, synkretik tanr›lar oluflturmufllard›. Böylece bu kültlerin mistik
özellikleri güçlendirilerek di¤er kültlerle rekabet etmeleri amaçlan›yordu.

M›s›r’dan gelen ‹sis ve Serapis kültü, veya ‹ran ve Do¤u Anadolu üzerinden ge-
len Mithraizm ve Hristiyanl›k ‹.S. 2 ve 3. yüzy›llarda oldukça yay›lm›fllard›r. Mit-
hraizm Roma ordusunda popüler olarak Ren ve Tuna Irmaklar› çevresi, ‹ngiltere
gibi bölgelerde geliflmifltir. M›s›r kültleri Do¤u Akdeniz ve özellikle Anadolu’da
yayg›nca tap›n›m görmüfllerdir.

Hristiyanl›k, ‹mparator Augustus zaman›nda Hz. ‹sa taraf›ndan kurulmufltur. ‹.S.
1. ve 2. yüzy›llarda özellikle fakir halk aras›nda gizlice bütün Roma ‹mparatorlu¤u
s›n›rlar› içerisinde h›zla yay›lm›flt›r. Ancak Hristiyanlar Roma’n›n di¤er kültlerine ve
özellikle tanr›laflt›r›lm›fl Roma imparatorlar›na inanmad›klar› için Roma devletinin
düflman› say›larak fliddetli bir bask› alt›na al›nm›fllard›r. Buna ra¤men bu dinin po-
pülerli¤i sonucu ‹.S. 4. yüzy›lda I. Constantinus zaman›nda Hristiyanl›k önce ser-
best b›rak›ld›, sonra da Roma ‹mparatorlu¤u’nun resmî dini oldu. Hatta ‹.S. 4. yüz-
y›l sonu - ‹.S. 5. yüzy›l bafl›nda paganizm yasaklanm›fl, pagan tap›naklar› ve di¤er
mülkleri kiliseye devredilmifltir. Bu nedenle pek çok antik tap›nak kiliseye dönüfl-
türülmüfltür. Örne¤in Ankyra (Ankara)’daki Augustus Tap›na¤› ve Pergamon (Ber-
gama)’daki M›s›r kültlerine tap›n›lan K›z›l Avlu kiliseye dönüfltürülen Anadolu’da-
ki Roma tap›naklar›n›n güzel örnekleridir. 

Roma Mimarl›¤›
Roma mimarl›¤›n›n ana hatlar› Yunan ve Etrüsk mimari temellerini alarak geliflmifl-
tir. Mimarlar genellikle kamu hizmetine veya orduya al›n›yor, böylelikle Roma mi-
marl›¤›n›n özellikleri baflkent Roma d›fl›nda, eyaletlerdeki di¤er kamu projelerinde
de uygulanabiliyordu. Özellikle Britanya (‹ngiltere) gibi daha önce barbar olan böl-
gelerde yeni ele geçirilen eyaletlerde Roma ordusu yollar infla etmifl, flehirleflmenin
bafllamas›n› teflvik etmifltir. Londinium (Londra), Colonia Agrippina (Köln) gibi pek
çok Avrupa kenti Roma Dönemi’nde kurulmufl ve geliflmifltir. Anadolu’da ise flehir-
cilik Roma öncesi dönemde bafllad›¤› için zaten bu tarz yerleflimler mevcuttu, an-
cak Romal›lar çeflitli bölgelerde mevcut kentleri gelifltirerek yeni metropoller yarat-
m›fllard›r. Ankyra (Ankara) ve Caesaria (Kayseri) bunlara örnek olarak say›labilir.
Romal›lar mevcut kentlerin yeni yap› tipleri ile geliflmesini sa¤lam›fllard›r. Bugün
Türkiye’deki antik kentlerde görülen an›tsal mimari eserlerinin büyük k›sm› Roma
Dönemi’ne aittir: Örne¤in Side, Perge, Aspendos (üçü de Antalya ilinde), Ephesos
(Efes), Pergamon (Bergama)’dakiler gibi.

Roma Dönemi’nde yeni kurulan kentlerin birço¤unda Yunanl›lar taraf›ndan
keflfedilen ›zgara tipi planlama kullan›lm›flt›r. Modern flehircili¤in atas› olan bu uy-
gulaman›n Roma Dönemi’nden kalan güzel bir örne¤i Nikaia (‹znik) kentinde hâ-
lâ görülebilir.
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Synkretik: Pek çok de¤iflik
pagan tanr›s›n›n kültleri ve
dolay›s›yla özelliklerinin
birlefltirilmesi ile ortaya
ç›kan kar›fl›k kültler.



An›tsal yap›larda Romal›lar özellikle yüksek yap› formlar›n› uygulam›fllard›r.
Dolay›s›yla Yunan veya Etrüsk tarz› yekpare tafltan yap›lar hâlâ yap›lmakla bera-
ber, tu¤la ve çimento gibi malzemeler daha yo¤un kullan›lm›fl, kemer, tonoz ve
kubbe gibi mimari formlar yayg›nlaflm›flt›r. Pergamon (Bergama)’daki K›z›l Avlu ta-
mam› tu¤ladan yap›lan bir Roma tap›na¤›d›r. Tu¤lalar›n üzerleri ince mermer lev-
halarla kaplanarak, tafltan an›tsal mimari izlenimi verilmifltir. Roma’daki Pantheon
yap›s›n›n kubbesi, infla edilmifl ilk kubbeler aras›ndad›r ve çimento kullan›larak in-
fla edilmifltir. 

Romal›lar özellikle Roma kentinde zafer taklar› infla etmifllerdir. Anadolu’da
bu form, zafer amaçl› olmayan an›tsal kap›lar için kullan›lm›flt›r. Zafer taklar›n›n
geç dönemden bir örne¤i ise Constantinopolis (‹stanbul, Sarayburnu)’de infla edi-
len Theodosius Tak›’d›r. Beyaz›t’ta ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi önün-
de temelleri bulunmaktad›r, bir savafl› tasvir eden kabartmalar› ise Beyaz›t Hama-

m›’n›n d›fl cephesinde görülebilir. Ap-
hrodisias’ta (Geyre) bulunan Tet-
rapylon ise, al›nl›¤› kemerler üzerin-
de tafl›nan bir yap›d›r. Bu flehirdeki
Aphrodite Tap›na¤›’n›n kutsal alan›-
n›n girifl kap›s› olarak infla edilmifltir.

Romal›lar›n mimariye soktuklar›
yeni yap› tipleri aras›nda en önemli-
si hamamlard›r. Tonozlar kullan›-
larak infla edilen bu yüksek yap›lar
pek çok antik kentin en büyük yap›-
lar›yd›. Ankyra ve Ephesos’taki ha-
mam yap›lar› bu türe iyi örneklerdir.

Di¤er bir yeni yap› tipi basili-
kad›r. Kalabal›k insan kitlelerini içe-
risine alabilen bu yap› tipinin mimari

formu Geç Roma Dönemi’nden itibaren ilk Hristiyan kiliseleri için de model ola-
rak kullan›lm›flt›r. 

Romal›lar Yunan tarz› at nal› biçimindeki tiyatro yap›s›n›n plan tipini de¤ifltire-
rek yar›m daire hâle getirmifller ve sahne binas›n› tafltan infla etmeye bafllam›fllar-
d›r. Aspendos (Belk›s, Antalya) tiyatrosu bütün Akdeniz’de bu türün en iyi örne¤i-
dir. Daha çok bat› eyaletlerinde yayg›n olan amfitiyatro ise tam daire veya elips
planl›d›r. En önemli örne¤i Roma’daki Colloseum’dur. 

Önemli bir baflka yap› tipi aquadukttür. Suyun flehirlere uzak mesafelerden ta-
fl›nabilmesi için kaynaktan gelen su çok düflük bir e¤imle su yollar›na verilmifl, ova
ve vadi gibi derin noktalar› bu su yollar›n›n aflabilmesi için su kemerleri infla edil-
mifltir. Bu kemerlerin güzel bir örne¤i Aspendos’ta ve Geç Roma Dönemi’nden bir
örne¤i ise ‹stanbul’da Valens Aquadukt’ünde (Bozdo¤an Kemeri) görülebilir. Su-
yun flehir içinde çeflme ve evlere taksimat› veya yüksek noktalara ç›kart›labilmesi
için su kuleleri infla edilmifl; bunlara su, sifon yöntemi kullan›larak sevk edilmifltir. 

Özel konutlarda Romal›lar Akdeniz etraf›nda ele geçirdikleri bölgelerin yerel
mimarisini devam ettirmifllerdir. Dolay›s›yla örne¤in Orta Anadolu’da bulunan hö-
yüklerde kerpiç konut mimarisi veya Likya’da tafl temelli ahflap yap›lar devam et-
mifltir. Atriumlu evler en yayg›n konut türleri aras›ndad›r. Ephesos’taki Yamaç
Evler bu türün güzel örnekleri aras›ndad›r. Roma gibi büyük kentlerde ise tu¤la
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Zafer Tak›: Bir zaferi
kutlamak için infla edilen
an›tsal kap›.

Roma Hamamlar›: Sadece
y›kanma amac›yla s›n›rl›
kalmayan, e¤itim, spor ve
kültürel faaliyetler için de
kullan›lan çok mekânl› ve
çok amaçl› büyük yap›lar.

Basilika: Mahkeme ve borsa
binas›.

Amfitiyatro: Plan› tam daire
fleklinde olan tiyatro yap›s›,
Türkiye’de bu form nadir
olarak kullan›lm›flt›r, yar›m
daire planl›
tiyatrolar›n bu kelime ile
adland›r›lmas› yanl›flt›r.

Resim 7.8

Ankyra
(Ankara)’da
Bulunan Roma
Hamam›’n›n Plan›
ve Canland›rma
Çizimi

Aquadukt: Suyun arazideki
e¤imleri ve çukur yerleri
aflmas› için infla edilen
kemerler üzerinde yükselen
su köprüleri.

Atriumlu ev: Odalar› merkezi
ve tepesi aç›k bir avlunun
etraf›nda yer alan ev plan›
tipi.



kullan›larak infla edilen apartmanlar
özellikle daha fakir insanlar›n konutlar›-
n› oluflturmaktad›r. Roma konutlar›n›n
duvarlar›, sahiplerinin gelir düzeylerine
göre de¤iflen kalitede boya ile yap›lm›fl
duvar resimleri, zeminleri ise küçük tafl
taneleri ile yap›lm›fl mozaiklerle kapla-
n›yordu. Örne¤in Zeugma’dan bulunan
ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde ser-
gilenen mozaikler ve duvar resimleri bu
tarz konutlar›n süslemeleridir. 

Roma Heykel Sanat›
Romal›lar Yunan heykelt›rafll›¤›n› temel olarak al›p gelifltirmifllerdir. Buna karfl›l›k
özellikle mitolojik konularda kullan›lan modeller Yunan baflyap›tlar›d›r. Roma
kentleri ve resmî yap›lar› bunlar›n kopyalar› ile süslenmifltir. Gerçek Roma heykel-
t›rafll›¤›n›n özellikleri portre heykellerinde görülebilir. Oldukça realist bir üslup iz-
leyen bu sanatta sadece önemli kifliler de¤il, normal halk da tasvir edilmifltir. 

Roma an›tlar› Romal›lar›n zaferlerini vurgulayabilecekleri önemli kamusal alan-
lar› oluflturuyordu; bu nedenle politik propaganda amaçl› pek çok an›t dikilmifltir.
Örne¤in Roma kentinde Traianus Forumunu süsleyen an›tsal sütun, ‹mparator Tra-
ianus’un Dacia (bugünkü Romanya) bölgesine yapt›¤› seferin tasvirleriyle süslü-
dür. Her Roma flehrinde bulunan çok say›daki imparator heykelleri gene bu kate-
goride ele al›nabilir. 

Anadolu’da Roma ‹mparatorluk Ça¤›’nda pek çok heykel atölyesi kurulmufl-
tur. Özellikle Aphrodisias veya Pamphylia heykelt›rafll›k okullar› bunlar aras›nda
say›labilir.

Roma rölyef sanat›n›n çok
güzel örnekleri lahitler üze-
rinde de görülmektedir. Ana-
dolu’da üretilen kabartmal› la-
hitler Roma ‹mparatorlu¤u’-
nun her taraf›na sat›lm›flt›r.
Örne¤in Dokimaion (‹sçehi-
sar, Afyonkarahisar); Prokon-
nessos (Marmara Adas›) ve
Aphrodisias mermer yatakla-
r›ndan elde edilen kaliteli
mermer hem mimari bezeme-
li parçalar hem de heykel ve
lahitlerin üretiminde kullan›lm›flt›r.

Roma Ordusu
Roma Ordusu Cumhuriyet Dönemi’nde Yunan modeli (phalanks) terk edilerek
tekrar düzenlendi. Lejyon ad› verilen düzenli birlikler oluflturuldu.

‹lk Roma ordular› tamamen patriciuslardan oluflmaktayd›. Fakat zamanla plep-
ler de orduya al›nm›fllard›r. Buna ra¤men Roma Cumhuriyet Dönemi’nin sonlar›na
kadar ordu etnik köken olarak Romal›lardan oluflan millî bir karakterdeydi. Ancak
Cumhuriyet Dönemi’nin sonundan itibaren asker ihtiyac›n› karfl›lamak için yaban-
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Resim 7.9

Roma’n›n liman
kenti Ostia’da 
bulunan çok katl›
bir apartman›n
maketi.
Bina tu¤la, 
çimento, kemer ve
tonoz kullan›larak
infla edilmifltir. 

Resim 7.10

Roma ‹mparatorluk
Dönemi’nden
Mermer Bir Lahit.
‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri (Foto. A.
Tolga Tek)



c›lar da lejyonlara al›nmaya ve belirli sürelerle orduda hizmet vererek Roma vatan-
dafll›k hakk› kazanmaya bafllam›fllard›r. Bu nedenle Roma ordusu, Romal› olma
fikrinin ele geçirilen topraklarda yay›lmas› için anahtar bir rol üstlenmifltir. 

Roma ordusu sadece askerî birliklerden oluflmaz. Roma lejyonlar›nda mühen-
disler, mimarlar, doktorlar, zanaatkârlar ve di¤er mesleklerde uzmanlaflm›fl kifliler
de bulunmaktayd›. Bu nedenle Roma ordusu görev yapt›¤› bölgelerde yol, köprü,
su kemerleri gibi kamu inflaatlar›n› gerçeklefltirmifl, bu bölgelerin ekonomik olarak
kalk›nmas›nda önemli rol oynam›flt›r. Ordu ayn› zamanda madencilik ve maden ifl-
leme yöntemleri, seramik ve cam üretimi gibi zanaatlar›n yayg›nlaflmas›nda önem-
li rol oynam›flt›r. Ayn› flekilde yiyecek ve erzak ihtiyac› için pek çok ürünün de en
büyük al›c›s› olarak ordu önemli bir ekonomik pazar yarat›yordu. 

Roma ordusu ayn› zamanda yollar üzerinde istasyonlar kurarak posta hizmetle-
rini gerçeklefltirmifltir. Çeflitli kentlere yerlefltirilen küçük askerî birlikler, vergilerin
toplanmas› ve polislik görevlerini de yerine getirmifltir. Roma Cumhuriyet Dönemi-
’nin sonlar›ndan itibaren emekli askerlerin devlet taraf›ndan toprak verilerek yeni
kurulan kolonilere yerlefltirilmesi sayesinde, emekli olduktan sonra da problemli
bölgelerde huzurun korunmas›nda anahtar rol oynam›fllard›r. Anadolu’da da örne-
¤in Pisidia (Isparta-Burdur illeri ve civar›) bölgesinin da¤l›k alanlar›n› kontrol alt›n-
da tutmak için bu bölgede kurulan ve emekli askerlerden oluflan koloniler, bu böl-
genin huzurunun sa¤lanmas›nda önemli olmufllard›r.

Roma ordusu Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren siyasette önemli rol oynam›fl-
t›r. Roma tarihi, bazen iki veya daha fazla generalin devlet yönetimini ele geçirmek
için savaflmalar›yla ç›kan iç savafllarla doludur. Özellikle ‹.S. 3. yüzy›lda yo¤unla-
flan bu geliflme nedeniyle, orduda disiplin azalm›fl, askerler imparatorlar› istedikle-
ri gibi yönlendirmeye, seçmeye veya tahtan indirmeye bafllam›fllard›r. 

‹.S. 2 ve 3. yüzy›llarda giderek artan say›da yabanc›, Roma ordular›na al›nmaya
baflland›. Böylece Roma s›n›rlar›n›n korunmas› Romal› olmayan unsurlar›n orduda
yükselmeleri ile onlar›n eline geçti. Özellikle ‹.S. 3. yüzy›lda Roma askerleri evlen-
me hakk› kazanarak, kendilerine ekonomik zorluklar nedeniyle ödenemeyen ma-
afllar›na karfl›l›k olarak henüz emekli olmadan önce da¤›t›lan topraklara yerleflme-
ye bafllad›lar. Bu durum ifllenemeyen genifl arazilerin tar›ma aç›lmas›n› sa¤lamak-
la ve Ortaça¤’›n t›mar sistemini oluflturmakla beraber, Roma ordusunun hareket
kabiliyetini azaltm›fl; özellikle süvari birlikleriyle Roma s›n›rlar›na geçmeye baflla-
yan kabilelerin zapt edilmesini imkâns›z hâle getirmifltir.

Roma Hukuku
‹lk Roma kanunlar› krall›k döneminde ortaya ç›km›flt›r. Cumhuriyet Dönemi’nde
Roma hukukunun temel tafl› olarak aile, borç, ceza, miras hukuklar›n› düzenleyen
ve ‹.Ö. 450 y›l›nda ç›kart›lan 12 levha kanunu ile yaz›l› hâle gelmeye bafllayan Ro-
ma kanunlar›, Roma Cumhuriyeti’nin son y›llar›nda farkl› kategorilerde konulara
cevap verebilecek genifl bir hâle ulaflm›flt›r. Bu dönemde kanun koyma yetkisi se-
natoda idi. Konsül yard›mc›s› olan praetorlar yarg›çl›k görevini üstlenerek kanun-
larda belirtilen hukukun yorumlanmas›n› ve uygulanmas›n› sa¤lam›fllard›r. Zanl›la-
r›n kendilerini savunabilmesi için avukatl›k mesle¤i ortaya ç›km›flt›r. Ünlü hatip Ci-
cero, devlette çeflitli kademelerde hizmet vermifl olsa da ana mesle¤i avukatl›kt›.
Çeflitli davalarda yapt›¤› savunma konuflmalar› günümüze ulaflm›flt›r.

‹mparatorluk Dönemi’nde senato kanun ç›kartmaya devam etmifltir. Ancak im-
parator emirleri (Constitutio) de kanun hükmünde say›lm›flt›r. ‹mparator Diocletia-
nus döneminden itibaren bütün kanun yapma yetkisi imparatorda toplanm›flt›r. ‹m-
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paratorlar›n emirnameleri Geç Roma Dönemi’nde bir araya getirilerek kodexler hâ-
linde yay›nlanm›flt›r. Bugün Bat›l› devletler ve Türkiye’nin kulland›¤› kanunlar, eski
Roma hukukunun günümüz flartlar›na göre uyarlanmas› ile kaleme al›nm›flt›r.

Roma Ekonomisi
Roma Cumhuriyet Dönemi’nde patricius kesiminin ‹talya ve eyaletlerde büyük
topraklar› ele geçirmesi, k›rsal alanlardan flehirlere göç eden, topraks›z, iflsiz ve va-
s›fs›z proleteria s›n›f›n› oluflturmufltu. ‹mparatorluk Dönemi’nde özellikle Augus-
tus’un reformlar› bu sosyal rahats›zl›k yaratan durumun çözümünü hedeflemifltir.
Yeni kurulan koloni kentleri ile emekli askerler ve topraks›z vatandafllar›n eyalet-
lere yerlefltirilmesi teflvik edilmifl, borçlar›n affedilmesi ile zor durumdaki fakir halk
rahatlat›lm›fl, yeni ifl sahalar› aç›larak bunlara ifl bulma yollar› denenmifltir. 

Diocletianus’un reformlar›na kadar olan süreçte, içerisinde asker bulunan eya-
letler ve M›s›r gibi zengin baz› bölgelerin vergileri imparator hazinesine gidiyordu.
‹talya ve asker bulunmayan eyaletlerin gelirleri ise senato kasas›nda toplanmaktay-
d›. ‹mparator gelirleri ayr›ca tah›l sat›fllar›ndan al›nan yüzdeler ve madencilik hak-
lar›n›n aç›k art›rmayla verilmesi gibi yöntemlerle gelifltirilmiflti. ‹mparatorluk kasa-
s› öncelikle ordunun gereksinimlerini karfl›lamakta, ama di¤er yandan pek çok ka-
mu harcamas›n›n finansman›nda da kullan›lmaktayd›. Örne¤in çeflitli depremlerde
zarar gören Anadolu kentlerinin tekrar inflas› için imparatorluk kasas›ndan ba¤›fl-
larda bulunulmufltur. Senato kasas› ise memur maafllar›n›n ödenmesi ve senato
eyaletlerindeki kamu harcamalar›n›n finansman› için kullan›lmaktayd›. Zaman
içinde bütün maafllar imparatorluk kasas›ndan ödenmeye bafllanm›flt›r.

Roma ‹mparatorlu¤u’nun tüccarlar›, a¤›rl›kl› olarak Akdeniz ve Bat› Avrupa’da-
ki Roma topraklar›nda oluflan bar›fl ortam›ndan faydalanarak uzun mesafeli ticaret
yapar duruma gelmifllerdir. Arkeolojik kaz›larda ayn› üretimhanelerde üretilmifl
benzer metalar›n birbirlerinden binlerce kilometre uzakl›ktaki noktalarda ele geç-
meleri hiç flafl›rt›c› de¤ildir. Ancak ticaretin di¤er bir yönü s›n›rlar d›fl›na uzanmak-
tad›r. Balt›k Denizi k›y›s›nda üretilen amber ve kürkler imparatorlu¤a tafl›nm›fl,
bunlar karfl›l›¤›nda cam, metal ve para ödenmifltir. Ayn› flekilde kervan yollar› yar-
d›m› ile do¤unun ipe¤i ve baharat› bat›ya tafl›nm›flt›r. Bugün bu ticaretin izlerini
Çin gibi yerlerde ele geçen Roma sikkelerinde görebilmekteyiz. Asya ticareti K›z›l-
deniz’den bafllayarak deniz üzerinden de sürdürülmüfltür. Hindistan k›y›lar›nda
Romal›lar›n kurdu¤u pek çok ticaret istasyonu saptan-
m›flt›r. M›s›r üzerinden ve k›y›lardan köle, egzotik hay-
van ve de¤erli eflya ticareti için Afrika içlerine kadar
uzanan ticaret rotalar› kurulmufltur.

Roma Dönemi’nde paran›n düzenli ve kaliteli bas›l-
mas›, vergilerin toplanabilmesi, imparatorlu¤a gelir ge-
tiren sektörlere yat›r›mlar yap›lmas› sayesinde, cumhu-
riyetin zenginleflmesi ile ‹.Ö. 2. yy.da artan fiyatlar, ‹.S.
3. yy. ortas› krizine kadar hemen hemen sabit kalm›fl-
t›r. ‹.S. 3. yy.da yaflanan siyasal kriz ve ekonomik so-
nuçlar›, paran›n maden ayarlar›n›n düflürülmesi gibi
nedenler yüksek bir enflasyona neden olmufltur. Geç
Roma Dönemi boyunca bu buhran sürmüfltür. 
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Romal›lar aç›k art›rmalar, hisse senetleri, bonolar ve bankalar, devlet güvence-
li krediler, ipotek gibi günümüz ekonomisinde yer alan faaliyetlerin hepsini kul-
lanm›fllard›r. Bunlar›n hepsi daha önceki devirlerde ortaya ç›kmakla beraber, Ro-
ma Dönemi’nde her yerde yayg›nca kullan›lan sistemlerdir. 

Roma Dönemi’nde büyük teknolojik icatlar yap›lmam›fl olsa da mevcut bilgi-
lerin endüstriyel uygulamas› yayg›nlaflm›flt›r. Örne¤in Geç Hellenistik Dönem’de
Lübnan k›y›lar›nda keflfedilen cam›n üflenerek h›zl› üretimi tekni¤i, Augustus za-
man›nda h›zla bütün Roma topraklar›na yay›lm›fl ve kolaylaflan üretim sayesinde
cam yayg›n ve ucuz bir meta hâline gelmifltir. Roma Dönemi’nde ortaya ç›kan
pencere camlar›n›n mimariye etkisi bile bu tek daldaki üretim kolaylaflmas›n›n
göstergesidir. Bir baflka örne¤e bakacak olursak, Klasik Dönem’den beri varl›¤›
bilinen sifonlar›n Roma Dönemi’nde yayg›n kullan›m› sayesinde, yüksek noktala-
ra su tafl›mak kolaylaflm›flt›r. Sifonlar maden iflletmelerinde su tahliyesini kolaylafl-
t›rm›fl ve daha derin madencilik yap›lmas› mümkün hâle gelmifltir.

Her ne kadar as›l amaç askerî olsa da, Romal›lar her gittikleri yerde yollar infla
etmifllerdir. Bu yollar askerî birliklerin ve teçhizatlar›n›n sevkiyat›n› kolaylaflt›rmak-
ta, ayn› zamanda bölgedeki yerleflimlerin ekonomik olarak Roma topraklar›ndaki
di¤er yerlere ba¤lanmas›n› da sa¤lamakta idi. Yollar üzerinde kurulan hanlar ve
polis karakollar› sayesinde uzun mesafelerde güvenli yolculuklar mümkün olmufl-
tur. Romal›lar›n gene bu yollar› kullanarak iflletti¤i oldukça düzgün bir posta sis-
temleri de bulunmakta idi.

Roma Kültürünün Günümüze Etkileri
Romal›lar›n günümüze etkisi pek çok alanda hissedilebilir. Özellikle Bat› kültürü
temellerini Roma Dönemi’ne ba¤lamaktad›r. Bunda ana neden kuflkusuz co¤rafi
olarak Romal›larla ayn› topraklar› paylaflmaktan çok, ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca
gibi pek çok Avrupa dilinin Latinceden geliflmifl olmas›d›r. Latince, Bat›’da Orta
Ça¤larda din, edebiyat, kültür ve bilim dili olarak kullan›lmaya devam etmifl, bu
nedenle Roma Dönemi’nden kalan pek çok yaz›l› eser muhafaza edilerek, ça¤dafl
bilim ve Bat› Edebiyat› bu temeller üzerinde flekillenmifltir.

Romal›lar bilim tarihinde önemli kefliflere imza atmam›fl olsalar da, mevcut bil-
ginin, özellikle kendilerinden önceki Yunan kültürünün kefliflerinin prati¤e geçi-
rilmesi ve yay›lmas›nda büyük rol oynam›fllard›r. Bu nedenle günümüzde özellik-
le fen bilimlerinde pek çok bilimsel terim hâlâ Latincedir. Örne¤in t›p gibi dallar-
da Roma Dönemi’nin bilimsel eserlerinin ‹slam dünyas›na da büyük etkileri olmufl,
baz› Roma Dönemi yaz›l› eserleri sadece Arapça çevirileri ile günümüze ulaflabil-
mifl, Arapça nüshalar sonradan Avrupa dillerine çevrilmifltir.

Pek çok Ortaça¤ devleti kendisini Roma’n›n devam› ilan etmifltir. Bu nedenle
Roma kanunlar›, Roma Dönemi’nde temelleri bulunan devlet kurumlar› ve devlet
yönetim modelleri, Avrupa tarihinde pek çok kere denenmifltir. Türkiye Cumhuri-
yeti de, Bat›l› devlet yönetim fleklini esas ald›¤› için bizim kanunlar›m›z ve devlet
kurumlar›m›z da Roma modelinde infla edilmifltir.

Roma sanat›n›n önemli eserleri, Roma Dönemi kentleri, günümüze pek çok ör-
ne¤i ile ulaflm›flt›r. Bu eserler, günümüze ulaflan edebiyat ürünleri ile beraber Rö-
nesans gibi fikir ve sanat ak›mlar›n›n do¤mas›na neden olmufllard›r. Örne¤in Ro-
ma Dönemi’nden kalan resim ve heykel örnekleri, ‹talya’daki Rönesans sanatç›lar›
için modeller olmufllard›r. Rahatl›kla denilebilir ki Bat› sanat› Roma Dönemi mira-
s›n› temel alarak, bunun üzerine infla edilmifltir.
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Mimaride pek çok form Roma Dö-
nemi temellerinden geliflmifltir. Örne-
¤in malzeme olarak çimento ve tu¤la
daha önceden bilinse de, bunlar›n yay-
g›n kullan›m› ilk kez Roma Dönemi’n-
de denenmifl ve günümüzde de devam
etmektedir. Dolay›s›yla çok katl› yap›-
lar›n yayg›nlaflmas› Roma Dönemi’nde
bafllam›fl ve sürmüfltür. Vitrivius gibi
Roma Dönemi mimarlar›n›n yaz›l› eser-
leri ve Pantheon gibi günümüze ulaflan
Roma Dönemi binalar›n›n kendileri Or-
taça¤lar’da ve günümüzde mimariye il-
ham vermifltir.

Görüldü¤ü gibi Romal›lar›n etkisi gü-
nümüzde sadece geriye b›rakt›klar› ar-
keolojik kal›nt›lar ve müzeleri süsleyen
eserler ile de¤il, ayn› zamanda kültürel ve
bilimsel etkileri ve devlet yönetimi ve kurumlar› vas›tas›yla da sürmektedir.

Romal›lar›n mimariye kazand›rd›klar› yeni yap› tipleri ve ifllevleri nelerdir?
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taraf›ndan 1734 y›l›
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ve Washington’da
Ulusal Sanat
Galerisinde
(National Gallery of
Art) sergilenmektedir. 
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Roma kentinin kuruluflunu, Roma’n›n Kraliyet

ve Cumhuriyet dönemlerini ve bütün Akdeniz ile

yak›n çevresini ele geçirmesini ö¤reneceksiniz.

Roma kenti efsanelere göre Remus ve Romulus
taraf›ndan kurulmufltur. Halk› ‹talya’daki Latium
Bölgesi’nin yerli halk› olan Latinlerdir. Ancak
kent bir süre sonra Etrüsklülerin kontrolüne ge-
çerek Etrüsk kökenli krallar›n yönetti¤i küçük
bir kraliyetin merkezi olmufltur. Romal›lar ‹.Ö.
509’da Roma Cumhuriyeti’ni kurdular. Roma
Cumhuriyeti çevredeki kentlerde ittifaklar yapa-
rak k›sa bir sürede ‹talya’n›n tamam›n› ele geçir-
di. Sonra Kartacal›lar› yenerek Bat› Akdeniz ve
Kuzey Afrika’da genifl bölgelere hakim oldu. Ay-
n› zamanda Balkanlarda da topraklar›n› genifllet-
ti. ‹.Ö. 1. yüzy›la kadar olan süreçte Romal›lar
Do¤u Akdeniz’de de topraklar elde ettiler. Roma
Cumhuriyeti politik çekiflmeler sonucunda ç›kan
iç savafllar nedeniyle y›k›ld›¤›nda Akdeniz’in ne-
redeyse tamam›na hâkimdi. 

Roma’n›n önemli bir imparatorlu¤a dönüflüm

sürecini ö¤reneceksiniz.

‹ç savafllardan galip ç›kan Octavianus, Augustus
ad›yla ilk Roma imparatoru olmufltur. Roma im-
paratorlar› senato ve halk›n politik gücünü k›s›t-
layarak mutlak bir yönetime geçtiler. Genellikle
ordunun etkisiyle veya ordu içerisinden seçilen
Roma imparatorlar›n›n hâkimiyetinde, ‹.S. 1 ve
2. yüzy›llarda Romal›lar egemenliklerini Avrupa
içlerine ve Akdeniz’e komflu geri kalan yerlere
yayarak Roma ‹mparatorlu¤u’nun en genifl s›n›r-
lar›na ulaflt›lar. Kimin imparator olaca¤›n›n sap-
tanmas› için zaman zaman ç›kan k›sa süreli iç sa-
vafllara ra¤men ülke içinde genel bir bar›fl hava-
s› hakimdi. Bu nedenle bu dönemde imparator-
luk genelinde yaflanan ekonomik refah sayesin-
de flehirler geliflti, görkemli eserlerle donat›ld›. 
‹.S. 3.yy.dan bafllayarak imparatorlar›n tayininde
ordunun farkl› birimlerinin söz sahibi olmak is-
temesi Roma ‹mparatorlu¤u’ndaki huzuru boz-
du. Tekrar yo¤un iç savafllar yaflanmaya bafllad›,
imparatorluk ayn› anda hüküm süren farkl› im-
paratorlar›n elinde bölünmeye bafllad›. Bununla
birlikte Kavimler Göçü’nün bask›lar› Roma s›n›r-
lar›nda hissedilmeye bafllad›. S›n›rlar› aflan kabi-

leler ve di¤er düflmanlar iç savafl nedeniyle za-
y›flam›fl Romal›lara karfl› baflar›l› olmaya bafllad›-
lar. ‹.S. 3. yüzy›l›n sonunda yap›lan idari reform-
larla ülke içindeki kar›fl›kl›k azalt›ld›. Buna kar-
fl›l›k Roma imparatorlar›n›n mutlak gücü iyice
pekiflti.
‹.S. 4 ve 5. yüzy›llarda Roma ‹mparatorlu¤u ül-
ke içinde büyük sosyal de¤ifliklikler yaflad›. H-
ristiyanl›k h›zla yayg›nlaflarak devlet dini haline
dönüfltü. Ancak Kavimler Göçü özellikle impa-
ratorlu¤un Bat› yar›s›nda iyice yay›ld›. Giderek
Germen kökenli halklarla mevcut Latince konu-
flan halk topluluklar›ndan oluflan imparatorlu-
¤un Bat› yar›s› ile, a¤›rl›kl› olarak Yunan köken-
li ve Yunanca konuflan Do¤u yar›s› aras›ndaki
farklar ço¤almaya bafllad›. Önce Constantinopo-
lis’in ikinci bir baflkent ilan edilmesi ile, ‹.S.
395’te de kesin olarak ‹mparatorlu¤un ikiye bö-
lünmesi ile bu farkl›l›klar keskinleflti. Art›k dev-
let dini olan Hristiyanl›ktaki mezhep ayr›l›klar›
bu politik ve co¤rafi bölünmeyi izledi. Bat› Ro-
ma ‹mparatorlu¤u ‹.S. 476’da y›k›ld›. Do¤u Ro-
ma ‹mparatorlu¤u ise Ortaça¤lar’da varl›¤›n› sür-
dürdü. Bu devlet, tarihçiler taraf›ndan Bizans
ad›yla adland›r›lm›flt›r.

Romal›lar›n kurdu¤u uygarl›¤›n özelliklerini ve

günümüze yans›yan etkilerini ö¤reneceksiniz.

Din: Romal›lar çok tanr›l› dinlere tap›yorlard›.
Buna karfl›l›k ele geçirdikleri topraklarda Roma
politikas›yla çeliflmedi¤i sürece yerli halk›n din-
sel tercihlerine kar›flmam›fllard›r. Roma ‹mpara-
torluk Ça¤›’n›n bafl›nda ortaya ç›kan Hristiyanl›k
ilk bafllarda yad›rganm›fl ve zaman zaman yasak-
lanm›flt›r. Ancak halk aras›nda h›zla yay›lan bu
din, Geç Roma Dönemi’nde devletin resmî dini
olmufl, gene ayn› dönemde çok tanr›l› dinlere ta-
p›nman›n yasaklanmas›yla Roma ‹mparatorlu-
¤u’nda izin verilen tek din haline dönüflmüfltür. 
Mimarl›k: Romal›lar yönettikleri yerlerde yol-
lar ve ticaret rotalar› oluflturarak flehirlerin ge-
liflmesini sa¤lam›fllard›r. Askerî veya ekonomik
anlamda stratejik yerlerde yeni flehirler de kur-
mufllard›r. Özellikle tu¤la, çimento gibi ucuz ve
hafif yap› malzemelerini, kemer, tonoz gibi ta-
fl›y›c› yöntemlerle beraber kullanarak çok katl›
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yüksek yap›lar yapabilmifllerdir. Özellikle im-
paratorlu¤un refah›n›n yüksek oldu¤u dönem-
lerde kamu harcamalar›n›n dikkatli kontrolü ve
do¤ru planlanmas›yla Roma ‹mparatorlu¤u’nun
bütün flehirleri görkemli, an›tsal kamu yap›lar›-
na kavuflmufllard›r.
Heykel: Romal›lar Dönemi’nde Yunan heykel-
t›rafll›¤›n›n bafl yap›tlar›n›n kopyalar› pek çok
yerde üretilmifl olsa da, özellikle portre heykelci-
li¤inde Romal›lar çok üstün yap›tlar meydana ge-
tirmifllerdir. Heykelt›rafll›k ve di¤er sanatlar za-
man zaman imparatorluk politikalar›na uygun
olarak, politik mesajlar veren eserler de üretmifl-
lerdir. 
Ordu: Lejyonlar fleklinde örgütlenen Roma or-
dular›, disiplin ve iyi bir e¤itime sahip olarak ilk
bafllarda girdikleri hemen hemen bütün savaflla-
r› kazanm›fllard›r. Bar›fl zamanlar›nda ordu, ver-
gilerin toplanmas›, yollar ve kamu yap›lar›n›n in-
flaatlar› gibi kamu projelerinde çal›flt›r›larak Ro-
ma uygarl›¤›n›n h›zla yay›lmas›nda ana araç ol-
mufltur. Di¤er yandan Roma ordusu Cumhuriye-
t’in sonunda ve ‹mparatorluk Dönemi boyunca
politikaya kar›flm›fl; zaman zaman Roma ‹mpara-
torlar›n› belirler veya kendi içerisinden ç›kart›r
hâle gelmifl ve bu nedenle iç savafllar›n ç›kmas›-
na neden olmufltur. Geç Roma Dönemi’nde or-
duya al›nan askerlerin a¤›rl›kl› olarak yabanc›
kökenli olmaya bafllamalar› ve süvari sald›r›lar›-
na karfl› Roma askerî birliklerinin hantal kalmas›
nedeniyle Kavimler Göçü s›ras›nda çok say›da
kabile Roma topraklar›na göç ederek kendi dev-
letlerini kurmufllar ve Bat› Roma ‹mparatorlu-
¤u’nu ele geçirmifllerdir. 
Hukuk: Cumhuriyet Dönemi’nde senato kararla-
r› ve ‹mparatorluk Dönemi’nde imparator emirle-
ri kanun olarak say›lm›fl ve yaz›l› hâle geçirilmifl-
tir. Bu kanunlar günümüzde Bat›l› devletlerin kul-
land›¤› kanunlar›n temelini oluflturmaktad›rlar. 
Ekonomi: Roma Cumhuriyet Dönemi, savaflla-
r›n maliyeti ve toplumsal çekiflmeler nedeniyle
ekonomik anlamda çalkant›l› geçmifltir. Roma
‹mparatorluk Dönemi’nin bafllar›nda sa¤lanan
bar›fl ortam› ve yollar ile ticaret rotalar›na verilen
önem sayesinde ekonomi h›zla geliflmifl, serbest
ticaret ortam›, flehirlerin ve di¤er yerleflimlerin
refah içinde yaflamas›n› sa¤lam›flt›r. Geç Roma
Dönemi’nin siyasal ve askerî sorunlar› ekonomi-
nin ciddi s›k›nt›lar içine düflmesine neden olmufl,

para de¤er kaybederek enflasyon ortaya ç›km›fl-
t›r. Roma ‹mparatorlu¤u’nun son dönemindeki
askerî düzenlemeler, Ortaça¤’lar›n feodal ekono-
mik sistemine geçilmesine neden olmufltur. 
Roma kültürünün günümüze etkileri: Görsel
sanatlar, mimari, edebiyat, bilim ve di¤er pek
çok dalda Roma Dönemi’nden kalan eserler gü-
nümüz uygarl›¤›n›n temellerini oluflturmakta ve
etkileri sürmektedir. Devlet yönetimi, idare, ka-
nunlar, ekonomi ve di¤er konularda da Roma te-
melleri üzerine infla edilmifl sistemler bugün var-
l›klar›n› sürdürmektedirler. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, Roma Cumhuriyeti’nin ‹tal-
ya’daki egemenli¤i ele geçirirken kulland›¤› yöntemler-
den biri de¤ildir? 

a. Komflu kentlerle ittifaklar oluflturmak
b. Ele geçirilen kentlerde yaflayanlara vatandafll›k

haklar› tan›mak 
c. Stratejik noktalara, emekli askerler ve Roma va-

tandafllar›n› yerlefltirek koloniler kurmak
d. Düzenli ordu ve askeri seferlerle toprak ele

geçirmek
e. Komflu devletlerden parayla toprak sat›n almak 

2. Afla¤›dakilerden hangisi Pön Savafllar› s›ras›nda Ro-
mal›lar taraf›ndan Kartacal›’lardan al›nan topraklar ara-
s›nda yer almaz?

a. Sicilya
b. Sardinya
c. ‹spanya
d. ‹ngiltere
e. Kuzey Afrika

3. Afla¤›dakilerden hangisi Romal›lar›n günümüze olan
etkilerinden biri de¤ildir?

a. Bat›l› kanunlar›n temellerinin at›lmas› 
b. Kad›n erkek eflitli¤inin sa¤lanmas›
c. Tek tanr›l› dinlere geçifl 
d. Roma Dönemi sanat›n›n günümüzdeki etkileri 
e. Mimaride tu¤la, çimento gibi malzemelerin yay-

g›n olarak kullan›lmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi Roma Cumhuriyeti’nin so-
nunu getiren iç savafllarda etkin rol oynam›flt›r?

a. Romulus
b. Diocletianus
c. Julius Caesar
d. I. Constantinus
e. Hadrianus

5. Afla¤›dakilerden hangisi Roma ‹mparatorlu¤u’nda
‹.S. 3. yüzy›lda yaflanan buhran›n nedenlerinden biri
de¤ildir?

a. Constantinopolis’in ikinci baflkent ilan edilmesi 
b. Gotlar›n Tuna Nehri’ni aflarak Roma topraklar›-

na girmeleri
c. Enflasyon ve ekonomik çöküfl
d. Büyük veba salg›n›
e. Asker kökenli imparatorlar›n seçilmeleri s›ras›n-

da ç›kan iç savafllar

6. Afla¤›dakilerden hangisi Roma Dönemi’nin tipik ya-
p›lar›ndan biri de¤ildir?

a. Basilikalar (Mahkeme ve borsa binalar›)
b. Hamamlar
c. Tiyatrolar ve amfitiyatrolar
d. Aquaduktler (su köprüleri)
e. Piramitler

7. Afla¤›daki Roma eyaletlerinden hangisi Anadolu’da

yer al›r?
a. Britanya
b. Sicilya
c. Bithynia
d. Mouritania
e. Galya

8. Afla¤›dakilerden hangisi Roma ‹mparatorlar›ndan biri
de¤ildir?

a. Cicero
b. Augustus
c. Hadrianus
d. Traianus
e. Valens

9. Afla¤›daki antik kentlerinden hangisi Türkiye’de
de¤ildir?

a. Pergamon
b. Attaleia
c. Side
d. Mediolanum
e. Ephesos

10. Proletaria ne demektir?
a. Toprak sahiplerin oluflturdu sosyal s›n›ft›r. 
b. Roma ordusunun seçkin bir birli¤idir.
c. fiehirlerde yaflayan yersiz, yurtsuz ve vas›fs›z ki-

flilerden oluflan sosyal s›n›ft›r. 
d. Para gücüyle soyluluk sanlar› elde eden sosyal

s›n›ft›r. 
e. Devleti yönetmek için seçilen kiflidir. 

Kendimizi S›nayal›m
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Plinius’un Mektuplar›ndan Seçmeler:

Genç Plinius, devlet görevlili¤i s›ras›nda yazd›¤› veya
kendisine gelen çeflitli mektuplar› 10 kitap halinde Epis-
tulae (Mektuplar) ad›yla kitaplaflt›rm›flt›r. Bunlardan
10. kitap Plinius’un Anadolu’da görev yapt›¤› süreye
ait mektuplardan oluflur. Genç Plinius ‹.S. 111-113 y›l-
lar› aras›nda Bithynia Eyaletinde (Sakarya Irma¤›n›n
bat›s›ndan Marmara ve Karadeniz k›y›lar›na uzanan,
yaklafl›k Bursa, ‹zmit illeri ve yak›n çevresini kapsayan
bölge) valilik yapm›flt›r. Bu mektuplar bize Anadolu’da
Prusias (Bursa), Nikaia (‹znik), Nikomedia (‹zmit) gibi
Roma Dönemi flehirlerinde yaflanan çeflitli sorunlar›
gösterdi¤i gibi, Roma tarihi aç›s›ndan da imparatorun
art›k mutlak bir güce kavuflmufl oldu¤unu, ve valilerin
en basit olaylarda bile kendisine dan›flmadan karar ver-
meye çekindiklerine iflaret etmektedir. Di¤er yandan
bu mektuplar sayesinde büyük kamu projelerinin fi-
nansman›n mümkün oldu¤unca merkezi hükümet ta-
raf›ndan de¤il, bizzat yerli halk›n katk›lar›yla gerçek-
lefltirildi¤ini görüyoruz. Ayr›ca Mektup 34’den de görü-
lece¤i gibi, Romal›lar yerli halk›n siyasal gruplaflmala-
ra girmeleri ve iç huzursuzluklar ç›kmas›n› kesin bir
flekilde istemiyorlar. 
Afla¤›daki mektup örnekleri, “Genç Plinius’un Anadolu
Mektuplar›, (Çev. Çi¤dem Dürüflken ve Erendiz Özba-
yo¤lu), Yap› Kredi Yay›nlar›, 1999, ‹stanbul” isimli ya-
y›ndan k›salt›larak kullan›lm›flt›r. 
Mektup 23: Plinius’dan ‹mparator Traianus’a,
Efendim, Prusias’l›lar›n (Bursa) harabeye dönüflmüfl es-
ki bir hamamlar› var. Buray› hoflgörünüze s›¤›n›p onar-
mak istemifllerdi. Ancak ben bir yenisinin yap›lmas› ge-
rekti¤ini düflünüyorum. Bu ifl için elimize flu kaynaklar-
dan para geçecek: ilk olarak özel flah›slardan flimdiden
ba¤›fl toplamaya bafllad›m. ‹kincisi buran›n halk› hazi-
neden zeytinya¤› masraflar› için kulland›¤› paray› ha-
mam›n yap›m›na harcamaya raz›. Her fleyden öte ken-
tin sayg›nl›¤› ve senin ça¤›n›n görkemi böyle bir yap›
gerektirir. 
Mektup 24: ‹mparator Traianus’dan, Plinius’a,
Yeni bir hamam›n yap›m› Prusias’l›lar›n gücünü aflacak
bir yük olmayacaksa, onlar›n bu arzusunu yerine geti-
rebiliriz, ama bu yüzden yeni bir vergi yükümlülü¤üne
girmemeleri ve zorunlu amaçlar için ayr›lan gelirden
daha fazla harcamamalar› kofluluyla. 

Kaynak: Plinius (1999). Genç Plinius’un Anadolu

Mektuplar›, (çev. Çi¤dem Dürüflken ve Erendiz Özba-
yo¤lu), Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Cumhuriyeti’nin
‹talya’da Milli Birli¤i Sa¤lamas›” konusunu tekrar
okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Cumhuriyeti’nin Bat›
Akdeniz’de Egemenli¤i Ele Geçirmesi”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Kültürünün
Günümüze Etkileri” konusunu tekrar okuyunuz

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Cumhuriyeti’nde ‹ç
Kar›fl›kl›k ve Cumhuriyetin Çöküflü” konusunu
tekrar okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Asker ‹mparatorlar Dönemi”
konusunu tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Mimarl›¤›” konusunu
tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma ‹mparatorlu¤u”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma ‹mparatorlu¤u”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Roma ‹mparatorlu¤u”
konusunu tekrar okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “ Roma Cumhuriyeti’nde
Sosyal Yap› ve Devlet Yönetimi” konusunu
tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Roma kenti halk› a¤›rl›kl› olarak Latinlerden ve Etrüsk-
lerden oluflmaktad›r. ‹.Ö. 509 y›l›nda Latinler, Etrüsk
idaresine isyan ederek kraliyet ailesini Roma flehrinden
kovmufl ve Roma Cumhuriyeti’ni kurmufllard›r.

S›ra Sizde 2

Roma kentinde kraliyet yönetimi y›k›ld›ktan sonra yeni
kurulan devlet yönetim sistemi bir cumhuriyetti. Bu
cumhuriyetin en önemli kurumu, üyeleri patriciuslar-
dan  taraf›ndan oluflturulan Comitia Curiata idi. Bu mec-
lis bütün devlet görevlilerin atamalar›n› yapmakta ve
kanunlar ç›kartmaktayd›. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›Okuma Parças›
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S›ra Sizde 3

Roma ‹mparatorlu¤u Augustus’un imparator unvan›n›
kullanmas› ile ‹.Ö. 27 y›l›ndan itibaren bafllat›l›r. ‹lk im-
paratorluk hanedan› Julius Cladiuslard›r ve ‹.Ö. 27 - ‹.S.
68 y›llar› aras›nda egemen olmufllard›r. Bu hanedan›n
dönemi Roma imparatorluk tarihi ve uygarl›¤› için alt›n
bir ça¤d›r. Roma edebiyat›ndan mimarisine pek çok ko-
nuda önemli geliflmeler kaydedilmifltir. Özellikle eya-
letler, örne¤in Anadolu’da bulunan bölgeler ve kentler,
bar›fl ortam› sayesinde artan bir refah seviyesine kavufl-
mufllard›r. Özellikle flehirlerde yaflayan zengin kesim
valilerin tavsiyesiyle, Roma ordusundan terhis olan eya-
let kökenli askerler ise kanun yolu ile Roma vatandafl-
l›k haklar› kazanmaya bafllam›fl ve daha üst seviyelerde
görevlere gelerek Roma Devleti’nin idaresinde rol oy-
namaya bafllam›fllard›r.

S›ra Sizde 4

Roma ‹mparatorlu¤u, I. Theodosius taraf›ndan ‹.S. 395
y›l›nda Bat› ve Do¤u olarak kal›c› bir flekilde o¤ullar›
aras›nda bölünmüfltür.

S›ra Sizde 5

Romal›lar›n mimariye soktuklar› yeni yap› tipleri aras›n-
da en önemlisi hamamlard›r. Hamamlar, sadece y›kan-
ma amac›yla s›n›rl› kalmayan, e¤itim, spor ve kültürel
faaliyetler için de kullan›lan çok mekânl› ve çok amaç-
l› büyük yap›lard›r. 
Di¤er bir yeni yap› tipi basilikad›r. Bunlar, mahkeme ve
borsa binas› olarak hizmet vermektedirler. Kalabal›k in-
san kitlelerini içerisine alabilen bu yap› tipinin mimari
formu Geç Roma Dönemi’nden itibaren ilk Hristiyan ki-
liseleri için de model olarak kullan›lm›flt›r. 
Daha çok bat› eyaletlerinde yayg›n olan amfitiyatrolar,
plan› tam daire veya elips fleklinde olan tiyatro yap›la-
r›d›r. Di¤er bir önemli yap› tipi aquadukttür. Suyla ilgi-
li bu yap›lar, suyun arazideki e¤imleri ve çukur yerleri
aflmas› için infla edilen kemerler üzerinde yükselen su
köprüleridir. Romal›lar özellikle Roma kentinde zafer
taklar› infla etmifllerdir. Bu yap›lar, bir zaferi kutlamak
için infla edilen tek ya da üç kemerli an›tsal kap›lard›r. 

Akflit, O. (1985). Roma ‹mparatorluk Tarihi, ‹stanbul
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul.

Deighton, Hillary J. (1999). Eski Roma Yaflant›s›nda

Bir Gün, (çev. Hande Kökten Ersoy), Homer
Kitapevi, ‹stanbul. 

Demircio¤lu, H. (1987). Roma Tarihi-I Cilt: Cumhu-
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›ndan sonra Erken Ortaça¤’da Avru-
pa’da ortaya ç›kan siyasi ve kültürel dönüflümler nelerdir,
Feodal sistemin ve malikâne sisteminin iflleyifli nas›ld›r,
Papal›k gücünün imparatorluk makam›nca s›n›rland›r›lmas› hangi nedenle iç
çat›flmalara sebep olmufltur,
11-12. yüzy›llarda Fransa, ‹ngiltere ve Almanya’daki politik geliflmeler nelerdir,
Yüzy›l Savafllar›’n›n ve büyük Veba Salg›n›’n›n Fransa ve ‹ngiltere’deki siyasi
ve ekonomik etkileri nelerdir,
Ortaça¤ kültür ve uygarl›¤›n›n genel özellikleri nelerdir, sorular›na yan›t ve-
rebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 

‹çindekiler

• Cluny Reformu
• Etat Generaux 
• Fief 
• Kardinaller Kurulu 

• Serf
• Magna Carta
• Missi dominici 
• Simoni

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N

N
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N

Uygarl›k Tarihi

• ERKEN ORTAÇA⁄ (5-11. YY.)
• ASIL ORTAÇA⁄ (11-14.YY)
• GEÇ ORTAÇA⁄ (14-15.YY)
• ORTAÇA⁄ KÜLTÜR VE

UYGARLI⁄I

Ortaça¤ Avrupa
Tarihi ve Uygarl›¤›
(5-15. Yüzy›l)
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ORTAÇA⁄ KAVRAMI
Ortaça¤ kavram› ilk olarak Rönesans Dönemi tarihçilerince kullan›lm›flt›r. Bat› Ro-
ma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünden (‹.S. 476) Bat›’n›n yüzy›llar boyunca unuttu¤u
antik de¤erlerle yeniden tan›flabildi¤i Yeniden Do¤ufl anlam›na gelen Renaisance
(Rönesans) Dönemi’ne kadar sürdü¤ü genel olarak kabul edilir. Bat›l› tarihçilerin
18. yüzy›l›n ortalar›na kadar ç›kard›klar› bu dönemin bitifl tarihi, Türk tarihçiler ta-
raf›ndan Bizans Konstantinopolisi (‹stanbul)’nin fethedildi¤i 1453 y›l› kabul edilir.
Bu dönemin ne zaman bafllad›¤› ve sona erdi¤i konusunda görüfl ayr›l›klar› olma-
s›n›n d›fl›nda, Ortaça¤lar Avrupa’s›nda ortaya ç›kan sosyopolitik ve sosyoekono-
mik kurumlar›n›n genel karakteristi¤inde de bölgeden bölgeye farkl›l›klar göster-
di¤i unutulmamal›d›r.

Bin y›ll›k bir dönemi kapsayan Ortaça¤’›n üç ara döneminin siyasi ve ekono-
mik kurumlar ba¤lam›nda birbirinden farkl› özellikler tafl›d›¤› gerçe¤i göz önün-
de tutularak Erken Ortaça¤ (5-11. yüzy›llar), As›l Ortaça¤ (11-14. yüzy›llar) ve
Geç Ortaça¤ (14-15. yüzy›llar) olarak üçe ayr›lmas› mümkündür. 

ERKEN ORTAÇA⁄ (5-11. Yüzy›l)

Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›ndan sonra Erken Orta-
ça¤’da Avrupa’da ortaya ç›kan siyasi ve kültürel dönüflümleri ö¤-
reneceksiniz.

Kavimler Göçü
‹.S. 4. yüzy›l›n bafllar›nda Roma imparatorluk s›n›rlar›n›n d›fl›nda ‹skandinavya’da
yaflayan Germen kavimleri, nüfus art›fl›yla ba¤lant›l› olarak kaynaklar›n yetersiz ka-
l›fl› yüzünden daha güneye Roma ‹mparatorlu¤u’nun Ren-Tuna hatt›ndaki s›n›rla-
r›na y›¤›ld›lar. Orta Asyal› Hun Türkleri bat›ya do¤ru yürüyüfle geçtiklerinde Ger-
menler’den Ostrogotlar (Do¤u Gotlar›) ve Visigotlar (Bat› Gotlar›) ile karfl›laflt›lar.
Hunlar’dan kaçan Gotlar, Roma s›n›rlar›na ilerlerken karfl›laflt›klar› di¤er Germen
kabilelerini domino tafl› etkisiyle bat›ya do¤ru ittiler. Visigotlar ‹.S. 376 y›l›nda kit-
leler hâlinde Roma ‹mparatorluk topraklar›na girdiler. Çok geçmeden Hristiyanla-
flan Visigotlar, Do¤u Roma ‹mparatoru Valens’ten (‹.S. 364-378) imparatorluk top-
raklar›nda iskân ve maddi yard›m hakk› kazand›lar. Karfl›l›¤›nda imparatorlu¤un
do¤u s›n›r›n› savunmak üzere Roma’n›n özel müttefik güçleri oldular. Ancak söz
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verdikleri hizmeti yapmak yerine, imparatorluk topraklar›n› ya¤malamay› tercih et-
tiler. Bir süre sonra güney Galya’ya ve ‹spanya’ya ilerlediler.

(‹.S.) 4. yüzy›l›n›n sonlar› ve 5. yüzy›l›n bafllar›nda baflka Germen kavimleri de
ortaya ç›kt›. Vandallar (‹.S.) 406’da Ren s›n›r›n› geçip Avrupa’y› katederek ‹span-
ya üzerinden Kuzeybat› Afrika’ya geçerek bir krall›k kurdular. Vandallar›n pefli s›-
ra Burgundlar gelerek Roma Galya (bugünkü Fransa)’s›n›n güneyine yerlefltiler.
Sal ve Ripuart Franklar› iki koldan gelerek Roma’n›n Galya valisini yenerek orta
ve kuzey Galya’ya yerlefltiler ve Frank Krall›¤›’n› kurdular.

‹.S. 410’da Visigotlar, Alaric (‹.S. 370-410)’in komutas›nda Roma idaresine karfl›
ayaklanarak Roma kentini ya¤malad›lar. ‹.S. 451 ile 453 y›llar› aras›nda ‹talya, ça¤dafl-
lar›nca Tanr›n›n K›rbac› olarak nitelenen Atilla önderli¤inde (öl. 453) Hunlar›n istila-
lar›na u¤rad›. ‹. S. 455’te Vandallar güneye do¤ru ilerlerken yar›maday› istila ettiler.

‹.S. 5. yüzy›l›n ortalar›nda Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nda güç, barbar kökenli
liderlerin eline geçti. ‹.S. 476’da Ostrogot flefi Odovacer (‹.S. 434-493) Roma ‹mpa-
ratoru Romulus Augustulus’u resmen tahttan indirdi. Do¤u Roma ‹mparatoru Ze-
non (‹.S. 474-491) onun krall›¤›n› tan›m›fl göründü. Odovacer, imparatorluk sem-
bollerini Zenon’a göndererek onu tek imparator olarak tan›d›. Ancak ‹.S. 493’te Ze-
non’un do¤uda taflk›nl›k ç›kard›¤› için kurtulmak istedi¤i ve bat›ya gönderdi¤i bafl-
ka bir Germen flefi Theodoric (‹.S. 454-526), Odovacer’› yenerek yerine geçti. 

Theodoric, ‹talya’da Roma imparatorunun tam onay›yla ve hem Romal› hem de
Germen halk›n tam deste¤iyle hüküm sürdü. Ostrogotlar ‹talya’da yerlefltiler, Frank-
lar kuzey Galya’da, Burgundiyal›lar Provence’ta, Visigotlar güney Galya ve ‹span-
ya’da, Vandallar kuzeybat› Afrika ve bat› Akdeniz k›y›lar›nda, Angel ve Saxonlar
Britanya’da yerlefltiler ve Bat› Avrupa’n›n yeni efendileri oldular. Britanya ve Afri-
ka d›fl›nda tüm K›ta Avrupa’s›nda Latince, Roma hukuku, ve yönetim biçimi Ger-
men kurumlar›yla yan yana yaflamaya devam etti. Teodoric’in yönetemi alt›nda
Germen hukuku Roma Hukukunun yerini ald›. Sadece Vandallar ve Anglosakson-
lar Konstantinopolis’teki Roma imparatorunun üstünlü¤ünü tan›may› reddettiler.

Visigotlar, Ostrogotlar ve Vandallar Bat› dünyas›na Hristiyanlaflm›fl olarak girdi-
ler. Bununla birlikte benimsedikleri mezhep Ariusçuluk idi.

Kavimler Göçünün Sonuçlar›
Kavimler Göçü sonras›nda Bat› Avrupa bir dönüflüme u¤rad›, Romal›lar ve Ger-
menler kar›fl›p kaynaflt›lar. ‹dari üstünlük Germenlerde, ancak kültürel üstünlük
her zaman Romal›larda kald›. Gotlar ve Franklar, Romal›laflt›lar. Latin dili, Nikaia
Hristiyan dogmas› ile Roma hukuku ve yönetim tarz› Ortaça¤lar boyunca Bat› dün-
yas›nda az veya çok hâkim olmaya devam etti. 

Ortaça¤lar›n bu karanl›k döneminde, Avrupa, devlet otoritesinden yoksun kal-
d› ve büyük bir karmaflaya sürüklendi. Bat›’n›n o zamana kadar bildi¤i devlet an-
lay›fl›yla ilgili olmayan birçok Barbar krall›k kuruldu. Siyasi düzeydeki bu köklü
de¤ifliklik, ekonomik ve sosyal yap›y› da de¤ifltirdi: Ortaça¤ Avrupas›’na damgas›-
n› vuran ve Geç Ortaça¤ Dönemi’ne kadar k›tan›n siyasi yap›s›n› flekillendiren fe-
odalizm ortaya ç›kt›. Otorite bofllu¤unun neden oldu¤u fliddet ortam› tamamen
yok edilemediyse de bu sistemin görece sa¤lad›¤› asayifl sayesinde belli oranda
düzen sa¤land›. 

Feodalizm, teoride siyasi erkin feodal piramidin en yukar›s›ndaki kralda top-
land›¤› ve onun, gücünü mutlak sadakat kofluluyla ve kontrollü olarak yerel dere-
beyleriyle paylaflt›¤› bir idare tarz›d›r. ‹ronik olarak Avrupa’daki birçok siyasi bu-
nal›m›n nedeni de bu sistemdir.
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Ariusçuluk: Hristiyan
inanc›nda bir ak›m olup,
‹skenderiyeli (M›s›r) rahip
Arius’tan ad›n› almaktad›r.
Bu ak›m temel olarak
O¤ul’un, Baba’n›n
tanr›sall›¤›na kat›lmay›p,
Baba’ya ba¤›ml› oldu¤unu
ileri sürüyordu. Buna göre
O¤ul, Baba’n›n sadece ilk ve
en yüce yarat›¤›d›r, çünkü
var olmad›¤› bir zamanda
olmufltur.



Frank Devleti
Erken Ortaça¤’da Avrupa ana karas›nda oynad›¤› siyasi rolle Frank Devleti öne ç›-
kar. Barbar devletleri aras›nda en uzun ömürlü olan› budur. Kaplad›¤› alan Roma
‹mparatorlu¤u’nun miras›na sahip ç›kmas›n› sa¤lad›. Galya’ya hâkim olan Frank
seferi bafl›ndaki Childeric ‹.S. 470’de y›l›nda bölgenin Romal› fleflerini ortadan kal-
d›rarak Frank kontrolünü kurdu. O¤lu Clovis ‹.S. 486’da egemenli¤ini pekifltirdi.
‹lk Frank hanedan› olan Merovenjler’in idare dönemi bafllad›. Clovis bu nedenle
Fransa’n›n kurucusu ve Frans›z krallar›n›n atas› kabul edilir. Kral Dagobert’in ölü-
mü ile (639) krall›k üç eyalete (Neustria, Austrasia ve Burgundiya) bölündü. Genç
yafltaki dirayetsiz krallara karfl› asillerin isyan› major domuslar›n (saray naz›r›) ida-
resini bafllatt›.
751’de saray naz›r› Pepin aristokrasinin deste¤iyle papan›n elinden taç giydi. Böy-
lece Merovenj Hanedan› sona erdi ve Karolenj Hanedan› kuruldu. Bu hanedan›n
en ünlü yöneticisi Büyük Karl (Charlemagne) olmufltur (747-814). Karolenj Röne-
sans› olarak da tan›mlanan bu dönemde ülke, idari ve yarg› yetkileriyle donat›lm›fl
kontlar›n ifl bafl›nda oldu¤u kontluklara ve askeriyeden sorumlu düklerin bulun-
du¤u dükal›klara bölündü. Ülkedeki idarecileri kontrol etmek için bir idari müfet-
tifle ruhbandan bir papaz›n efllik etti¤i teftifl heyetleri (missi dominici) gönderilme-
ye baflland›. Büyük Kral, ‹spanya, ‹ngiltere ve kuzey ‹talya’daki e¤itim aktiviteleri
ile ilgilendi. Bu dönemde manast›r okullar› ve scriptoriumlar›n say›s› artt›. Bura-
lardaki çal›flmalar sayesinde Latin edebiyat eserlerinin ço¤u bugüne ulaflabildi.

Karolens Dönemi’nin en önemli siyasi olay› Büyük Karl’›n Papa III. Leo’nun
elinden Bat› Roma ‹mparatoru olarak taç giymesidir (800 y›l›, Noel günü). Do¤u
Roma imparatorlu¤u bu gerçe¤i kabul etmifl göründü. Bu olay›n tarihi önemi.
1453’e dek sürecek olan Do¤u ve Bat› ‹mparatorluklar› aras›ndaki siyasi çat›flma-
y› bafllatmas›d›r. Büyük Karl, Do¤u Roma (Bizans) ‹mparatorlar› gibi caeseropa-
pistik (Tevrat’taki Davut gibi rahip-kral) bir hükümdard›. Büyük Karl, ölümünden
önce krall›¤›n› üç o¤lu aras›nda paylaflt›rd›. Küçük o¤ullar› fiiflman Ludwig Do¤u
krall›¤›n› (yani bugünkü Almanya’y›), Kel Charles (fiarl) Bat› krall›¤›n› (bugünkü
Fransa’y›) ald›. Büyük o¤ul Lothar, imparator unvan›yla ‹talya ve Alsace-Lorrain’i
ald›. Kardefller aras›ndaki toprak paylafl›m›n› karara ba¤layan Verdün Antlaflmas›
(843)’n›n Almanca ve Frans›zcan›n o dönemin erken formlar›nda kaleme al›nmas›
iki ayr› milliyetin ve dilin o tarihlerdeki oluflumunu belgelemesi bak›m›ndan önem-
lidir. Hanedan›n 987’de politik arenadan çekilifliyle birlikte Roma ‹mparatorlu¤u
ideali Bat› Avrupa’da bir süreli¤ine kayboldu.

Erken Ortaça¤’da ‹dari Yap›: Feodal Sistem ve Malikane
Sistemi

Feodal sistemin ve malikâne sisteminin iflleyiflini ö¤reneceksiniz.

Ortaça¤lar› betimleyen en önemli özellikler etkili bir merkezî idarenin olmay›fl›,
her an patlak verebilecek bir savafl durumu ve k›tl›kt›r. Karolenj Hanedan›’n›n ta-
rih sahnesinden çekilmesinden sonra bafllayan Karanl›k Dönemde (9. yüzy›l›n son
çeyre¤i - 10. yüzy›l›n ilk çeyre¤i) Avrupa, yeniden otorite bofllu¤una düfltü. Avru-
pa, ‹skandinavya’da ortaya ç›kan k›tl›k yüzünden Normanlar ve Vikingler’in, do¤u-
dan Macarlar›n ve güneyden Araplar›n düzenledi¤i yeni istilalara maruz kald›. 
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Scriptor›um: Manast›rlarda
el yazmalar›n›n kopya
edildi¤i bölüm.

Caesoropapistik: Tevrat’taki
David (Davud) gibi
rahip-kral yönetici modelidir.
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Avrupa 4. yüzy›ldaki ilk barbar istilalar›ndan sonra ikinci kez ayn› tehditle kar-
fl›laflt› ve savunma pozisyonunu al›d›. Barbarlar, gümüfl para ödeyerek ya da toprak
ba¤›fllayarak sat›n al›nmaya çal›fl›ld›. Fransa’n›n kuzeyi Normanlara verildi. Ancak
savafl›n kaç›n›lmaz oldu¤u durumlarda halk gruplar›n›n can ve mal güvenli¤i için
yaflad›klar› bölgelerin kodamanlar›na s›¤›nmaktan baflka çaresi kalm›yordu. Böyle-
likle yaflama içgüdüsü, daha sonraki zamanlarda olgunlaflacak olan feodal toplu-
mun ön koflullar›n› haz›rlam›fl oldu.

Feodal toplum, zay›f›n daha güçlü kiflilerden koruma talep etti¤i ve bunun için
onun himayesine girdi¤i bir düzeni betimleyen terimdir. Bu terim, istilalar s›ras›nda
toplumun savunmas›z kalan fertlerine gereksinim duyduklar› acil korumay› sa¤la-
yabilecek ve takip eden dönemlerde ortaya ç›kan k›tl›kta onlar› gözetebilecek güç-
lü lordlar›n yani efendilerin hâkim oldu¤u politik, sosyal ve ekonomik bir sistem-
dir. K›saca, güçlü savafl lordlar›n›n daha güçsüz kiflilerce egemen güç olarak kabul
edildi¤i zay›flar›n kendilerini bu efendilere emanet ederek karfl›l›¤›nda sadakatle
hizmet sözü verdikleri bir toplum yap›s›d›r. Karfl›l›kl› sadakate dayal› bu iliflkiler
a¤›nda savafl lordlar›n›n sad›k bir orduya sahip olabilmesi ve belli bir bölgedeki
egemenliklerini meflru k›labilmeleri için bir asalet unvan›na ya da o bölgenin mül-
kiyetine sahip olmas› her zaman için bir gereklilik de¤ildi. Böylece Avrupa’n›n her
yerinde bu güçlü askerî fleflere ba¤l›l›k yemini etmifl savaflç› vassallar (ba¤lafl›klar)
ortaya ç›kt›. Bunlar Ortaça¤lar›n profesyonel savaflç›lar› olan flövalye s›n›f›n› olufl-
turdular. Gücün topra¤›n büyüklü¤üyle do¤ru orant›l› oldu¤u Ortaça¤larda, aristok-
rasi askerî gücünü artt›rmak için olabildi¤ince çok say›da vassala sahip olmak isti-
yordu. Say›lar› giderek artan bu ba¤lafl›klar›n bafllardaki gibi lordun malikânesinde
bar›nmas› ya da maafl ödenerek desteklemesi imkâns›z hâle gelince uygulama bun-
lara geçimlerini sa¤layacaklar› bir toprak parças› verilmesi yönünde de¤iflti. Bu top-
rak parças›na beneficium (fief) denirdi. Ba¤lafl›klar efendilerin kendilerine ba¤›fl-
lad›¤› toprakta yaflar, onun atlar›na bakar ve her an ç›kabilecek bir savaflta efendi-
sinin yan›nda çarp›flmaya haz›r beklerdi. Zorunlu hizmetlerin süreleri bölgeden böl-
geye de¤iflirdi. Vassal bu hizmetlerden uygun bir paray› ödeyerek de kurtulabilirdi.
Lord ise bu paray› ordusunu güçlendirmek için paral› askerlere yat›rabilirdi. Vassal
temelde belli aral›klarla lordunun kurultay›na kat›larak ona tavsiyelerde bulunmak
ve gerekti¤inde maddi yard›m etmek zorundayd›. Kraliyetin vassal› olmak Karolenj
Dönemi’nde en yüksek aristokrat s›n›fa dahil olmak demekti. Vassallar zaman için-
de kendi vassallar›n› yaratt›lar. Toprakla otoritenin de bölüfltürüldü¤ü bu sistemde
bir lorddan toprak alan bir vassal, kendisi de benzer bir ba¤›flta bulundu¤u için bafl-
ka birinin lordu olabiliyordu. Böylece en tepedeki kraldan en afla¤›daki vassala ka-
dar geniflleyen feodal bir piramit olufltu.

Ekonomik Yap›: Malikane Sistemi
Ortaça¤ toplumundaki en genifl ve en düflük sosyal grubu çiftçi köylüler oluflturu-
yordu. Üst s›n›flar›n refah› onun eme¤ine ba¤l›yd›. Pek çok köylü, soylu s›n›f›n k›r-
saldaki malikânelerinde (manor), ilkel kulübelerde yafl›yor ve çal›fl›yordu. Topra-
¤›n sahibi olan lord, malikânede yaflayan köylü ve ailesinin de sahibiydi. Her ma-
likânede tüm ihtiyaçlar›n› kendi kendine karfl›layabilecek yeterlikte bir köy cemaa-
ti mevcuttu. Malikâneler, lordun ve ailesinin yaflad›¤› binalardan, çal›flan köylüle-
rin kulübelerinden, tar›msal ürünlerin sakland›¤› depolardan, tarlalardan ve mera-
dan olufluyordu. Güçlü bir lordun bir çok malikânesi olabilirdi. Kral, vassallar›n-
dan malikâne say›s› oran›nda asker ve vergi toplard›. ‹ki tür malikâne vard›; özgür
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Beneficium: Lord taraf›ndan
vassala verilen topra¤›n
ad›d›r. Fief elde eden vassal,
Kendi fiefi üzerinde
baflkalar›na fief
tan›yabiliyordu.



köylülerin ve serflerin çal›flt›¤› malikaneler. Malikânelerde yaflayan köylülerin yü-
kümlülük ve statülerini gelenekler belirlerdi. Birçok bölgede özgür köylü gruplar›
lordlar›n egemenli¤i d›fl›nda yafl›yordu. Köylülerin bir toprak parças› üzerinde hak
iddia edemedi¤i malikane türü ise serf malikâneleri idi. Lordlar›n keyfi isteklerine
aç›k olan serflerin de¤eri tafl›nabilir eflyadan biraz daha fazla idi. Köylünün seya-
hat özgürlü¤ü yoktu. Malikâne papaz›, onlar›n d›fl dünyaya aç›lan penceresiydi.
Kilise festivalleri bafll›ca ortak e¤lenceydi. Köylülerin afl›r› dindarl›¤› büyük oranda
kilisenin tek gösteri merkezi olmas›ndand›.

5-9. yüzy›llar Avrupa’s›n› sosyopolitik ve sosyoekonomik anlamda alaca karanl›¤a sürük-
leyen k›r›lma noktalar› -geliflmeler- nelerdir?

ASIL ORTAÇA⁄ (1000-1300)

Papal›k gücünün imparatorluk makam›nca s›n›rland›r›lmas›-
n›n hangi nedenle yüzy›llar boyu süren bir çat›flmaya yol açt›¤›-
n› ö¤reneceksiniz.

Ulusal Devletlerin ve Kilisenin Yükselifli: I. Otto ve Bat› 
Roma imparatorlu¤u
Roma ‹mparatorlu¤u fikri Almanya’da yeniden canland›r›ld›. 918’de Alman dükleri-
nin en güçlüsü olan Saksonya dükü kökenli I. Heinrich (öl. 936) Almanya’n›n Frank
kökenden olmayan ilk kral› oldu. Bu olay yaln›z çok geçmeden kurulacak olan Bat›
Roma ‹mparatorlu¤unun de¤il, papal›¤›n da kaderini de¤ifltiren bir olayd›.

Heinrich, Almanya’daki Swabia (Süebia), Bavaria (Bavyera), Saxonia, Gasko-
nia ve Lotharingia dükal›klar›n› zorla birlefltirerek güçlü bir krall›k kurdu. Alman-
ya’n›n toprak birli¤ini sa¤land›. Yeni Roma-Germen ‹mparatorlu¤u Büyük Karl’›n
‹mparatorlu¤u’yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda iyice küçülmüflse de Heinrich’in krall›¤› o¤-
lu ve halefi I. Otto’nun (936-973) kuraca¤› imparatorluk için bir dayanak sa¤lad›.

Otto, Roma ‹mparatorlu¤unu yeniden kurma program›n›n önemli bir parças›
olarak selefleri gibi Kilise’nin deste¤ini sa¤lad›. Bunun nedeni piskopos ve baflke-
flifllerin hem eski Roma’n›n evrensel imparatorluk duygusuna sahip olmalar›, hem
de ba¤l› olduklar› kurallar ya da Kilise Kanonu gere¤i evlenmeyerek dünyevi ik-
tidara rakip hanedanlar kurmamalar›yd›. Ayr›ca bunlar, toplumun en e¤itimli s›n›-
f› olarak kraliyete sad›k birer memur da yap›labilirlerdi. 

Alman Kral› Otto’nun bir sonraki ad›m› ‹mparatorluk tac›n› giymekti. Papa XII.
Jean, ona ‹mparatorluk tac›n› giydirdi (962) ve Bat› Roma ‹mparatorlu¤u yeniden
kuruldu.

Devlet-Kilise ‹liflkileri ve Cluny Reformu
Otto, imparator olur olmaz Papal›k Devleti’ni resmen tan›d› ve kendisini kilisenin
koruyucusu ilan etti. Böylece Kilise onun kontrolüne girdi; kilise hiyerarflisi için-
de yer alan piskopos ve baflkeflifller Otto’nun atanm›fl memurlar› ve bürokratlar›
oldular; baflka bir deyiflle papalar, Roma kentinde ancak imparatorun k›l›c›n›n
gölgesinde hüküm sürebildiler. 

Kilisenin dünyevi otoriteye yan›t› Fransa’n›n Cluny manast›r›ndaki reform hare-
ketidir. Cluny tarikati, Papal›k düzeyinde Kilise’yi ad›m ad›m üzerindeki politik
güçlere meydan okuyabilecek bir pozisyona yükseltti. Cluny reformcular›, bunu
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Kilise Kanonu: Roma
kilisesinin kendi içindeki
düzenlenmeleri yürütmek
üzere oluflturmufl oldu¤u
kanunlar› anlatmak için
kullan›lan bir terimdir.
Genelde bu kanunlar ara ara
toplanan kilise meclislerinde
görüflülen sorunlar› çözmek
amac›yla al›nan kararlar ya
da önlemlerdir.



yaparken halk›n Kiliseye duydu¤u büyük sayg›dan destek ald›. Kilise, o dönemde
bu dünyan›n zorluklar›ndan ve tehlikelerinden umutsuzlu¤a düflmüfl insanlara
öbür dünyada daha iyi bir yaflam sözü veren tek kurumdu.

Bat› Avrupa’n›n Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünden sonra düfltü¤ü kar›fl›k
ortamda Roma papalar› zaten kendi etki alanlar›ndaki sivil otoriteyi ellerine geçir-
mifller ve devletin yoklu¤undan kaynaklanan otorite bofllu¤unu doldurmufllard›. 

Cluny Reformu
Reform hareketinin kayna¤› olan Cluny Manast›r›, 10. yüzy›l›n›n bafllar›nda kuzey
Fransa’da kurulmufltu. Clunyli reformcu keflifllerin görüflüne göre, ruhban s›n›f›n›n
kraliyet otoritesine itaat etmesi yanl›flt›. Çünkü Papa tüm ruhban s›n›f› üzerinde-
ki tek egemen güç idi. Bu kesifllere göre hiç bir dünyevi iktidar Cluny’yi kontrol
edemezdi. Kilisenin ruhban s›n›f›n›n tek efendisi ve hayat arkadafl› oldu¤unu savu-
nan Cluny reformcular›, ruhban s›n›f›n› hem krallardan ve hem de efllerinden öz-
gürlefltirmeye ve iffetli k›lmaya karar verdiler. Böylece baz› rahip ve rahibeler özel
bir hukuka tabi olarak dünyadan ellerini eteklerini çektiler. 

Kilise ve Devlet ayr›m› ve Katolik ruhban›n evlenmemesi ilkesinin mutlak kök-
leri Cluny reform hareketindedir. Cluny Manast›r›, Fransa ve ‹talya’da kurulan ye-
ni flubeleriyle reformist keflifllerin yetiflti¤i bir e¤itim merkezi hâline geldi. 9. yüz-
y›l›n sonunda Papal›k reform program›n› onaylad›¤›nda Cluny tarikat› gücünün zir-
vesine ulaflt›. Bu reform hareketinin etkisi 10. ve 11. yüzy›l›n sonunda ‘Tanr› Ba-
r›fl›’n›n ilan›yla görülür. Ruhban ve aristokrat s›n›f›n›n ortak giriflimi olan bu hare-
ket Kilise’nin bir dizi bildiriyi yay›nlamas›yla bafllad›. Ortaça¤ toplumundaki kad›n,
köylü, tüccar ve ruhban gibi sald›r›ya aç›k gruplara herhangi bir zamanda ve flekil-
de zarar veren herkes aforozla tehdit edilerek kötülüklerle mücadele edilmeye ça-
l›fl›l›yordu. Tanr› bar›fl›n›; Tanr› Mütarekesi’nin ilan› izledi. Bu kilise kurallar›, tüm
Hristiyan erkeklerin haftan›n belli günlerinde ve kutsal dönemlerde fliddetin ve sa-
vafl›n her türlüsünden sak›nmaya ça¤›r›yordu.

Papa IX. Leo’nun, Cluny’dekileri Roma’daki bafll›ca idari görevlere getirmesinin
ard›ndan, reformcu papalar, Alman ‹mparatoru III. Heinrich’in halefi, çocuk yaflta-
ki IV. Heinrich (1056-1106)’in çalkant›l› saltanat y›llar›nda otoritelerini iyice hisset-
tirdiler. Papa IX. Stefan (1057-1058), I. Otto’nun kurdu¤u gelene¤e ayk›r› olarak
imparatorluk onay› almadan hüküm sürdü. Papa II. Nicholas (1059-1061), 1059’da
papay› kardinallerin seçece¤ini ilan etti. Onun bu hareketi, bugün dahi papay›
seçen Kardinaller Kurulu’nun temelini att›. Bu kurulun oluflturulmas›yla papal›k
‹talya’daki yerel güçlerin ve imparatorluk gücünün müdahalelelerinden ba¤›ms›z
hâle geldi. Bununla birlikte, Avrupal› hükümdarlar papa seçiminde önemli ve do-
layl› etkiye sahip olmaya devam ettiler.

III. Innocentius Dönemi (1198-1215) ve Yeni Papal›k Monarflisi
Papan›n gücüyle ilgili doktrini daha önce kimsenin yapamad›¤› ölçüde ilan eden
ve uygulayan Papa III. Innocentius, papal›¤›n dünyevi otoriteden ba¤›ms›zl›¤›n›
sa¤layan Gregoryen gelene¤e ba¤l›yd›. Papa ile imparatorun iliflkisini güneflin ay-
la olan iliflkisine benzeten Innocentius’un düflüncesine göre ay›n ›fl›¤›n› güneflten
ald›¤› gibi imparator da tac›n›n parlakl›¤›n› papadan al›rd›. Her ne kadar bu iddia-
l› teorinin her yönüyle hayata geçirilmesi Innocentius’un yetene¤ini aflsa da, o ve
halefleri bunu gerçeklefltirme h›rslar›n› tafl›maya ve bu yönde hareket etmeye de-
vam ettiler. 
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Ruhban S›n›f›: Hristiyanl›kta
Tanr› ile kul aras›nda
kendilerine yine Tanr›
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inan›lan, bu yetkilere
dayanarak standartlar
koyan, bu standartlara
uyulmas›n›n Tanr›’ya
ulaflt›¤›n› öne süren s›n›ft›r.



Innocentius, papal›¤› finansal kaynaklar› ve bürokrasisiyle ça¤dafl› oldu¤u güç-
lere eflit büyük bir dünyevi güç hâline getirdi. Bu geliflme, papal›¤› Geç Ortaça¤-
lar boyunca din reformcular›n›n sald›rd›¤› etkili bir ticari-kilise kompleksine dö-
nüfltürdü. Innocentius, kilisenin halktan toplad›¤› vergilerin say›s›n› ve miktar›n›
art›rd›. Kilisenin vergi gelirlerini toplama iflinde Lombardiyal› tacir ve bankerleri
kullanmaya bafllad›.

Atama Mücadelesi
Bu mücadele, Cluny reformlar›n› destekleyen Papa VII. Gregorius (1073-1085)’un
Kilise’nin dünyevi otoriteden özgür olmas› gerekti¤i iddias›n› hayata geçirmesiyle
patlak verdi. Cluny taraftarlar›n› harekete geçiren fley imparatorlar›n ruhbandan ol-
mayan ve tercihen uygun gördükleri kiflileri dinî makamlara atamalar›na yani si-
moniye karfl› ç›kmalar›yd›. 1075’te Papa Gregorius bu tart›flmalar› kabul etti ve
ruhban s›n›f›ndan olmayan kiflilerin kilise hiyerarflisi içindeki herhangi bir düzey-
de dinsel görevlere atanmas› durumunda aforoz edilme cezas›na çarpt›r›lmas› ka-
rar›n› hayata geçirdi. Gregorius’dan sonra papalar ve di¤er ruhban s›n›f› art›k im-
paratorlar taraf›ndan makamlar›na atanan kraliyet memurlar› olmaktan ç›kt›lar; Pa-
pa, Kardinaller Kurulu taraf›ndan seçilerek bu makama getirilmeye bafllad›. Pisko-
poslar da bundan böyle papan›n yetkilendirdi¤i yüksek kilise otoritelerince atan›r
hâle geldiler. Piskoposluk makam›n›n ruhani kökenleri ve kime sad›k kalaca¤› ko-
nusu da böylelikle aç›kl›¤a kavuflturulmufl oldu.

Papal›¤›n XI. yüzy›ldaki durumu Clunyli keflifllerin reform hareketinin baflar›s›n› nas›l
etkilemifltir?

Haçl› Seferleri
As›l Ortaça¤’da halk dindarl›¤›n›n, papal›¤a verdi¤i deste¤in ve krallar ile papala-
r›n ç›karlar› gerektirdi¤i zaman iyi birer dost olabildiklerinin en önemli göstergesi
Haçl› Seferleri’dir. Cluny reformu, ruhban s›n›f›n› Birinci Haçl› Seferi’ne manevi
destek vermeye, ruhbandan olmayan s›n›f› da Müslümanlar›n elinden kurtar›lmak
istenen Kutsal Topraklar’a yönlendirdi.

Papa II. Urbanus, Bizans ‹mparatoru’nun Müslüman Türklere karfl› Bat›l›lara
yard›m ça¤r›s›n› f›rsat bilerek 1095’te Clermont Konsili’nde tüm Hristiyanlar› sefe-
re davet etti. Bu tarihlerde, Bat› Avrupa’da yeni nüfus art›fl›n›n sonucu olarak ay-
lak ve huzursuz bir genç nüfus bulunmaktayd›. Bu gruplar yüzünden her köflede
fliddet kol gezmekteydi. Papa, Hristiyan ülkelerdeki bar›fl› ve düzeni sa¤layabilmek
için sürekli huzursuzluk yaratan aristokrat s›n›f› savafl donan›m›yla birlikte d›flar›ya
gönderme yolunu seçti. Di¤er yandan aristokrasi de baflka ülkelerde yönetece¤i
savafllarda kazanç elde etmeyi umuyordu. Papa Urbanus, Do¤u Kilisesi ile uzlafla-
rak Ortodoks ve Katolik kiliselerini yeniden birlefltirebilmeyi umuyordu.

Haçl›lar›n kazanç h›rslar› dinsel fanatizm kadar etkiliydi. ‹lk Haçl› seferi, kazanç
ve ç›kar peflinde koflan insanlarca üstlenilmiflti. Geçirdi¤i reformasyon sonucu yeni-
den güçlenen papal›k bunda çok büyük rol oynad›. Papalar, ilk Haçl› Seferi’ne ka-
t›lanlara savafl meydan›nda ölürlerse endüljans sözü verdi. Hristiyanlar›n gözüyle
imans›zlara karfl› yap›lacak Kutsal Savafl’a kat›lma düflüncesi ve Kutsal Topraklar’a
giderek hac› olma iste¤i de Haçl›lar› harekete geçiren unsurlar aras›ndayd›. 

‹lk üç Haçl› seferinde (1096-1099; 1147-1149; 1189-1192) Avrupal›lar Antakya,
Kudüs, Akka, Urfa gibi önemli topraklar› elde ettiler. Ancak egemenlikleri uzun
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sürmedi. Verilen büyük kay›plar ve baflar›lar›n uzun süreli olmamas› kutsal toprak-
lar› Müslümanlardan kurtaran Haçl› romantizminin etkisini yitirmesine neden oldu.

Innocentius’un dönemine rastlayan dördüncü Haçl› seferi kutsal topraklara
(1202) do¤ru yola ç›km›flt›. Ancak rotas›n› de¤ifltirerek Konstantinopolis’i ele geçir-
mesi (1203), Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nda Latin Dönemi’ni bafllatt›. Bu Sefer, 7.
yüzy›ldan itibaren yo¤unlaflan Arap fetihleri yüzünden Akdeniz’in Bat› dünyas›na
kapanmas› nedeniyle Do¤u dünyas›yla olan ba¤lar› zay›flayan Bat› Avrupal›lar için
bu dünyay› ve zenginlik kaynaklar›n› yeniden keflfetme ve gelecekte yürütecekle-
ri ticari faaliyetleri kolaylaflt›ran ticari üsler edinme flans› yaratt›. Bizans Hanedan›
ve yönetici s›n›f›, Selçuklu Türklerinden geri al›nm›fl olan Nikaia (‹znik)’ya kaçarak
burada 57 y›ll›k bir sürgün hayat›na bafllad›. ‹mparator VIII. Michael Palaiologos,
baflkent Konstantinopolis’i Do¤u’daki Venedik mülklerini k›skanan Cenevizliler-
den ald›¤› yard›m sayesinde 1261’te yeniden ele geçirdi. Innocentius’un umdu¤u
gibi Ortodoks Do¤u Kilisesinin Katolik Bat› Kilisesiyle birleflmesi gerçekleflmedi.
Papan›n Ortodoks Grekleri ve Slavlar› kazanmak için bir elçilik heyeti gönderme-
si, Konstantinopolis’in iflgalinin derinlefltirdi¤i Do¤u ve Bat› aras›ndaki politik ve
dinî ayr›l›¤› yok edemedi. Aksine Do¤ulu Hristiyanlar›n Bat›l›lara olan düflmanl›¤›-
n› daha da art›rd›.

‹ngiltere, Fransa ve Almanya’daki Politik Geliflmeler 

Feodal sistemin monarflik düzenden fark› olup olmad›¤›n› ve bu
ba¤lamda 11-12. yüzy›llarda Fransa, ‹ngiltere ve Almanya’daki po-
litik geliflmeleri ö¤reneceksiniz. 

‹ngiltere ve Norman Egemenli¤i (1066-1214)
1066 y›l›nda Anglosakson kral ‹tirafç› Edward’›n da çocuksuz ölümü, ‹ngiliz politik
yaflam›nda önemli de¤iflikliklere yol açt›. Edward’›n annesinin Norman olmas› Fran-
sa’n›n kuzeyinde hâkim olan Normandiya düküne ‹ngiliz taht› üzerinde irsî hak id-
dia etme f›rsat›n› verdi. Edward, ölmeden önce bu hakk› tan›y›p taht›n›n Norman-
diyal› Guillaume (William) (öl. 1087)’a verilmesini emretti. Kraliyet gücünün kayna-
¤› olan Anglosakson aristokrasisi buna karfl› ç›kt› ve kendi kral›n› seçti. Bu meydan
okuyufl, ‹ngiltere’nin güçlü Normanlarca fethine neden oldu. Guillaume’›n güçleri
Hastings savafl›nda Anglosaksonlar› yendi (1066). Guillaume, ‹ngiliz kral› olarak taç
giydi. 

Frans›zca konuflan yeni Norman efendilerin egemenli¤i süresince ‹ngiltere’de
sadece yeni bir hanedan ifl bafl›na gelmiyor ayn› zamanda Anglosakson ve Norman
kökenli demografik unsurlar›n kar›fl›p kaynaflmas›n›n bir sonucu olarak Orta ‹ngi-
lizce denilen yeni bir dil ortaya ç›k›yordu. Bugün de ‹ngilizcedeki Latince kökenli
Frans›zca kelimelerin varl›¤› bu kültürel kaynaflman›n bir sonucudur.

Guillaume, ‹ngiltere’nin tamam›na boyun e¤dirmek için yirmi y›l süren bir ha-
rekat bafllatt›. Bu harekat küçük ya da büyük tüm toprak sahiplerini kraldan top-
rak (fief) alm›fl vassallar konumuna getirdi. Guillaume güçlü bir monarflinin temel-
lerini att›. Onun en göze çarpan reformu, Anglosakson kral Büyük Alfred (871-
899)’in gelifltirdi¤i ve daha demokratik bir idari uygulama olan kral›n aristokratlar›
s›kça bir kurultayda toplayarak onlara dan›flmas› gelene¤ini y›kmas›yd›. Guillaume
asil vassallar›n› kraliyete s›k›ca ba¤layarak devlet kararlar› hakk›nda düzenli olarak
onlara dan›flmakla birlikte sonuçta son sözü kendisi söylemekte ›srar etti. Nadiren
de olsa kral›n ayr›cal›kl› vassallar›yla bir araya gelmesi, ‹ngiliz yönetimini karakte-
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rize eden ve en eski zamanlardan beri var olan monarflik ve parlamenter unsurlar
aras›nda bir denge olmaya devam etti. Di¤er yandan Guillaume, yönetim ve vergi
konusunda kararlar al›rken ülkesinin kaynaklar› hakk›nda bir fikir sahibi olabil-
mek amac›yla kraliyet topraklar›nda detayl› bir mal ve nüfus say›m› yapt›rd›. 1080-
1086 y›llar› aras›nda yap›lan bu say›m›n sonuçlar›n›n kayd›na Domesday Book
(K›yamet Kitab›) ad› verildi. 

Norman Hanedan›’n›n 1154 y›l›nda siyasi arenadan çekilmesinden sonra ‹ngil-
tere’nin yönetimi Frans›z Anjou dükü Henry’nin, II. Henry olarak ‹ngiliz kraliyet ta-
c›n› giymesiyle (1154-1189) Angevin Hanedan›na geçti. Bu dönemde ‹ngiliz mo-
narflisi ezici bir güç kazand›. II. Henry yaln›zca ‹ngiltere de¤il, Fransa’n›n pek çok
sahilini de kontrolü alt›na ald›. Henry, ayr›ca ‹rlanda’n›n bir k›sm›n› fethetti ve ‹s-
koçya kral›n› vassal› yapt›. Frans›z Kral› VII. Louis, bu ‹ngiliz istilas›nda Fransa ad›-
na a¤›r bir darbe ald› ve ‹ngilizleri Avrupa ana karas›ndan kovmak üzere harekete
geçti. Sonuçta iki ülke aras›ndaki Yüzy›l Savafllar›’na kadar (15. yüzy›l) baflar›l›
olamad›lar.

Halk Ayaklanmas› ve Magna Carta
II. Henry, d›flar›da yeni topraklar elde ederken ülke içinde daha otokratik bir hü-
kümdar oldu. Clarendon Nizamnamesi ile ruhban s›n›f›n› sivil mahkemelere tabi
k›ld› (1164). Piskoposlar›n seçiminde kontrolü
ele geçirdi. Aristokrasi ve ruhban s›n›f› buna
fliddetle direndi. 

‹ngilizlerin krala karfl› tutumu Henry’nin ha-
lefleri Arslan Yürekli Richard (1118-1199) ve
John (1199-1216)’un döneminde isyana dönüfl-
tü. ‹ngiliz halk› aristokrasinin, ruhban›n ve fle-
hirli adamlar›n tam deste¤iyle kral John’a karfl›
ayakland›. Öfkeli halk›n isyan›, 1215’te kral›n
Magna Carta (Büyük Sözleflme)’y› onay›yla so-
na erdi. Kral› ve haleflerini sonsuza dek ba¤la-
yarak belgede sözü edilen hak ve özgürlükleri
ba¤›fllad›¤›n› ilan etti. Kral John, Magna Carta
ile kraliyeti kanunlara dayal› bir idari sistemin
içine çekti.

Bu belge, Norman otokrasisini ve onlar›n
halefleri Angevin otokrasisini kanunen ve yeni-
den s›n›rlad›. Bu belge, aristokrat, ruhban ve kent-
lilerden oluflan ayr›cal›kl› ço¤unlu¤un haklar›n› monarfliye karfl› korudu. Magna
Carta, bu ço¤unlu¤un vergi gibi önemli konularda yönetimin yüksek düzeylerinde
temsil edilebilmelerini sa¤lad›. Di¤er yandan, monarfli eski gücünü kaybetti. ‹ngi-
lizler aristokrat s›n›f›n müdahalesiyle monarflinin çözülmesini, monarfli sayesinde
de asalet s›n›f›n›n haklar›n›n k›s›tlanmas›n› önlemifl oldular. Kral John ve halefleri
her f›rsatta Magna Carta yokmufl gibi davransa da, bu belge modern ‹ngiliz huku-
kunun temeli oldu.

Bu belge, kanunlar›n kral›n da üzerinde oldu¤unu ve kral›n gerekti¤i zamanlar-
da bunlara uymaya zorlanabilece¤ini kabul ettirdi. Modern devletteki hukukun her
fleyin üzerinde oldu¤u ilkesi geliflti. I. Edward (1271-1307) döneminde, o zamana
kadar hâkimlerin kararlar›na dayal› olan yaz›l› olmayan kanunlar, maddeler hâlin-
de yaz›ya geçirildi. Bu, hukuk alan›nda h›zl› bir geliflmeye yol açt›. Edward, Parla-
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mentodan mülkiyet konusundaki uygulamalar› düzenleyen ve ruhbanla aristokra-
sinin gücünü s›n›rlayan baz› kanunlar ç›kartt›. Bu olay kanunlar›n onlar› uygula-
maktan sorumlu mercilerce de¤il tek yasama organ› olan Parlamento kurumunca
ç›kar›l›p de¤ifltirilmesi ilkesini oluflturdu. O zamana dek aristokratlardan oluflan
“Kraliyet Konseyi” tek yasama ve yürütme organ› iken I. Edward, 1295’te ilk defa
kasaba ve kentlerin sözcülerini toplad› ve Model Parlamento denilen geniflletilmifl
bir parlamento oluflturdu. Aristokratlar›n yan›nda flövalye ve kent soylular bu par-
lamentoya girdi. Edward, oy hakk› olmayan halk meclislerine bu hakk› tan›d›. Ver-
gilendirme konusunda söz sahibi olmalar›n› sa¤lad›. Bu gelenek krallar›n savaflla-
r›n finansman›n› sa¤lamak için parlamentoyu toplant›ya ça¤›rarak halk›n da onay›-
n› almas›yla demokratik bir özellik kazanacakt›r.

Fransa’da Capet Hanedan› Dönemi
‹ngiltere’de Magna Carta ilan edilirken bu dönemde Fransa’ya güçlü feodal prens-
ler egemendi. Bu durum, Karolenj Hanedan›’ndan sonraki Capet Hanedan›’n›n
bafllang›c›ndan (987) II. Philip Augustus (Ogüst) dönemine (987-1223) kadar de-
vam etti. Capet krallar›, Paris civar›ndaki kraliyet topraklar›n› korudular. Özellikle
fiiflman VI. Louis (1108-1137) döneminde bu bölgedeki aristokrasiye feodal hakla-
r›n› zorla kabul ettirdiler. Bu grubun mutlak itaatini kazanarak ülkedeki tek ege-
men güç hâline geldiler. II. Philip Augustus döneminde Paris kenti Frans›z yöneti-
minin ve kültürünün merkezi oldu. Normanlar›n ‹ngiltere’yi istilas›, kar›fl›k durum-
daki Fransa’n›n birleflmesine dolayl› yoldan yard›m etti. Krallar›n ulusal Frans›z
monarflisini kurmalar›na olanak sa¤lad›.

Philip Augustus’un büyük o¤lu IX. Louis (1226-1270), birleflik ve mutlak bir
krall›¤› devrald›. Atalar›n›n ba¤lafl›klar›n› sömürdükleri etkili Frans›z bürokrasisi,
Louis’nin ellerinde düzeni ve yerel yönetimde adaleti sa¤lama arac› hâline geldi.
Kraliyet, Büyük Karl’›n missi dominicisini hat›rlatan komisyon üyelerini taflraya
göndermeye bafllad›. Komisyonlar›n görevi yerel idarecileri denetlemek ve adaleti
sa¤lamakt›. Bu kurum s›radan insanlar›n seslerini duyurabildikleri bir kürsü oldu.
Louis, hanedana ait topraklarda serfli¤i la¤vetti. Uyruklar›na üst mahkemelere ad-
li baflvuru hakk›n› verdi. Ortaça¤ ölçülerine göre eflitlikçi bir vergi sistemi olufltur-
du. Bu reformlar, Frans›zlar›n krallar›n› adalet kavram›yla özdefllefltirmeye baflla-
malar›nda ve ulusal duygunun oluflmas›nda etkili oldular. Bu dönemde Frans›z
toplumu, dili ve kültürüyle modern zamanlara dek tüm Avrupa’ n›n taklit etti¤i bir
model hâline geldi. Kuzey Fransa, monastik (manast›rla ilgili) reformun, flövalyeli-
¤in ve Gotik sanat ve mimarinin vitrini oldu. Louis devri, Skolastik düflüncenin Al-
t›n Ça¤’› idi.

Almanya’da Hohenstaufen ‹mparatorlu¤u (1152-1272) 
12. ve 13. yüzy›llarda Fransa’da ve ‹ngiltere’de istikrarl› yönetimler geliflirken; 13.
yüzy›l ortas›nda Almanya’y›, Burgundiya’y› ve kuzey ‹talya’y› kapsayan Roma-Ger-
men/ Alman ‹mparatorlu¤u’ndaki geliflmeler çok farkl›yd›. Magna Carta ile ‹ngiliz
aristokrasisinin haklar› krallar›n otoritesine karfl› dengelenirken, Fransa’da II. Phi-
lip Augustus’un döneminde kral›n otoritesi aristokrasisinin aksi yöndeki iddialar›-
na karfl› korundu. IX. Louis gibi krallar sayesinde Frans›zlar merkezî idareyi güç-
lendirip uluslararas› politikaya ve kültüre yön verir konuma geldiler. Alman hü-
kümdarlar›n›n güney ‹talya’y› imparatorlu¤a katma çabalar›, Almanya’y› iki yüzy›l
süren kanl› savafllara sürükledi. Ülkenin 19. yüzy›l sonlar›na kadar parçalanm›fl
hâlde kalmas›na yol açt›.
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Ruhban s›n›f›n› atama yetkisi konusundaki mücadele, imparatorluk otoritesini
oldukça zay›flatm›flt›. I. Friedrich Barbarossa (1152-1190)’n›n tahta ç›k›fl› Otto so-
yundan sonra gelen en güçlü Alman hanedan› olan yeni Hohenstaufen ailesinin
dönemini bafllatt›. Hohenstaufenlar, imparatorluk otoritesini yeniden kurman›n ya-
n›nda, papa-imparator rekabetine yeni bir boyut katt›lar. I. Friedrich, gözünü Al-
manya ve Lombardiya’daki güçlü feodal prensliklere ve Roma’daki Papal›¤a dikti.
Di¤er yandan, ‹mparator, ‹talya’n›n Bologna kentinde canlanan kültür ve e¤itim fa-
aliyetleri çerçevesinde yeniden hayat bulan Roma hukuku çal›flmalar›na destek
verdi. Bunun nedeni, Roma hukukunun içerik bak›m›ndan Friedrich’in aristokrat
s›n›fa karfl› merkezî otoriteyi art›rma ve papal›¤›n imparatoru taçland›rmas› gelene-
¤ine karfl› dünyevi imparatorluk gücünün temellerini vurgulama planlar›na hizmet
etmesiydi. ‹mparator vassallar›yla olan feodal ba¤lar›na dayanarak imparatorlu¤a
tek bafl›na hükmetmeye kalkt›. Friedrich’in, ‹talya’n›n imparatorluk s›n›rlar›na da-
hil edilmesi yönündeki giriflimleri, ‹talya’daki güçler taraf›ndan geri püskürtüldü.
Friedrich, 1190’da öldü¤ünde, itibar›n› yitirmifl bir hükümdard›. 1183’teki Constan-
ce Bar›fl›’ndan sonra ‹mparatorluk, Almanya’n›n feodal prensleri aras›ndaki bölün-
müfl durumunu da kabul etmifl görünüyordu.

VI. Heinrich, 1190’da tahta ç›kt›¤›nda çevresi düflmanlarla çevriliydi. ‹mparator-
lar›n Papal›k devletleri üzerindeki territoryal hak iddialar›n› reddeden Papal›k gü-
cü, Cologne (bugünkü Köln) baflpiskoposunun yönlendirdi¤i ba¤›ms›z Alman
prenslerini ve Arslan Yürekli Richard ‹ngiltere’sini ve sürgündeki Saksonya dükü
Arslan Heinrich’i destekliyordu. Taht›n gelece¤i için tek bir hanedan›n gereklili¤i-
ne inanan ‹mparator VI. Heinrich, birçok Alman Prensini yan›na çekmeyi baflard›.
Ancak, Papa, imparatorun otoritesinin prensler aras›nda da¤›t›lm›fl oldu¤u 1152 y›-
l› öncesindeki statükoyu tercih etti¤inden mutlak Alman monarflisi fikrine muhalif
Alman prenslerinin cephesine kat›ld›.

VI. Heinrich, 1197’de öldü¤ünde, Almanya anarfli ve iç savafl›n içine sürüklen-
di. Bu arada, ‹ngiliz Kral› I. Richard, Hohenstaufen karfl›t› cepheye finansal destek
veriyordu. Böylece tahta aday olan rakip Welf Hanedan›’ndan Arslan Heinrich’nin
o¤lu Brunswickli Otto, 1198’de IV. Otto olarak taç giydi. Hükümranl›¤› Alman-
ya’n›n genelinde kabul gördü. Ancak iki hanedan›n savafl›ndan ç›kar› olan ‹ngilte-
re ve Fransa bu kez Hohenstaufen Hanedan›’n› desteklemeye bafllad›. Bu olay,
Frans›zlar›n tarih boyunca s›k s›k Almanya’n›n iç ifllerine kar›flmalar›n›n bafllang›c›-
n› oluflturmaktad›r. Alman halk›n›n Hohenstaufenlere olan deste¤i hep canl› kald›.
Otto, bu nedenle parçalanm›fl bir krall›¤a hükmedebildi. 

Papa Innocentius, Hohenstaufenlar›n gücünü ‹ngiliz-Welf ittifak›na sad›k kalan
Frans›zlara kat›larak ve ‹talya’da gözü olan Otto’ya karfl› cephe alarak dengelemek
istedi. Bu olaydan bir süre sonra Frans›z kral› Philip Augustus, IV. Otto yönetimi-
ne son verdi (1215). Son Hohenstaufen ‹mparatoru VI. Heinrich’in o¤lu II. Friedrich
Papal›¤›n, Frans›z ve Almanlar›n deste¤iyle Romal›lar›n imparatoru olarak taç giy-
di. ‹zledi¤i politikalar, Almanya’n›n parçalanm›fll›¤›na katk›da bulundu:

Alman prenslerinden istedi¤i tek fley halefleri için imparatorluk unvan› idi. Kar-
fl›l›¤›nda; prensleri imparatorluk otoritesine vassall›ktan azat etti. Ancak onun bu
hareketi, Almanya’y› alt› yüzy›l boyunca bölünmüfl hâlde b›rakt›. Friedrich’in verdi-
¤i bu ayr›cal›k Almanya’daki imparatorluk sorumlulu¤undan feragat etmesi anlam›-
na geliyordu. Bu durum, Alman asalet s›n›f›n›n haklar›n›n korunmas› demek oldu-
¤undan ‹ngiliz Magna Carta’s›na eflit bir sözleflmenin Almanya’da da tekrarland›¤›n›
görüyoruz. Ancak tek bir farkla: Magna Carta atanm›fl bir kral ve uzun ömürlü bir
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parlamento yaratm›flsa Friedrich’in Alman prenslerine verdi¤i onama, onlar› krall›-
¤›n›n küçük imparatorlar› yapm›flt›r.  II. Friedrich 1250’ de öldü¤ünde Alman mo-
narflisi tarihe kar›flt›.

13. yüzy›l Avrupa’s›nda kraliyet ile feodal güçler aras›ndaki mücadeleler çerçevesinde ‹n-
giltere, Fransa ve Almanya aras›nda bir karfl›laflt›rma yapsan›z hangi ülkedeki geliflmeleri
parlamenter monarflik devletin oluflum sürecine yerlefltirirsiniz?

As›l Ortaça¤’da Ekonomik Yap›

Taflra: Malikânelerin Çözülmesi
Erken Ortaça¤’dan Geç Ortaça¤’a kadarki dönemde malikânenin evriminde iki te-
mel oldu: ‹lki malikânenin parçalanmas› ve tek-aile mülkünün yükselifliydi. Bu ge-
liflme, tasma fleklindeki koflum tak›m›, at nal› ve ürün dönüflümlü üç tarla sistemi
gibi teknolojik ilerlemelerle oldu. Lordlar›n topraklar›n› yeni kirac›lara bölüfl-
türmesi, kendi arazi parçalar›n› küçülttü. Kirac›lar›n say›s›ndaki art›fl ve lordun ara-
zilerindeki düflüfl, kirac›lardan sa¤lanan eme¤i de azaltt›. Yeni tarlalar›n üretime
kazand›r›lmas› kiflisel mülkleri art›rd› ve angaryalar› azaltt›. 

Klan›n yerini tek-aile birli¤i al›nca, madde ve hizmetler cinsinden ödenen ver-
giler malikânelerin üzerinden kalkarak ev halk›n›n üzerine çöktü. Aile çiftlikleri
malikâne birliklerinin yerini ald›. Köylülerin iyi organize edilmifl ortak yaflam›, ai-
lenin topra¤›n›n korunmas›n› ve evin reisinin ölümünden sonra burada ikamet
edebilmesini sa¤lad›. Bu yolla toprak ve mülkiyet hakk› nesilden nesile ailenin
elinde kalm›fl oldu.

Malikânenin evrimindeki ikinci de¤ifliklik, serfin yükümlü oldu¤u hizmetleri
para cinsinden ödeyebilmesi idi. Bu dönüflüm, Haçl› Seferleri sonras›nda ticaretin
canlanmas› ve flehirlerin yükselmesiyle oldu. Bu geliflme serflerin topraklar›n› kira
ödeyen kirac›lar gibi ellerinde tutmalar›n› ve statülerini de¤ifltirmelerini sa¤lad›. Ki-
rac›lar, daha özgür olsalar da, maddeten daha iyi koflullara kavuflamam›fllard›. Kö-
levari çal›flanlar ve kira ödeyenler güç zamanlarda kendi hâllerine b›rak›l›yorlar ve
toprak lordlar›n›n insaf›na kal›yorlard›. 

Köylü soyundan gelenlerin iflgal etti¤i ve onlara ait olarak kabul edilen toprak-
lar, her zaman lordun eski miras hakk› ve hatta zorla el koyma hakk›n›n gölge-
sindeydi. Kendi topraklar› azalan lordlar malikânelerdeki mera gibi kamu toprak-
lar›na tecavüz etmeye çal›flt›lar. Köylü s›n›f› bu çabalara fliddetle karfl› koydu. Pek
çok bölgede köylüler k›rsal memurlar›n seçiminde rol oynamak için kendi arala-
r›nda organize oldular.

Kentler: Yeniden Do¤ufl ve Tacirler 
11. ve 12. yüzy›llarda kentler, Bat› Avrupa nüfusunun sadece yüzde beflini olufltu-
ruyordu. Almanya’n›n 3000 kentinden 38’inin nüfusu 1000’in alt›ndayd›. Sadece 50
Alman kentinin nüfusu 100.000’i geçiyordu. ‹ngiltere’de sadece Londra’n›n
10.000’den fazla nüfusu vard›. Paris, Londra’dan daha büyükse de nüfusu daha az-
d›. En büyük Avrupa kentleri ‹talya’dayd›; Floransa 100.000’e yaklafl›yordu. Avru-
pa’n›n en hareketli yerleri olan kentler, Ortaça¤ toplumunun en yarat›c› k›s›mlar›-
n› bar›nd›r›yorlard›.

Kentlere feodal lordlar hükmediyordu. Lordlar, kentleri bizzat kendileri yarat›-
yorlard›. Bunu da kentlerde yaflamay› ve çal›flmay› kabul edenlere ayr›cal›klar ba-
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¤›fllayarak yap›yorlard›. Aristokratlar›n bu gönüllülere verdikleri ayr›cal›klar güven-
liklerini de garanti ediyordu. As›l amaç, lordlar ve piskoposlar›n istedikleri madde-
leri üretecek emekçileri bir araya toplamakt›. Bu yolla aristokratlar›n kendi s›n›fla-
r›n› zay›flatt›klar› düflünülebilir. Ancak, soylu adamlar›n tüketim maddelerine ve
uzak ülkelerden getirilen lüks mallara talepleri artt›¤›ndan serfleri bu ifllerle meflgul
olmaya yönlendirdiler. Bu durum, serflere yeni bir önem ve güç bahfletti. 11. yüz-
y›lda serfler sabit bir kira ve uygun bir ba¤›ml›l›k karfl›l›¤›nda kentlerde yaflamaya ve
çal›flmaya yönlendirdiler. Bu sayede, serfler aristokratlardan baz› haklar kopard›lar.
Kentler geliflirken pek çok kalifiye serf, kaçarak ya da lordlar›n›n özendirmesiyle ye-
ni kent merkezlerine göç ettiler. Böylece özgür bir ortam bulduklar› flehirlerde daha
yüksek bir sosyal tabakaya t›rmanma flans›n› elde ettiler. Serf göçü h›zlan›rken, k›r-
sal daki lordlar bunlar› toprakta tutabilmek için daha uygun kira koflullar› öne sür-
düler. Fakat kent yaflam›n›n f›rsatlar›n› keflfeden serfler art›k kolayca çiftliklerde tu-
tulam›yordu. Bu flekilde, kentlerin geliflimi pek çok serfin durumunu iyilefltirdi.

K›rsaldaki serf s›n›f›, kentlere  zanaatkârlar› ve ilk giriflimci tacirleri kazand›rd›. Serf
soyundan gelen uzun mesafe tacirleri, kaybedecek bir fleyi olmayan ve uzak ülkeler-
le ticaretin risklerinden büyük kârlar elde ettiler. Bu h›rsl› ve kaba yarat›l›fll› cesur
adamlar›n Ortaça¤ Uygarl›¤›’na en büyük hizmetleri bugünkü Bat› Avrupa kentlerini
yaratm›fl olmalar›d›r.

As›l Ortaça¤ Avrupa’s›n›n tar›ma dayal› ekonomik düzenine ticaret olgusunu yeniden kata-
rak bu düzenin de¤iflmesi sürecini bafllatan olay nedir? 

GEÇ ORTAÇA⁄ (1300-1400) 

Yüzy›l Savafllar›’n›n ve büyük Veba Salg›n›’n›n Fransa ve ‹ngilte-
re’deki siyasi ve ekonomik etkilerini ö¤reneceksiniz.

Geç Ortaça¤larda siyasi, sosyal ve dinsel alanda yaflanan geliflmeler Avrupa’y› bir
kez daha sarst›. ‹ngiltere ve Fransa aras›nda yüz y›ll›k bir döneme yay›lan Yüzy›l
Savafllar› (1337-1453) iki ulus için de bir intihar denemesinden farks›zd›. Bu savafl-
lar barut ve a¤›r topun icad› yüzünden a¤›r kay›plara neden oldu. Ça¤dafllar›n›n
Kara Ölüm dedikleri, gelen ticari yollar› izleyerek Do¤u’dan Avrupa ana karas›na
giren veba, 1348-1350 aras›nda Avrupa’n›n birçok bölgesini etkisi alt›na ald› ve nü-
fusun beflte ikisini yok etti. ‹talya’daki kalabal›k liman kentlerinden girerek kuze-
ye do¤ru yay›lan bu hastal›k kentlerde daha çok kay›plara neden oldu.

Fransa’daki Politik Geliflmeler
Fransa krallar›n›n 13. yüzy›ldaki çabalar› merkezî otoriteyi güçlendirmek yönün-
deydi. Krallar ‹ngiltere’deki uygulamaya benzer flekilde vergi koymadan önce aris-
tokratlardan oluflan bir kraliyet konseyine dan›fl›yordu. Ancak bu konseyden ç›kan
kararlar vergi toplanmas›nda yetersiz kal›nca kral Güzel Philip, Yüzy›l Savafllar›’n›n
finansman›nda kendisine destek olan bir araç olarak, ruhban, aristokrasi ve kent
soylulardan oluflan Etat Generaux (Etajenero) meclisini oluflturdu ve 1355’te bu
meclisi toplant›ya davet etti. Bu meclisin üyeleri, vergileri kral›n ricas› üzerine top-
lamas›na ra¤men onun kötü durumunu kendi mahalli haklar›n› ve ayr›cal›klar›n›
artt›rma yönünde kulland›lar. Frans›z etajenerosu, ‹ngiliz soylu s›n›f›n›n ç›karlar›n›
temsil eden birleflik ‹ngiliz Parlamentosu’nun tersine, her kafadan bir sesin ç›kt›¤›
heterojen yap›s›yla etkili bir yönetim arac› olamayaca¤›n› gösterdi. Parisli güçlü ta-
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cirlerin yönetimindeki Etat Generaux , kraldan Magna Carta’n›n ayr›cal›kl› ‹ngiliz s›-
n›f›na ba¤›fllad›¤›na benzer haklar ald›lar. ‹ngiltere’nin tersine Fransa, 14. yüzy›lda
hâlâ feodal sistemden merkezî modern devlete geçiflin sanc›lar›n› yafl›yordu. Bu
meclis, 1614 y›l›na kadar toplanmaya devam etti ve bu tarihten Frans›z Devrimi’ne
kadar da toplanmad›.

‹ngiltere’deki Politik Geliflmeler
‹ngiliz krallar› Yüzy›l Savafllar›n›n harcamalar›n› karfl›lamak için halka yeni vergiler
yüklediler. Kral her vergi istedi¤inde parlamento da bundan yararlanarak yeni da-
yatmalarda bulununca yeni kanun maddeleri ortaya ç›kt›. Orta s›n›ftan halk›n tem-
silcilerinin dahil olmas›yla parlamentoda yap›sal de¤ifliklikler meydana geldi. Böy-
lece I. Edward (1272-1307)’›n yönetiminde parlamentoya dayal› yönetim tarz›, ‹n-
giltere’nin de¤iflmez bir idari kurumu olarak yerleflik hâle geldi.

K›rsal ve Kentlerdeki Sosyoekonomik Geliflmeler

K›rsaldaki Geliflmeler
Bu dönemde sosyoekonomik yap›y› etkileyen en önemli olaylardan biri veban›n
Avrupa’da yay›lmas›d›r. 1347’nin sonunda Sicilya’da görülen hastal›k, Avrupa’ya
1348’de, Venedik, Cenova, ve Pisa gibi liman kentleri üzerinden girdi. Veba emek
gücünü azaltt› ve soylu s›n›f›n mülklerinin de¤erini düflürdü. Çiftlik çal›flanlar›n›n
say›s› düflerken, emek de¤er kazand›¤›ndan köylülerin ve kalifiye zanaatkârlar›n
ücretleri artt›. Pek çok serf, angaryalardan para ödeyerek kurtuluyordu. Çiftlikleri
terkederek kentlerde daha ilginç ve kazançl› ifl olanaklar› ar›yorlard›. Tar›msal
ürünlere olan talebin azalmas› bunlar›n fiyatlar›n› düflürdü. Lüks tüketim mallar›-
n›n ve mamüllerinin fiyatlar› yükseldi. Soylu toprak sahipleri, bu yeni ifl ortam›nda
en çok kan kaybeden s›n›f oldu. Baz› toprak sahipleri kay›plar›n› telafi etmek için
ekilebilir topraklar› daha kârl› yün üretimi için koyun otlaklar›na dönüfltürdüler.
Di¤erleri, topraklar›n› en yüksek mebla¤› veren çiftçilere kiralad›lar. Yürürlükteki
yasalar, köylüleri çiftliklerinde ve ücretlerini düflük seviyelerde tutmaya çal›flarak
demografik krizin köylü s›n›f için yaratt›¤› yeni ekonomik f›rsatlar› engellemeyi
umuyordu.

14. yüzy›l›n ortalar›nda ‹ngiltere ve Fransa’da çökmekte olan aristokrasi, büyük
Veba Salg›n›’n›n ve Yüzy›l Savafllar›’n›n kötü etkilerinden köylü s›n›f üzerindeki ver-
gileri art›rarak ve kentlere göçü s›n›rlayan kanunlar ç›kararak kurtulmaya çal›flt›.
Köylü s›n›f, bu çabalara isyanlarla cevap verdi. Fransa’da patlak veren köylü isyan›,
aristokratlar›n do¤rudan vergiyi artt›rmalar› yüzündendi. ‹ngiliz Parlamentosu,
1351’de köylülerin ücretini veba öncesi düzeylere çeken ve onlar› lordlar›n›n top-
ra¤›nda kalmaya zorlayan Emekçilerin Statüsü adl› kanunu ç›kar›nca 1381’de genel
bir isyan ç›kt›.

Aristokrasi, köylü isyanlar›n› kanl› flekilde bast›rd›. Bu durum, Ortaça¤›n so-
nunda toplumun bozulmaya bafllad›¤›n›n bir göstergesidir. Yüzy›l Savafllar› sonun-
da her iki tarafta geliflen ulusal duygu, Ortaça¤ toplumunun politik birli¤ini k›ra-
cakt›. Hem ‹ngiltere’ye hem de Fransa’n›n bir k›sm›na hükmeden ‹ngiliz krallar›
Fransa’daki haklar›ndan vazgeçtiler. Roma kilisesinin sapk›n ilan etti¤i yeni dinsel
tarikatlerin ortaya ç›kmas› da Ortaça¤ toplumunun o zamana kadarki sözde dinî
birli¤ine son verdi.
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Kentlerdeki Geliflmeler
Kent endüstrileri veban›n a¤›r etkilerine ra¤men kârl› ç›kt›. Kent meclisleri, k›rsal-
dan gelen göçmenlerle rekabeti düzenlemek ve göçü kontrol alt›na almak için ya-
salar koydular. Kanunlar giderek feodal lordlar›n k›rsaldaki topraklar›na kadar ya-
y›ld›. Lüks tüketime artan düflkünlük zanaatkârlar›n önemini art›rd›. Zanaatkârlar›n
ve loncalar›n ekonomik ve politik gücü, bunlar›n ürettikleri mal ve hizmetlere olan
taleplerle orant›l› olarak artt›. Tüccar s›n›f›, zenginlik ve say› bak›m›ndan t›rman›fla
geçti. Kendi loncalar›n› kurarak aristokrasinin otoritesine meydan okumaya baflla-
malar› (kentli ve taflral›) eski soylu s›n›f ile mücadele yaratt›. Kentler, soylu s›n›fa
karfl› kralla ittifak yapt›. Bu geliflme Ortaça¤ Avrupa’s›ndaki feodal yönetimleri or-
tadan kald›rd›.

Aristokrasi, geleneksel üstünlü¤ünü korumada zorland›. ‹stemeden zanaatkâr
lonca liderlerine kent yönetiminde temsil hakk› verdiler. Loncalar politik güç ka-
zan›nca, yerel endüstrileri koruyan yasalar koydular. 1350’den sonra aristokratlar
ve Kilise- vebadan sonra savunmada kald›. Krallar, kendi yönetimlerini ve ekono-
milerini merkezîlefltirmeye yönelik ulusal bilinci gelifltirmeye çal›fl›rlarken bu yeni
durumdan fazlas›yla istifade ettiler. Aristokratlara karfl› y›ld›z› parlayan bu kentsoy-
lu adamlar›n müttefiki oldular. Kentler, krallara destek vererek feodal toplumlar-
dan ulusal monarflik yönetimlere geçiflte önemli rol oynad›lar. Kentler, krallar›
aristokratlar karfl›s›nda güçlü k›lacak insani, finansal, ve teknolojik kaynaklara sa-
hipti. Kentli burjuvalarla ittifak›n krallara ve imparatorlara bu derece cazip gelme-
sinin nedeni ise kentlerin krall›klar› ve imparatorluklar› yönetmede etkin bir araç
olan Roma hukukunu bilen e¤itimli bürokratlar ve hukukçular› yetifltiren üniversi-
teleri bar›nd›rmas› idi. Geleneksel aristokratlar›n tehditkâr askerî güçlerine karfl›
kendi ücretli ordular›n› kiralamak isteyen krallar gerekli paray› kentlerde bulabili-
yordu. Kentliler topraklar›na kentleri de katmak isteyen despotik yerel lordlara
karfl› güçlü krallar›n sunaca¤› himayeye muhtaçt›. Çünkü krallar kentlilere otono-
mi veriyor ve iç ifllerine kar›flm›yordu. Bir kent için, güçlü bir kral›n bayra¤› alt›n-
da uzun mesafede ticaret yapmak avantajl› idi. 11-14. yüzy›llar aras›nda kentler öz-
gürlük ve otonomi elde ederek Eski ça¤’daki gibi Bat› Uygarl›¤›’n›n kültür merkez-
leri oldular.

Dinsel Geliflmeler
Ruhban s›n›f› da veba salg›n›ndan etkilendi. Hastal›kla savaflan üyelerinden pek
ço¤unu bu hastal›¤a kurban veren ruhban s›n›f› azald›. Kardinaller kurulu, 1409’da
üç farkl› papay› seçti¤i için kilise otuz alt› y›ll›k (1378-1415) bir kriz yaflad›. Veba-
n›n neden oldu¤u büyük boyutlardaki nüfus kayb› Avrupal›lar› kaderci yapt›. Av-
rupal› entelektüeller Padual› Marcilius, Ockhaml› William ve Lorenzo Valla gibi bi-
lim adamlar›n›n öncülü¤ünde Tanr›, insano¤lu ve toplumun yap›s› gibi kavramla-
r› sorgulamaya bafllad›lar.
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ORTAÇA⁄ KÜLTÜR VE UYGARLI⁄I

Ortaça¤ Avrupa’s›n›n kültür ve uygarl›¤›n›n en önemli yarat›mlar›
hakk›nda fikir sahibi olacaks›n›z. 

E¤itim ve Ö¤retim
Ortaça¤ Avrupa dünyas›ndaki bilim ve felsefenin geliflmesinde, Bizans ‹mparator-
lu¤u’nun baflkenti Konstantinopolis’in Osmanl› Türkleri taraf›ndan kuflat›ld›¤› y›l-
larda Bat›’ya göçeden Bizansl› âlimlerin büyük katk›s› vard›r. Bizans hanedan üye-
lerinin özel hocal›¤›n› ya da elçili¤ini yapan bu kiflilerin aras›nda Demetrios Cydo-
nes, Demetrios Chrysoloras ve Demetrios Chalcocondyles gibi âlimler say›labilir.
Bu ayd›nlar, Avrupa’da 11. yüzy›ldan itibaren kurulan üniversitelerde Eski Yunan-
ca gramer, retorik, cebir, astronomi, co¤rafya, fizik, kimya, t›p ve matematik ders-
leri verdiler. Di¤er bir önemli katk› da ‹spanya’daki Endülüs Emevî medreseleri
arac›l›¤›yla antik bilimin ‹slam âlimleri taraf›ndan yorumlanarak Arapça’ya çevril-
mesi ve Bat› üniversitelerinde Latinceye aktar›lmas›yla oldu. 

Bat› Avrupa’n›n ilk yüksek ö¤renim kurumu olan Bologna Üniversitesi (kurulufl
1088) 1158’de Alman imparatoru Friedrich Barbarossa’dan ayr›cal›klar kazand›.
Modern üniversitenin temel tafllar› olan ö¤renci ve hocalar›n ilk resmi organizas-
yonlar› ve ilk lisans programlar› bu üniversitede oluflturuldu. Üniversite, yasalar ge-
re¤i üniversiteyi denetim alt›nda tutan piskoposlar›n ve kentlilerin otoritesinden
korunmak için birleflen ö¤renci ve hocalar loncas› olarak ortaya ç›kt›. Kentliler ö¤-
rencileri vatandafll›k haklar› olmayan yabanc›lar olarak gördü¤ünden böyle bir hi-
maye birli¤inin kurulmas› gerekliydi. Bolognal› ö¤renciler, gönülsüz ev sahipleri-
nin istedi¤i yüksek kira ve fiyat politikalar›na karfl› birlefltiler. Düzenli ve yüksek
kalitede bir ö¤retim istediler. Ücret karfl›l›¤›nda hocalar›na almak istedikleri dersle-
ri s›ralad›lar. Sözlerini tutmayan hocalar› boykot ettiler. Kentlilerin fiyat politikala-
r› üniversitenin sürekli baflka bir flehre tafl›nmas›na neden oldu. Bu dönemde üni-
versite henüz sabit bir fizikî yap›ya sahip de¤ildi. Ö¤renci ve hocalar›n bu gezgin
hayat› onlara kent ve kanunlar›ndan ba¤›ms›z olma ayr›cal›¤›n› veriyordu. Bu ara-
da hocalar da kendi himaye birliklerini kurdular. E¤itim ö¤retim yapabilmek için
gerekli meslekî yeterlilik standartlar›n› belirlediler. ‹lk akademik derece olan lisans
derecesi (a licentia docendi) birine e¤itim verebilme hak ve yeterlili¤ini belirliyor-
du. Bu derece bugünkü doçentlik ünvan›na karfl›l›k gelir. Bu dereceye sahip ola-
bilmek için liberal sanatlar program›ndan mezun olmak gerekiyordu. Temel yük-
sek ö¤renim bu flekildeydi. 

Bologna Üniversitesi, Roma hukuku çal›flmalar›n› canland›rmas›yla ünlüdür. 7.-
11. yüzy›llarda Roma hukukunun ilk el kitaplar› Avrupa’da biliniyordu. Bat›l› âlim-
ler, 11. yüzy›lda ticaret ve kentlerin geliflmesiyle Bizans imparatoru I. Justinianus
(527-565)’un yüzy›llard›r Bat› Avrupa’da unutulmufl olan Corpus Iuris (Juris) Ci-
vilis’inin daha büyük ve önemli parçalar›na ulaflt›lar. 12. yüzy›l bafl›nda Bologna
Üniversitesi’nde üstad Irnerius ve ö¤rencileri bu kanun metinleri üzerinde güveni-
lir yorumlar ve aç›klamalar yaparak Corpus Iuris (Juris) bilgisini gelifltirdiler ve tüm
Avrupa’ya yayd›lar. 1140’larda Bologna’da yaflayan keflifl Gratianus da Concordan-
ce of Discordant Canons’u kaleme alarak Kilise’nin standart kanun metnini ortaya
koydu.

Bologna, güney Avrupa (‹spanya, ‹talya, ve güney Fransa) üniversitelerindeki
hukuk çal›flmalar› için bir model oldu. Paris de kuzey Avrupa üniversiteleri ve te-
oloji çal›flmalar› için bir esin kayna¤› oldu. ‹ngiltere’deki Oxford ve Cambridge
üniversiteleri ile daha sonralar› Almanya’da kurulan Heidelberg Üniversitesi bu
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üniversitelerin taklitleridir. Tüm bu üniversiteler, yüksek t›p, teoloji ve hukuk bi-
limlerindeki ileri düzey çal›flmalar bak›m›ndan liberal bilimlerde temel bir e¤itim
gerektiriyordu. Liberal Sanat programlar› trivium (gramer, retorik ve mant›k) ve
quadrivium (aritmetik, geometri, astronomi ve müzik) yani sözel ve say›sal dallar-
dan oluflmaktayd›. Erasmus, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Thomas Becket,
Albrecht Dürer ve Papa V. Niccolò, Bologna Üniversitesi’nin dokuz as›rl›k tarihi
boyunca mezun etti¤i önemli flahsiyetlerden sadece baz›lar›d›r.

Felsefe ve Teoloji
Avrupal› skolastikler iki ana problem üzerinde tart›fl›yorlard›: felsefe ve teoloji
aras›ndaki iliflki. ‹lk problem, Hristiyanlar›n gözünde Aristoteles’in ö¤retilerini içe-
ren el yazmalar›n›n baz› ‹slami yorumlarla Arapça’ya yap›lan tercümelerinde pek
çok sapk›nl›k oldu¤u düflüncesinden ortaya ç›kt›. Avrupal› skolastiklerin gözünde
Araplar’›n Aristoteles’in çal›flmas› üzerindeki yorumlar› Hristiyanl›¤a hizmet etmi-
yordu. Aristoteles, dünyan›n ezeli ve ebedi oldu¤una inan›yordu. Bu görüfl, ‹ncil’in
Genesis (Dünya’n›n Yarat›l›fl›) bölümünde vurguland›¤› üzere, Dünya’n›n zaman
içinde yarat›ld›¤› yönündeki Yahudi-Hristiyan ö¤retisiyle çelifliyordu. Avrupal› teo-
loglar Aristoteles’in mant›k ve matemati¤ini kendi teolojileri içine ald›lar, baz›lar›
bunun ‹ncil ö¤retisi ve geleneksel kilise otoritesi için bir tehdit oluflturdu¤una ina-
n›yordu. Örne¤in, Tourslu Berengar (öl. 1088), kilise ayinlerinde yap›lan Eucharist
(ekmek flarap) ayini konusunda mant›k bilimini devreye sokarak henüz kilisenin
resmi bir dogma haline getirmedi¤i transsubstantiation (yerine geçerek mevcut ol-
ma) ö¤retisini çok önceden ortaya koydu. Peter Abelardus (1079-1142) Teslis (Üç-
leme: Baba-O¤ul-Kutsal Ruh) konusunu mant›ksal bir sorgulamaya tabi k›lmaya
çal›flt›. Aristoteles’in mant›¤›yla Baba, O¤ul ve Kutsal Ruh’un Tek olanla ve Tek
olan›n da Baba, O¤ul ve Kutsal Ruhla ayn› olamayaca¤›n› öne sürdü. Böylelikle ki-
lisenin ö¤retilerine ters düflmüfl oldu.

Bu yeni mant›kç›lar›n cesareti muhafazakârlar› flafl›rtt›. Manast›r liderleri, özellik-
le Aristoteles’in yazmalar›n›n damgas›n› vurdu¤u özgür sanatlar üzerinde yap›lan
çal›flmalar›n teoloji çal›flmalar›n›n düflman› olup olmad›¤›n› merak ediyorlard›. Sko-
lastiklere göre ö¤renim Tanr› yolunda olurdu. Paris piskoposu, 219 felsefi önerme-
yi mahkûm etti¤i zaman Aristoteles’in Hristiyan teolojisinin temelini kazd›¤› yönün-
deki elefltiri ve flüpheler doru¤a ç›kt›. Felsefeye kilisenin gerçek kabul etti¤i Hristi-
yan dogmas›ndan daha fazla ilgi gösterenler mahkûm edildi. Bu durum felsefe ile
teoloji aras›ndaki iliflkiyi so¤uttu. Bundan sonra mant›k ve revelasyon (vahiy/aç›m-
lama), çok farkl› iki bilgi alan› haline geldi. Dahas› bu s›rada Avrupa’da kilise ve
devlet de politik arenada birbirinden ayr›l›yordu. Bu dönmede ‹ngiliz Ockhaml›
William (öl. 1349) muhafazakar bir düflünce ortaya att›. Teolojinin temel konular›y-
la ilgili olarak Tanr›’n›n akl›na girmeye dönük çabalar›n bir kenara b›rak›lmas› ve
Hristiyanlar›n ‹ncil’deki bilgilerle yetinmeleri gerekti¤ini söylerken tart›flmalar›n ge-
lecekteki yönünü de iflaret ediyordu. 

Dil ve Edebiyat
Hümanizmin babas› kabul edilen Francesco Petrarca (1307-1374), tüm mesaisini
edebî mektup ve fliirlere hasretmifltir. Yaflam›n›n ço¤unu Avignon (Fransa’daki Pa-
pal›k merkezi) civar›nda geçiren yazar Cola di Rienzo halk ayaklanmas›nda yaka-
lanm›fl ve Roma’da halk›n iki y›ll›k tribunusu (koruyucusu, hakimi) olarak görev
yapm›flt›r. Ayn› zamanda, sonraki y›llarda Milano’da sanatkarlar›n hamisi olan Vis-
conti ailesine hizmet etmifltir. 
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Petrarca, eski Roma’y› övdü¤ü (Eski) Romal› Ölüye Mektuplar adl› eserinde ün-
lü Romal› hatip Cicero’ya, Titus Livius, Vergilius, ve Horacius gibi Romal› yazarla-
ra hayali mektuplar yazm›flt›r. Latince epik fliirler de kaleme alan Petrarca, Afrika
adl› eserini ünlü Romal› General Scipio Africanus’a ithaf etmifltir. Ünlü Adamlar›n
Yaflamlar› adl› eseri ünlü Romal›lara atfetti¤i bir düzine biyografiden oluflmaktad›r.
Petrarca’n›n en ünlü çal›flmas›, platonik bir aflkla sevdi¤i Laura adl› evli bir kad›n
için yazd›¤› kendi duygular›n› inceleyen aflk soneleridir. Onun elefltirel metin ça-
l›flmalar›, seçkincili¤i (elitizmi) ve yarars›z skolâstik ö¤renimi iddial› bir flekilde kü-
çümsemesi, sonraki hümanistlerin pek ço¤unu etkiledi. Petrarca’n›n Aziz Augusti-
nus ile hayali diyaloglar›nda ve Aristotelesçilere karfl› ruhun ölümsüzlü¤ünü sa-
vunmak için yaz›lm›fl risalelerde Ortaça¤ Hristiyan de¤erleri gözlemlenebilir. Pet-
rarca, ça¤dafl› olan ünlü Dante Alighieri’den çok daha laik bir yazard›r. Dante’nin
Vita Nuova (Yeni Hayat)’s› ve Divina Komedia (‹lahi Komedya)’s› Petrarca’n›n so-
neleriyle birlikte modern ‹talyan dili ve edebiyat›n›n temelini oluflturur. Petrar-
ca’n›n ö¤rencisi ve arkadafl› Giovanni Boccaccio (1313-1375) da Hümanist çal›flma-
lar›n öncüsü kabul edilir. Boccaccio’nun Dekameron Hikayeleri 1348’de Floran-
sa’y› sarsan müthifl veba salg›n›ndan kurtulmufl bir ülkedeki üç adam ve yedi ka-
d›n› konu alan yüz hikayeden oluflur. ‹talyanca’n›n babas› say›lan ve gayretli bir el
yazmalar› koleksiyoncusu olan Boccaccio, Yunan ve Roma mitolojileriyle ilgili bir
ansiklopedinin de yazar›d›r. 

Sanat ve Mimari
Roma ‹mparatorlu¤u ‹.S. 395 y›l›nda ikiye ayr›l›nca, Ortaça¤ sanat› da Bat›l› ve Do-
¤ulu Hristiyan Sanat› olarak ikiye ayr›ld›. Ortodoks mezhebine ba¤l› olan Do¤u H›-
ristiyan Sanat›, Katolik Roma’dan farkl›laflarak Bizans’a özgü bir sanat anlay›fl› ge-
lifltirdi. Ortaça¤ sanat›, Hristiyanl›¤›n etkisi alt›nda kalm›fl dini nitelikli bir sanatt›r.
Erken Hristiyanl›k, bafllang›çta pagan Roma’n›n bask›s› yüzünden rahat yay›lma
olana¤› bulamad›. Ancak resmî din olarak kabul edildikten sonra geliflme göstere-
bildi. Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’ndaki Hristiyan cemaatin kaderi 4. yüzy›ldaki im-
parator Konstantinos’un tahta ç›k›fl›yla de¤iflti. O zamana kadar ölülerini gömerken
gösteriflli ayinler yapt›klar› için tutuklanan Hristiyanlar mezarl›klar›n› yer alt›nda
yapmak zorunda kal›yordu. Uzun ve uçsuz bucaks›z dehlizlerden oluflan kata-
komblarda ölülerini duvarlara oyduklar› mezarlara gömüyorlar ve girifl k›sm›na in-
fla ettikleri salonda ibadet ediyorlard›.
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Sone: Belli bir uyak ve ölçü
kal›b›na dayal›, on dört
dizelik fliirdir.

Resim 8.2

Roma Priscilla
Katakombu

Katakomb: ‹lk
H›ristiyanlar’›n ölülerini
gömmek amac›yla yeralt›na
oyduklar› mezarlara verilen
add›r. Gömme ifllemi
genellikle dinsel törenler
eflli¤inde yap›ld›¤›ndan,
katakomplara kutsal yer
gözüyle bak›l›rd›.



Yahudili¤in etkisi alt›ndaki erken Hristiyanl›k, bafllarda tasviri yasaklad›¤› için ilk
resim örnekleri ancak ‹.S. 3. yüzy›ldaki katakomp duvarlar›nda görülebilir. Genellik-
le çok basit ve flematik olan bu resimler okuma yazma bilmeyen Hristiyanlar›n vaaz-
larda anlat›lan dinsel olaylar› gözlerinde canland›rabilmeleri için yap›lm›fl ifllevsel ör-
neklerdir. Bu resimlerdeki semboller, o dönemde inançl› kiflilerin zihinlerinde bir ta-
k›m dinsel imgeler uyand›rmay› amaçl›yordu. Örne¤in, Roma’daki Priscilla Katakom-
bu’ndaki resimle ‹ncil’deki ‹sa’n›n on iki havarisiyle birlikte yedi¤i Son Akflam Yeme-
¤i betimlenmifltir. ‹.S. 370’lerde bafllayan ve en çok Bat› Roma’y› etkisi alt›na alan Ku-
zeyli Germen kavimlerin göçü Bat› Avrupa’ya kendine has bir sanat anlay›fl›n› getir-
mifltir. Bu kavimler, Hristiyanl›¤› benimseyerek yerlefltikleri ülkelerin kültürünü de
özümsemifller ve 11. yüzy›l›n ortalar›na kadar güçlü bir sanatsal etkinlik yaratm›fllar-
d›r. Bugün Oslo Gemi Müzesi’nde bulunan 9. yüzy›la tarihlenen bir Viking gemisi-
nin burnu, Vikinglerin tahta oymac›l›¤›ndaki ustal›¤›n› gösteren tipik bir örnektir. Er-
ken H›ristiyan sanat›nda Helen-Latin kültürü kadar kuzey kavimlerinin de katk›s› bü-
yüktür. Bu dönemin sanat› pagan inançlar›n izlerini tafl›sa da gerçekte Hristiyanl›¤›n
hizmetindeydi. Bu dönemde dinsel olmayan tek sanat eseri Normanlar›n ‹ngiltere’yi
istilas›n› anlatan 70 metre boyundaki Bayeux Hal›s›’d›r. 

6. yüzy›lda ‹talya’n›n Ravenna kentinde yap›lan Ostrogot kral› Büyük Thedo-
ric’in an›tsal mezar› Avrupa mimarîsinin erken örneklerindendir. Bu görkemli an›t-
ta merkezi planl›, d›fl cephesi mermer kaplamal› Roma yap›lar›n›n etkileri görülür.
Kuzey ‹talya’y› istila eden Lombardlar›n
7. yüzy›lda Perugia kentinde infla ettikle-
ri kilise de eski Yunan ve Roma tap›nak-
lar›n› ça¤r›flt›r›r. Özellikle d›fla aç›k sü-
tunlu cephe ve üçgen al›nl›kl› çat› örtü-
sündeki benzerlik dikkat çekicidir. 

8. yüzy›lda Franklar, Büyük Karl dö-
neminde Bat› Roma imparatorlu¤unu ye-
niden kurdular. Avrupa’y› tek bir idare
alt›nda birlefltirdi¤i ve Bat› kültürünün
temellerinin at›lmas›nda önemli rol oy-
nad›¤› için bu dönem Karolenj Rönesan-
s› olarak adland›r›l›r. Bu dönemin en ti-
pik mimarî eseri baflkent Aachen’daki
‹mparatorluk Kilisesi’dir.

Normanlar, 1066 y›l›nda Britanya’y›
iflgal ettiklerinde yeni bir mimarî üslup
getirdiler. Bu üslup, Britanya’da Norman
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Resim 8.3

Bayeux
Hal›s›’ndan Detay. 
Bayeux Müzesi-
Normandiya/
Fransa

Resim 8.4

Ostrogot kral›
Büyük Thedoric’in
an›tsal mezar›.
Ravenna/ ‹talya



üslubu, k›ta Avrupa’s›nda ise Roman üslubu (Romanesk) olarak adland›r›l›r. Bafl-
lang›c› 1050’lere tarihlenen Romanesk, Avrupa’n›n yeni bir canlan›fl dönemi olarak
kabul edilir. Haçl› seferleri, farkl› sosyal s›n›flardan gelen kiflilerin kaynaflmas›n›
sa¤larken kilise de her tür sanat›n hamili¤ini yapabilecek bir düzeye geldi. Roma-
nesk sanat›n en önemli örnekleri Ortaça¤’›n büyük manast›rlar›d›r. Bunlar, yaln›z
dinsel de¤il, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipli¤i yapan yap›lar toplulu¤u-
dur. Romanesk kiliseler ise kal›n tafl duvarlar›, masif kuleleri ve heybetli görünüm-
leriyle Ortaça¤ flatolar›na benzerler. Romanesk mimarî üslubu Avrupa’n›n de¤iflik
yörelerinde görülebilir. En tipik ve an›tsal örnekler daha çok Almanya, Fransa ve
‹ngiltere’de bulunmaktad›r. 
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Resim 8.5

Rheims Katedrali

Resim 8.6

Notre-Dame
Katedrali, Paris



Ortaça¤ mimarisinin son büyük aflamas› olan Gotik dönem, Romanesk dönemi
izlemifltir. Bafllang›c› 12. yüzy›l ortalar›na tarihlenen Gotik sanat, Rönesans döne-
mine kadar sürmüfltür. Gotik sanat denildi¤inde akla gelen sivri çat› ve kuleleriyle
gö¤e (Tanr›’ya) do¤ru yükselen, dev boyutlu katedral yap›lar›d›r. Gotik mimarinin
bafllang›c› Paris yak›nlar›ndaki St. Denis Manast›r Kilisesi’nin infla edildi¤i 1122 y›-
l›na tarihlenir. Baflkeflifl Suger’in tasarlad›¤› bu yap›n›n temsil etti¤i Gotik sanat›n en
baflar›l› ve art›k klasik örnekleri Fransa’n›n Ile de France (Paris ve çevresi) bölge-
sindedir.

Yap›mlar›na 13. yüzy›lda bafllanan bu yap›lar Lyon, Chartres, Rheims, Amiens
ile Paris Notre-Dame Katedralleridir.

Romanesk ve Gotik sanat›n en önemli mimari yap›lar› nelerdir? 
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Resim 8.7

Aachen’daki
‹mparatorluk
Saray› Kilisesi
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Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›ndan

sonra Erken Ortaça¤da K›ta Avrupas›’nda orta-

ya ç›kan siyasi ve kültürel dönüflümleri ö¤rene-

ceksiniz.

Kavimler Göçü bu dönüflümün ana nedenlerin-
dendir. Kültürel dönüflüm iki demografik unsurun
Romal›lar ve Germenlerin uzun bir süreçte kar›fl›p
kaynaflmas›yla oldu. Romal›lar idari üstünlü¤ü Ger-
menlere kapt›rsa da kültürel üstünlük hep onlarda
kald›. Gotlar ve Franklar Galya’da Romal›laflt›lar.
Erken Ortaça¤’da en önemli siyasi de¤ifliklik Bat›
Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflüdür. ‹dare, barbar
Germen fleflerinin eline geçti. Eski Roma eyaletle-
rinde Germen krall›klar› kuruldu. 
Roma idaresinin çöküflüyle yeni devlet kadrolar›n-
da Roma hukukunu kavray›p uygulayabilecek per-
sonelin bulunmay›fl› ilkel Germen hukukunun ege-
menli¤ini getirdi. Avrupa, devlet otoritesinin yok-
lu¤unda kaosa sürüklendi. Siyasi de¤ifliklikler Av-
rupa’n›n ekonomik ve sosyal yap›s›n› da etkiledi.:
Ortaça¤ Avrupa’s›na damgas›n› vuran feodalizm

ortaya ç›kt›.

Feodal sistemi ve malikâne sisteminin iflleyiflini

ö¤reneceksiniz.

Feodalizm, siyasi erkin feodal piramidin en yu-
kar›s›ndaki kralda topland›¤›; onun gücünü -mut-
lak sadakat kofluluyla- ve kontrollü olarak yerel
derebeyleriyle paylaflt›¤› bir idare tarz›d›r. Bu sis-
temde kral›n vassallar› oldu¤u gibi vassallar›n da
vassallar› olabiliyordu. Kral, vassallar›n›n vassal-
lar›na hükmedemiyordu. Bu sistemde bir asilin
daha güçlü asil efendisinden ordusunda sunaca¤›
askerî hizmet karfl›l›¤›nda bir fief almas› âdetti. 
Feodal soylu s›n›f›n geçimini sa¤lad›¤› ve çiftçi
köylülerin omurgas›n› oluflturdu¤u Malikâne Sis-

temi, dönemin sosyoekonomik yap›s›yla ilgilidir.
Erken Ortaça¤’da bu tür malikâneler lordun ve
ailesinin oturdu¤u binalardan, köylülerin kulübe-
lerinden, ürünlerin sakland›¤› depolardan ve tar-
lalardan ibaretti. Malikânede çal›flmakla yükümlü
olan köylüler lorda ba¤›ml›yd›lar. Bunlar statü
bak›m›ndan iki gruptular: Yar›köle serfler ve güç
zamanlarda topra¤›n›n bir k›sm›n› istilac›lara kar-
fl› korunma karfl›l›¤›nda güçlü lordlara terk etmifl
özgür köylüler. ‹lk grup malikânedeki bir eflya-

dan farks›zken ikinci grup lorda yarg› konusunda
ba¤›ml›yd› ve ürün cinsinden vergi öderdi.

Papal›k gücünün imparatorluk makam›nca s›n›r-

land›r›lmas›n›n hangi nedenle yüzy›llar boyu sü-

ren bir çat›flmaya yol açt›¤›n› ö¤reneceksiniz.

Büyük Karl ve Otto, kendilerini kilisenin özel ko-
ruyucusu ilan etmifllerdi. Bu durum kiliseyi do¤-
rudan kraliyet kontrolüne sokmufl; kilise hiyerar-
flisinde yer alan piskopos ve baflkeflifller atanm›fl
imparatorluk bürokratlar›na dönüflmüfllerdir. Hat-
ta hiçbir papa imparatora sadakat yemini etme-
den makam›na ç›kamaz hâle geldi. Fransa’da ku-
rulan Cluny manast›r›n›n reformcu kefliflleri kilise-
nin ruhban s›n›f›n›n tek efendisi ve hayat arkada-
fl› oldu¤unu savunarak bu s›n›f› krallardan ve efl-
lerinden özgürlefltirmeyi istiyordu. 
Papa IX. Leo, Cluny keflifllerini Roma’daki bafll›ca
idari görevlere getirince papal›k, 11. yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›nda iyice güçlendi. Papa II. Nicholas,
1059’da papan›n kardinallerce seçilece¤ini ilan et-
ti. Bu kurulun oluflturulmas›yla papalar ‹talya’daki
yerel güçlerinden ve Alman kraliyet imparatorlar-
dan ba¤›ms›zl›klar›n› elde ettiler. Papa VII. Grego-
rius (1073-1085) döneminde kilisenin dünyevi oto-
riteden özgür olma iddias› daha da fliddetlendi.
Cluny taraftarlar›n›n amac›, imparatorlar›n ruhban-
dan olmayan yak›nlar›n› dinî makamlara atamala-
r›na son vermek ve bu yetkiyi papan›n tasarrufuna
sokmakt›. 1075’te Papa Gregorius, ruhbandan ol-
mayanlar›n kilise hiyerarflisi içindeki herhangi bir
göreve atanmas› hâlinde aforozla cezaland›r›lmas›-
na karar verdi.
Bu dönemden sonra papa ve ruhban s›n›f› impa-
ratorlar›n atanm›fl memurlar› olmaktan ç›kt›lar; pa-
palar Kardinaller Kurulunca seçilmeye bafllad›.
Piskoposlar, papan›n yetkilendirdi¤i kilise otorite-
lerince atanmaya bafllad›. Bat› Kilisesi dünyevi
monarflilerden ilke ve hukuk baz›nda ba¤›ms›z
bir güç hâline geldi. 
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11-12. yüzy›llarda Fransa, ‹ngiltere ve Alman-

ya’daki politik geliflmeleri ö¤reneceksiniz.

11-12. yüzy›llarda ulusal monarflilerin do¤du¤u
Avrupa’da özellikle feodal yönetimlerin oldu¤u
‹ngiltere ve Fransa’da otoritenin merkezde
odakland›¤› yeni monarflik krall›klar ortaya ç›k-
t›. Parlamentolar ve halk meclisleri, kral›n keyfî
idaresine karfl›, ayr›cal›kl› ço¤unlu¤un haklar›n›
korudu. Süreçte modern Avrupa devletleri orta-
ya ç›kt›. Bu geliflmenin d›fl›nda kalan tek devlet
Kutsal Roma-Germen/Alman ‹mparatorlu¤u idi.
Otto soyunun idaresinde bir toparlanma olmufl-
sa da imparatorlar›n ‹talya egemenli¤i u¤runa
Almanya’daki haklar›ndan vazgeçmesi ‹ngiltere
ve Fransa’dakinden çok farkl› bir siyasi yap›ya
yol açt›. ‹mparatorlar›n, atalar›n›n taflraya birer
memur olarak atad›¤› Alman prenslerini bu top-
raklar›n mutlak efendileri olarak tan›mas› ülke-
yi Alman Birli¤i’nin kurulufluna kadar (1871)
parçalanm›fl ve güçsüz b›rakt›.

Yüzy›l Savafllar›’n›n ve büyük Veba Salg›n›’n›n

Fransa ve ‹ngiltere’deki siyasi ve ekonomik etkile-

rini ö¤reneceksiniz.

Yüzy›l Savafllar› iki ülkeye demografik ve ekono-
mik aç›dan büyük kay›plar verdirdi. Frans›z kral-
lar›, savafl› finanse etmek için ‹ngiliz krallar› gi-
bi vergi koymadan önce aristokratik Kraliyet
Konseyine dan›fl›rken ç›kan kararlar yetersiz
kal›nca kral Philip, bir finansman arac› olarak
Etat Generaux meclisini kurdu (1355). Ruhban,
aristokrasi ve kent soylulardan oluflan bu meclis
kral›n s›k›fl›k durumundan kendi ç›karlar› do¤-
rultusunda yararland›. Bu bak›mdan bu meclis,
‹ngiliz Birleflik Parlamentosu’nun tersine, etkin
bir yönetim arac› olamad›. 14. yüzy›lda Fransa,
‹ngiltere’nin tersine birli¤ini sa¤layamam›fl ve feo-
dal yap›dan merkezî devlete geçememiflti.
‹ngilizler ise Yüzy›l Savafllar›’n›n a¤›r mali yükünü
halka yeni vergiler koyarak hafifletmeye çal›flt›lar.
Kral›n vergi taleplerine parlamentonun yeni da-
yatmalar› eklenince yeni kanun maddeleri ç›kar›l-
d›. Orta s›n›f›n temsilcileri parlamentoya girdi.
Böylece I. Edward (1272-1307)’›n yönetiminde
parlamentoya dayal› yönetim tarz› yerleflik hâle
geldi. Yüzy›l Savafllar›, her iki tarafta da halk› kral›n
etraf›nda birlefltirdi. Ulusal duyguyu güçlendirdi. 
‹ki devleti siyasi ve ekonomik olarak etkileyen
di¤er olay Veba Salg›n›’d›r. Serf nüfusunda yol

açt›¤› büyük kay›plar emek gücünü azaltt› ve aris-
tokratlar›n mülklerindeki üretimi düflürdü. Bu
olay, eme¤e de¤er kazand›rd›. Köylü ve kalifiye
zanaatkâr ücretleri artt›. Angaryalar  parasal öden-
tilere dönüfltürüldü. Serfler, daha kazançl› ifl ola-
naklar› sunan flehirlere ak›n ettiler. Tar›msal ürü-
ne azalan talep fiyatlar› düflürdü ve lüks tüketim
ürünlerinin fiyatlar› artt›. Tüm bu geliflmeler gele-
neksel güçlü aristokrasiyi olumsuz etkiledi. 14.
yüzy›lda ‹ngiltere ve Fransa yönetimleri, yasalar›,
köylülerin dolafl›m›n› s›n›rlamaya ve vergilerini
art›r›p ücretlerini düflük tutarak eski dengeleri ko-
rumaya çal›flt›lar. Her iki ülkede kanl› köylü
isyanlar› ç›kt›. Aristokrasi, isyanlar› fliddetle bas-
t›rd›. Lüks düflkünlü¤ü üretici zanaatkâr s›n›f›n›n
önemini art›rd›. Geç Ortaça¤’da zenginleflen za-
naatkâr ve tacirler geleneksel güç odaklar›na kar-
fl› kendi loncalar›n› oluflturdular. Böylece yeni si-
yasi mücadelelere girebildiler. Sonunda aristok-
rasi, tüccar s›n›f›na flehir meclislerine girme hak-
k› vermek zorunda kald›.

Ortaça¤ Avrupa’s›n›n kültür ve uygarl›¤›n›n en

önemli yarat›mlar› hakk›nda fikir sahibi olacak-

s›n›z. 

8. yüzy›lda Bat› ve Orta Avrupa’ya hâkim olan
Franklar, Büyük Karl döneminde topraklar›n› ‹tal-
ya ve bugünkü Almanya yönünde geniflleterek
Avrupa’n›n en güçlü devletini kurdular. Bu saye-
de devletin egemenlik flemsiyesi alt›nda siyasî
olarak birlefltirdi¤i bu bölgelerdeki (Roma+Ger-
men) kültürel birikim harmanland›, ortak bir po-
tada eriyerek Avrupa uygarl›¤›n› meydana getir-
di. Bu uygarl›k, Geç Ortaça¤ Dönemi’nde do¤u-
lu Arap ve Bizansl› âlimlerin antik Yunan bilgi ve
kültürünü transferiyle mayalanarak Hümanizm
fikirlerini ortaya koyacak ve Rönesans hareketi-
nin ön koflullar›n› haz›rlayacakt›r. 
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1. Ortaça¤ Bat› Avrupa Uygarl›¤›’n›n kültür bileflenleri
afla¤›dakilerin hangisinde tam ve do¤ru olarak verilmifltir?

a. Hristiyanl›k-Roma devlet gelene¤i-Antik Yunan
Uygarl›¤›

b. Roma devlet gelene¤i-Hristiyanl›k-Bizans Uygarl›¤›
c. Hristiyanl›k-Roma Uygarl›¤›-Germen kültürü
d. Hristiyanl›k-Roma Uygarl›¤›-Pagan kültürü
e. Hristiyanl›k- Antik Yunan Uygarl›¤›-Pagan kültürü

2. Ortaça¤ denilen tarihsel süreç içerisinde k›ta Avru-
pa’s›na bak›ld›¤›nda Erken Ortaça¤ ile As›l Ortaça¤ dö-
nemlerinin birbirinden çok farkl› oldu¤u görülür. Bu
anlay›fla göre, afla¤›daki ifadelerden hangisi Avrupa’da-
ki geliflmeleri tam olarak yans›tmaz?

a. Avrupa politik anlamda genel bir istikrara ka-
vufltu.

b. Bat› Avrupa co¤rafi s›n›rlar› yabanc› istilac›lara
karfl› korunabildi. 

c. 7. yy.daki Arap sald›r›lar›na ra¤men 11.-12. yy.
daki Haçl› Seferleri sayesinde Do¤u dünyas›yla
d›fl ticarete önem verilmeye baflland›.

d. Feodal yönetim prensiplerinin geçerli oldu¤u
‹ngiltere ve Fransa’da ulusal monarfliler do¤du.

e. Bat› Avrupa parlamentolar› ve halk meclisleri,
kral›n keyfi idaresine karfl› ço¤unlu¤un haklar›-
n› korumaya bafllad›.

3. Afla¤›dakilerden hangisi, Alman imparatoru Büyük
Otto’nun Roma ‹mparatorlu¤unu yeniden kurma prog-
ram› çerçevesinde Roma kilisesine destek sa¤lama ne-
denlerinden biri de¤ildir? 

a. Ruhban s›n›f›n›n, eski Roma’n›n evrensel ‹mpa-
ratorluk duygusuna sahip olmas›

b. Ruhban›n, Kilise Kanon’u gere¤i evlenmeyerek
imparatora rakip hanedan kurmamas› 

c. Ruhban›n, toplumun en e¤itimli s›n›f› olmas› 
d. Ruhban›n, kraliyete en sad›k memurlar› ç›karmas›
e. Ruhban›n, kraliyete sasall›k statüsünün maddi

getirilerini cazip bulmamas›

4. Cluny reform hareketinin en önemli nedeni afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Papalar›n, Otto’nun çok sad›k birer müttefiki ol-
malar›

b. Papalar›n, imparatora sadakat yemini etmeden
Pontiflik taht›na ç›kamamalar›

c. Papa Jean’›n Otto taraf›ndan taht›ndan edilmesi
d. Papalar›n, dünyevi meselelere fazlaca müdahale

etmeleri
e. Papan›n flahs›nda Roma Kilisesi’nin halk›n gö-

zünde prestijini yitirmesi 

5. Papa VII. Gregorius’un ruhban s›n›f›ndan olmayanla-
r›n herhangi bir kilise makam›na atanmas› durumunda
karar› alanlar› aforoz ederek cezaland›rmas› gibi önlemler
almas›n›n en önemli sonucu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ruhban s›n›f›n›n en önemli üyelerinin dünyevi
otoriteyle uzlaflmas› 

b. Papalar›n dünyevi ifllerden ellerini çekmeleri
c. Cluny reformcular›n›n memnun edilerek krali-

yetle bar›flmalar›
d. Papalar›n bundan böyle Kardinaller Kurulunca

seçilecek olmas› 
e. Ruhban›n, yaflam tarz› olarak Hristiyanl›¤›n kök-

lerine geri dönmesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi Papal›¤›n halk› Haçl› Sefer-
leri’ne özendirme politikas›n›n arka plan›nda yer alan
nedenlerden biri de¤ildir?

a. Nüfus art›fl› sonucu Avrupa’da fliddetin kol
gezmesi

b. Bat› Avrupa’da aylak ve huzursuz genç bir nüfu-
sun bulunmas›

c. K›tadaki bar›fl ve sükunu bozan aristokrat s›n›f›-
n› yararl› bir amaca kanalize etme iste¤i

d. Aristokrat s›n›f›n savafl donan›mlar›n›n, d›flar›da
denenmesi gereksinimi

e. Kutsal Topraklar› kurtarma iste¤i

7. Afla¤›dakilerden hangisi Ortaça¤ Avrupa edebiyat›-
n›n ürünlerinden biri de¤ildir?

a. Petrarca-(Eski) Romal› Ölüye Mektuplar
b. Cicero-Mektuplar
c. Petrarca-Ünlü Adamlar›n Yaflamlar› 
d. Dante-‹lahi Komedya
e. Boccaccio-Dekameron Hikayeleri 

Kendimizi S›nayal›m
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8. 1215’te ‹ngiliz kral›n›n onaylad›¤› Magna Carta’n›n
en önemli politik sonucu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹ngiltere’deki ço¤unlu¤un haklar›n› korudu 
b. Aristokrasi burjuvazinin politik hak taleplerine

ket vurdu
c. ‹ngiliz asalet s›n›f› bu sayede monarfliyi iyice

zay›flatt›
d. ‹ngiliz aristokrat s›n›f› krala dan›flmadan keyfi

vergilendirme hakk›n› elde etti
e. ‹ngiltere’deki kraliyet otokrasisini yasal olarak

azaltt›.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Ortaça¤ Avrupa mimarî
örneklerinden biri de¤ildir? 

a. Paris, Notre-Dame Katedrali
b. St. Denis Manast›r Kilisesi
c. Roma, Maxentius Bazilikas›
d. Ravenna, San Vitalius Kilisesi
e. Saint Rheims Katedrali 

10. Avrupal› krallarla kentli adamlar› ittifak etmeye yö-
nelten en önemli neden afla¤›dakilerden hangisidir?  

a. Aristokrasinin monarfliye ve kentlere olan has-
mane tavr›

b. Aristokrasinin kentleri kontrol etmeye çal›flmas›
c. Ruhban s›n›f› ile kentli s›n›f aras›ndaki husumet
d. Kentlerin krallar›n ihtiyaç duydu¤u sermayeyi

krallar›n da kentlerin ihtiyaç duydu¤u himayeyi
sunmas›

e. Aristokrasi ile yüksek ruhban s›n›f›n›n kendi ç›-
karlar›n› kraliyetin ç›karlar›n›n üstünde tutmas›

Ortaça¤ düflünce sistemini belirleyen tek etken yaln›z-
ca H›ristiyanl›k dininin dogmalar› de¤ildir. Ortaça¤ dü-
flüncesi incelenmek istendi¤inde bu dönemdeki bilim-
sel çal›flmalar›n siyasi, toplumsal olaylar›n teknolojik
geliflmelerin ve Antikça¤ düflüncesiyle ‹slam Dünya-
s›’nda yap›lm›fl çal›flmalar›n da birer faktör olarak ele
al›nmas› gerekir. Bat› Dünyas›’nda 17. yüzy›lda gerçek-
leflmifl olan bilimsel devrimi, 12. ve 16. yüzy›llar aras›n-
da ortaya ç›km›fl olan bilimsel, toplumsal ve siyasi olay-
lar haz›rlam›flt›r. Bu olaylar› flekillendiren ve Bat› Dün-
yas›’nda bilimsel devrimin ortaya ç›kmas›nda etkili olan
üç temel etmen vard›r. Bu etmenlerden birincisi 12. ve
13. yüzy›llar boyunca Yunan ve ‹slam bilimsel eserleri-
nin Latince’ye çevrilmesidir. Bu etmen, bilimsel devri-
min oluflmas› sürecinde di¤er iki etmene göre daha te-
mel ve zorunlu bir iflleve sahiptir. Çünkü, Ortaça¤ bili-
minin flekillenmesi büyük ölçüde, daha önce üretilmifl
bilginin Bat›’ya aktar›lmas› ile gerçekleflmifltir. Bu akta-
r›lma iflleminde, savafllar›n ve ticari iliflkilerin de önem-
li rolü olmufltur. Emeviler Dönemi’nde (661-750) Müs-
lümanlar›n ‹spanya’y› fethetmeleri ile birlikte, ‹slam
Dünyas›’nda üretilen bilimsel kaynaklar›n Avrupa’ya
aktar›lm›fl olmas›, bu durumun belirgin ve bilinen kan›-
t›d›r. Bu etkileflim ve kültür al›flverifli, 431 y›l›nda Efes
konsilinden sonra sürgüne gönderilen Nesturius ve yan-
dafllar›n›n Antik Yunan ve Roma eserlerini de beraber-
lerinde getirerek Urfa-Harran civarlar›na yerleflmeleri
ve burada Arap ve Fars toplumlar›yla etkileflime girme-
leriyle bafllam›flt›r. Böylece bu eserler Süryanice, Sans-
kritçe, Yunanca, Latince ve Pehlevice’den çevrilerek
dönemin bilimsel altyap›s›n› oluflturmufltur. Bu flekilde
gerçekleflen çeviri faaliyetleri Avrupa’da Skolastik Dö-
nem’in güçlenmesini ve bunun sonucu olarak bilimsel
çal›flmalar›n ve e¤itim sisteminin yeniden yap›lanmas›-
n› da beraberinde getirmifltir. Bu bak›mdan 11. yüzy›l›n
sonlar› Ortaça¤ düflünce tarihinde önemli bir dönüm
noktas›d›r. Çünkü bu dönemde ‹slam Dünyas›, hem bi-
limsel çal›flmalar hem de yetiflmifl bilim adamlar› aç›s›n-
dan Avrupa’dan daha ileri düzeydi. Yunanca, Arapça
ve Farsça eserlerin Latince’ye kazand›r›lmas› için ‹span-
ya’da Tuleylule (Toledo)’de baflpiskopos Raymond de
Sauvetat taraf›ndan bir çeviri okulu kurulmufl olmas› bu
durumun aç›k bir kan›t›d›r. Bilimsel devrimin oluflumu-
nu sa¤layan ikinci etmen ise, Ortaça¤’da üniversitelerin
ortaya ç›kmas› ve kurumsallaflmalar›d›r. 

Kaynak: http://www.populertarih.com/ortacagda-ilk-
universiteler-studium-generale/ (eriflim:
27.03.2011) 

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erken Ortaça¤, As›l Ortaça¤
ve Geç Ortaça¤” konular›n› tekrar okuyunuz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erken Ortaça¤ ve As›l Orta-
ça¤” konular›n› tekrar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ulusal Devletlerin ve Kili-
senin Yükselifli” konusunu tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cluny Reformu” konusunu
tekrar okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atama Mücadelesi” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atama Mücadelesi” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Haçl› Seferleri” konusunu
tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤ Kültür ve Uygarl›-
¤›” konusunu tekrar okuyunuz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Halk Ayaklanmas› ve Mag-
na Carta” konusunu tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤ Kültür ve Uygarl›-
¤›” konusunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

5. yüzy›l Avrupa’s›n› sosyopolitik anlamda dönüflüme
sürükleyen en önemli olay içteki politik kar›fl›kl›klar (iç
savafllar) ve ekonomik bunal›mlarla zaten sars›lm›fl du-
rumda olan Roma ‹mparatorlu¤u’nun Germen kavimler
Göçü’nün vurdu¤u son darbeyle çökmesidir. Bu olay
Bat› Avrupa topraklar›nda bir otorite bofllu¤unu ve anar-
fli ortam›n› beraberinde getirmifltir. Roma’n›n tüm impa-
ratorlu¤u saran memur a¤› art›k yoktur. Avrupa genel
olarak Germenler aras›nda flu flekilde paylafl›lm›flt›: ‹tal-
ya’da Ostrogot Krall›¤› (476), ‹spanya’da Visigot Krall›-
¤› (475), Kuzey Afrika’da Vandal Krall›¤› (429). Bu üç
krall›k Do¤u’daki Roma imparatorunun onay›n› almay›
da ihmal etmemifllerdir. 
Dönemi sosyoekonomik aç›dan de¤erlendirirsek; feo-
dal soylu s›n›f›n geçimini sa¤lad›¤› ve içine sadece
emekçi güç olan çiftçi köylüleri koyabilece¤imiz “Mali-
kâne Sistemi” bu döneme damgas›n› vurmufltur.

S›ra Sizde 2

Cluny tarikati, 10. yüzy›l›n bafllar›nda kurulmufltur.
Clunyli reformcu keflifllerin as›l amaçlar› o döneme ka-
dar kraliyet otoritesinin mutlak egemenli¤i alt›nda kal-
m›fl olan ruhban s›n›f›n› özgürlefltirerek Roma’daki Pa-
pa’y› tüm ruhban›n üzerindeki egemen güç yapmakt›. 

S›ra Sizde 3

13. yüzy›l Avrupa’s›nda kraliyet ile feodal güçler aras›n-
daki mücadelelerde sadece ‹ngiltere’deki siyasi kurum-
lar›n parlamenter monarflik sisteme do¤ru bir geliflim
sürecine girdiklerini söyleyebiliriz. 

S›ra Sizde 4

Bu olay Haçl› Seferleri’dir. Bu seferler sonucunda Bat›
Avrupa insan› Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflün-
den sonra (476) ve 7. yüzy›ldan itibaren Akdeniz’de et-
kin olan Arap fetihleri nedeniyle ad›m ad›m uzaklaflt›¤›
Do¤u dünyas›n› yeniden tan›ma olana¤› buldu. Bu ta-
n›fl›kl›k ona Bat›’da ticari de¤eri olan Do¤u’ya has mad-
delerin bulundu¤u bölgeleri belirleme olana¤›n› verdi.
Asl›nda Avrupa’da yaflad›klar› ekonomik s›k›nt›lar›n bu
uzak ülkelere sürükledi¤i insanlar alternatif bir yaflam
idame ettirme arac›n› kullanma yolunu seçtiler. Bu araç
ticarettir. Avrupa kentlerinin yükselifle geçmesi ticari fa-
aliyetlerin ivme kazanmas›n› tetikleyen bir etkendi. Bu
nedenle tüccar s›n›f›n›n bugünün Bat› Avrupa kentleri-
ni yaratarak Ortaça¤ uygarl›¤›na en büyük hizmeti yap-
t›¤› belirtilmelidir.

S›ra Sizde 5

Romanesk sanat›n en önemli örnekleri Ortaça¤’›n bü-
yük manast›r yap›lar›d›r. Bunlar, yaln›z dinsel de¤il,
sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipli¤i yapan ya-
p›lar toplulu¤udur. Gotik sanat denildi¤inde akla gelen
sivri çat› ve kuleleriyle gö¤e (Tanr›’ya) do¤ru yükselen,
dev boyutlu katedral yap›lar›d›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹mparator Constantinus’un tahta ç›k›fl sürecinde ve sonras›nda imparatorlu-
¤un içinde bulundu¤u politik ve dinsel koflullar›, 
Bizans imparatoru Herakleius’un imparatorlu¤un Sasani, Arap ve Slav istila-
lar› yüzünden girdi¤i varolufl savafl›n› nas›l kazand›¤›n›,
‹konoklasm hareketinin politik sonuçlar›n›,
Makedonya, Komnenos ve Palaiologos Hanedan› dönemelerinde Bizans ‹m-
paratolu¤u’ndaki siyasi yap›y›,
Bizans uygarl›¤› ve sanat›n›n belirleyici özelliklerini
de¤erlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z 

‹çindekiler

• Milano Ferman›
• Konsil
• Donatism-Arianism
• Ortodoksi, Heretik 

• Eksarhl›k
• Thema
• ‹konoklasm

Anahtar Kavramlar
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Uygarl›k Tarihi

• B‹ZANS KAVRAMI
• CONSTANT‹NUS’UN TAHTA

ÇIKIfiI VE HR‹ST‹YAN OLMASI
• HERACLIUS VE TEMA S‹STEM‹ 
• III. LEON DÖNEM‹ VE

‹KONOKLASM (TASV‹R KIRICILIK)
• MAKEDONYA HANEDANI

DÖNEM‹ (867-1056)
• KOMNENOS HANEDANI DÖNEM‹

(1081-1185)
• PALAIOLOGOS HANEDANI

DÖNEM‹ VE ÇÖKÜfi (1261-1453)
• B‹ZANS UYGARLI⁄I VE SANATI
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UYGARLIK TAR‹H‹

Do¤u Roma (Bizans)
Tarihi ve Uygarl›¤› 
(4.-15. Yüzy›l)



B‹ZANS KAVRAMI
Bizans terimi ilk olarak Rönesans döneminde Bat› Avrupal› tarihçilerce kullan›ld›.
Bu terim, Bizans Dönemi’nde yaln›zca baflkent Constantinopolis (‹stanbul)’de do-
¤up büyümüfl kifliler için kullan›l›rd›. Bizansl›lar kendilerini daima Romal› olarak
saym›fl ve devletlerini de Roma ‹mparatorlu¤u olarak tan›mlayarak Roma gelene-
¤ini takip etmifllerdir. 

Büyük Constantinus’un baflkenti do¤u s›n›r›ndaki ‹ran tehlikesine karfl› idarî-as-
kerî bir tedbir olarak uzaktaki Roma kentinden do¤u s›n›r›na yak›n Byzantion’a ta-
fl›mas›yla yeni baflkent kuruldu (‹.S. 324-330): Constantinopolis yani Constanti-
nus’un kenti. Byzantion, ‹.Ö. 7. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Yunanistan’›n Megara ken-
tinden gelenlerce kurulmufl olan bir koloni kenti idi. Megaral›larca, krallar› Byzas’a
ithafen buraya Byzantion (Byzas’›n) ad› verilmiflti. 

Siyasi ve kültürel olarak Anadolu, Balkanlar, M›s›r, Suriye, Filistin, Kuzey-Afri-
ka co¤rafyas›na etki eden Do¤u Roma Uygarl›¤›, Roma ‹mparatorlu¤u’nun bat›s›-
n›n barbar kavimlerce istilas›ndan sonra Bat› Roma’dan giderek yabanc›laflm›flt›r.
‹mparatorlu¤un do¤ulu özellikleri, Rönesans tarihçilerinin bu uygarl›¤› Bat› hristi-
yan uygarl›¤›ndan ay›rmak için yeni baflkentin eski ismi Byzantion’a ba¤l› olarak
Bizans terimini yaratmalar›na neden olmufltur. Onlar›n düflüncesine göre Roma ve
Romal›l›k ancak Papa ve Bat› hristiyanlar›na özgü terimler olabilirdi. Böylelikle Bi-
zans terimi bilim çevrelerinde yayg›nlaflt›. Bizans uygarl›¤›n› ‹.S. 4.yüzy›l›n sonla-
r›ndan itibaren Germenleflen Bat› Avrupa’dan farkl›laflt›ran kültür bileflenleri Latin-
Roma devlet gelene¤i, Roma hukuku, Grek kültürü (Hellenizm) ve Hristiyanl›k
(Do¤u Kilisesinin Katolik Roma Kilisesiyle iliflkilerinin koptu¤u 1054 sonras› Orto-
doksluk) idi. Bizans tarihi ve uygarl›¤› Erken Bizans Dönemi (5- 6. yüzy›llar), Or-
ta Bizans Dönemi 7- 9. yüzy›l) , Geç Bizans Dönemi (11-15. yüzy›llar) olmak üze-
re zamansal olarak üç evreye ayr›l›r. 

Bizans Siyasal Düflüncesi
Bizans do¤al olarak idari gelenekleri bak›m›ndan Latin-Roma örne¤ini izlemiflti.
Roma teorik olarak bir çeflit cumhuriyet idi, fakat Octavianus (Augustus)’un idare-
yi tek elde toplamas›ndan sonra imparatorluk olarak geliflmiflti (‹.Ö.27) ; bu sistem-
de Bizans imparatoru sadece tanr›sal deste¤e ba¤›ml› olan ama kimseye ba¤›ml›
olmayan bir otokratt›. Bu siyasi anlay›fl Yak›n Do¤u, özellikle Sasani ve Hellenis-
tik dönem monarflilerinden etkilenmiflti. Bu e¤ilim, Constantinus’un selefi Diocle-

Do¤u Roma (Bizans) 
Tarihi ve Uygarl›¤› 

(4. -15. Yüzy›l)



tianus döneminde kabul edilmiflti. Hristiyan olan Constantinus’un bu siyasi anlay›-
fl› yeni dinle harmanlamas› do¤al bir geliflmeydi: Constantinus ve onun halefleri,
‹sa’n›n yeryüzündeki vekiliydi, seçilmiflti ve sadece ‹sa’ya karfl› sorumluydu. Hris-
tiyan Tanr›, ‹mparatorlu¤un gerçek yöneticisiydi. Bu anlay›fl› ilk kimin ortaya att›-
¤› kesin olarak bilinmemekle birlikte Constantinus ya da onun Caesareal› (Filistin
Caesareas›) Eusebius (‹.S.263-339) gibi dan›flmanlar›n›n etkili oldu¤u söylenebilir. 

CONSTANT‹NUS’UN TAHTA ÇIKIfiI VE 
HR‹ST‹YAN OLMASI

‹mparator Constantinus’un tahta ç›k›fl sürecinde ve sonras›nda
imparatorlu¤un içinde bulundu¤u politik ve dinsel koflullar› ö¤re-
neceksiniz.

Constantinus, taht mücadelesine girdi¤inde Roma ‹mparatorlu¤u’nda tetrarfli idarî
sistemi yürürlükteydi. Constantinus, Caesar Constantius Chlorus’un o¤luydu. Cons-
tantius Chlorus, Bat›’daki Augustus Maximianus’a ba¤l› idi. Diocletianus ‹.S. 305’de
tahttan feragat etti¤inde yeni Caesarlar seçilirken Constantinus gözard› edilmiflti.
‹lk önce Galya (bugünkü Fransa)’y› kontrol eden Constantinus, Britanya’ya geçti.
Babas› Constantius ‹.S. 306’da öldü¤ünde ona ba¤l› birliklerce Britanya’n›n York
kentinde imparator ilan edildi. ‹.S. 312’de ‹talya’y› elinde tutan Maxentius (Maxi-
mianus’un o¤lu)’a karfl› yürüyüfle geçti. 

Ça¤dafl› olan di¤er politikac›lar gibi Constantinus da mücadelesinde dinin yar-
d›m›na baflvurmakta bir sak›nca görmedi: Galya’da Apollo’ya ve babas›n›n tapt›¤›
tanr› olan Sol Invictus (Yenilmez Günefl)’a taparken; Maximianus’un ailesinin ta-
p›nd›¤› Hercules (Herkül) kültünün deste¤ine de baflvurdu. Constantinus da bu
tanr›lar›n ve bunlara ba¤l› cemaatlerin kendisine politik mücadelesinde yard›m
edece¤ini düflünmüfltür. Constantinus, Galya’dan ‹talya’ya yürüyüflü s›ras›nda baz›
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dinsel deneyimler yaflar. Tarihi kaynaklar gökyüzünde aniden bir haç görüntüsü-
nün belirdi¤ini yazarlar. Constantinus, bu deneyimi nereye kanalize etmesi gerek-
ti¤ini henüz tam olarak anlamasa da askerlerinin savafl donan›mlar›n›n üzerine haç
iflaretini koydurur. Bu iflaret daha sonralar› ‹sa’n›n sembolü olarak kabul edilecek-
tir. Constantinus, beklenenin tersine Roma’n›n hemen ç›k›fl›ndaki Milvia köprüsü
üzerinde meydana gelen savaflta rakibi Maxentius’u yenilgiye u¤rat›r. ‹mparatorluk
içinde yeniden bafllayan iç çat›flmalardan Constantinus galip ç›kar ve bütün rakip-
lerini ortadan kald›rarak ‹.S. 324’de Roma ‹mparatorlu¤u’nun tek imparatoru olur.
Constantinus döneminde hristiyanl›¤›n kabulü ve imparatorluk merkezinin Ro-
ma’dan Constantinopolis’e tafl›nmas›, daha sonraki tarihi geliflmeler üzerinde önem-
li olaylara ortam haz›rlam›flt›r. 

Constantinus’un din de¤ifltirmesi Bat› uygarl›¤› için çok önemli bir olayd›. ‹.S.
312’de tam olarak ne oldu? Constantinus gerçekten hristiyan oldu mu? ‹mparator
hristiyanl›kla ilgili ne düflünüyordu? Roma Devleti ve Hristiyan kilisesi aras›ndaki
iliflkiler aç›s›ndan bu dini nas›l de¤erlendiriyordu? gibi sorular araflt›rmac›lar› hep
meflgul etmifltir. ‹mparator gerçekten Hristiyan olmam›flsa bile kilisenin deste¤ini
almak için bu dinle yak›ndan ilgilendi. ‹.S. 313’de Licinius ile birlikte Milano Fer-
man› olarak bilinen belgeyi yay›nlayarak hristiyanlara yönelik nicedir süren adli
kovuflturmaya son verdi. Kiliseleri onartt› ve Hristiyan piskoposlar› maddi olarak
destekledi. Constantinus, art›k Hristiyan Tanr›n›n seçilmifl hükümdar›d›r. Bundan
sonra s›ra yeni dini desteklemeye, onu yaymaya ve inanç birli¤ini korumaya gel-
mifltir. Constantinus’un hristiyanl›¤a geçifli Roma ‹mparatorlu¤u’nun politik anlay›-
fl›na kesin fleklini vermifltir. Bu anlay›fl, Roma ‹mparatorlu¤u ve Tanr› Krall›¤›na pa-
ralel ve bu ikisi üzerine temellenmifl bir oluflumdu. 

Dinsel Sapk›nl›k Kavram› ve Donatism 
Dinsel sapk›nl›k ve Kilise taraf›ndan do¤ru kabul edilen inanca baflkald›r› Bizans
uygarl›¤›n›n en önemli özelliklerindendir. Zaman içinde Hristiyanl›k içinde pek
çok ayk›r› düflünceler oluflmufl ve taraftarlar› aras›nda çat›flmalar meydana gelmifl-
tir. Hristiyanl›k, ö¤retilerinin mutlak do¤rulu¤una inan›lan bir din olarak düflünce
farkl›l›klar›n› sapk›n (heretik) olarak gördü. Tarihçiler heretik ile ortodoks (do¤ru
inanç)’u ay›r›rlar. Çat›flmalar›n oldu¤u dönemde taraflar›n her biri kendisinin orto-
doks, hasm›n›n heretik oldu¤unu iddia ederdi. Kimin heretik ve kimin ortodoks ol-
du¤unu mücadeleyi kazanan taraf belirliyordu. Roma Devleti’nin müdahalesi me-
seleye yeni bir önem ve siyasî bir boyut kazand›rd›. 

Donatus, ‹.S. 4.yy bafllar›nda yaflayan ve çile çekerken dinî inanc›ndan vazge-
çenleri Hristiyan saymayan Kuzey Afrikal› (Casae/Numidia) bir kefliflti. Tarihte Do-
natistler olarak bilinen bu grubun gelifltirdi¤i ve Donatism olarak tan›mlanan ö¤-
retiye gore, iflkence alt›nda dini reddedenlerin yeniden vaftiz olmas› gerekiyordu.
Bilmeden sapm›fl bir din adami tarafindan vaftiz edilerek Hiristiyan olanlar›n dine
dönüflleri geçerli say›lmayacak, yeniden vaftiz olmalar› gerekecekti. 

Donatus’un görüflleri, kilisenin yap›s›na dair ciddi tart›flmalar do¤urdu. Böylece
en hakiki Hristiyan Kuzey Afrika katolikleri ile Donatistler karfl›ya geldiler ve yerel
ölçekte çözemedikleri sorunda hakemlik etmesi için ‹.S 313 y›l›nda Constantinus’a
baflvurdular.

Constantinus, çok aç›k bir flekilde dinî konulardaki anlaflmazl›klara kar›flmak is-
temiyordu. Bununla birlikte, piskoposlar, ona do¤ru inanc› korumas›n›n Tanr›ya
karfl› yerine getirmek zorunda oldu¤u bir görev oldu¤unu söylediklerinde Cons-
tantinus bunu ciddiye almak zorunda kald›. ‹mparator, anlaflman›n kendi pay›na
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bu gibi kimseler hakk›nda
al›nm›fl olan bütün zorlay›c›
ve önleyici önlemleri
kald›r›yordu.



düflen k›sm›n› yerine getiremezse Tanr› (gerçekte Hristiyanlar›n)’n›n onu terk et-
mesinden korkuyordu. Böylece, Roma Devleti’ni kilisenin ifllerine kar›flt›rarak bir
ilke imza atm›fl oldu. Constantinus, ilk olarak iki tarafa çat›flmay› b›rakmalar›n›,
hepsinin Hristiyan oldu¤unu ve yapt›klar›n›n uygunsuz oldu¤unu söyledi. Sonuç-
ta, Ortodoks (Katolik) taraf› destekledi. Donatistlerden kilisenin geri kalan›yla
yeniden birleflmelerini istedi. Ancak hakl› olduklar›n› düflünen Donatistler bunu
reddettiler. Bunun üzerine askerler, birli¤i sa¤lamak için güç kulland›lar. Fakat bu
tam bir baflar› sa¤lamad› ve asî Donatist kilise, kuzey Afrika’n›n 7. yüzy›lda Arap-
larca fethine kadar varl›¤›n› sürdürdü.

Teslis (Üçleme) Ç›kmaz› ve Arianism
Erken Hristiyanl›kta Tanr›n›n tek oldu¤u düflünülse de birçok Hristiyan Teslis
kavram›na da inan›yordu. Bu iki düflüncenin bir türlü uzlaflamamas› bir çok teolo-
jik çat›flmaya neden oldu. Teologlar bu soruna bir çözüm bulmak üzere Grek fel-
sefesine baflvurdular. Bizansl› Hristiyanlar, bireysel kurtulufllar›n›n do¤ru inanca
ba¤l› oldu¤una inan›yordu, bu yüzden do¤ru cevab› bulmak son derece önemliy-
di. Sadece tek bir do¤ru cevap olabilirdi. 

Arius, ‹sa’n›n Tanr›yla eflit kabul edilemeyece¤ini düflünen ‹skenderiye (Ale-
xandria)’li bir kefliflti. Bu düflünce, Teslis kavram›n› politeizmle özdefllefltiren Hris-
tiyanlar›n deste¤ini kazand›: Teslis, O¤ul’u Baba’dan daha az tanr›sal görmüyordu.
Arius’un ö¤retileri Baba’n›n dünyaya getiren Tanr›dan ziyade yaratan Tanr› oldu-
¤unu savunuyordu. Bu ö¤retiler Aristocu felsefeyle uyufluyordu. Arius’un ö¤retile-
ri, Do¤u’da büyük kargaflaya neden oldu. Constantinus, sonunda tüm piskoposla-
r› konuyu görüflmek üzere toplant›ya ça¤›rmaya ikna edildi. Constantinus, konsi-
li idari bir kurul olarak gördü. Roma Senatosunu alg›lad›¤› gibi alg›lad›. Hristiyan-
l›k tarihinin ilk konsili ‹.S. 325’de Nikaia (‹znik)’da topland›. Konsilin sonunda
‹sa’n›n Baba ile ayn› özden oldu¤una karar verildi. Arius, bu ö¤retiyi reddetti. O ve
taraftarlar› devlet ve kilise taraf›ndan mahkûm edildi. Arianism olarak tan›mlanan
ö¤retisi sapk›n ilan edildi. Bununla birlikte, Arianism uzun y›llar boyunca etkili ol-
maya devam etti. Süreçte yar› Ariusçu gruplar ortaya ç›kt›, durum daha da kar›flt›.

4. Yüzy›lda Politik Durum: Haleflik (Ard›ll›k) Sorunu
Constantinus, 337’de öldü. Üç o¤lu onun yerine tahta geçti. ‹mparatorlu¤un Cons-
tantinus’un o¤ullar› aras›nda bölüflümü Tetrarfli idare prensibinin hala iflledi¤ini
göstermektedir. II. Constantinus ve Constans, II. Constantinus’un ölümüne kadar
(‹.S.340) Bat›’da idareyi paylaflt›lar. II. Constantius, Constantinus’un o¤ullar›n›n en
güçlüsüydü ve Do¤u’ya hükmediyordu. Constans’›n ‹.S. 350’de ölümünden sonra
II. Constantius ölünceye kadar (‹.S.361) tek bafl›na Do¤u’nun ve Bat›’n›n impara-
toru oldu. ‹ran’a yapt›¤› bir sefer s›ras›nda ölümü üzerine yerine ye¤eni Julianus
geçti (361-363).

Julianus, Constantinus ailesinin son üyesiydi Eski dine dönerek paganismi can-
land›rmaya çal›flt›. Hristiyanlara birçok s›n›rlamalar getirdi. Pagan dinini iyi örgüt-
lenmifl Hristiyan kilisesiyle rekabet edebilmesi için organize etti. ‹mparatorluk fle-
hirlerini diriltmeye ve eskisi gibi Roma’n›n sosyoekonomik merkezleri yapmaya
çal›flt›. Julianus, Hristiyan üst tabakaya karfl› tepkili e¤itimli aristokrasi s›n›f›nca
desteklendi. ‹ran’ a karfl› ç›kt›¤› seferde ölümünden sonra Hristiyan Jovianus (‹.S.
363-64) bafla geçti. Onun ölümünden sonra, imparatorlu¤un idaresi iki kardefli Va-
lens ve I. Valentinianus aras›nda bölündü. Ariusçu Valens (‹.S.364-378), Do¤u’ya,
Ortodoks Valentinianus (‹.S. 364-375) ise Bat›’ya egemen oldu. ‹.S. 378’de Va-
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lens’in ordular› Adrianopolis (Edirne) savafl›nda tarihin en önemli yenilgilerinden
birini yaflad›. Müttefik Visigotlara yenildi¤i bu savaflta Valens öldürüldü. Bat›’daki
I. Valentinianus ölünce, yerine o¤lu Gratianus (‹.S. 375-383) geçti. Gratianus, The-
odosius’u Do¤u imparatoru seçti; Theodosius (‹.S. 379-395), yetenekli bir asker ve
yetkin bir yöneticiydi. Gratianus’un ölümünden sonra, Theodosius, Bat› Roma’n›n
ifllerine kar›flmaya bafllad› ve ölümüne kadar Roma ‹mparatorlu¤u’na tek bafl›na
hükmetti. Bu anlamda, Theodosius, antik Roma imparatorlar›n›n son temsilcisidir.
Vasiyeti gere¤i imparatorlu¤un Do¤u yar›s›n›n idaresini büyük o¤lu Arcadius’a,
Bat› yar›s›n› (Roma kenti merkez olmak üzere) küçük o¤lu Honorius’a b›rakt›. An-
cak bu bölünme genifl s›n›rlara ulaflan imparatorlu¤un idari yükünü hafifletme ve
kolaylaflt›rmaya yöneliktir. Bu bir Quasi Partitito ’dur. Gerçek bir bölünme kaste-
dilmemifltir. Nitekim yay›nlanacak bir yasan›n iki tarafta da geçerli oldu¤u, impa-
ratorlu¤un tek oldu¤u ilkesi kabul edilmifltir. Bununla birlikte imparatorluk bir da-
ha fiilen hiçbir zaman birleflmeyecektir. Böylece Do¤u Roma yani Bizans ‹mpara-
torlu¤u ortaya ç›km›fl oluyordu. 

Kristolojik (‹sa’›n Özü ile ‹lgili) Çat›flmalar
‹mparator Theodosius, ortodoks doktrine inan›yordu. ‹.S. 381’de toplad›¤› Cons-
tantinopolis konsilinde Do¤u eyaletlerine yay›lan Ariusçulu¤u yasaklad›. Paganla-
ra ve heretiklere karfl› mücadele etti. Hristiyanl›¤›n devlet dini olmas›nda tarihî rol
oynad›. Ancak, ‹sa’n›n insanî ve tanr›sal özü aras›ndaki iliflki sorunu devam etti.
‹mparator Marcianus’un ‹.S.451’de toplad›¤› Khalkedon (Kad›köy) konsili mono-
fizitli¤i mahkûm etti. Papa I. Leo’nun ‹sa’n›n insanî ve tanr›sal özü oldu¤unu sa-
vunan Duofizit ö¤retisi kabul edildi. En büyük tepki M›s›r’dan geldi. ‹mparatorluk
karfl›tlar› monofizitlerin etraf›nda kenetlendi. Monofizitlik, M›s›r’›n yan› s›ra Suri-
ye’de de güçlendi. M›s›r’›n monofizit Koptlar› (K›ptîler) ve Suriye’nin Jacobitleri bu
bölgelerin kilise örgütüne egemen oldular. Ortodokslar az›nl›kta kald›. Baflkent ve
imparatorlu¤un Bat› kesimi Khalkedon konsili kararlar›na sad›k kald›. ‹mparatorlar
uzlaflmay› sa¤layamad›lar. 482’de imparator Zenon, Henotikan (birlefltirici) adl› bir
uzlaflma ferman› yay›nlayarak birli¤i sa¤lamaya çal›flt›. ‹mparator Anastasius, mo-
nofizitti. Justianianus ortodokstu. Efli imparatoriçe Theodora, monofizitleri destek-
ledi. Zamanla ve birlik sa¤lamaya çal›fl›ld›kça monofizit eyaletler baflkentten uzak-
laflt›. Hiçbir zaman uzlaflamayacak iki dini grup ortaya ç›kt›. ‹mparatorluk bölün-
dü. Bunda baflkent ile ‹skenderiye (Alexandria) piskoposlar›n›n rekabeti de rol oy-
nad›. 381’e kadar ‹skenderiye piskoposu Do¤u’nun en önemli kilise adam› idi.
Constantinopolis piskoposunun otoritesinin artmas›n›, üstünlü¤üne meydan oku-
ma olarak gördü. Bu tart›flmalarda ekonomik, sosyal ve politik nedenler kadar
merkezi yönetime tepkisel geliflen nasyonalizm de etkili oldu. 

Hristiyanl›¤› kabul eden Bizans imparatorlar›n›n konumu ve imaj›nda nas›l de¤ifliklikler
olmufltur? 

5.-6. Yüzy›llarda Politik Durum: Halefler (Ard›llar)
Bizans’›n ilk imparatoru Arcadius (395-408) ile onun o¤lu II. Theodosius (408-450)
dönemi Gotlar sorunu, Hun tehlikesi ve dini mücadeleler ile geçti. II. Theodosius
450 y›l›nda çocuk b›rakmadan ölünce imparatorlu¤un yönetimini k›zkardefli Pulc-
heria’n›n kocas›, ordu komutan› Marcianus (450-457) devrald›. Onun ve halefi I.
Leon’un (457-474) döneminde ordu içindeki Gotlar büyük huzursuzluk kayna¤›
oldular. I. Leon’un yerine geçen torunu II. Leon ayn› y›l içinde (474) 6 yafl›nda
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Quasi Partitito: Roma
imparatorlu¤u’ nun sözde
ikiye bölünmesi.

Monofizitlik: ‹sa’da var
oldu¤una inan›lan insani ve
tanr›sal özelliklerin kat›flma
ve de¤iflme olmaks›z›n tek
bir tabiatta birleflmesi, tek
tabiata dönüflmesi
görüflüdür. Buna göre Kelam
‹sa ile birleflmeden önce de
‹sa Tanr› idi ve Meryem’den
do¤an çocuk (‹sa) tam bir
insan ve tam bir tanr›d›r.
Dolay›s›yla da Meryem
Tanr›’n›n annesidir. ‹sa’da
bulunan tanr›l›k ve insanl›k
özellikleri de¤iflmeksizin
birleflmifllerdir ve birbirinden
ayr›lamazlar.

Duofizit: Monofizit
kavram›n›n z›tt›r. Bu görüfle
göre ‹sa’ya 30 yafl›ndayken
Kelam’›n indi¤i, o zamana
kadar Meryem’den do¤an
‹sa’n›n saf ve günahs›z bir
insan oldu¤u, tanr›l›k
vasf›n›n ancak Kelam
geldikten sonra meydana
geldi¤i ve ancak o zamandan
sonra hem insan hem de
tanr› karakterlerinin her
ikisini de tafl›d›¤›, Meryem’in,
Tanr› olan ‹sa’n›n de¤il,
insan olan ‹sa’n›n annesi
oldu¤u kabul edilir. ‹sa
Kelam’›n gelmesinden sonra
bu iki tabiat› da tafl›r.
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ölünce babas› Zenon Bizans taht›na geçti (474-491). Zenon zaman›nda ‹talya’da
barbar fleflerinden Odoakr 476’da Bat› Roma imparatorunu taht›ndan indirerek
kendisi bafla geçti. Böylece Bat› Roma ‹mparatorlu¤u tarihe kar›flm›fl oldu. Ze-
non’un ölümünden sonra kar›s› Ariadne Anastasius ile evlendi ve Anastasius impa-
rator oldu. Bir senatör ve yüksek mahkeme görevlisi olan Anastasius (491-518),
tahta ç›kt›¤›nda monofizitli¤i destekledi ve özellikle hazineyi düzene sokarak eko-
nomiyi büyük ölçüde düzeltti. Anastasius’un ölümüyle birlikte Bizans tarihinde ye-
ni bir dönme bafllar. Anastasius’un erkek çocu¤u olmad›¤› için k›smen Romal›lafl-
m›fl bir asker olan ve köylü s›n›f›ndan gelmesine ra¤men orduda yükselerek mu-
haf›z kuvvetleri komutan› olan I. Justinus imparator seçildi (518-527).

Justinianus Dönemi 
Justinianus’un dönemi (527-565), Erken Bizans Dönemi’nin alt›n ça¤› olarak tan›m-
lanmaktad›r. ‹lk y›llardaki belirsizliklerin yerini antik ve Hristiyan toplumun yeni
bir sentezinin beraberinde getirdi¤i istikrar ald›. 

Justinianus, imparator I. Justinus’un ye¤eniydi. Amcas› taraf›ndan idarenin ba-
fl›na getirildi¤inde genç yafltayd›. Justinianus, amcas›n›n tersine dirayetli bir kifli ol-
mas›na yetecek ölçüde makul bir e¤itim alm›flt›. Teoloji, politika, askeri strateji, sa-
nat, mimari ve bilimden anlard›. Basit bir köylüyken baflkentin ortam› ve yetenek-
leri sayesinde sivrilebilmiflti. Genç yaflta kendi gibi düflük bir soydan gelen The-
odora ile evlendi. Dönem tarihçisi Prokopius’un Anekdotlar (Gizli Tarih) adl› ese-
ri Theodora ile ilgili ilginç anlat›mlarla doludur. Amcas› taraf›ndan 527’de ortak im-
parator ilan edilen Justinianus, o öldü¤ünde imparator oldu. Tanr› yönetiminin
arac› olarak seçildi¤ine inanan imparator tüm muhalefet unsurlar›n› görmezden
gelerek hofllanmad›¤› hiç bir gelene¤i izlemedi. Afla¤› tabakadan kiflileri dan›flman
seçerek geleneksel aristokrasiyi gücendirdi. Totaliter rejimi afl›r› uçlara tafl›d›. Ro-
ma papas›yla bozulan iliflkilerin düzeltilmesi onun eseridir. Justinianus, 553’te mo-
nofizitlere karfl› Constantinopolis’te V. Ökümenik konsili toplant›ya ça¤›rd›. Bu da
beyhude bir çaba oldu. Justinianus’un en uzun soluklu eserlerinden biri Corpus Ju-
ris Civilis’dir: Roma hukukunun en yüksek düzeydeki terkibi olan bu eser, Bat›
Avrupa’n›n medeni hukukunun temelini oluflturdu. 

Nika ‹syan› (532)
Nika ‹syan› bir bak›ma Justinianus’un bask›c› idaresine bir baflkald›r›yd›. Justinia-
nus’un vergi tahsildar› Kapadokyal› Ioannes’in suistimalleri birçok aristokrat› k›z-
d›rarak tepki toplam›flt›. ‹syan›n do¤rudan nedeni baflkent hipodromundaki atl›
araba yar›fl› tak›m›n›n tutuklanarak idam edilmesiydi. Yak›n geçmiflteki imparator-
lar›n tersine, Justinianus tak›mlarla taraftarlar aras›ndaki fliddeti durdurmaya çal›flm›fl
ve bir tak›m› desteklememiflti. ‹mparatora karfl› birleflen taraftarlar›n Nika (Yen !) slo-
gan›, isyan›n patlak verdi¤i hipodromda yank›land›. Ç›kan olaylarda baflkent tahrip
edildi. Darbeci aristokratlar, Justinianus’un selefi Anastasius’un ye¤eni Hypatius’u
imparator yapt›. Kaçmay› düflünen Justinianus, Theodora’n›n giriflimleriyle vazgeçti.
Komutanlar› Belisarius ve Narses’e isyan› bast›rma emrini verdi. 40,000’den fazla kifli
öldürüldü. Justinianus’un otokrasisi daha sa¤lam temeller üzerine oturtuldu. 

Constantinopolis’in en önemli k›s›mlar›n›n bir harabeye dönmesi kenti yeniden
ve an›tsal boyutlarda infla etmek isteyen Justinianus taraf›ndan bir f›rsat olarak kul-
lan›ld›. Constantinopolis’in Büyük Kilisesi Constantinus zaman›nda Hristiyanl›¤›n
öngördü¤ü Hagia Sophia =Ayasofya (Kutsal Bilgelik) kavram›na adanarak infla
edilmiflti. Nika ayaklanmas›nda tahrip edilince tamirat gördü. Bizans uygarl›¤›n›n
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en büyük ve en önemli an›tlar›ndan olan bu kilisenin d›fl›nda Hagia Irini (Kutsal
Bar›fl) kilisesi yeniden infla edildi. Justinianus, eyaletlerde istihkâm yap›m›na a¤›r-
l›k verdi. Prokopius’un Binalar Hakk›nda (De Aedificiis) adl› eseri bu konuda
önemli bilgiler vermektedir.

Bat› Avrupa’n›n Yeniden Fethi
Prokopius’un Savafllar Hakk›nda (De Bellis Libris) adl› eseri Justinianus’un askeri
baflar›lar›ndan bahseder. ‹mparator, Barbarlar›n eline düflen ve hukuken hala Ro-
ma topra¤› olan eski Roma eyaletlerini yeniden fethetmek istiyordu. Justinianus,
selefi Anastasius’un b›rakt›¤› güçlü hazine ve güçlenen konumuna güvenerek ha-
rekete geçti. Papal›k, Justinianus’u destekledi. Justinianus da Ariusçu Germenlere
karfl› papal›¤› savundu. 532’de yüksek bir mebla¤ ödeyerek Sasanilerle Ebedi Ba-
r›fl› garantiledi. Komutan› Belisarius, 533’te Afrika’ya yelken açt› ve Vandal filosu-
nu yendi. 534’te Vandal kral› Gelimer’i esir etti. ‹talya seferi daha zordu. Ostrogot-
lar daha sa¤lam bir yönetim kurmufltu. Belisarius, 535’te Sicilya’y› ve Roma’y› ele
geçirdi. 537-538’deki Got kuflatmas› s›ras›nda Roma’y› baflar›yla savundu. Gotlar,
silah b›rakt›lar. Belisarius, baflkente geri ça¤r›l›nca Ostrogotlar birleflti. 549’da ‹tal-
ya’ya gönderildi¤inde tahsisat yetersizli¤inden baflar› gösteremedi. Justinianus,
550’de komutan Narses’i gönderdi. Yirmi y›ll›k fetih tamamland›. ‹spanya’n›n ve
Galya’n›n baz› bölgeleri güvenceye al›nd›. Ravenna ve Kartaca’da Roma eksarh-
l›klar› kuruldu. Eksarhlar sivil ve askeri yetkileri olan liderlerdi. Bu oluflumla güç-
ler ayr›l›¤› ilkesini getiren Diocletianus’un politikalar›ndan uzaklafl›ld›. 

6. Yüzy›l Sonu: Halefler (Ard›llar)
6. yüzy›l›n karakteristi¤i politik, ekonomik ve askeri çöküfltü. Justinianus’un idare-
sinin afl›r›l›klar› felaketin boyutlar›n› belirlemifltir. Justinianus’un ard›llar› II. Justi-
nus (565-578), Tiberius Constantinus (578-582), Maurikios (582-602) ve Phokas
(602-610)’d›r. Justinianus’un ölümünden üç y›l sonra (568) Lombardlar ‹talya’y› fet-
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he bafllad›. Bizansl›lar güneyde (Calabria-Apulia) ve kuzeyde (Ravenna) tutundu-
lar. ‹spanya’daki Roma üsleri 584’de Visigotlar›n eline geçti. Kuzey Afrika, 7. yüz-
y›ldaki Arap fetihlerine kadar Bizans’›n elinde kald›. Justinianus’un Sasaniler ile
yapt›¤› bar›fl II. Justinus döneminde bozuldu. ‹ki ordu Armenia’da savaflt›. Justinia-
nus’un Bat›’daki savafllar› s›ras›nda Balkan s›n›r› kaderine terkedilmiflti. Bölgede
infla edilen kaleler a¤›r barbar bask›s›na dayanamad›. 6. yüzy›l›n bafllar›nda bu teh-
dit azalm›flt›. Ancak, Justinus döneminde Slav kitleleri s›n›r› geçmeye bafllad›. Baz›
Slavlar, foederati statüsünde Roma ordusuna girdiler. Yüzy›l›n son çeyre¤inde
Avarlar›n idaresi alt›nda birleflen Slavlar Bizans’a sald›rmaya bafllad›. Do¤uda Sasa-
nilere karfl› savaflt›¤›ndan ciddi bir direnifl gösteremeyen Bizans, Balkanlardaki si-
yasi kontrolü kaybetti. ‹mparator Maurikios, 582’de dikkatini kuzey s›n›r›na çevir-
di. Slavlara karfl› ilerleme kaydetti. 602’de asi askerleri taraf›ndan öldürülünce ku-
zey s›n›r› savunmas›z kald›. Phokas, kuzey s›n›r›na önem vermedi. ‹mparatorlar
bölgeye baflar›l› bir sefer yapana dek iki yüzy›l geçti. Bu arada Sasaniler do¤udan
sald›rarak Khalkedon’a kadar ilerlediler. 619’da Antiokhia’y› (Antakya), Kudüs’ü ve
M›s›r’›n ço¤unu fethettiler. M›s›r’›n kayb›, baflkentte tah›l s›k›nt›s›na yol açt›. Art›k
neredeyse tüm Ön Asya Sasanilerin hâkimiyetindeydi. ‹mparatorluk içinde yafla-
nan iç kar›fl›kl›klar, anarflik ortam karfl›s›nda 610 y›l›nda Kartaca eksarhn›n o¤lu
Heracleius ayakland›, M›s›r da ona kat›ld›. Bir donanma ile Constantinopolis’e ge-
len Heracleius’u halk destekledi. Phokas tahtan indirilerek idam edildi. Heracleius
tahta ç›kt› (610).

I. Theodosius ve I. Justinianus dönemlerini, Do¤u Roma imparatorlu¤unun Ortaça¤ Bizans
Devletine dönüflüm ve geliflim süreci ba¤lam›nda de¤erlendiriniz. 

HERACLEIUS VE TEMA S‹STEM‹ 

Bizans imparatoru Heracleius’un imparatorlu¤un Sasani, Arap
ve Slav istilalar› yüzünden girdi¤i varolufl savafl›n› nas›l kazand›-
¤›n› ö¤reneceksiniz. 

Heracleius (610-641), Bizans tarihinin en büyük imparatorlar›ndan biriydi. Tahta
ç›kt›¤›nda ülke ekonomik ve mali bak›mdan mahvolmufl, bir harabeye dönmüfltü.
‹dare mekanizmas› çökmüfl haldeydi. Ücretli asker sistemi art›k ifllemiyordu; çün-
kü hazinede para yoktu ve asker kaynaklar› da kurumufltu. Devletin çekirdek ara-
zisi Anadolu iflgal alt›ndayd›. Balkan yar›madas›nda Avarlar ve Slavlar tehdit olufl-
turuyordu; ‹ran istila dalgas› Anadolu içlerine girmifllerdi. Devleti bu genel çöküfl-
ten sadece bir içten yenilenme kurtarabilirdi. 

Bu kritik dönemde Bizans ordu ve idare düzeni köklü de¤iflikli¤e u¤rad›. The-
ma Sistemi denilen yeni bir idari-askeri düzene geçildi. Ortaça¤ Bizans Devletinin
eyalet idaresine damgas›n› vuran sistemin temelleri at›ld›. Bizans’›n hakimiyetinde-
ki Anadolu topraklar› askeri bölgelere (themalara) ayr›ld›. Thema sözcü¤ü asl›n-
da ordu demektir. Anadolu themalar› da eksarhl›klar gibi askerî nitelikte idari bir-
liklerdi. Her birinin bafl›nda askeri ve sivil yetkilere sahip bir komutan (strategos)
bulunurdu. Bir thema eski eyaletleri de kapsad›¤›ndan, komutanlar eski valilerden
de üstündü. Themalar ayn› zamanda askerî birliklerin iskân bölgeleriydi. Köylüle-
re orduda hizmet karfl›l›¤›nda evlatlar›na miras b›rakabilecekleri (mülkiyetinin dev-
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lete ait oldu¤u) arazilerin gelirlerinin tasarruf hakk› ba¤›flland›. Thema sistemi ve
ordusu, topra¤a yerleflik s›n›r birliklerinin sistemine ba¤land›. ‹stilalar yüzünden
Anadolu içlerine çekilen eski s›n›r birlikleri ve ordunun seçme birlikleri Anado-
lu’ya yerlefltirildi. Heracleius, Opsikion, Armeniakon ve Anatolikon themalar›n›
kurdu; Anadolu’nun güneyinde Kibyraioton themas› da bu devirde kuruldu. 

Thema sistemi, iflgal alt›ndaki Balkanlarda çok sonra kurulabildi. Bu sistem,
kuvvetli ve yerli bir ordu yaratt›. Devlet, güven vermeyen, yetersiz ve pahal› ya-
banc› ücretli askerlere baflvurmaktan kurtuldu. Anadolu ve Kafkas halklar›yla Bi-
zans köylüleri de bu sisteme kat›ld›. Bu birliklere Anadolu’ya göç ettirilen Slavlar
da eklendi. 

Bu birlikler iaflesini topraktan sa¤layan köylülerden olufluyordu. Ça¤r› halinde,
savafl donan›mlar› ve atl› olarak orduya kat›lan askerlere küçük bir (ürün cinsin-
den) ücret de ödeniyordu. Yeni sistem devlet giderlerini büyük ölçüde azaltt›. As-
ker mülkleri özgür küçük arazi sahipli¤i kurumunu kuvvetlendirdi. Thema sistemi
daha sonraki dönemlerde gelifltirilmifl ve Bizans ‹mparatorlu¤u’nun askeri bak›m-
dan belkemi¤ini oluflturmufltur Bu sistem yaflad›¤› sürece Bizans askeri bak›mdan
güçlü olmufltur.

Askerî ve idarî reformlar›n sonuçlar› hemen al›nd›. Sasani-Bizans mücadelesi
Bizans lehine de¤iflti. Heracleius savafla komuta etti. 627’de Sasani ordusunu Mu-
sul yak›nlar›nda imha etti. Armenia, Mezopotamya, Suriye, Filistin ve M›s›r, Bizans
idaresine geçti. ‹ran tehlikesinin bertaraf edilmesine ra¤men Bizans imparatorunu
yeni bir tehlike bekliyordu: Müslümanlar. Halife Ebu Bekir ve Ömer döneminde
Suriye ve Filistin’in tamam› Müslümanlar›n eline geçer (639). Bizans M›s›r’›n büyük
bir k›sm›n› ebediyen kaybeder. 

Heracleius dönemi, siyasal ve kültürel bak›mdan Bizans tarihinin bir dönüm
noktas›d›r. Heracleius ile Geç Roma Dönemi sona ermifl ve as›l Bizans Devleti bafl-
lam›flt›r. Heracleius dönemine kadar devlet dini olarak kabul edilen Latince yerini
Grekçe’ye (Eski Yunanca) b›rakm›fl, böylece devlet bat›dan koparak do¤ululaflm›fl-
t›r. Kilisenin kulland›¤› dil, resmi devlet dili olmufltur Ayr›ca Roma imparatorlar›na
verilen imparator, caesar, augustus ünvanlar› yerini Grekçe basileos ünvan›na b›-
rakm›flt›r. 
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Heracleius’un Halefleri
Heracleius 641’de ölünce, yerine o¤lu III. Constantinus’geçti. Ayn› y›l içinde ölen
III. Constantinus’tan sonra taht, Heracleius’un ikinci kar›s› Martina’dan olan o¤lu
Heraclonas (Heracleon) taraf›ndan iflgal edildi. Bu imparator 641 y›l› sonlar›nda
tahttan indirilerek sürgüne gönderildi ve III. Constantinus’un küçük yafltaki o¤lu II.
Constans imparator ilan edildi. Senato, bu dönemde al›fl›lmad›k bir idari otorite
kulland›. II. Constans döneminde (641-668), ‹slam ilerleyifli devam ediyordu. 642’de
‹skenderiye zapt edilerek M›s›r egemenli¤ine kesin olarak son verildi. Suriye vali-
si Muaviye, Anadolu’ya sald›r›lar düzenledi. 649’da ilk Arap donanmas›n› infla et-
tirdi. Bu durum Romal›lar›n denizlerdeki üstünlü¤üne meydan okumayd›. Muavi-
ye, K›br›s (649), Rodos (654) ve Kos (654)’u fethetti. 655’te Constans’› Finike’de
yendi. Muaviye’nin Ali ile mücadelesi onu 659’da Constans ile bar›fla zorlad›. Cons-
tans, geçici olarak dikkatini Balkanlar’a çevirebildi. 658’de Slavlara karfl› savaflt› ve
onlardan tutsak ettiklerini Anadolu’ya yerlefltirdi. Constans 663’de baflkenti terk
ederek Sicilya’da Syrakusa’ya yerleflti. Böylece hem Afrika’da ilerlemekte olan
Müslümanlar› hem de ‹talya’daki Lombardlar› kontrol alt›nda tutaca¤›n› düflünü-
yordu. Çok düflman edindi¤inden 668’de öldürüldü. Taht› o¤lu IV. Constantinos
(668-685) devrald›. Bu arada Muaviye kontrolü ele geçirmiflti. ‹slam ordular›,
663’ten sonra Anadolu’yu her y›l istila ettilerse de Suriye’ye geri döndüler. 674’te
deniz yoluyla gelen ‹slam ordusu karadan ve denizden Constantinopolis’i kuflatt›.
680 y›l›na kadar devam eden kuflatmay› güçlü surlar, so¤uk ve hastal›¤›n neden ol-
du¤u a¤›r kay›plar ve Suriyeli mimar Kallinikos’un buldu¤u suda bile yanan Grek
Atefli kurtard›. Müslümanlar kuflatmay› kald›rarak geri çekildiler. Constantinos
685’de öldü. Yerine geçen Heracleius sülalesinin son temsilcisi olan II. Justinianus
( 685-695, 705-711)’un kötü yönetimi imparatorlu¤u güç durumlara soktu. II. Jusi-
nianus’un sert ve zalimce tutumu komutanlardan Leontios yönetiminde bir ayak-
lanman›n ç›kmas›na neden oldu. ‹mparator tahttan indirildi ve burnu kesilerek K›-
r›m’a sürüldü. Bu nedenle ona Rhinometos (burnu kesik) lakab› verilmiflti. Bundan
sonra Leontios (695-698), II. Tiberius (698-705), II. Justinianus Rhinometos (705-
711), Philippikus (711-713), II. Anastasius (713-715) ve III. Theodosius (715-
717)’dan oluflan bir dizi zay›f imparatorun tahta ç›kmas› imparatorlu¤u yeniden
Heracleius’tan önceki kötü duruma düflürdü. Bu durumdan kurtulmak için ordu,
kilise ve halk kuvvetli bir komutan olan Leon’u imparator ilan etti (717). 

III. LEON DÖNEM‹ VE ‹KONOKLASM (TASV‹R KIRICILIK)

‹konoklasm hareketinin politik sonuçlar›n› ö¤neceksiniz.

III. Leon (711-741)’un Bizans taht›na geçmesiyle imparatorlu¤un tarihinde yeni bir
dönem bafllam›flt›r. III. Leon iç kar›fl›kl›klara son vererek devleti güçlü bir askerî ve
siyasî temele oturttu. Leon’un imparator olmas›ndan çok k›sa bir süre sonra bafl-
kent Constantinopolis ‹slam ordusu taraf›ndan hem karadan hem denizden kufla-
t›ld›. ‹lk kez Haliç’in a¤z›na gemilerin girmemesi için zincir gerildi ve Leon Müslü-
manlara karfl› baflkenti baflar›l› bir flekilde savundu. Bir y›l kadar devam eden ku-
flatma Müslümanlar›n büyük kay›plar vermesi sonucunda kald›r›ld› (718). 

III. Leon devleti tehdit eden d›fl düflmanlara karfl› kazand›¤› askeri baflar›lar›n
yan›nda devletin gelece¤i için önemli reformlar da gerçeklefltirdi. Bunlar içinde
Ecloga olarak bilinen kanun derlemesi ve ikonoklasm politikas› çok önemlidir.,
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Ecloga 726’da yürürlü¤e girdi ve kanunlardaki mevcut kar›fl›kl›klar› gidermek, da-
ha aç›k ve basit hale getirmek için planland›. Grekçe yaz›lan Ecloga’da medeni hu-
kuka ceza yasas›ndan daha çok yer verilmifltir. Ceza hükümleri oldukça serttir. Bu
yasalarla askeri disiplin sa¤lan›yor, devlet hazinesine yeni kaynaklar bulunuyor,
köylülere daha güvenli bir gelecek ve deniz ticaretinin geliflmesi sa¤lan›yordu. 

Hristiyanl›¤›n resmen devlet dini olmas›ndan sonra 4. ve 5. yüzy›llarda tasvirler
kültü Hristiyan kilisesinde çok geliflmiflti. Aziz ve Meryem tasvirlerine (ikona) ade-
ta taparcas›na ba¤l›l›k baz› tepkilere neden olmufl ancak fazla etkili olamam›flt›. II-
I. Leon 726 y›l›nda ç›kard›¤› bir emirle Aziz ve Meryem tasvirlerini tahrip etme
(‹konokalsm) hareketini bafllatt›. Saray›n›n kap›s›nda as›l› olan ‹sa tasvirinin indiril-
mesini ve yerine bir haç›n as›lmas›n› emretti. III. Leon’un ikonoklast politikas›n›n
kayna¤›n›n Bizans ile s›k› ilifli içinde olan ‹slam›n ve Musevili¤in oldu¤u genel ola-
rak kabul edilir. Bu olay, Constantinopolis’te ve Bat› dünyas›nda büyük muhalefe-
te yol açt›. ‹konalar› hofl gören Roma Papalar›na göre okuma yazma oran›n›n çok
düflük oldu¤u ve e¤itimin sadece ruhban s›n›f›yla s›n›rl› oldu¤u bir ça¤da ‹sa’n›n
hayat›n› ve havarilerinin yolculuklar›n› tasvir eden ikonalar büyük kolayl›kt›. III.
Leon, 730’da huzuru sa¤lamak için bir sinod organize etti. ‹konalara tapmay› ya-
sad›fl› ilan ederek el konulmalar›n› emretti. Constantinopolis Patri¤i Germanos,
emre itaat etmeyince azledildi. ‹konoklasm hareketi, tasviri yasaklayan Musevi ya

2399.  Ünite  -  Do¤u Roma (Bizans)  Tar ih i  ve  Uygar l ›¤ ›  (4 .  -15.  Yüzy › l lar )

Resim 9.4

Kutsal Bakire
Meryem (Maria) ve
‹sa ikonas› 

Sinod: Konsil gibi tüm
Hristiyan cemaati
ba¤lamay›p yerel düzeydeki
dinî konular›n tart›fl›ld›¤›
meclis.



da ‹slam etkisiyle mi ortaya ç›kt›? Yoksa buna H›ristiyanl›¤›n kendi içindeki baz›
hareketler mi neden oldu? III. Leon, ikonalar›n destekçileri manast›r keflifllerine
karfl› bir harekât m› planl›yordu? Yoksa, Hristiyanl›¤› hurafelerden ve putperest
e¤ilimlerden ar›nd›rmaya m› çal›fl›yordu? Bu sorular tarihçileri hep meflgul etti. 

III. Leon 741’de öldü. O¤ullar› döneminde Suriye kökenli ‹sauriya hanedan›
gücünün zirvesine ulaflt›. ‹zlenen ikona karfl›t› politika ile ikona taraftarlar›na bas-
k›lar sertleflti. V. Constantinus (741-775), babas›n›n askeri politikas›n› sürdürdü.
Araplar, o s›rada Emevilerin düflmesi ve 750’de Abbasilerin idareyi ele almas› gibi
politik problemlerle zay›flam›flt›. Baflkent, Suriye’deki Damascus (fiam)’dan Ba¤-
dad’a tafl›nm›fl ve Abbasiler’in bat› s›n›r›na ilgileri azalm›flt›. Arap tehdidinin zay›f-
lad›¤› dönmede, bat›da Bulgar tehdidi bafllad›. V. Constantinus Bizans’›n kuzey s›-
n›r›na yerleflen Bulgarlara karfl› sald›rgan bir politika izledi. 763’de onlar› Ankhia-
los’da yendi. Bat›y› ihmal etmesi devletin ‹talya’daki varl›¤›na gölge düflürdü. Eski-
den Bizans imparatorunu askerî hâmi olarak görürken, ikonoklast imparatorlar›n
Bat›’ya ilgisizli¤i aradaki ba¤› kopard›. ‹talya’daki Bizans kenti Ravenna, 751’de
Lombardlar›n eline düflünce buradaki eksarhl›k ortadan kalkt›. Papa II. Stephen,
Bat›’da baflka bir askeri hâmi buldu. Bu Frank major domusu K›sa Pepin’di.

V. Constantinus, ikonoklast imparatorlar›n en gaddar›yd›. 754’de Constantino-
polis’te Hiera (Fenerbahçe) saray›nda toplad›¤› konsil, ikonoklasm› Ortodoks inanç
ilan etti. ‹kona taraftarlar›na eziyet etti. ‹kona tap›n›m merkezi olan manast›rlara
darbe vurdu. Azizler kültünü din d›fl› ilan ederek yasaklad›. IV. Leon (775-780), V.
Constantinus’un o¤luydu. Babas› gibi ikonoklast olsa da zalim de¤ildi. Bunda iko-
na taraftar› efli imparatoriçe Irene de etkiliydi. Isauriya hanedan› döneminde bö-
lünmemifl ve ›rsiyete dayal› idare prensibi geliflmeye devam etti. IV. Leon, taht›
sa¤l›¤›nda taç giydirdi¤i küçük yafltaki o¤lu VI.Constantinus’a b›rakt›. 

IV. Leon’nun ölümünden sonra efli Irene, o¤lu ad›na ortak-imparator oldu (780-
802). Irene, ikona taraftar› eski sekreteri Tarasius’u patrik yapt› (784). 786’da bafl-
kentte bir konsil toplad›. Fakat kat›lan piskoposlar ikonoklast askerlerce da¤›t›ld›.
Konsil 787’de Nikaia’da toplanarak 754’te kabul edilen ikonoklast ö¤retiyi yasakla-
d›. VI. Constantinus, reflit yafla gelince idareyi ele almak isteyince annesiyle çat›flt›.
‹mparator, bir süre idareyi ele geçirse de mücadeleyi kaybetti. Öldürüldü¤ünde Isa-
uriya hanedan› sona erdi. Annesi Irene (802) de yüksek bürokratlar›n darbesiyle
tahttan indirildi. Yerine maliyenin bafl›nda yer alan bürokrat Nikephoros ç›kar›ld›. 

I. Nikephoros ve Halefleri 
I. Nikephoros (802-811) ile yine iktidar sahibi bir hükümdar tahta ç›km›flt›. Bir ma-
liyeci olan imparator ekonomik durumu ve bozulan maliyeyi düzeltmeyi görev bil-
di. ‹rene zaman›n›n vergi indirimlerini kald›rd›. Vergileri yükseltti ve tebaay› yeni-
den vergilendirdi. Irene’nin Abbasi halifesine ödemekte oldu¤u y›ll›k vergiyi kes-
ti. Bunun üzerine bizzat Halife Harun’ur Reflid’in komutas›ndaki ordu 806 y›l›nda
Anadolu’ya girdi. I. Nikephoros daha a¤›r koflullarda bar›fl yapmak zorunda kald›.
Nikephoros, kilisenin adam› de¤ildi; ruhani s›n›ftan tam sadakat beklemiflti. Ama
Ortodoks idi ve prensip olarak ikonalara ba¤l›yd›. Önceki idarenin ikona dostu tu-
tumunu korudu. Fakat bilgin Nikephoros’u patrik tayin edince kiliseyle iliflkileri
bozuldu. Studios manast›r›n›n bafl rahibi Theodoros’un patrik olmas›n› uman ke-
flifller ruhbandan olmayan birinin atanmas›na karfl› ç›kt›lar. Keflifller resmi kiliseden
yeniden koptular. ‹mparator, Bulgarlarla savafl›rken öldü (811). I. Nikephoros, Va-
lens’ten sonra savafl meydan›nda öldürülen ikinci imparatordur. 
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Yerine geçen o¤lu Staurakios’un imparatorlu¤u ancak bir kaç ay devam etmifl-
tir. Aralar›nda patrik Nikephoros’un da bulundu¤u devlet ileri gelenleri Stauraki-
os’un k›z› ile evli olan I. Mihail Rhangabe’yi imparator ilan ettiler (811-813). Onun
tahta ç›k›fl›yla ikona kavgas› yat›flt›. fiekilci ve korkak imparator sürgündeki keflifl-
leri geri ça¤›rd›. ‹konalar serbest b›rak›ld›. I. Mihail, yerini general (Ermeni) Leon’a
(V. Leon) (813-820) b›rakt›. Bu arada Bulgarlar, Adrianopolis’de büyük bir zafer
kazanarak Constantinopolis’e yürüdüler. V. Leon, 813’de Bulgarlar› k›l›çtan geçir-
di. Peloponnes’de yerleflen Slavlar›n isyanlar›n› iki y›lda bast›rd›. V. Leon, ikonala-
ra tap›nmay› Tanr›’ya hakaret kabul ediyordu. 815’de Ayasofya’da toplad›¤› konsil-
de 754 y›l› konsilinin hükümlerini onaylatt›. ‹konoklasm yeniden resmileflti. Buna
karfl› ç›kan Constantinopolis patri¤i Nikephoros görevden al›nd›, Studios manast›-
r› bafl rahibi Theodoros ise sürgüne gönderildi. 818’de, ikona tapan keflifller pes
edip ikonoklastlarla birlefltiler. 820’de silah arkadafl› Mihail taraf›ndan ayin s›ras›n-
da kilisede öldürülmeseydi, V. Leon tam bir zafer sa¤layacakt›. 

V. Leon’u bir suikastla öldüren Mihail (820-829) imparator ilan edildi. II.Mihail,
Anadolu’da Frigya Bölgesi’nin önemli kentlerinden Amorium (Emirda¤-Hisar-
köy)’lu oldu¤u için kurdu¤u sülaleye Amorium veya Frigya sülalesi denmifltir. Bu
sülale 867’e kadar iktidarda kalm›flt›r. II. Mihail’in ikonoklasma kiflisel sempatisi
vard›. Halefi, o¤lu Theophilos (829-842) idi. Theophilos, iyi bir e¤itim görmüfl bil-
gili ve ayd›n bir kifliydi. Sanat ve bilime karfl› özel bir ilgi göstermiflti. Ayn› zaman-
da dindar bir ikonoklastt›. ‹konalar› arat›p yok ettirdi. Tapanlar› a¤›r cezalara çarp-
t›rd›. Ancak, halk devlet zoruyla ikonoklast görünüyordu. ‹mparatorun fliddeti cid-
di muhalefet do¤urdu. Theophilos, 843’de öldü. O¤lu III. Mihail üç yafl›ndayd›. Re-
flit yafla gelene kadar iktidar ikonoklasm düflman› annesi Theodora’ya geçti. The-
odora’n›n patrik atad›¤› Methodius, bir konsil toplayarak ikonoklasm› yasaklad›
(843). Kilise din konusunda zafer kazanm›flt›. Ancak sivil idareden ba¤›ms›zl›¤›n›
elde edemedi. Bu andan itibaren imparator, kilisenin de lideriydi. III. Mihail, reflit
olunca Bat›l› ruhanilerden Bizans ile Do¤u Kilisesinin meselelerine kar›flmamalar›-
n› istedi. Bu olayla, Papa ile Patrik birbirlerini aforoz etti. Do¤u ve Bat› kiliseleri
resmen ayr›ld›. Genç imparator gözdesi Maedonyal› Basilios’u 866’da evlat edindi
ve taht›na ortak etti. 867’de Basilios, Mihail’i öldürttü. ‹ktidar› ele geçirdi. Make-
donya Hanedan›n› kurdu. 

‹konoklast hareketin Bizans Devleti’ni ve uluslararas› iliflkileri nas›l etkiledi¤ini de¤er-
lendiriniz. 

MAKEDONYA HANEDANI DÖNEM‹ (867-1056)

Makedonya, Komnenos, Palaiologos Hanedan› dönemlerindeki si-
yasi yap›y› ö¤reneceksiniz.

Makedonya Hanedan› ile birlikte Bizans’ta yeni bir refah dönemi bafllad›. Bizans
imparatorlu¤u di¤er uluslar›n›n örnek, ilham ve destek ald›¤› itibarl› bir noktaya
ç›kt›. I. Basilios (867-886), Araplara karfl› bir dizi askeri operasyon bafllatt›. O s›ra-
da, iç bölünmeler ve isyanlar hilafeti zay›f düflürmüfltü. I. Basilios, bundan fayda-
land›. 870’den sonra ordular›n› do¤uya gönderdi. ‹mparatorluk kuzeydo¤u, do¤u,
güneydo¤u yönlerinde geniflledi. K›smen Sicilya’ya hâkim olan Araplar, Güney
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‹talya flehirlerini ve Malta’y› ele geçirmiflti. Bizans ordular› ‹talya’da yeni üsler ele
geçirerek Bizans’›n Akdeniz’deki gücünü perçinledi. Basileios, fakirlere karfl› mer-
hametliydi, zengin, aristokrat ve servetini köylü ya da küçük zanaatkârlar›n sefale-
ti üzerine kuran büyük arazi sahiplerine karfl› ise çok sertti. Görevini suistimal
eden memurlar› affetmeyerek bürokratlar› s›k›ca denetledi. Hukukçulara eski ka-
nunlar› inceletti ve sadelefltirtti. Haz›rlanan Prokiron (Hukuk Elkitab›) isimli eser
medeni hukukun esas kurallar›n› ve çeflitli suçlara verilecek cezalar›n tam bir liste-
sini içermekteydi. 

O döneme dek bir prens ancak babas›n›n sa¤l›¤›nda imparator ilan edilirse tah-
ta ç›kabiliyordu. Basileios, toprak gibi hanedan›n mülkü olan taht›n sahibinin bu-
nu çocuklar›na aktarma hakk› oldu¤unu kabul ettirdi. Toplumsal düzen ve bar›fl›n
teminat› olan bu anlay›fl hemen kabul edildi. Basilios, bir av kazas›nda ölünce o¤-
lu VI. Leon 29 A¤ustos 886’da imparator oldu. 

VI. Leon (886-912), babas› gibi taht›n babadan o¤ula geçmesine inan›yordu. ‹ç
yönetimde babas›n›n hukuk eserini tamamlad›. Justinianus’un hukukî içtihatlar›n›n
Grekçe özetlerini yapt›rd›. Bundan Basiliki (‹mparatorluk Kanunlar›) ad› verilen
yeni bir kanun külliyat› do¤du. Bu eser, ça¤d›fl› uygulamalara son verdi. Birçok ye-
ni emirnameler yay›nland›. ‹mparatorluk otoritesinin bir dan›flma kurulu olan se-
nato ve hükümdara boyun e¤mek zorunda kalan patriklik makam›na üstünlük
sa¤lanmaya çal›fl›ld›. Themalar yeni bir düzene konuldu. Araplar, Girit’ten kovul-
du. Bulgar Çar› Simeon Trakya’y› istila etti. Bar›fl güney Makedonya’n›n teslimiyle
sa¤lanabildi (897). 

Leon’dan sonra taht önce kardefli ortak imparator Alexandros’un eline geçti
(912-913). Onun ölümünden sonra VI. Leon’un çocuk yafltaki o¤lu VII. Constanti-
nus Porfirogennitos (911-959) imparator oldu. Annesi Zoe (913-919) ve amiral Ro-
manos Lekapinos (919-944) idareyi ele ald›. K›z›n› Constantinus ile evlendiren Le-
kapinos, ortak imparator oldu. Bulgarlarla savafl ç›kt›. Çar Simeon, 914’de Adriano-
polis’i ald›. Bizans ordular›, S›rp ittifak›na ra¤men Bulgarlar› durduramad›. Çar,
924’te Constantinopolis surlar›na ilerledi. Kenti denizden abluka edecek donanma-
s› yoktu. Arap yard›m›n› da sa¤layamay›nca bar›fla raz› oldu. Bizans’› Çar’›n ölümü
kurtard›. Lekapinos, Arap tehdidiyle u¤raflt›. O s›rada Halifelik çözülüyordu ve Bi-
zans ordular› ünlü general Kurkuas’›n komutas›nda Mezopotamya ve Suriye’de za-
ferler kazand› (922-924). Araplar› Armenia’dan sürdü. ‹mparator öldü¤ünde (959)
Bizans Devleti Hristiyanl›¤›n lideriydi. 

VII. Constantinus’un o¤lu II. Romanos (959-963) k›sa bir süre tahtta kalabildi.
Öldü¤ünde efli Theophano, tehdit alt›ndaki imparatorlu¤u kurtarmak için general
Nikephoros Phokas (963-969) ile evlendi. Phokas öldürülünce, VII. Constanti-
nus’un damad› ‹oannis Çimiskis (969-976) tahta ç›kt›. Onun k›sa idaresinden son-
ra II. Romanos’un o¤ullar› II. Basilios (976-1025) ve VIII. Constantinus (976-1028)
tahta ç›kt›. Constantinus ölünce, yafll› Romanos Argiros tahta geçti. O ölünce dul
kar›s› Zoe, Paflagonyal› Mihail ile evlendi ve onu imparator ilan ettirdi. IV. Mihail
de taht› sadece bir y›ll›¤›na ye¤eni V. Mihail’e b›rakt›. Bir isyan onu da devirdi.
Prenses Zoe, birkaç ay için k›z kardefli Theodora ile hüküm sürdü. Üçüncü koca-
s› IX. Constantinus Monomakhos (1042-1055) imparator oldu. O ölünce Theodora
kendini imparator ilan ettirdi. Bir y›l sonra öldü¤ünde VI. Mihail Stratiotikos tahta
geçti (1056-1057). Makedonya hanedan› Theodora ile sona erdi. 

VI. Mihail, ordunun tepkisini çekince tahttan indirildi. Askerler Isaakios Kom-
nenos’u imparator seçtiler. O da sert ekonomik önlemleriyle askerî aristokrasiyi
k›zd›r›nca taht› Constantinus Dukas (1059-1067)’a b›rakt›. Böylece k›sa süreli Du-
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kas hanedan› dönemi bafllad›. VIII. Constantinus Dukas da sivil memurlar›n ve
baflkent halk›n›n deste¤ini sa¤lamak için vaatlerde bulunup, unvanlar sat›p askeri
harcamalar› k›sarak sivil memur s›n›f›n› destekledi. Ne var ki bu önlemler devletin
savunma gücünü s›n›rlad›. 1061’de Normanlar ‹talya’da Brindisi’yi, 1064’de Hunlar
Belgrad’› istila etti. Peçenekler ve Uzlar ak›nlar› s›klaflt›. Selçuklu Türkleri Orta As-
ya’dan ‹ran’a ilerleyerek ülkeye hükmeden Araplar› dize getirdi. Nihayet Bizans’›n
Armenia themas›na ulaflt›klar›nda Constantinus, para bulmak için masumlar› a¤›r
para cezalar›na çarpt›r›p vergileri a¤›rlaflt›rd›. Eflk›ya askerden usanan Anadolu
ahalisi merkezî idareden uzaklaflt› ve Türklerle kaynaflt›. May›s 1067’de imparator
a¤›r bir hastal›ktan öldü. Yerine baflar›l› general Romanos Diogenes (1068-1071)
seçildi. ‹mparator, sadece iki ayda tüm orduyu disipline etti. Türklerle çarp›flarak
zaferler kazand›. 1071 bahar›nda Malazgird (Manzikert)’i ele geçirdi. Burada Sultan
Alparslan komutas›ndaki Türklerle savaflt›. Yaral› imparator yenilerek esir düfltü.
Sonuçta savafl öncesi statükoyu koruyan ve Bizans için tatmin edici bir antlaflma
yap›ld›. Ancak, ordu komutan› Ioannes Dukas, yenilgi üzerine imparatoriçe Eudo-
kia’y› tutuklat›p manast›ra göndermifl ve prens Mihail’i tahta ç›karm›flt›. Ordu da
Diogenes’e cephe alm›flt›. Birkaç adam›yla sal›verilen imparator asilerce tutuklan-
d› ve kör edildi. Ölümü toparlanan devletin kurtulufl ümitlerini yok etti. Tahta ç›-
kan VII. Mihail Dukas, yeteneksiz bir adamd›. Devletin kötü durumu Türkler’in ifli-
ne yarad›. H›zla Anadolu’nun içlerine ilerlediler. Ekonomik kriz ç›kt›. Mihail, taht-
tan indirildi ve Nikephoros Botaniates (1078-1081) imparator oldu. Birçok darbe
giriflimini general Aleksios Komnenos engelledi. Darbeci Nikephoros Melissenos,
Türk yard›m›yla Anadolu flehirlerini yan›na çekti. fiehirlerin savunmas›n› emrinde-
ki Türklere emanet etti. Nikaia’y› (‹znik) ele geçirdi ve 1080’de orada imparator
ilan edildi. Ancak geri çekilince Türk muhaf›zlar bu flehirleri sahiplendiler. O s›ra-
da Selçuklu prenslerinden Süleyman fiah Nikaia’y› fethederek Anadolu (Rum) Sel-
çuklu Devleti’ni kurdu. Anadolu’nun Türklerce fethi, Balkanlar›n ak›nlara u¤rama-
s› ve Botaniates idaresi ekonomiyi çöküfle sarst›. Develüasyona gidildi. Dünya pi-
yasas›na hâkim olan Bizans alt›n paras›n›n de¤eri düflünce yerini Venedik dukata-
s› ve Floransa florini ald›. Aleksios Komnenos, Bizans saray›ndaki entrikalardan bi-
rine kurban gitmemek için Botaniates’i tahttan indirdi. 4 Nisan 1081’de Ayasof-
ya’da taç giydi. 

Makedonya Hanedan› Dönemi’ni Bizans imparatorunun otoritesinin tart›fl›lmazl›¤› ve ar-
d›ll›k ilkesi aç›s›ndan de¤erlendiriniz. 

KOMNENOS HANEDANI DÖNEM‹ (1081-1185)
Aleksios Komnenos, tahta ç›kt›¤›nda imparatorluk kötü yönetim yüzünden da¤›l-
maya bafllam›flt›. Peçenekler, Selçuklu Türkleri ve Normanlar sald›r›ya haz›rd›. Ye-
ni imparator masrafl› savafl finansman›n› sa¤lay›p çok cepheli savafltan kaç›nmak
zorundayd›. Kiliselerdeki alt›n ve gümüfl eflya zorla ödünç al›n›p ergitilerek alt›n ve
gümüfl para bast›r›ld›. ‹znik sultan› Süleyman ile bir bar›fl yap›ld› (Haziran 1081).
Bithynia ‘daki Drakon (Yalakdere) nehri Bizans-Selçuklu s›n›r› oldu. Aleksios, Ba-
t›’da Alman imparatoru IV. Heinrich ve Papa VII. Gregorios’u Normanlara karfl› k›fl-
k›rtmaya çal›flt›. 1081’de Venedik, ticari kapitülasyonlar karfl›l›¤›nda denizden Bi-
zans’a yard›m etmeyi kabul etti. Aleksios, orduyu güçlendirdi ve en iyi adamlar›n›
komutan atad›. 1081 yaz›nda Güney ‹talya’daki Normanlar, Dalmaçya’daki Draç
kenti üzerinden Makedonya’ya ilerleyerek Kuzey Yunanistan’› ele geçirdiler. Alek-
sios, kuvvetlerini Thessaloniki (Selanik) ‘de toplam›flt›. Bizans diplomasisi, Nor-
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man fleflerini böldü¤ünden ‹talya’ya geri çekildiler. Diplomat imparator kaybedi-
len tüm flehirleri geri ald›. 1086’da sorun ç›karan Peçeneklerden Kumanlarla ittifak
ederek kurtuldu. Bizansl›lar, ‹znik sultan›n›n iflbirli¤iyle ‹zmir’deki Çaka Bey’i al-
tetti (1093). Aleksios, 1094’de S›rplar› ve Kumanlar› durdurdu. ‹flgal alt›ndaki Ana-
dolu’yu Türklerden kurtarmak için harekete geçti. 

I. Haçl› Seferi planlar› bozdu. Disiplinsiz Haçl› birlikleri Bizans baflkentine var-
d›klar›nda Aleksios olas› bir ya¤madan korkarak ilk Haçl›lar› Anadolu’ya geçirdi.
Profesyonel Haçl› birlikleri 1096 sonunda Constantinopolis’e vard›. Aleksios, sefe-
ri amaçlar›na uydurmak istedi: anlaflmayla Haçl›lara ele geçirecekleri bölgeleri Bi-
zans’a teslim edeceklerine söz verdirdi. Bizans gemileriyle Anadolu’ya geçirilen
(1097 bahar›) Haçl›lar ‹znik’i ele geçirdiler. Frigya’ya yönelerek Dorylaion (Eskifle-
hir), Philomilion (Akflehir) ve ‹konio (Konya) üzerinden Antiokhia (Antakya)’ya
ilerlediler. Kent güçlü surlar›na ra¤men düfltü. Zaptettikleri yerleri Aleksios’a veren
Haçl›lar sayesinde Bat› Anadolu k›y›s› Bizans idaresine girdi. Ancak dini aç›dan
önemli bir kent olan Antiokhia’y› fetheden Haçl›lar sözlerini unuttu. Norman flefi
Bohemund buray› bir Haçl› prensli¤i yapt›. I. Haçl› Seferi Aleksios’un umutlar›n›
bofla ç›kard›. Onun tek hatas› 1082’de Venedik ile 1111’de Pisa ile kapitülasyon
antlaflmalar› yapmas›yd›. Bizans’› kölelefltiren ve ‹talyan devletlerine Bizans sula-
r›nda ticaret serbestîsi sa¤layan bu antlaflmalar devlet ekonomisinin kontrolünü ya-
banc› ellere geçirdi. ‹çerde yönetim iyice merkezîleflti. Thema sistemi ifllemez ha-
le geldi. Bizans ordusu yabanc› paral› askerlerin eline düfltü. Yanl›fl harcama ve sü-
rekli savafllar Bizans alt›n paras›n›n devalüasyonunu ve halka a¤›r vergiler yüklen-
mesini getirdi. Pronoia kurumu ve ba¤›fllar güçlü s›n›flar› daha da zenginlefltirdi.
Hazine ve manast›rlar›n ise aleyhinde iflledi. I. Aleksios’un halefi o¤lu II. Ioannes
(1118-1143), babas›n›n politikas›n› sürdürdü. ‹yi bir asker ve siyasetçi olan Ioan-
nes, Peçenekleri yendi (1122). 1125’den sonra Selçuklu Türklerine seferler düzen-
ledi. ‹mparator yaralan›p 1143’de ölünce yerine o¤lu I. Manuel geçti. Bu dönemde
II. Haçl› seferi gerçekleflti. Sefer Alman-Frans›z çekiflmesi, seferin kötü idaresi, zor
yol koflullar› yüzünden baflar›s›z oldu. Bizansl›lar, Venediklilerin kendi toprakla-
r›ndaki ekonomik ayr›cal›klar› suistimal etmesinden b›km›flt›. Manuel, Venedik te-
kelini k›rmak için rakip Cenova’ya (1169) ve Pisa’ya (1170) da ekonomik ayr›cal›k-
lar verdi. Ancak Bizans ekonomisi iyice kötüleflti. 

Bu arada, Manuel’in düflman› Alman imparatoru I. Friedrich, Selçuklu Sultan› I.
K›l›çarslan (1156-1193)’› Bizans’a karfl› k›flk›rtm›flt›. Manuel, güçlü bir orduyla Ana-
dolu’ya geçti. Do¤ruca Frigya’ya ilerledi. Ancak orada 17 Eylül 1176’da Türklerin
Myriakephalon’un dar geçitlerinde kurdu¤u pusuya düfltü. Büyük bir bozguna u¤-
rad›. Bu savafl Bizans’da asker ve toprak kay›plar› bir yana büyük moral bozuklu-
¤u yaratt›. Devlet, eski karizmas›n› bir daha kazanamad›. ‹mparator, politikas›n›n
ve yenilgisinin üzüntüsünden 1180’de öldü. I. Manuel’in halefi oniki yafl›ndaki o¤-
lu II. Aleksios Komnenos (1180-1183) idi. As›l iktidar Manuel’in ye¤eni Aleksios ile
Frans›z imparatoriçe Mari’deydi. Mari, yabanc› Latinleri kay›r›yor ve önemli ko-
numlara getiriyordu. Kentin bir mahallesi Ceneviz, Pisa, Venedikli tüccarlar›nd›.
Darbeci Andronikos Komnenos halk›n antipatisini ustaca kulland› (Eylül 1183).
Andronikos, iki y›ll›k idaresinde iç teflkilat› büyük bir ustal›k ve h›zla düzene sok-
tu. Merkezin aleyhindeki ve halk› ezen aristokrasiyi ezdi. Üretici s›n›f› ezen vergi-
leri hafifletti. Görevini suistimal eden memurlar› ölüm cezalar›na çarpt›rd›. Maliye
ve ticaret düzeldi. Tam bir refah devri yafland›. Andronikos’un ölümüyle Komne-
nos hanedan› sona erdi. 
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IV. Haçl› Seferi ve Latin Hâkimiyet Devri (1204-1261)
Bizans imparatorlar›, Komnenos döneminden sonra tehditlerle bafla ç›kamad›lar.
Genel kaos içinde malikâne sahibi soylular taht için savafl›yordu. 1203’deki IV.
Haçl› seferinden sonraki dönemde ülke bu s›n›f›n lehinde parçaland›. 14. yüzy›lda
bu ayr›cal›kl› s›n›f›n iktidar ve zenginli¤i halk›n tepkisine ve sosyal kargaflaya ne-
den oldu. Zay›flayan imparatorlu¤un da¤›lmas› h›zland›. ‹mparatorluk ekonomisi
de sürekli olarak bozuldu. Devlet, 7. yüzy›lda Suriye ve M›s›r’› Araplara kapt›rmak-
tan pek etkilenmemiflti. 11. yüzy›lda Anadolu’nun Selçuklulara kayb› onu derinden
sarst›. Ticaret, Thessaloniki (Selanik) gibi liman kentiyle s›n›rl› kald›. Di¤er devlet-
lerle Akdeniz ve Do¤u denizlerinde güçlü bir donanmayla rekabet edilebilecekle-
rini anlamayan imparatorlar, Venedik donanmas›n›n hizmetini ye¤lediler. Baflkent
halk› 1185’te aristokratlar›n deste¤iyle isyan etti. ‹mparator II. ‹saakios Angelos
(1185-1195), hazine aç›¤›n› kapatmak için yeni vergiler koydu. Genel hoflnutsuz-
luk yeni taht kavgalar› ç›kard›. Türklerin Anadolu’daki ilerleyifli sürmekteydi. Yeni
bir darbeyle ‹saakios’un kardefli III. Aleksios tahta ç›kt›. Ancak tahtta fazla kalama-
d› ve kaçt›. IV. Aleksios, Haçl› deste¤iyle babas› II. ‹saakios ile tahta ç›kt› (1203).
Haçl› donanmas› 1203 Haziran›nda baflkent önündeydi. Bütün Do¤u pazarlar›n›
ele geçirip Ceneviz rekabetini k›rmak isteyen Venedikliler hedefi M›s›r olan Haçl›
seferinin yönünü de¤ifltirdi. Bizansl› halk, 1204 bafl›ndaki isyanda imparatorlar› öl-
dürdü. Dukas Murçuflos, V. Aleksios ad›yla tahta ç›kt›. Latinlere kafa tutunca bafl-
kent Latinlerce istila edildi. Kent ve çevresinde bir Latin devleti kuruldu. Venedik-
li ve Frans›zlar Do¤u’nun ilk Bat›l› imparatorunu seçti. Flandre kontu Baudouin,
Ayasofya kilisesinde taç giydi. Haçl›lar halka çok büyük zulümlerle iflkence ettiler.
fiehri yak›p y›kt›lar ve ya¤malad›lar. Bizans yazarlar› Müslümanlar›n bile Bizansl›-
lara sözde din kardeflleri Bat›l› Latinler kadar eziyet etmedi¤ini yazar. Bizans ida-
resi Nikaia’da 57 y›ll›k bir sürgüne gitti. ‹mparatorluk parçaland›. Komnenos hane-
dan› Trabzon’da bir prenslik kurdu. Angelos hanedan› kuzeybat› Yunanistan (Epi-
ros)’da bir despotluk kurdu. 

Haçl› Seferini dinî nedenlerle yapan Bat›l›lar yüzy›llard›r maddî egemenli¤i
elinde tutan Bizans’› ya¤ma derdine düfltüler. Baflkentin bölgelerini paylaflt›lar. La-
tin imparator yar›s›ndan fazlas›n›; Venedik Ayasofya kilisesiyle kalan›n› ald›. Latin
bir rahip Bizans patri¤i oldu. ‹mparatorluk, Bat›’daki gibi feodal devletçiklere bö-
lündü. Bizansl›lar, Constantinopolis’e dönebilmek için 57 y›l bekledi. 1262’de Mi-
hail Palaiologos’un birlikleri kenti ele geçirdi. Mihail (1261-1282) de A¤ustos’da tö-
renle flehre girerek patrik Arsenios’un elinden taç giydi. O¤lu Andronikos’u ortak
imparator ilan etti ve Palaiologos hanedan›n› kurdu. 

PALAIOLOGOS HANEDANI DÖNEM‹ VE ÇÖKÜfi 
(1261-1453)
Palaiologos Hanedan› Dönemi, edebiyat ve sanat›n yükselifli yan›nda içerde ve d›-
flarda savafllarla dolu son bir ç›rp›n›fl›n hikâyesidir. VIII. Mihail Palaiologos (1261-
1282), boyutlar› iyice ufalm›fl yeni bir devlet kurmufltu. Devlet arazisi, Anadolu’nun
kuzeybat›s›, Trakya, Makedonya’n›n bir bölümü, Thessaloniki ve kuzey Ege adala-
r›yla Çanakkale ve Karadeniz Bo¤azlar› ile s›n›rlanm›flt›. Bizans devleti, Epiros Des-
potlu¤unu ele geçirmiflti. K›smen Mora’ya sahipti. Anadolu’da Türkler, Balkan-
lar’da Bulgarlar ve S›rplar kuvvetlenirken Bizansl›lar birleflemiyordu: Trabzon Rum
devleti hâlâ merkezden ba¤›ms›zd›. Ege’de Venedik, Karadeniz’de Cenova ege-
menli¤i sürüyordu. ‹mparatorlu¤un sonunu baflkentin Osmanl› Türklerinin eline
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düflüflü de¤il, aç gözlü Latinler haz›rlad›. VIII. Mihail’in cesareti ve diplomatik de-
has› büyük bir tehlikeyi önledi. Sicilya’n›n Norman kral› Manfred’in Bizans’a dö-
nük h›rslar› vard›. Manfred, 1266’da, Papa VI. Clement’in Sicilya Kral› ilan etti¤i
Charles d’Anjou taraf›ndan öldürüldü. Charles, Manfred’in politikas›n› sürdürdü.
VIII. Mihail, Papa’ya deste¤i karfl›l›¤›nda Kiliselerin birleflmesi için görüflmeyi tek-
lif etti. Bu teklif Papa’ya çok cazip göründü. 1274’de Mihail, Bizans karfl›t› koalis-
yona ra¤men Anjou’nun ordular›n› bozguna u¤ratt›. Mihail Palaiologos, Türk istila-
s›n› görmedi. Türkler geçici seferlerle yetinse de Bizans s›n›rlar›n›n zay›fl›¤›n› an-
lam›fllard›. Bizans’›n di¤er düflman› S›rplard›. VIII. Mihail’in halefi o¤lu IX. Mihail
(1284-1329) idi. Onun ölümünden sonra imparator olan II. Andronikos, ‹oannis
Kantakuzinos’un deste¤iyle baflkenti zapt ederek taç giyen asi torunu III. Androni-
kos ile mücadele etti (1328). III. Andronikos taç giydi¤inde devlet ifllerini dostu
Kantakuzinos’a emanet etti. 1341’de ölen III. Andronikos veliaht belirlememiflti.
Yeni varis, dokuz yafl›ndaki V. ‹oannis Palaiologos idi. Kantakuzinos, niyabeti im-
paratoriçe Anna’ya b›raksa da iç savafl ç›kt›. Sonunda taraflar anlafl›p idareyi ortak-
lafla devrald›lar. Bu arada S›rp kral› Stefan Duflan Thessaloniki’ye yürümüfl, Bulgar-
lar kuzey s›n›r›na asker y›¤m›flt›. Arada bir Rumeli’ye geçen Türk ak›nc›lar Trak-
ya’ya sald›r›yordu. Kantakuzinos’un S›rplara karfl› müttefiki Ayd›no¤lu Umur Bey
idi. Ama bu küçük ordu Trakya’y› ya¤malamak isteyen disiplinsiz askerlerden olu-
fluyordu. Kantakuzinos, 1345’de Orhan Bey ile ittifak yaparak k›z› Theodora’y› ge-
lin verdi. 1347’de baflkente girerek taç giydi. Taht naibesi Anna ile anlaflt›. Bu an-
laflmayla iç savafl sona erdi.

Bizans’daki iç savafltan en kârl› ç›kan Osmanl›lard›. Kantakuzinos, ödeme yap-
mak için kiliselerden de¤erli eflya toplad›¤› Osmanl› birliklerine paras› yetmeyince
onlara Gelibolu’da bir üs sa¤lad›. Süleyman Pafla, y›k›k Çimpe kalesini onarmak
için askerleriyle Kallipolis (Gelibolu) yar›madas›na geçti. 1354’de tüm Trakya’da
çok fliddetli bir deprem oldu. fiehir, kasaba ve köyler y›k›ld›. Süleyman Pafla, yeni
yerleflim alanlar› arayan Türkmen gruplar›n› Rumeli’ye geçirdi. Sakinlerinin terk et-
ti¤i Kallipolis flehrine yerlefltirdi. VI. Ioannis, 15 Haziran 1383’de ölünce V. Ioannis
Palaiologos imparator oldu. Bu arada Süleyman Pafla’n›n ordular› Trakya’da ilerle-
di. V. Ioannis, Bat›’dan yard›m alabilmek için Papa’ya Ortodoks ve Katolik Kilise-
lerini birlefltirmeyi vaadetti. Bunun için ‹talya’ya giden imparator, Çirmen savafl›n›n
(1371) ma¤lup S›rp prensleri gibi sultan I. Murad’›n vassal› oldu.Ioannes, 1376’da
o¤lu IV. Andronikos taraf›ndan tahttan indirildi¤inde sultan›n yard›m›yla taht›n› ge-
ri ald› (1379). Vassall›k statüsü gere¤i o¤lu Manuel’i I. Bayezid’in saray›na rehin
gönderdi. Bu itaatkâr tav›r, Bizans’›n Osmanl› politikas›n›n mihenk tafl›n› olufltur-
du. V. Ioannis, 1391’de öldü. Ayn› y›l Manuel taç giydi. ‹lk y›llar›ndaki uysal poli-
tikas› sonra de¤iflti. Manuel, Osmanl›lara karfl› Avrupal› hükümdarlara yaklaflt›. I.
Bayezid’in tepkisi Constantinopolis’i, 1394’de ablukaya almak oldu. Manuel,
1399’da taht› VII. Ioannis’e emanet edip askerî yard›m için Bat› Avrupa’ya gitti.
1402’de Osmanl› kuvvetleri Ankara Savafl›’nda Timur’a yenildi¤inde flartlar aniden
de¤iflti. Bayezid’in o¤ullar› durumlar›n› güçlendirmek için Venedik ve Bizans’tan
yard›m istediler. En büyük flehzade Süleyman Çelebi (1403-1411) Venedik, Cene-
viz, Rodos flövalyeleri ve Bizans’a birçok toprak ba¤›fl› yapt›¤› bir bar›fl antlaflmas›
imzalad›. VII. Ioannis bundan faydalanarak Marmara Denizi’nin Avrupa k›y›s›yla
Thessaloniki’yi tekrar Bizans topraklar›na katt›. II. Manuel, 1403’de Bat›’dan dö-
nünce I. Mehmet Çelebi (1413-1421) Bizans ile dostane iliflkiler kurdu. Bu iliflkiler
II. Murad (1421-1451) döneminde bozuldu. II. Manuel, idareyi o¤lu VIII. Ioannis’e
devretmiflti. VIII. Ioannis’in içinde bulundu¤u Osmanl› karfl›t› savafl yanl›lar› I. Ba-
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yezid’in Bizans’da rehin tutulan o¤lu Düzmece Mustafa’y› serbest b›rakt›. II. Mu-
rad, amcas›n› güç bela saf d›fl› etti. 1422’de Constantinopolis’i kuflatt› ancak bafla-
r›l› olamad›. 1424’de yeni bir bar›fl anlaflmas› imzaland›. Bizans tekrar tazminat
ödeyen vassal devlet oldu. Filozof imparator olarak tan›nan II. Manuel, 1425’de öl-
dü. II. Manuel’in yerine o¤lu VIII. Ioannis geçti ve 1448’e kadar tahtta kald›.
1423’den beri Osmanl› kuflatmas› alt›ndaki Thessaloniki düfltü (1430). Böylece Bi-
zans ‹mparatorlu¤u, Constantinopolis ve civar›yla Mora’ya s›k›fl›p kald›. ‹mparator-
lu¤un varl›¤› baflkentin kara surlar›na ve Mora’n›n korunmas›na ba¤l›yd›. VIII. Io-
annis ve Mora’daki kardeflleri Korinth geçidindeki Heksamilion (Germehisar) su-
runu güçlendirdi. ‹mparator, Do¤u-Bat› kiliselerinin Papa’n›n otoritesi alt›nda ye-
niden birleflmesini (union) savunuyordu. Papa IV. Eugenius, Ferrarra’da bir konsil
toplay›nca bizzat kat›ld›. 

Ortodoks ve Katolik mezhepleri Ortodoks temsilcilerin tavizleriyle 1439’da uz-
laflt›. Birlik güya yeniden sa¤land›. ‹mparator, baflkentteki ruhban s›n›f›nca protes-
to edildi. Bu arada Macar ve S›rplar›n idaresindeki Haçl› ordusu Balkanlar› geçe-
rek Nifl önünde Osmanl› ordular›n› yenerek Varna’ya ulaflm›flt›. II. Murad, 1444’de
Varna Savafl›’nda Haçl›lar› yenince VIII. Ioannis’in kurtulufl umutlar› yok oldu. Sul-
tan, Varna’dan Mora’ya yürüdü. Bizans ordusunu Heksamilion surunun güneyine
püskürttü. 1448’de Osmanl›lar II. Kosova savafl›nda Haçl›lar› yenince Bizans çare-
siz kald›. Ioannis, k›sa süre sonra öldü. Union karfl›tlar› kardefli Demetrios’u des-
tekliyordu. Naibe imparatoriçe Helena Constantinus’u tutuyordu. ‹ki kardefl anne-
leri Helena’n›n gayretiyle sultan›n arabuluculu¤una baflvurdu. Sultan, Konstanti-
nos’un tahta geçmesini onaylad› (1449). Kaderin garip bir cilvesidir ki son impara-
tor ilk imparatorla ayn› ad› tafl›yordu. 

XI. Konstantinos, II. Murad’›n 1451’de ölümünden ve II. Mehmed’in tecrübe-
sizli¤inden yararlanmak istedi. II. Mehmed’i Bizans baflkentinde rehin olan flehza-
de Orhan’› serbest b›rakmakla tehdit etti. II. Mehmed, Bizans baflkentine yürüdü.
Elçilerle hediyeler gönderen imparator kuflatmay› engelleyemedi. Nisan 1453’de
bafllayan son kuflatmada kentin savunmas›na Bat›’n›n deste¤ini sa¤lamak için Bi-
zans kilisesinin Roma’ya ba¤l›l›¤›n› ilan ettiyse de sonuç alamad›. Savafl›n ak›beti
belliydi. Teslimiyeti halinde sayg› görebilecekken direnmeyi seçti. 
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Bizans baflkenti
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Teslime yanaflmayan son Bizans imparatoru, 29 May›s 1453’te surlar› aflan Os-
manl› askerleriyle çarp›fl›rken öldürüldü. Cesedinin bulunup bulunmad›¤› hala tar-
t›fl›lmaktad›r. Kaynaklar sadece imparatorlar›n giyebildi¤i k›rm›z› çizmelerinden ta-
n›nan cesedinin ölü askerlerin aras›nda bulundu¤unu yazar. Ortodoks kilisesi
Constantinus’u flehit ve aziz ilan etti. Yunanl›lar ve Rumlar onu mermerleflmifl im-
parator olarak anar. Bir gün canlanarak imparatorlu¤u yeniden kurup Türkleri ‹s-
tanbul’dan ataca¤›na inan›rlar. Bizans baflkentinin fethi Bat›l› tarihçilerce bir fela-
ket olarak nitelendirilse de IV. Haçl› seferinde tahrip edilen kent fetihten sonra ye-
niden do¤du. ‹yice azalan nüfusu yüzünden dul bir kraliçeye benzetilen eski Bi-
zans baflkenti, II. Mehmed’in emriyle yeniden imar edildi. Anadolu’dan getirilen
halk ve dönmesine izin verilen bir k›s›m eski ahaliyle yeniden canland›. 

Bizans ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünün Osmanl› ilerleyifli d›fl›ndaki politik, ekonomik ne-
denlerini de¤erlendiriniz.

B‹ZANS UYGARLI⁄I VE SANATI

Bizans uygarl›¤›n›n ve sanat›n›n genel özelliklerini ö¤reneceksiniz. 

4. yüzy›ldan 15. yüzy›la kadar Do¤u Hristiyanl›¤›’n›n kutbu olan Bizans kültürü ve
uygarl›¤›, imparatorlu¤un baflkentinin Byzantion’a tafl›nmas›yla birlikte zengin ve
köklü Ön Asya ve Anadolu kültürlerinden etkilenmifltir. Bizans sanat› ise, büyük
ölçüde Roma ve Yunan sanat› ile iliflkili bir sanatt›r. Ancak bu sanat hristiyanl›¤›n
hizmetinde olmufl ve bu dinin be¤eni ve tercihlerinin izlerini tafl›m›flt›r.

Devlet Yönetimi
Bizans ‹mparatorlu¤u, fiilen ve hukuken bütün iktidar›n kayna¤› ve oda¤› impara-
tor olan monarflik bir idari yap›ya sahipti. ‹mparatorun Tanr›’n›n iradesiyle bu ma-
kama seçilmifl bir kifli oldu¤una inan›l›rd›. Hristiyanl›¤›n resmi din olarak kabul edil-
mesinden sonra Constantinopolis patri¤i imparatora ço¤unlukla Ayasofya’da taç
giydiriyordu. ‹mparator kilisenin koruyucusu ve ortodokslu¤un savunucusuydu. 

‹mparatorlukta idari örgüt merkez ve eyaletler olmak üzere ikiye ayr›lm›flt›r.
Merkez örgütü, saray memurlar› ile sivil ve askeri memurlardan meydana gelen bir
memurlar aristokrasisinin elinde bulunuyordu. Merkez örgütünde en önemli kuru-
luflu, Roma senatosu örnek alarak kurulmufl olan senato oluflturmaktayd›. Ayr›ca,
imparatora daha yak›n olan Hagion Konsistorion (Kutsal fiura) bir çeflit saray flu-
ras› görevini yürütüyordu.

Taflra örgütü Heracleius ve halefleri zaman›nda önemli de¤iflikliklere u¤ram›fl
ve thema ad› verilen askeri idare bölgeleri kurulmufltur. Her theman›n bafl›nda
strategos ad› verilen bir çeflit askeri valiler bulunmaktayd›.

Hukuk
Adalet örgütünün bafl› imparatordu ve yaln›z onun ad›na adalet da¤›t›labilirdi. 14.
yüzy›l›n bafllar›na kadar en yüksek mahkeme imparatorun baflkanl›k etti¤i mahke-
meydi. Üyeleri yüksek memurlardan seçilirdi. Bunun d›fl›nda yüksek daire baflkan-
lar›n›n yönettikleri mahkemeler ve kentlerde ilk mahkemeler bulunuyordu.
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Edebiyat
Bizans edebiyat›, ilk zamanlar Antik edebiyat›n devam› niteli¤indedir. Hristiyanl›-
¤›n devlet dini olarak kabul edilmesinden sonra bile eski pagan edebiyat devam
etmifltir. Ancak Hristiyan düflüncesi hemen sonra edebiyatta da a¤›rl›¤›n› hissettir-
mifltir. fieklen eskiye ba¤l› kal›nsa da ruhen Hristiyan bir edebiyat idi. Bizans ya-
zarlar›n›n ço¤unda Kutsal Kitap (Kitab-› Mukaddes) ’›n bilinmesi, Antik eserlerin
bilinmesi kadar önemli say›l›rd›. I. Justinianus devri, Bizans edebiyat›n›n en parlak
dönemidir. Baflkent Constantinopolis baflta olmak üzere Anadolu, Suriye, Filistin
ve M›s›r’daki kentlerde de edebi bir canl›l›k vard›. Tarih, hukuk, bilim ve teknolo-
ji Bizans fliirine konu oluyor ve her tür nesir fliire çevriliyordu. Önemli Bizans fla-
irleri aras›nda Nannos, Romanos, Musaios, Patrik Sergios say›labilir. 7. Yüzy›l›n or-
talar›ndan itibaren Bizans edebiyat› bir duraklamaya girmifltir. Özellikle ikonok-
lasm hareketi kutsal resimlerin yan› s›ra bilimsel ve edebi faaliyetlerin durmas›na
neden olmufltur. Bu dönemin özelli¤i ço¤unlukla din adamlar›n›n yazm›fl oldu¤u
fliirlerde dinî temalar›n ifllenmesidir. Ayr›ca paganlarca flehit edilmifl azizlerin bi-
yografileri de bu dönemde oldukça yo¤un ifllenen konular aras›ndad›r. Bizans’›n
ilk kad›n flairi Kasia bu dönemde yaflam›flt›r. Constantinopolis Üniversitesi’nin ye-
niden kurulmas› (863) iki yüzy›ll›k bir duraklama devresini bitirerek yeni ve par-
lak dönemi bafllatm›flt›r. Antik dönem ve Bizans devri eserleri toplanarak incelen-
mifl ve özetlerinden oluflan ansiklopediler haz›rlanm›flt›r. Bunun en önemli örne¤i
Suidas’d›r. Bu dönemde ayr›ca milli destanlar, epigramlar, ilahiler, manzum eserler
kaleme al›nm›flt›r. 12. yüzy›la gelindi¤inde halk dilinde yaz›lm›fl didaktik, satirik, li-
rik fliirlerin yan› s›ra atasözleri ve hikayeler yaz›lmaya bafllanm›flt›r. Di¤er yandan
antik Grek mitolojisi halk edebiyat›na hakim olmufltur.

E¤itim ve Ö¤retim
Daha çok erkek çocuklar›n okula gönderildi¤i Bizans ‹mparatorlu¤u’nda e¤itim
yayg›n de¤ildi. Sivil, asker, din görevlileri ile büyük toprak sahipleri ve zengin tüc-
carlar›n çocuklar›n›n tercih edildi¤i ortaö¤retimde antik Yunan yazarlar›n›n metin-
leri okutuluyordu. 

Constantinopolis’in yeni baflkent olmas›ndan sonra imparatorlu¤un çeflitli böl-
gelerinden, özellikle Atina, M›s›r ve Suriye’den gelen bilginler baflkenti bir bilim
merkezi haline getirmifllerdi. Baflkentteki ilk yüksekokul veya üniversite II. The-
odosius taraf›ndan kurulmufltu. ‹mparator Justinianus döneminde üniversite e¤iti-
mine önem verilmifl, ancak ondan sonra üniversite zay›flamaya bafllam›fl ve Pho-
kas taraf›ndan da kapat›lm›flt›r.

9. yüzy›lda Bizans uygarl›¤› büyük bir düflünsel ve sanatsal bir hamle yapm›fl-
t›r. ‹mparator III. Mihail ve day›s› Bardas, Constantinopolis Üniversitesi’ni yeniden
açm›fl (863), kürsülerini ünlü bilginlere teslim ederek bu kurumun tüm do¤u dün-
yas›n›n çok önemli bir kültür merkezî haline gelmesini sa¤lam›fllard›r. Magnaura
saray›n›n çat›s› alt›nda bulunan bu üniversite, dinî ba¤nazl›¤a karfl› özgür düflün-
cenin yuvas› oldu. Dini inançlarla ilgili bir amaç gözetmedi¤i gibi ö¤retimini din-
sel-bilimsel tart›flmalara da endekslemeyen üniversite laik, din d›fl› ve hatta putpe-
rest olarak nitelendirilebilir. Bu kurumda inceleme ve aç›klamalarda bulunan âlim-
ler kilise mensuplar› de¤il, antik düflünce üstatlar›, Yunanistan’dan gelen filozof ve
flairlerdi. Hellenizm, üniversite çat›s› alt›nda yeniden do¤uyor ve güçleniyordu. Bil-
gilerinin derinli¤i ve çal›flma alanlar›n›n geniflli¤i ile herkesi hayran b›rakan âlim-
ler, sonralar› ‹talya ve Fransa’daki Rönesans’› yaratacak olan büyük hümanistlerin
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öncülleridir. Constantinopolis, bilimsel olarak barbar Bat›’dan befl yüzy›l ilerdeydi.
Grek kültürünün bu geliflmesi, kiliseyi rahats›z ediyor ve ortodoks kilise, filozof
Leon, Fotios ya da Patrik ‹oannis gibi derin bilginlere fleytan›n uflaklar› gözüyle ba-
k›yordu. Kilise bilginleri de Studion manast›r›nda toplanarak Magnaura okulu-
nunkine taban tabana z›t ideallerden ilham alan ikinci bir üniversite kurdular. Bu
üniversite, insanî bilgi dallar›n› Hristiyan bir görüflle gelifltirerek ö¤rencilerine dok-
trinlerini ö¤retiyordu. Azizlerin yaflam öykülerini konu alan büyük eserler (Hagi-
ografi) bu devirde bu manast›rda yaz›ld›. Bu arada Kasia ad›nda güzelli¤iyle ün
salm›fl genç bir kad›n, din d›fl› fliirleriyle herkesi büyülerken Studionlu keflifller, ba-
flar›l› dini fliirler yaz›yorlard›. Bizansl› bilginlerin ve sanatç›lar›n merak, anlama ve
sempati duygusu, komflu uygarl›klar› da incelemeye yöneltiyordu. Ba¤dat halifesi-
nin saray› Bizansl› sanatç›lara esin kayna¤› olan ve zaman zaman rekabet ettikleri
bir merkezdi. ‹mparatorlukla hilafetin karfl› karfl›ya geldi¤i savafllar›n önemi yoktu.
‹ki uygarl›k, birbirlerine gösterebilecekleri en orijinal yarat›mlar› paylafl›yor ve kar-
fl›l›kl› hayranl›k duygusu, genifl ve yüce bir hoflgörü havas› oluflturuyordu. 

Sanat
Bizans sanat›, Do¤u Akdeniz çevresinde yer alan topluluklar›n, hristiyan inanc›
içinde meydana getirdikleri bir sanatt›r ve ana kayna¤› Anadolu topraklar›d›r. Bu
sanat›n özü Anadolu sanat›d›r. Makedonya, Yunanistan, Suriye M›s›r ve Kuzey Af-
rika’daki Bizans eserleri, eyalet sanat› örnekleridir.

4. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Hristiyanl›¤›n serbest bir din olmas›yla 4. ve 5. yüzy›l-
larda Bizans sanat› bir geçifl süreci yaflam›fl ve Yunan -Roma dünyas›n›n gelenek-
lerini yeni inanca uyarlamaya çal›flm›flt›r. Bu dönemin eserleri biçim ve süsleme
bak›m›ndan Eskiça¤ Roma sanat›na ba¤l›d›r. Bu nedenle Bizans sanat›n›n bafllan-
g›c› kesin bir çizgi ile ayr›lamaz ilk yüzy›llar›n sanat›na Erken Hristiyan Sanat› da
denir. Bizans sanat› birbirinden farkl› özellikleri olan dönemlere ayr›l›r: 

1. Erken Bizans Dönemi Sanat›: 5. yüzy›l›n sonlar›ndan ikonoklasm hareketi-
nin bafllad›¤› 726 y›l›na kadar devam eder. Bu dönemde Hellenistik ve Ro-
ma sanat› özellikleri Bizans sanat› üzerinde etkili olmufltur. Ayr›ca Yak›ndo-
¤u’nun sanat ve estetik zevkleri de sanata s›zm›flt›r.

2. ‹konoklasm Dönemi Sanat›: Bu dönemde (726-842) tasvir yasa¤› vard›r. Di-
ni resimler yasaklanm›fl ve tahrip edilmifltir. Tamamen bezemeye dayanan
ve dini olmayan sanat anlay›fl› hakimdir. 

3. Orta Bizans Dönemi Sanat›: Bizans sanat›n›n kendine özgü karakterini bul-
du¤u dönemdir (842-1204). ‹slam uygarl›¤› ile beraber, ‹lkça¤’›n bilgi ve Do-
¤u’nun sanat zevkini egemen k›ld›klar› bir dönemdir. 

4. Son Dönem Bizans Sanat›: 1261’den 1453’e kadarki son eserlerin verildi¤i
dönemdir.

Erken H›ristiyan sanat› ‹sa ve azizlerin tasvirinden sak›nm›flt›. Bu sanat kendini
sembolik temsil ile s›n›rlam›flt›. Bunun nedeni muhtemelen putlara tap›nmay› ya-
sak eden Musa peygamberin ö¤retisinden kaynaklanmaktayd›. Ancak yavafl yavafl
ve özellikle imparator I. Constantinus ile birlikte dini resimler kabul edilmeye bafl-
lam›flt›r. ‹konalar›n aziz ve rölik kültlerini teflvik eden eski gelenekten kaynaklan-
d›¤› görülmektedir. Hristiyan inanc›nda azizler, insanlarla tanr› aras›nda bir arac› ifl-
levi görmeye bafllam›flt›r: Azizler, koruyup gözeten olarak ifllev görmüfltür. Hristi-
yanl›¤›n ilk zamanlar›nda bile insanlar›n her an güçlü bir azizin yan›nda olmas›n›n
imkâns›zl›¤› düflünülürse aziz tasvirlerinin neden önem kazand›¤› kendili¤inden
anlafl›l›r. Azizle ba¤daflt›r›lan rölikler ve onlar› betimleyen resimler, azizle irtibata
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geçmeyi sa¤layan bir araç olarak görülmüfltür. ‹konalar›n yüceltilmesi Neoplatonist
düflünceden de beslenmifltir. Bu felsefi sisteme göre çevremizde gördü¤ümüz dün-
ya gerçe¤in bir kopyas› ve yans›mas›d›r. Tanr›n›n ya da bir azizin resmi orijinal de-
¤ildir, ancak orijinal olan›n bir yans›mas›d›r ve bu nedenle gördü¤ümüz herhangi
bir fley kadar da gerçektir. Böylece, inananlar›n gözünde bir ikona kendine ait güç-
lere sahip olmufl olmal›d›r. ‹konalara tap›nmak bafllarda bireysel düzeydeyken çok
geçmeden cemaatin ortak tap›n›m›n›n bir parças› haline geldi. Bu adetler en çok
Suriye ve M›s›r’›n sanatsal geleneklerine benzemekteydi. Özellikle 6. ve 7. yüzy›l-
larda ikona tap›n›m› yayg›n bir hal ald›. II. Justinianus, bast›rd›¤› sikkelerde ilk kez
‹sa figürüne yer veren imparator oldu. 

Quinisextum konsili (691-92) ‹sa’n›n sembolik tasvirini yasaklam›flt› ve asl› gibi
resmedilmesini istemiflti. ‹kona kültlerinin geliflimine karfl› duranlar hep olmufltu,
fakat bu karfl›tl›k konsilin topland›¤› döneme kadar hep suskun kalm›flt›. ‹konok-
last hükümdarlar› barbar saymak yanl›fl olur. Bununla birlikte, kendilerini hayran-
l›k uyand›ran dinî sanat eserlerini yok etmekle suçlayan has›mlar›n›n iddialar›ndan
biri budur. Suçlama, hakl›ysa da bunlar›n yerine ço¤u zaman yenileri konulmufl-
tur. Vlaherna Kilisesi V. Constantinus taraf›ndan a¤aç, her çeflit kufl ve hayvan re-
simleriyle süslenmiflti. Bunlar›, içinde bal›kç›l kufllar›n›n, kargalar›n ve tavus kuflla-
r›n›n birbirine kar›flt›¤› sarmafl›ktan kenar nak›fllar› çerçeveliyordu. Kiliselerin için-
de bile genel yaflant› sahnelerine, manzaralar›, flenlikleri, hayvanlar› temsil eden
mozaik ve resimlere dokunulmam›flt›r. ‹konoklastlar›n yasaklad›klar› ve yok ettik-
leri Tanr›’y›, Meryem’i ve azizleri somutlaflt›ran resimlerdir. 

Hellenistik Alexandreia (‹skenderiye) geleneklerine ve antikiteye dönen bu ye-
ni ikonoklast sanat›n temalar› aras›nda dinî motifler, halk hikâyelerinden sahneler
ve hatta portreler vard›. Constantinus’un izinden giden Theophilos, kilise mensup-
lar›n›n itiraz›na ra¤men, kutsal mozaikler yerine zevkli bir gerçekçilik ve hayat ifa-
desi tafl›yan hayvan resimlerini koydu. Büyük bani Theophilos, do¤an›n taklit edil-
di¤i Büyük Saray’›n duvarlar› içinde bir s›ra ihtiflaml› yap›lar bina ettirdi. Duvarlar›
mermer kaplanm›fl ve kubbesi bütünüyle alt›n yald›zl› muazzam bir taht salonu,
ayn› biçimde süslenmifl bir kapal› teras, etraf› sütunlarla çevrili genifl bir avlu. Bu
avludan, ortas›nda alt›nla süslenmifl gümüfl çemberli tunçtan büyük bir flad›rvanl›
havuzun bulundu¤u meydana iniliyordu. Bu harika mekan›n etraf›na bir tiyatroya
benzeten basamaklar yap›lm›flt›. Görkemli dekoruyla bu tiyatro, muhteflem flenlik-
lerin yap›labilece¤i genifllikteydi. Hipodromdaki hizipler, alt›n koflum tak›mlar›yla
kaplanm›fl atlar›n›, getirip imparatora burada takdim ederlerdi. A¤›r meflalelerle ya-
p›lan flenlik dans› burada yap›l›rd›. ‹mparator, mücevherlerle kapl› bir taht üzerine
oturarak törene baflkanl›k ederdi. Bu taht›n üzerinde dört yeflil mermer sütunun ta-
fl›d›¤› bir kubbe yükselirdi. Etrafta birbiri ard›nca salonlar vard›. Duvar resimleri za-
fer an›lar›n› tasvir eden Aflk Salonu, pembe mermerden sütunlar› ve yan duvarla-
r›ndaki hayvan resimleri ile ‹nci Salonu, alt›n bir kubbenin örttü¤ü yatak odas›;
bahçelerde bunlar kadar muhteflem binalar. Bu köflkleri döflenmesinde kullan›lan
kuyumculuk öyle kusursuz, zengin ve ince bir seviyeye eriflmiflti ki, 14. yüzy›l sa-
natç›lar›ndan Floransal› Cellini’nin ince sanat› bile bunu aflamam›flt›r. Üstleri alt›n
kufllarla dolu kesme alt›ndan a¤açlar, alt›n çekmeceler, alt›ndan aslanlar, alt›ndan
yap›lm›fl efsane hayvanlar› ve hatta alt›ndan yap›lm›fl orglar bu yap›lar› süslerdi. 

‹konoklast hükümdarlar›n mimaride ve süsleme sanatlar› alan›nda efl de¤eri I.
Justinianus devridir. ‹konoklastlar›n dinî sanat› kötü görüp yok ettikleri söylemek
do¤ru de¤ildir. Dinî sanat› sadece gözler önüne sermek istememifllerdir. Örne¤in,
kitaplardaki tezhiplere ve resimlere dokunmam›fllard›r. Böylece keflifllerin faaliye-

2519.  Ünite  -  Do¤u Roma (Bizans)  Tar ih i  ve  Uygar l ›¤ ›  (4 .  -15.  Yüzy › l lar )



ti, elyazmas› kitaplar›n resimlenmesi ve tezhibiyle s›n›rl› kalm›flt›r. Chloudos’un ‹la-
hi Kitab› buna güzel bir örnektir. Halk›n anlayaca¤› sadelikte ve heyecan verici bir
gerçekçilikle sihir ve hayat dolu iki yüzden fazla kompozisyonu kapsayan bu eser,
Tevrat ve ‹ncil’in sahneleriyle süslenmifltir. 

‹konoklasm hareketi, birçok eseri yok etmifl olsa da Bizans esteti¤ini yeni ara-
y›fllara yöneltmifltir. Bizans sanat›n› flekilcilikten kurtarm›flt›. Dini sanat›n bofllu¤u,
din d›fl› antik dünyadan ve do¤adan ilham alan, gerçekçi bir sanatla doldurulacak-
t›. Yeni ifade yolunu arayan bu sanat, mücadele içinde gençleflti. 

Mimarî 
Bizans mimarisi, 4. ve 5. yüzy›llarda Hellen ve Roma kültürünün yeni bir yorumu
olarak Anadolu’da do¤mufl ve Constantinopolis’te geliflmifltir. Bizans mimarisi, ilk
olarak Arap mimarîsinden faydalanm›fl ve bu bilgiyi yorumlayarak kendi amaçlar›-
na uydurmufltur. Do¤u mimarl›¤›n›n etkisi alt›nda geliflen Bizans mimarisi, bir tu¤-
la mimarisidir. Ayr›ca malzeme olarak tafl, bazen tafl ve tu¤la birlikte (almafl›k) kul-
lan›lm›flt›r. 

Hellenistik ve Roma döneminde bir toplant› mekân› olan bazilika, aç›k pazar›
ve mahkemesi bulunan büyük salonlard›. Ticari anlaflmazl›klar› çözen hâkimin ye-
rine ‹sa’n›n konmas›yla hristiyanlaflt›r›larak kiliseye dönüfltürülmüfltür. Bazilika
fleklindeki kilise, uzun bir yap›d›r. Do¤u ucunda yar›m yuvarlak bir flekilde d›flar›
taflan, toplant› ya da ayinin yöneticisinin durdu¤u apsis ad› verilen yar›m daireli bofl-
luk vard›r. Apsisin önünde ise koro alan› bulunmaktad›r. Bat› ucunda ise, narteks ad›
verilen bir hol bulunur. Narteksin iki yan›ndaki merdivenlerden yan neflerin üzerin-
de uzanan ve kad›nlara ait olan galerilere ç›k›l›r. Bir bazilikan›n üstü çift meyilli ve
kiremit kapl› ahflap bir çat› ile örtülü olurdu. Bu basit ve sade kilise tipi; Erken Hris-
tiyanl›k ve Erken Bizans sanat›nda çok tutulmufl ve birçok örnek verilmifltir. 

‹talya, Anadolu, Yunanistan, M›s›r, Filistin ve Suriye’de yap›lan bazilikalar›n bir-
ço¤u günümüze kadar gelebilmifltir. 6. yüzy›lda bazilikalar›n üzeri tonoz kemerler
ya da kubbelerle örtülmüfltür. Kubbeli bazilikalar›n en görkemli örne¤i Hagia Sop-
hia (Ayasofya) kilisesidir. Bu eser dikdörtgen plân üzerine oturmufltur. Bunun ba-
t›s›na yerlefltirilen narteks, yani girifl bölümü vard›r. Narteksin önüne de bir atrium
(iç avlu) gelmifltir. Ayasofya’n›n d›fl yüzeyindeki tu¤lalar› s›val›d›r. Yine tu¤la ile
örülen kubbeler kurflunla kapl›d›r. ‹ç duvarlar, payandalar ve zemin çeflitli mer-
merlerle; tonoz ve kubbeler ise mozaiklerle kaplanm›flt›r. 1453’den sonra cami ola-
rak kullan›lan Hagia Sophia (Ayasofya), 1933’ten sonra müze hâline getirilmifltir.

Ahflap örtülü ve kubbeli bazilika kiliselerden sonra, Bizans mimarl›¤›n›n ikinci
kilise tipi haç plânl› olanlard›r. 8. yüzy›ldan sonra bu kiliseler kare plânl›d›r. Kare-
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nin ortas›nda dört fil aya¤› üzerinde bir kubbe oturtulmaktad›r. Kubbenin a¤›rl›¤›
da dört taraftan, eksenleri birbirine dikey olan beflik kemerle karfl›lanmaktad›r. Bu
kubbe ve kemer sistemi zemine yans›t›ld›¤›ndan, dört kolu birbirine eflit bir haç
(Yunan haç›) oluflmaktad›r. Ortada yer alan ana kubbe d›fl›nda, dört kol üzerine de
kubbeler konarak say› befle ç›kar›lm›flt›r. Do¤uda bir apsis, bat›da ise narteks bu-
lunur. Haç plânl› kiliseler, baflta baflkent olmak üzere Anadolu’nun birçok yerinde
yap›lm›flt›r. 

Bizans dönemi sivil ve askerî mimarî örneklerine baflkentte ve Anadolu’nun
birçok yerinde rastlanabilir. fiehirlerin etraf›n› çevreleyen surlar, kaleler, çeflitli sa-
raylar, su kemerleri, köprüler, yer alt› yollan, direkli caddeler, üzeri kapal› ya da
aç›k sarn›çlar örnek olarak gösterilebilir. Bugün de ‹stanbul’daki surlar, Tekfur Sa-
ray›, Chora Manast›r›(Kariye Camii), Pantakrator Manast›r› (Zeyrek Camii), Yereba-
tan ve Binbirdirek sarn›çlar›, Valens Su Kemeri (Bozdo¤an Kemeri), Çukurbostan
Aç›k Sarn›c›, Dikilitafl, Çemberlitafl Bizans mimarîsinin dev boyutlu yap›lar›ndan-
d›r. Edirne’deki Adrianapolis Kalesi, Gebze’deki Eskihisar Kalesi, Malatya’daki Ka-
ramana¤a Köprüsü, Amasra Kalesi, ‹zmir’deki Laskarisler Saray›, Side ve Efes gibi
antik kentlerdeki çeflmeler (nymphaion) gibi yap›lar Anadolu’da yap›lan Bizans
yap›lar›ndan sadece baz›lar›d›r.

Bizans sanat›n›n beslendi¤i kaynaklar nelerdir?
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‹mparator Constantinus’un tahta ç›k›fl sürecinde

ve sonras›nda imparatorlu¤un içinde bulundu-

¤u politik ve dinsel koflullar nas›ld›?

Hristiyanl›¤›n önce serbestlik kazanmas› ve son-
ra da yay›lma imkân› bulmas› Constantinus’un
taht mücadelesiyle iliflkili bir konudur. Diocletia-
nus tahttan feragat edince yeni caesarlar seçilir-
ken safd›fl› edilmeye çal›fl›lan Konstantinos, ba-
bas› Konstantius Chlorus’un ölümüyle ona ba¤l›
birliklerce imparator ilan edildi. Galya’n›n kon-
trolünü ele geçirdi. 312’de ‹talya’y› elinde tutan
caesar Maxentius ile karfl›laflt›. Bask› alt›ndaki
hristiyanlar›n maddi deste¤iyle Milvia köprüsün-
de zafer kazand›. 313’de Milano’da bir fermanla
hristiyanlara serbesti tan›d›. Hristiyan Tanr›n›n
seçilmifl hükümdar› olan Constantinus, yeni dini
destekledi. Ruhban kesimi ona bu dini yayma ve
inanç birli¤ini koruma sorumlulu¤unu yükledi.
Hristiyanl›k büyük prestij kazand›. Constanti-
nus’un hristiyanl›¤› Roma ‹mparatorlu¤u ve Tan-
r› Krall›¤› fikri üzerine temellenen Bizans politik
felsefesine kesin fleklini verdi. 
Tanr›’n›n tekli¤ine inanan hristiyanlarla Teslis
kavram›na inananlar›n uzlaflamamas›n teolojik
çat›flmalara yol açt›. Bafllarda dinsel içerikliyken
ruhban s›n›f›n›n iktidar mücadelesinin körükle-
di¤i bu sorun devlet müdahalesiyle siyasî boyut
kazand›. ‹lk kez bir Roma imparatoru dinî konu-
lara kar›flt›. Constantinus, 325’de her bölgeden
gelen piskoposlar› Nikaia’da toplad›. Herkesçe
kabul edilecek bir karar›n ç›kmas›na çal›flt›. Ari-
anismi sapk›n ilan edildi. ‹mparator, ülkedeki
huzursuzlu¤u gidermek için taraflar› uzlaflmaya
ça¤›rd›. Ama mümkün olmad›. Arianist grup,
uzun süre var oldu. Constantinopolis konsiliyle
(381) Tesli anlaflmazl›¤› karara ba¤land›. Ancak
bu kez ‹sa’n›n insanî ve tanr›sal özü aras›ndaki
iliflki sorun oldu. Bu tart›flmalar Khalkedon’da
(451) karara ba¤land›. Antiokhia ekolü ‹sa’n›n
tanr›sall›¤›n› reddetmeyip insanî yönünü vurgu-
luyor ikisini birbirinden ay›r›yordu. Alexandria
ekolünün teologlar› bunu reddetti. ‹sa’n›n tam
olarak tanr›sal oldu¤unu iddia etti. Teolojik tar-
t›flmalar dünyevî sorunlarla kar›flt›. Bunda Kons-
tantinopolis ile Alexandria piskoposlar›n›n reka-
beti rol oynad›. Alexandria piskoposu baflkentte-

ki piskoposun artan otoritesinden rahats›z olu-
yordu. Sertleflen devlet müdahalesi sorunu de-
rinlefltirdi. ‹mparatorluk bölündü. Bunda merke-
zi idareye karfl› tepkisel olarak geliflen nasyona-
lizm de rol oynad›. 

Bizans imparatoru Heracleius imparatorlu¤un

Sasani, Arap ve Slav istilalar› yüzünden girdi¤i

varolufl savafl›n› nas›l kazanm›flt›r?

Heracleios tahta geçti¤inde Anadolu Sasani iflga-
lindeydi. Savunma sistemi çökmüfl, hazine boflal-
m›flt›. Ücretli askerlere dayal› ordu sistemi iflle-
mez haldeydi. ‹mparator Anadolu’yu Ravenna ve
Kartaca eksarhl›klar›na benzer idari-askeri birim-
lere bölerek her birinin bafl›na askerî ve sivil yet-
kileri olan asker-valiler getirdi. Thema ad› veri-
len bu idari birimlerde yaflayan köylülere askerî
hizmet karfl›l›¤›nda miras b›rakabilecekleri (mül-
kiyeti devlete ait olmak flart›yla) toprak ba¤›fllan-
d›. Yeni themalar eski s›n›r birliklerinin sistemine
ba¤land›. Böylelikle güvenilmez ücretli askerler-
den ba¤›ms›z sa¤l›kl›, güçlü ve daimî bir ordu ve
eyalet idaresi kuruldu. Bar›fl zaman›nda topra¤›-
n› ekip biçerek geçimini sa¤layan asker köylüler
devlet savafla ça¤›rd›¤›nda masraflar›n› karfl›la-
d›klar› donan›mlar›yla orduya kat›l›yordu. Dev-
let, savafl masraflar›ndan kurtuldu. Sa¤lam temel-
lere oturtulan sistemin yerli-milis güçleri Sasani-
ler karfl›s›nda kendi topra¤›n› daha büyük bir
ba¤l›l›kla savundu. Sasani ordusu püskürtülerek
kaybedilen Anadolu arazisi yeniden kazan›ld›. 

‹konoklasm hareketinin politik sonuçlar› nelerdir? 

Bizans imparatorlar›n›n ikonoklast tutumu Do-
¤u-Bat› iliflkilerini olumsuz etkiledi. Papal›k,
726’da Bizans’›n ikonoklast politikas›n› reddetti.
Önceleri Bizans’› hamisi olarak gören Papal›k,
ikonoklast imparatorlar›n Bat›’ya ilgisizli¤i yü-
zünden Do¤u’dan koptu. 751’de Ravenna exark-
hl›¤› ortadan kalkt›. Papa II. Stephen, Frank sa-
ray naz›r› K›sa Pepin’in flahs›nda baflka bir hami
buldu. Bizans yönetimi 754’deki Nikaia konsiliy-
le ikonast teolojiyi savundu. Büyük Karl, Papal›-
¤› tehdit eden Lombardlar› etkisiz hale getirince
Bizans’›n baflaramad›¤› bir görevi baflard›. Bun-
dan sonra Roma kilisesi Frank devletinin güdü-
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müne girdi. Bozulan iliflkiler imparatoriçe Ire-
ne’nin 787’de Nikaia konsiliyle ikonalar› serbest
b›rakt›¤›nda bile düzelmedi. Papa III. Leo, 25
Aral›k 800’de Karl’a bafl›na imparatorluk tac› giy-
dirince do¤uyla iliflkileri daha da zora girdi. Do-
¤u ile Bat›’n›n dinî ayr›l›¤› siyasî boyuta da tafl›n-
d›. Hristiyan evreni birbirinden dil, kültür, din ve
siyasi bak›mdan ayr›ld›. 

Makedonya, Komnenos ve Palaiologos Hanedan›

dönemlerinde Bizans ‹mparatorlu¤u’ndaki siya-

si yap› genel hatlar›yla nas›ld›? 

Makedonya Hanedan› Dönemi (867-1056) ile bir-
likte Bizans’ta yeni bir refah dönemi bafllad›. Bi-
zans imparatorlu¤u di¤er uluslar›n›n örnek, il-
ham ve destek ald›¤› itibarl› bir noktaya ç›kt›.
Komnenos Hanedan› Dönemi (1081-1185) bafla
geçti¤inde imparatorluk kötü yönetim yüzünden
da¤›lmaya bafllam›flt›. Peçenekler, Selçuklu Türk-
leri ve Normanlar sald›r›ya haz›rd›. Yeni impara-
tor masrafl› savafl finansman›n› sa¤lay›p çok cep-
heli savafltan kaç›nmak zorundayd›. Kiliselerdeki
alt›n ve gümüfl eflya zorla ödünç al›n›p ergitile-
rek alt›n ve gümüfl para bast›r›ld›.
Palaiologos Hanedan› Dönemi, edebiyat ve sa-
nat›n yükselifli yan›nda içerde ve d›flarda savafl-
larla dolu son bir ç›rp›n›fl›n hikâyesidir. VIII. Mi-
hail Palaiologos (1261-1282), boyutlar› iyice
ufalm›fl yeni bir devlet kurmufltu. Devlet arazisi,
Anadolu’nun kuzeybat›s›, Trakya, Makedon-
ya’n›n bir bölümü, Thessaloniki ve kuzey Ege
adalar›yla Çanakkale ve Karadeniz Bo¤azlar› ile
s›n›rlanm›flt›.

Bizans uygarl›¤› ve sanat›n›n belirleyici özellik-

leri nelerdir?

4. yüzy›ldan 15. yüzy›la kadar Do¤u Hristiyanl›-
¤›’n›n kutbu olan Bizans uygarl›¤›, imparatorluk
baflkentinin Byzantion’a tafl›nmas›yla birlikte zen-
gin ve köklü Ön Asya ve Anadolu kültürlerinden
etkilendi. Bizans Sanat›, Roma ‹mparatorlu-
¤u’ndaki siyasal de¤iflikliklerin bir sonucu olarak
ortaya ç›km›flt›r. Büyük ölçüde Roma ve Hellen
Sanat› ile iliflkili bir sanat olmufltur. Ancak bu sa-
nat hristiyanl›¤›n hizmetinde olmufl ve bu dinin
be¤eni ve tercihlerinin izlerini tafl›m›flt›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Bizans uygarl›¤›n›n kültür
bileflenlerinin do¤ru ifadesidir? 

a. Latin (Roma) devlet gelene¤i ve hukuku-Ger-
men kültürü-Monofizitlik 

b. Germen devlet gelene¤i ve hukuku-Roma kül-
türü-Arianism

c. Latin (Roma) devlet gelene¤i ve hukuku-Grek
kültürü-Hristiyanl›k

d. Latin (Roma) devlet gelene¤i ve hukuku-Hristi-
yanl›k-Süryanilik

e. Monofizitlik-Antik Roma inançlar›-Roma hukuku

2. ‹mparator Constantinus’un ülkesindeki dini anlafl-
mazl›klara kar›flmak zorunda kalmas›n›n en önemli

nedeni afla¤›dakilerden hangisi olamaz?

a. Piskoposlar›n sorunu çözmesi için yapt›¤› bask›-
lar 

b. Tanr› (Hristiyanlar)’n›n deste¤ini kaybetmekten
korkmas›.

c. Donatist kilise mensuplar›na duydu¤u antipati
d. Donatistlere cemaatin geri kalan›yla birleflmesi-

ni ve çat›flmalar›n bitmesini istemesi
e. Hiçbiri 

3. Afla¤›dakilerden hangisi I. Justinianus’un ölümün-
den sonraki çöküflün nedeni olamaz?

a. Justinianus döneminde Balkan s›n›r›n›n koru-
naks›z b›rak›lmas›

b. Justinianus’un uzun soluklu ve masrafl› seferle-
rinin yaratt›¤› hazine aç›¤› 

c. Justinianus’un yürüttü¤ü masrafl› inflaat program› 
d. Nika ayaklanmas›n›n neden oldu¤u sosyal etkiler 
e. Justinianus’un sert metotlar›n›n aristokrat s›n›f›

devletten so¤utmas›

4 . Herakleios döneminde thema sistemi hangi ihtiyac›
gidermek üzere kurulmufltur? 

a. Bizans seçme birliklerinin sürekli ayaklanmalar›
b. Topra¤a yerleflik s›n›r birlikleri sisteminin iflle-

mez hale gelmesi
c. Anadolu köylülerinin askeri hizmet etmekte ›s-

rar etmeleri 
d. Devleti sadakatsiz ve yetersiz say›daki yabanc›-

ücretli askerlere ba¤›ml›l›ktan kurtarmak
e. Hiçbiri 

5. ‹konoklast devrin Do¤u-Bat› iliflkileri aç›s›ndan neden
oldu¤u en önemli siyasi sonuç afla¤›dakilerden hangisi-

dir?

a. Bizans imparatorlu¤unun Bat› Avrupa’daki top-
raklar›n› kaybetmesi

b. Papa III. Leon’un Büyük Karl’a Roma konsüllük
tac›n› giydirmesi

c. K›sa Pepen’in Papal›¤a Bizans karfl›t› bask›lar› 
d. Papal›¤›n Bizans’›n egemenli¤inden ç›karak

Frank krallar›n›n kontrolüne girmesi
e. Hiçbiri

6. Afla¤›dakilerden hangisi Makedonya hanedan› dö-
neminin geliflmelerinden biri de¤ildir?

a. Tahta verasetin babadan o¤ula geçmesi ilkesi-
nin kabulü 

b. Bulgaristan kilisesinin Bizans kontrolü alt›na gir-
mesi

c. Roma kilisesiyle yak›nlaflma çabalar› 
d. Basilika kanun kodeksinin oluflturulmas› 
e. Balkan arazisinin Macarlara kaybedilmesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi Komnenos hanedan› döne-
minin geliflmelerinden biri de¤ildir?

a. Bizans ekonomisinin Latinlerin eline geçmesi,
Anadolu’daki Türk istilas›, 

b. Norman tehlikesinin ortadan kald›r›lmas›, ‹tal-
ya’daki Bizans varl›¤›n›n son bulmas› 

c. Çaka Bey’in bertaraf edilmesi, Anadolu Selçuk-
lular›yla bar›fl sürecine girilmesi

d. I. Haçl› Seferi, Bizans topraklar›na ulaflmas›, S›rp,
Peçenek ve Kumanlar›n dize getirilmesi

e. Anadolu arazisinin Araplarca istilas› ve Bizans’›n
buradaki toprak kay›plar› 

8. Palaiologlar dönemi Bizans tarihini birkaç tümceyle
tan›mlaman›z istense seçiminiz ne olurdu?

a. Hanedan içi çekiflmeler, Türk düflmanl›¤›, Latin
dostu d›fl politika

b. ‹ç savafllar, Bizans’›n Osmanl› vassall›¤›, Union
meselesi, Bizans ekonomisinin Latinlerce sömü-
rülmesi

c. Bizans ekonomisindeki Latin egemenli¤i, Os-
manl› taraftar› politikalar 

d. Slav-dostu politikalar, Latin düflmanl›¤›, Vene-
dik-Bizans ittifaklar› 

e. Papal›kla Union konusundaki müzakereler, Os-
manl› taraftar› politikalar 

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi Bizans ‹mparatorlu¤unun
çöküflünün nedenlerinden biri olamaz?

a. Thema sisteminin çöküflü ve büyük toprak ka-
y›plar›

b. Venedik ve Ceneviz gibi ‹talyan devletlerinin Bi-
zans ekonomisine hakim olmas›

c. Eyaletlerdeki idarecilerin merkezi idareden
uzaklaflmas› 

d. Hanedan içindeki taht mücadelelerin y›k›c› etki-
leri 

e. ‹mparatorlar›n Latin dostu ve Union taraftar› po-
litikalar›

10. Afla¤›dakilerden hangisi Bizans sanat ve mimarisi-
nin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Hellenistik ve Roma sanat›n›n etkili oldu¤u bir
sanatt›r. 

b. Suriye ve M›s›r’›n sanatsal geleneklerine öykü-
nen bir sanatt›r.

c. Önasya ve Anadolu kültürlerinin etkisi alt›nda
kalm›flt›r.

d. Arap ve Pers esteti¤inden etkilenmifltir. 
e. Kavimler göçü sonras› Germen sanat›n›n etkisi

alt›na girmifltir.

‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü ve Marmaray Kaz›-
lar› Kaz› Baflkan› ‹smail Karamut, Marmaray projesi ol-
masayd› Yenikap›, Sirkeci ve Üsküdar’da ortaya ç›kart›-
lan tafl›nmaz kültür varl›klar›, özellikle Bizans dönemi
Theodosius Liman› ile bu limanda çamurun yuttu¤u ve
bu sayede günümüze sa¤lam ulaflm›fl bat›k gemiler hak-
k›nda bilgi sahibi olunamayaca¤›n› kaydetti. Karamut,
kaz›lara Bizans döneminde ‹stanbul’un Marmara k›y›la-
s›ndaki liman› Yenikap›’dan baflland›¤›n› belirterek, ka-
z› çal›flmalar›n›n ilk etab›n›n yürütüldü¤ü Mustafa Ke-
mal Caddesi ile Nam›k Kemal Caddesi aras›nda kalan
bölgenin antik kaynaklarda ve baz› araflt›rmac›lar›n ça-
l›flmalar›nda Theodosius Liman› olarak an›ld›¤›n› an›m-
satt›. Karamut’a göre: “Roma ‹mparatoru Büyük Cons-
tantinus’un kurdu¤u yeni baflkent Konstantinopolis’in
geliflip büyümesinde, gemilerle yap›lan ticaret dolay›-
s›yla limanlara büyük ifl düflüyordu. Bu gereksinimi gö-
ren. Theodosius (379-395), kendi ad›yla an›lan bu lima-
n› yapt›rm›flt›r. Kentin artan tah›l ve di¤er gereksinimle-
rini karfl›lamak amac›yla kurulan liman, 7. yüzy›la ka-
dar aktif konumunu sürdürmüfl, sonra önemini yitire-
rek limana akan Lykos (Bayrampafla) Deresi’nin tafl›d›-
¤› mil, art›k ve molozlarla dolmaya bafllam›flt›r. Liman,
ufak gemi ve bal›kç› teknelerinin u¤rak yeri olarak 11.
yüzy›l sonlar›na kadar bir süre kullan›lm›fl, olas›l›kla 13.
yüzy›lda tamamen dolarak üstü kapanm›flt›r.” ... “Çal›fl-
man›n sonunda Theodosius Liman›’nda 11. yüzy›l am-
foralar›yla yüklü bir tekne bulundu. Teknenin yüküyle
birlikte batt›¤›, sonra liman›n dolmas› sonucu toprak al-
t›nda kald›¤› anlafl›ld›. Karfl›m›za ç›kan buluntular, yap›-
lan kaz›n›n çok önemli oldu¤unun, ‹stanbul arkeolojisi
ve özellikle Bizans tarihi için çok önemli sonuçlar elde
edece¤imizin habercisi oldu.” ...Teknelerin, yaklafl›k 5
y›l sürecek özel konservasyondan sonra yeniden kuru-
labilece¤ini ve sergilemeye haz›r hale gelece¤ini belir-
ten Karamut, uzmanlar›n incelemeleri sonucunda Bi-
zans filo gemileriyle Ortaça¤’da gemi yap›m› teknikleri
konusunda eflsiz bilgiler elde edilece¤ini belirtti. ...”

Kaynak:http://www.google.com.tr/images? hl=tr&q=
marmaraykaz›lar› (eriflim: 27.07.2010) 

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Bizans Kavram›” konusunu
tekrar okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z yanl›flsa “Constantinus’un Hristiyan ol-
mas›”, “Donatism ve Arianism” konular›n› tek-
rar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z yanl›flsa Justinianus Dönemi konusu-
nu tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›flsa “Heraclius ve Tema Sistemi”
konusunu tekrar okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z yanl›flsa “III. Leo ve ‹konoklasm” ko-
nusunu tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Makedonya Hanedan› Dö-
nemi” konusunu tekrar okuyunuz.

7. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Makedonya Hanedan› Dö-
nemi” konusunu tekrar okuyunuz. 

8. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Komnenos Hanedan› Döne-
mi” konusunu tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›flsa “Palaiologos Hanedan› Döne-
mi ve Çöküfl” konusunu tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›flsa “Bizans Kültür ve Uygarl›¤›”
konusunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

‹mparatorlar bundan sonra Tanr› taraf›ndan seçildi¤ine
inan›lan, Tanr› krall›¤›n›n yeryüzündeki temsilcisi, sa-
dece Tanr›’ya karfl› sorumlu ve bu nedenle tebaas›n›n
mutlak itaatini hak eden do¤ulu despot bir hükümdar
caeseropapistik (dünyevi hükümdar ve ruhani lider) bir
karakter kazanm›flt›r. 

S›ra Sizde 2

I. Theodosius, Roma imparatorlu¤unun son imparato-
rudur. Ölümünden önce imparatorlu¤un Do¤u yar›s›-
n›n yönetimini büyük o¤lu Arcadius’a, Bat› yar›s›n› (Ro-
ma merkezli) da küçük o¤lu Honorius’a sözde bir bö-
lünme gibi öngörüldüyse de IV. yy.da ivme kazanan
Kavimler Göçünden sonra Bat› Avrupa’daki Roma eya-
letlerinde kurulan Bat› dünyas› Germen krall›klar›yla
birlikte Do¤u (Roma)’dan siyasi, demografik ve sosyo-
kültürel aç›dan farkl›laflm›flt›r. I. Justinianus döneminde
despotik hükümdar ve kilisenin koruyucusu hristiyan
imparator imaj› iyice yerleflti. ‹mparator 553’te monofizit
hristiyanlar› pasifize etmek için Constantinopolis’te bir
konsil toplad›. 532’de idaresinden memnun olmayan
gruplarca ç›kar›lan Nika ‹syan›’n› kanl› bir flekilde bast›-
ran imparator otoritesini iyice kuvvetlendirerek otokrasi-
yi daha da sa¤lam temeller üzerinde yeniden kurdu. 

S›ra Sizde 3

726’da Papal›¤›n Bizans’›n ikonoklasm politikas›n› red-
detmesi Bizans toplumunu böldü. ‹kona tap›n›m mer-
kezleri manast›rlarda yaflayan keflifller baflta olmak üze-
re ruhban s›n›f›yla imparatorluk makam›n› ve devleti
karfl› karfl›ya getirdi. Sorun, imparatorluk otoritesinin
tüm devlet makamlar› gibi kilise üzerine de geniflletilip
geniflletilemeyece¤iyle ilgiliydi. ‹konoklasm mücadele-
si, kendini Tanr›n›n yeryüzündeki gölgesi gören impa-
ratorun kilise üzerinde tam kontrolünü kurmaya yöne-
likti. Bu mücadele, Bat› Kilisesinin Bizans Kilisesinden
uzaklaflmas›na neden oldu. Erken Bizans döneminde
Papal›k, Bizans imparatorunun himayesindeyken ‹sau-
riyal› Bizans imparatorlar›n›n ikonoklasm› desteklemesi
ve Bat›’ya ilgisizli¤i iki taraf aras›ndaki bu ba¤› kopard›.
751’de ‹talya’daki tek Bizans kenti Ravenna’n›n Lom-
bardlara kaybedilmesiyle Ravenna eksarkhl›¤› ortadan
kalk›nca savunmas›z kalan Papa II. Stephen, Frank ma-
jor domusu K›sa Pepin’i hami edindi. V. Constantinos
döneminde ikona karfl›t› teoloji önemli ölçüde güçle-
nince kristolojik tart›flmalar iki kilise aras›ndaki anlafl-
mazl›klar› iyice ç›kmaza soktu. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

‹mparator I. Basilios dönemine kadar bir o¤ulun impa-
rator olan babas›na halef olmas›, ancak babas›n›n sa¤l›-
¤›nda imparator ilan edilmesiyle mümkündü. ‹mparato-
run o¤lu olmak tahta geçmeyi kolaylaflt›rsa da bununla
ilgili bir kanun yoktu. Basileios, imparatorlu¤un toprak
gibi hanedan›n mülkü oldu¤unu ve imparatorun ço-
cuklar›na aktarabilece¤ini ve imparatorun çocuklar›n›n
tahta ç›kmas›n›n do¤ufltan gelen bir hak oldu¤unu ka-
bul ettirdi. 

S›ra Sizde 5

14. yüzy›lda iç savafllar siyasi istikrars›zl›¤a ve mali çö-
küfle neden oldu. 1328’de II. Andronikos Palaiologos
(1282-1328) asi torunu III. Andronikos ile mücadele et-
ti. III. Andronikos 1341’de öldü¤ünde o¤lu V. ‹oannis
ile ‹oannis Kantakuzinos aras›nda bir iç savafl meydana
geldi. Bundan Balkanlarda geniflleme planlar› kuran
S›rp ve Türk birlikleri yararland›. Kankakuzinos, askeri
destek almak üzere Orhan Bey ile ittifak etti. Bu deste-
¤in karfl›l›¤›n› flehzade Süleyman Pafla’ya Gelibolu’daki
Çimpe kalesini b›rakarak ödeyebildi. Osmanl›lar, Avru-
pa’da bir üs elde ettiler. 1354’de deprem sayesinde de
hasar gören Gelibolu ve civar kaleleri kolayca ele geçi-
rildi. Osmanl› güçleri h›zla Trakya ve Balkanlarda iler-
ledi. ‹mparatorlar›n asî prenslere karfl› tahtlar›n› elde tu-
tabilmek için sultanlarla ittifak› ve Osmanl› vassall›¤›n›n
neden oldu¤u toprak ba¤›fllar› bu çöküflü h›zland›ra-
cakt›r. 

S›ra Sizde 6

Bizans sanat› devletin hakim oldu¤u Anadolu, M›s›r,
Suriye ve Filistin gibi antik de¤erlerin etkilerini sürdür-
dü¤ü co¤rafyan›n sanat›ndan ve ‹ran ve Arap uygarl›k-
lar›n›n estetik ve sanat›ndan etkilendi. Büyük ‹skender,
,Ön Asya’dan Hindistan’a kadarki bölgeyi birlefltirmiflti.
Ölümünden sonraki Hellenistik devrin uygarl›¤›, Roma
uygarl›¤› ve yaflam kurallar›n› flekillendiren hristiyanl›k
Bizans uygarl›¤›n› besleyen kaynaklard›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹slâmiyet öncesi Arabistan’›n yaflam koflullar›n› ve dinî manzaras›n› genel
hatlar›yla aç›klayabilecek,
‹slâmiyet’in hangi koflullar alt›nda ortaya ç›kt›¤›n› kavrayabilecek,
Hz. Peygamber’in yapm›fl oldu¤u kutsal savafllar hakk›nda bilgi edinecek,
Hz. Peygamber’in yapt›¤› bar›fl anlaflmalar›yla ‹slâmiyet’in yeni geliflme dö-
nemine girdi¤ini aç›klayabilecek,
Dört halife döneminin ayr›nt›lar›n› aç›klayabilecek,
Emevîler ve Abbasîler döneminin olaylar›n› ve iktidar mücadelelerini krono-
lojik bir s›ralama içerisinde ö¤renebilecek,
Endülüs Emevî Devleti’nin genel hatlar›n› aç›klayabilecek,
Abbasî Devleti’nin geliflimini ö¤renebilecek,
‹slâm kültür ve uygarl›¤›n› tart›flabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Arabistan 
• Hz.Muhammed 
• Hz. Peygamber
• Kutsal Savafllar
• Hz. Ebûbekir
• Hz. Ömer
• Hz. Osman
• Hz. Ali
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• Muaviye
• Yezid
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• ‹bn-i Sina
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‹SLÂM‹YET’TEN ÖNCE ARAB‹STAN

Arabistan Yar›madas›’n›n yaflam koflullar›n› ve ‹slâmiyet öncesi
dinlerini ö¤reneceksiniz.

Yaflam Koflullar› ve Din
Arabistan, 4. ve 6. yüzy›llar aras›nda yoksulluk ve bedevîleflme ça¤› olarak tabir
edilen bir tür karanl›k ça¤a gömülmüfltür. Müslümanlar, söz konusu dönemi Cahi-
liye olarak isimlendirirler. ‹slâmiyet’in do¤uflundan önceki dönemde, Arap halk›,
bedevî kabileleri fleklinde örgütlenmiflti. Geçimlerini, sürülerinin yan› s›ra kervan
ticareti ve ya¤mac›l›kla sa¤l›yorlard›. Kabilenin siyasî örgütlenmesinde liderli¤i,
ad›na seyyid veya fleyh denilen önderler üstlenmiflti. Göçebelerin dini, eski Sâmî-
ler’in putperestli¤iyle yak›ndan ilgili olup, ayr›ca en önemlileri Lât, Menât, Uzza ve
Hübel olan ilahlar› da mevcuttu. Göçebeler, ilahlar›n› bir kutsal emanet gibi tafl›r-
lar ve savafllarda mutlaka yanlar›nda bulundururlard›. Dini inkâr etmek ihanet an-
lam›na gelece¤i gibi, dine riayet, ayn› zamanda siyasî itaatin de göstergesiydi. Put-
perestli¤in d›fl›nda, Arabistan’da Hanîf dini denilen ‹brahim milletinin dini de iz
b›rakm›fl gibiydi. Bunlar, flirki asla kabul etmeyip, bir Allah’a inanmak ve Allah’›n
r›zas›na uymak, do¤rulu¤a meyletmek, Hacca gitmek, sünnet olmak gibi dinî
gelenekleri yerine getirenlerdir. Kur’an’da ‹slâm, Hz. ‹brahim’in dininin yeniden
canland›r›lmas› olarak tan›mlanmaktad›r. 

‹slam Tarihi ve Uygarl›¤›

1
A M A Ç
N

fiirk: Birini Allah’a flerik,
ortak olarak görme, putlar›
Allah’a tekaddüm etme, yani
önceleme.

Cahiliye: ‹slâm’dan önceki
Arap devrinin ad› olup, Hz.
Muhammed’den önce Arap
yar›madas›ndaki puta
tapma devri olarak da
de¤erlendirilmektedir. 

fieyh: Kabile mensuplar›na
yol göstermekten çok,
onlar›n genel görüfllerine
uygun hareket ederdi. Hiç
kimseye görev veremez ve
ceza kesemezdi. Bu gibi hak
ve görevler, kabile içindeki
baz› ailelere ait olup, bu
konuda d›flar›dan müdahale
söz konusu de¤ildi.

Harita 10.1

‹slâmiyet’in yay›l›fl›

‹slamiyetin
yay›l›fl›n› gösteren
harita



‹SLÂM‹YET’‹N ORTAYA ÇIKIfiI

‹slâmiyet’in ortaya ç›k›fl›n› genel hatlar›yla ö¤reneceksiniz. 

Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Yaflam›
Hazreti Muhammed, Rebiü’l-evvel ay›n›n on ikinci pazartesi gecesi Mekke’de Be-
ni Haflim mahallesinde dünyaya geldi. Mîlâdî takvim, 20 Nisan 571 y›l›na iflaret et-
mektedir. Babas›, Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib’in o¤lu Abdullah,
annesi ise Veheb k›z› Âmine’dir. Dedesi Abdülmuttalib’in mensup oldu¤u Hâflim
soyu Mekke’nin önde gelen aileleri aras›ndad›r. Genel olarak Hz. Peygambe-
re,Muhammed isminin dedesi taraf›ndan verildi¤i kabul edilir. Anlam›, övülmüfl,
be¤enilmifl, hamdedilmifl, bereketlendirilmifl demektir. Do¤umundan önce babas›
Abdullah’›n ölümü, Peygamber’in a¤›r flartlar alt›nda büyümesine sebep olmufltur.
Bundan sonra dedesi Abdülmuttalib ve annesi Âmine’nin himayesinde büyüyen
Hz. Muhammed, bir süre sonra Halime isimli bir sütanneye verilmifltir. Mekke’nin
çok s›cak bir yer olmas› sebebiyle flehrin ileri gelenlerinin yeni do¤an çocuklar›n›
civardaki yaylalarda oturan sütannelere vermesi bir gelenek halini alm›flt›. Sütanne
ile birlikte geçen üç y›ldan sonra Halime, çok sevdi¤i bu çocu¤un yan›nda bir y›l
daha kalmas› için annesinin müsaadesini istemiflti. Hz. Muhammed, sütanne
yan›nda dört y›l kald›ktan sonra annesinin yan›na gönderilmifltir. Amine, o¤lunu
akrabalar›yla tan›flt›rmak ve özellikle babas›n›n kabrini ziyaret etmek için Medi-
ne’ye götürdü¤ü s›rada dönüfl yolunda hastalan›p hayat›n› kaybetmifltir. Beraberin-
de bulunan Ümmü Eymen, onu dedesi Abdülmuttalib’e teslim etmifl, fakat dedesi-
nin yan›nda geçen mutlu günler de çok k›sa sürmüfltü. Ölüm yata¤›ndayken dede-
si, torununu, o¤lu Ebû Tâlib’in himayesine b›rakm›flt›r. Hz. Hatice ile evleninceye
kadar Ebû Tâlib’in yan›nda süren yaflam›, zaman zaman ailenin koyunlar›n› güt-
mekle, oniki yafl›n› tamamlamas›yla birlikte, amcas›n›n yan›nda ticaretle u¤raflarak
geçmifltir. Daha genç yafl›ndayken Mekkeliler aras›nda kazand›¤› itibar Muhamme-
dü’l-Emin denmesine sebep olmufltur. Mekke’nin önde gelen ailesi Kureyfl zen-
ginlerinden olan Hatice ad›na yapt›¤› ticaret seferi, ilerideki evlili¤inin temelini de
atm›flt›r. Bu tarihten sonra Hz. Muhammed’in hayat›nda bir refah dönemi bafllam›fl
ve Hz. Hatice ile olan evlili¤inden dördü k›z ikisi erkek olmak üzere alt› çocu¤u
olmufl, ancak erkek çocuklar› k›sa süre içinde hayatlar›n› kaybetmifllerdir. Ayr›ca,
M›s›rl› Mâriye’den de ‹brahim isimli bir o¤lu daha olmufl o da iki yafl›na gelmeden
hayat›n› kaybetmifltir. Arabistan’da yaflanan k›tl›k y›llar›nda s›k›nt› yaflayan amcas›
Ebû Tâlib’e yard›m amac›yla ye¤eni Ali’yi yan›na alm›flt›. Bir köle olarak verilen
Zeyd bin Harise ve ye¤eni Ali, kaybetti¤i evlatlar›n›n yerini tutmufllard›. 

Hz. Muhammed’in Peygamberli¤i
Hz. Muhammed, 40 yafl›na yaklaflt›¤› zaman, iç dünyas›na dönük bir yaflam biçimi-
ni tercih etmifl ve özellikle Haram aylarda (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep)
Hira Da¤›’ndaki bir ma¤araya çekilmeye bafllam›flt›r.

Hz. Muhammed’e Peygamberlik ça¤r›s› k›rk›nc› yafl›na do¤ru, Ramazan ay›nda
bir gece, Hira da¤›nda gelmifltir. Cebrail, tefekkür halinde olan Hz. Muhammed’e
görünmüfl ve Oku! demifltir. Bu ilk mesaj›, di¤er vahiyler izlemifl ve Kur’an’da ye-
rini bulmufltur. 

Hz. Muhammed, peygamberli¤inin ilk y›llar›nda ailesi ve yak›n çevresinde ta-
raftar bulmufltur. Tebli¤ görevinin emredildi¤i ayet indirildikten sonra Hz. Peygam-
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Hâflim soyu: Hz.
Peygamber’in dedesinin
babas› olan Haflim’in
neslinden olanlara verilen
isim olup, Benî Haflim olarak
da isimlendirilmektedir.
Haflimo¤ullar› anlam›na
gelmektedir.



berin efli Hz. Hatice, ard›ndan azâd etti¤i kölesi Zeyd ve ye¤eni Ali Müslüman ol-
mufllard›r. Hz. Peygamber, önce aile efrad›, sonra yak›n akrabalar›, daha sonra da
çevresindeki önemli insanlara yeni dinin emirlerini ulaflt›rmaya bafllam›flt›r. Bu ge-
liflmelere öfkelenen Mekke ileri gelenleri, yeni müminlerle u¤raflmaya bafllam›flt›r.
Müslümanlar›, Kureyfllilerin zulmünden kurtarmak isteyen Hz. Muhammed, bir k›-
s›m Müslüman’›n, Habeflistan’a göç etmesini gerekli görmüfltür. Nihayet, Müslü-
manlara uygulanan zulüm ve bask›lar, yeni dinin Mekke’de tebli¤ edilemeyece¤ini
ortaya koymufl ve Hz. Peygamber, Taif’e göç etmeye dönük sonuç al›namayan bir
denemeden sonra Medine ahalisinin flehirlerine yerleflme teklifini kabul etmifltir. 

Hicret (622)
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü - Hicret- bir dönüm noktas›d›r ve
hakl› olarak Müslüman takvimine bafllang›ç teflkil etmifltir. Tarihler (M.S. 622) Re-
biü’l-evvel ay›n›n 12. gününü iflaret ederken Hz. Muhammed, Medine’ye ulaflt›.
Mekke’de, Peygamberi oldu¤u dini tebli¤ etmeye çal›fl›rken Medine’de siyasî ve
sosyal ifllerle de meflgul olan bir önder haline gelmifltir. ‹lk olarak, Müslümanlar›n
ibadetlerini yerine getirecekleri bir câmi infla ettirmifltir. Ard›ndan, Muhâcirle, En-
sâr aras›ndaki dinî ve sosyal ba¤lar› kuvvetlendirmek için onlar› birbiriyle kardefl
ilan etmifl ve toplumlar aras› dengeyi sa¤lamaya çal›flm›flt›r. 

Medine’de kurulan yeni düzenin k›smen istikrara kavuflturulmas›yla Mekke’ye
giden ticaret ve kervan yollar› üzerinde bulunan Medine flehri, daha güçlü ve
önemli hale gelmifltir. Hz. Muhammed, bu mühim ticaret yolunu kontrol alt›nda
tutmak için önemli giriflimlerde bulunmufl ve Mekke ticaretine karfl› düzenlenen
seferlerle Mekke etraf›nda bir kuflatma çemberi kurulurken Medine’deki Müslü-
manlar›n servet ve itibar› da artm›flt›r. 

Hicret nedir ve bununla Hz. Peygamber hangi sonuçlara ulaflm›flt›r?

HZ. MUHAMMED DÖNEM‹NDE YAPILAN SAVAfiLAR
VE HUDEYB‹YE ANLAfiMASI

Hz. Muhammed’in ‹slâmiyet’i yaymak için yapt›¤› savafllar›n genel
hatlar›n› ö¤reneceksiniz. 

Bedir Savafl› (624)
Hicret’in ikinci y›l›nda Mekkeliler, Ebû Süfyan’›n  baflkanl›¤›nda çok büyük bir ti-
caret kervan› haz›rlam›fllard›. Kureyflliler, bu kervan›n, Suriye’den dönüflünde,
Müslümanlar taraf›ndan ya¤ma edilece¤inden endifle etmifller ve Ebû Cehil’in ku-
mandas›nda yaklafl›k 950 kiflilik bir kuvveti, kervan› korumak üzere harekete ge-
çirmifllerdi. Kervan, hiç bir hücuma maruz kalmadan Mekke’ye ulaflt›¤› halde, Ku-
reyfl ordusu geri dönmedi. Durumdan haberdar olan Hz. Muhammed, yaklafl›k 300
kiflilik bir orduyla onlara karfl› koymaya karar verdi. Bedir’deki savafl, Müslüman-
lar›n galibiyetiyle sonuçland›. Ebu Cehil ve pek çok ‹slâm düflman›n›n öldü¤ü sa-
vaflta, Müslümanlar toplam 14 kay›p vermifl ve önemli ganimetler elde etmifltir. 

Uhud Savafl› (625)
Bedir’deki ma¤lubiyetin ard›ndan Kureyflliler, yaklafl›k 3.000 kiflilik bir ordu ile
Medine’yi hedef ald›lar. Hz. Muhammed’in, flehirde kalarak savunma yap›lmas›n›
önermesine ra¤men ortaya ç›kan farkl› görüfller sonucunda Mekkelilerin flehrin d›-
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Ebu Süfyan: Kureyfl’in bir
kolu olan Beni Ümeyye’nin
reisi, Muaviye’nin babas› ve
Hz. Muhammed’in karfl›
saf›nda yer alan bir kiflidir.



fl›nda karfl›lanmas›na karar verildi. Savafl, Medine’ye çok yak›n olan Uhud Da¤›
eteklerinde yap›ld›. Müslümanlar baflta baflar›lar elde etmifllerse de k›sa süre içeri-
sinde savafl aleyhlerine dönmüfltür. Baflta, Hz. Hamza olmak üzere birçok Müslü-
man savaflta flehit olmufl ve Kureyfl, bu savafltan çok az kay›pla, galip ayr›lm›flt›r. 

Hendek Savafl› (627)
Müslümanlar›n, Kureyfllilerle üçüncü büyük karfl›laflmas›, Hendek savafl›nda ol-
mufltur. Yaklafl›k 10.000 kiflilik bir Mekke ordusu Medine’ye gelerek flehri kuflat-
m›flt›r. Selman-› Farisî’nin, Fars ülkesinde sald›r›ya u¤rayan bir flehrin hendek ka-
z›larak savunulaca¤› görüflü, Müslümanlar taraf›ndan ilgiyle karfl›lanm›flt›r. Yirmi
gün süren savaflta kaz›lan hendekler, Kureyfl’i büyük flaflk›nl›¤a u¤ratm›fl ve tüke-
nen erzak da da¤›lmalar›na sebep olmufltur. Hendek savafl›nda Müslümanlardan 6
kifli flehit olmufltur.

Hudeybiye Anlaflmas› (628)
Hicret’in 6. y›l›nda Hz. Peygamber, binden fazla kifliyle birlikte, Mekke’ye do¤ru
yola ç›km›fl, bu duruma Mekke ileri gelenleri itiraz etmifllerdir. ‹ki taraf, Mekke ya-
k›nlar›ndaki Hudeybiye’de buluflarak ad›na Hudeybiye denilen bir anlaflmaya var-
m›fllard›r. Anlaflma ile Müslümanlar’›n, Mekkelilerle eflitli¤i sa¤lanm›fl ve birçok ka-
bilenin Hz. Peygamberle ittifak yapmas› sonucu, Medine’nin hâkimiyeti öne ç›k-
m›flt›r. On y›l› kapsayan anlaflmayla Müslümanlar, ertesi y›l Mekke’ye, Hac seferin-
de bulunmak ve orada üç gün kalma hakk›n› da elde etmifllerdir. 

Hendek Savafl›’nda uygulanan metod kimin görüflüydü ve Müslümanlara hangi sonuçlar›
sa¤lam›flt›r?

‹SLÂM‹YET’‹N YEN‹ GEL‹fiME DÖNEM‹ 

Hudeybiye Anlaflmas› sonras› ‹slâmiyet’in yeni geliflme dönemine
nas›l girdi¤ini ö¤reneceksiniz.

Hudeybiye Anlaflmas› sonras›nda Hz. Peygamber civar kabileleri ‹slâm’a davet
ederek ve komflu ülkelere mektuplar göndererek d›fl iliflkileri bafllatm›flt›r. 

Hz. Muhammed, d›fl iliflkilerin yan› s›ra siyasî ve sosyal meselelerin çözümü
için de u¤rafl vermifltir. Yahudiler ile imzalanan anlaflmaya karfl›n özellikle Kaynu-
ka Yahudileri anlaflma flartlar›n› ihlâl etmifl ve yap›lan savafl Müslümanlar›n galibi-
yeti ile sonuçlanarak yaklafl›k 700 kiflilik bir grup oturduklar› yerden ayr›lm›flt›r.
Nadîr Yahudileri ise, tafl›nabilir mallar›yla birlikte Medine’den ayr›lm›flt›r. Benî Ku-
reyza Yahudilerinin yenilmesinden sonra s›ra Hayber Yahudilerine gelmifl ve 628
y›l›n›n May›s ay›nda Hayber’in al›nmas›yla Yahudi sorunu önemli ölçüde çözüme
kavuflturulmufltur. 

Bu dönemde, Peygamber’in as›l hedefi, Mekke’yi ele geçirmek ve Kâbe’yi put-
lardan temizlemekti. 630 senesinin Ocak ay›nda, Medine’den yola ç›kan ‹slâm or-
dusu, k›sa süre içerisinde kan dökmeden Mekke’yi ele geçirmifltir. 

Hz. Peygamber’in vefat›ndan önce gerçeklefltirdi¤i askerî seferlerin sonuncusu
Tebük Seferi  (630) olmufltur. Burada bir savafl yap›lmam›fl, kuzey s›n›rlar›n› emni-
yet alt›na almak için bir dizi anlaflma imzalanm›flt›r. 

622 y›l›nda Medine’ye göç eden Hz. Peygamber, aradan geçen uzun sürede farz
olan Hac görevini yerine getirememiflti. 632 y›l›nda Hz. Peygamber’in Hac yapaca-
¤› ilân olunmufl, Veda Hacc›nda kendisine kalabal›k bir heyet efllik etmifltir. 
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Hayber: fiam ticaret yolu
üzerinde, hurma bahçeleri
ve verimli topraklar›
bulunan, büyük ve küçük
kalelerden oluflan bir
bölgeydi. Medine civar›ndan
kaç›p gelen Yahudilerin
ço¤u burada toplanm›fllard›. 

Hz. Hamza: Hz.
Peygamber’in amcalar›ndan
biridir.

Selman-› Farisî:
Hz. Peygamber’in en önemli
arkadafllar›ndan biri olup,
aslen ‹ranl›’d›r. Mabeh b.
Buzahflah olan ismini, Hz.
Peygamber Selman olarak
de¤ifltirdi. Farisî (‹ranl›)
mahlas›yla birlikte Selman-›
Farisî ad›yla an›ld›. 



Hz. Peygamber, 8 Haziran 632 tarihinde k›sa bir hastal›ktan sonra vefat etmifl-
tir. Büyük ifller baflard›¤› hayat›nda, Bat› Arabistan’›n putperest kavimlerine ‹slâm’›
kabul ettirmifl ve bu dini bir kitapla pekifltirmifltir. ‹slâm inanc›na göre o peygam-
berlerin sonuncusu olup vefat›yla birlikte insanl›k için gönderilen vahiyler de son
bulmufltur. 

DÖRT HAL‹FE DÖNEM‹ (632-661)

Dört Halife dönemini ö¤reneceksiniz.

Hz. Ebûbekir’in Halifeli¤i (632-634)
Hz. Peygamber’in ölümünden sonra Müslümanlar›n yönetimine birinin geçmesi
gerekiyordu. Bu dönemde, Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman gibi önemli isim-
lerin mensup oldu¤u Muhâcirler, Sad b. Ubâde’nin lideri oldu¤u Ensâr, Hz. Ali ve
Hz. Peygamber’in amcas› Hz. Abbas’›n mensup oldu¤u Âl-i Beyt ve nihayet Muavi-
ye’nin bafl›nda bulundu¤u Emevîler isimli gruplar vard›. Böyle kar›fl›k bir ortamda,
Hz. Peygamber’in yak›n çevresi, ‹slam’› ilk kabul edenlerden Hz. Ebûbekir’i halife
olarak seçti. Bundan böyle halifelik kurumu, ‹slâm dünyas›n›n en önemli dinî ve
siyâsî makam› olacakt›.

Hz. Ebûbekir, ilk olarak, kabileler aras›nda ortaya ç›kan Ridde hareketlerini
önlemekle ifle bafllad›. Halifenin en büyük hizmetlerinden biri, yalanc› peygamber-
ler ve irtidâd olaylar›n›n kökünden halledilmesi olmufltur. Bir k›s›m gönüllü Hâlid
b. Velid komutas›nda asilerin üzerine gönderilmifl ve 633 y›l›nda yalanc› peygamber
Müseylime’ye karfl› kazan›lan Arkaba (veya Akrabâ) zaferinden sonra Yemame
bölgesi, Medine’nin hâkimiyeti alt›na girmifltir. Bu zafer, ‹slâm fetih hareketlerinin
de bafllang›c› anlam›na gelir. Nitekim, Irak, Suriye ve M›s›r’a komflu bölgelerdeki
fetihler de bu döneme rastlar. 

Hz. Peygamber zaman›nda, vahiy kâtipleri taraf›ndan kâ¤›t parçalar›, kürek ke-
mikleri, deri üzerine yaz›larak ezberlenen Kur’an, Vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sâ-
bit baflkanl›¤›ndaki bir heyet taraf›ndan Hz. Ebûbekir döneminde kitap (Mushaf)
haline getirilmifltir. 

Hz. Ömer Dönemi (634-644)
Hz. Ebûbekir’in ölümünden sonra Hz. Ömer halife olmufltur. Hz. Ebûbekir, daha
çok sosyal ve siyasî istikrar›n sa¤lanmas› ile meflgul olmufl, hilafetinin son aylar›n-
da fetih hareketleri için baz› önemli ad›mlar da atm›flt›r. Bu fetihlerdeki en önemli
rol, Hz. Ebûbekir’in baflkumandan› Hâlid b. Velid’e aittir. Hâlid b. Velid, 634 Nisa-
n›’nda fiam’a girmifltir. Arap ordular›n›n fiam’› ele geçirmesinden sonra Hâlid, ku-
zeye do¤ru ilerlerken di¤er kuvvetler Filistin’e yay›ld›lar. Heraklios’un, süvari bir-
li¤iyle harekete geçmesi sonucunda, Araplar fiam’dan Yermuk nehri sahiline çekil-
diler. Temmuz 636’da, Yermuk’ta, Bizans’›n yenilmesiyle Suriye ve Filistin hemen
hemen fethedildi. Bu fetihlerin ard›ndan Hâlid b. Velid baflkumandanl›ktan al›n›p
yerine Ebû Ubeyde getirildi. 

Suriye’de kazan›lan baflar›lar, Filistin, M›s›r ve Kuzey Afrika’n›n fethine zemin
haz›rlam›fl ve Amr b. As komutas›ndaki Müslüman ordular›, dört ay süren bir ku-
flatman›n ard›ndan 637 tarihinde Kudüs’ü alarak M›s›r’›n fethi için uygun ortam› da
haz›rlam›fllard›. Amr b. As, 639 tarihinde Arifl’i alm›fl; Fustat’› 641 y›l›nda ele geçir-
mifl ve Müslüman birlikleri 642 y›l›nda, ‹skenderiye’yi fethetmifltir.
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Bat›daki fetihlerin yan› s›ra kuzeyde, Irak’ta da bir tak›m faaliyetler bafllam›fl ve
Hâlid b. Velid’in elde etti¤i baflar›lar, Müslümanlar› yeni fetihler için cesaretlendir-
mifltir. Kâdisiye Savafl› (635)’yla, ‹ranl›lar yenilmifl ve Müslümanlara ‹ran’›n kap›lar›
aç›lm›flt›r. Arap ordular› birkaç önemli zaferle Irak’› tamamen ele geçirmifl ve Za¤-
ros Da¤lar› eteklerine kadar olan bölgeye hâkim olmufllard›r. 642 y›l›nda yap›lan
Nihâvend Savafl› ile ‹ran ordusu tamamen yenilmifltir. Arap tarihleri bu baflar›dan
‘zaferlerin zaferi’ veya ‘en büyük zafer’ olarak bahsetmifllerdir. Bu zaferden yaklafl›k
dokuz y›l sonra son Sâsânî hükümdar› Yezdicürd’ün öldürülmesiyle Sâsânî Devleti
y›k›lm›flt›r.

Hz. Ömer döneminin sonuna yaklafl›ld›¤›nda, ‹slâm Devleti’nin s›n›rlar›, M›s›r,
Anadolu’nun güney kesimleri, Azerbaycan, Kafkasya ve ‹ran dahil Ceyhun nehri-
ne kadar uzanm›fl bulunuyordu. Hz. Ömer, Kas›m 644 tarihinde ‹ranl› bir köle olan
Ebû Lülü taraf›ndan hançerlenerek öldürülmüfltür.

Hz. Osman Dönemi (644-656)
Hz. Ömer, ölüm döfle¤inde, Ashab’dan alt› kiflilik bir flûra atam›fl ve bunlar› arala-
r›ndan birini halife seçmek üzere görevlendirmifltir. fiûra, Hz. Osman’› 644 y›l›nda
halife olarak belirlemifltir. 

Hz. Osman devrinin ilk y›llar›nda fetih hareketlerine devam edilmifltir. Taberis-
tan al›nm›fl ve Türkistan’a ilk ak›nlar bafllam›flt›r. fiam valisi Muaviye, Anadolu’nun
baz› bölgeleri ile K›br›s ve Rodos’u fethetmifl ve K›br›s y›ll›k vergiye ba¤lanm›flt›r.
Ayr›ca, Afrika’n›n kuzey k›s›mlar› ele geçirilmifltir. Bu dönemde Kur’an’›n de¤iflik
biçimde okunmas›ndan ortaya ç›kan ihtilaf›n çözülmesi için Hz. Ebûbekir devrin-
de mushaf haline getirilen nüshadan istinsah (kopya) yap›lm›flt›r. 

Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer döneminde Emevîlere ra¤bet edilmemifl, Hz. Osman
ise halifeli¤i süresince kendi akrabalar›na yak›nl›k göstermifl baflta Muaviye olmak
üzere Emevî soyundan olan valiler büyük arazi sahibi olmufllard›. Bütün bunlar,
halk› devlet idaresinden so¤utmufl ve her tarafta genel bir hoflnutsuzluk yaratm›fl-
t›. 656 y›l›nda memnuniyetsizliklerini ifade etmek için M›s›r’dan Medine’ye gelmifl
olan bir grup, halifenin evini basarak onu a¤›r flekilde yaralad›lar. Bu olay›n ard›n-
dan Hz. Osman hayat›n› kaybetti. Hz. Osman’›n öldürülmesi, ‹slâm tarihinde bir
dönüm noktas› olup ‹slâm’da birli¤in ifadesi olan halifelik kurumunun dinî itibar›
zedelenmifltir. 

Hz. Ali Dönemi (656-661)
Hz. Osman’›n öldürülmesi, ‹slâm tarihinde sürüp giden birçok kanl› olay›n bafllan-
g›c› olmufltur. Hz. Osman’dan sonra halifelik makam›na Hz. Ali seçilmifltir. As-
hab’›n bir k›sm› yeni halifeye biat etmekte tereddüt göstermifltir. Hz. Ali hilafete
geçti¤inde bir tak›m gruplar da siyâsî alanda mücadele ediyorlard›. Bu gruplar:

1) Liderli¤ini, Suriye ve Filistin valisi Muaviye’nin yapt›¤› Emevîler,
2) Talha ve Zübeyr’in içinde bulundu¤u ve daha sonra Hz. Ayfle’nin etraf›nda

toplanacak Medine grubu,
3) Allah’›n emri ve Peygamber’in sünneti üzerine yaflamay› seçen dindar grup,
4) Hz. Ali ve onu destekleyenler.
Hz. Ali halifelik makam›na geçer geçmez, Talha ve Zübeyr, Hz. Osman’›n ka-

tillerinin bulunmas› için Mekke’de Hz. Ayfle ile bir araya gelerek muhalefete bafl-
lad›lar. Mekke’de kalarak Medine’ye karfl› muhalefet edemeyeceklerini anlay›nca
Basra’ya gittiler. Bütün bu yaflananlar›n ard›ndan Hz. Ali, Medine’deki deste¤inin
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Ashab: Hz. Peygamber
döneminde yaflam›fl, onu
görmüfl ve sohbet etmifl
kimselere denir.

Biat: itaat etmek, kabul
etmek, onaylamak.



azald›¤›na inanarak 656 y›l› Ekim ay›nda Kûfe’ye do¤ru yola ç›kt›. Böylece Medi-
ne, ‹slâm Devleti’nin siyasî merkezi olmaktan ç›km›fl ve ilk defa ‹slâm ordusu,
Müslümanlardan oluflan bir baflka orduyla karfl› karfl›ya gelmifltir. 

Kûfelilerin deste¤ini kazanm›fl olan Hz. Ali, Basra üzerine yürümüfl ve görüfl-
meler sonuçsuz kal›nca savafl kaç›n›lmaz olmufl, muhalefetin bafl›nda bulunan Tal-
ha ve Zübeyr bu savaflta hayatlar›n› kaybetmifllerdir. ‹slâm tarihinde Cemel Vak‘as›
(656) ad› verilen bu savafl, Hz. Ayfle’nin bindi¤i devenin etraf›nda cereyan etti¤i
için bu flekilde isimlendirilmifltir. Savafl sonras›nda Hz. Ali’nin halifeli¤i bütün
Irak’ta tan›nm›fl ve Kûfe siyasî merkez haline getirilmifltir. 

Hz. Osman’›n intikam›n› alma görevi, Emevî sülalesinin bafl›nda bulunan Suri-
ye valisi Muaviye b. Ebû Süfyan’a kalm›flt›. Muaviye, do¤rudan halifelik makam›n-
da hak iddia etmiyor fakat Hz. Osman’›n ölümünden ötürü Hz. Ali’yi itham ederek
makam›na gölge düflürüyordu. Muaviye, Hz. Ali’nin kendi yerine gönderdi¤i vali-
yi kabul etmeyince halife, ordusuyla birlikte Suriye’ye do¤ru yola ç›kt›. ‹ki ordu
657 y›l›nda, Suriye s›n›r›ndaki S›ffîn yak›nlar›nda karfl›laflt›. ‹lk çarp›flmalarda Hz.
Ali baflar› elde etse de Muaviye bu durumu, M›s›r valisi Amr b. As sayesinde de¤ifl-
tirdi. Ma¤lup durumdaki Suriyeliler, Kur’an sayfalar›n› m›zraklar›n›n ucuna takarak,
meselenin çözümü için Kur’an’›n hükümlerine baflvurulmas›n› istediler. Muavi-
ye’nin takti¤i etkisini göstermekte gecikmedi. ‹ki taraftan seçilecek hakemler, me-
seleye bir çözüm bulacaklard›. ‹slâm Tarihi’nde Hakem Olay› olarak bilinen bu
olayda, Ebû Musa el-Eflarî Hz. Ali’nin, Amr b. As ise Muaviye’nin hakemi olarak ta-
yin edildi. Hakeme baflvurma durumu, Hz. Ali’nin önüne k›sa sürede baz› güçlük-
ler ç›karm›flt›. Bu hareketten memnun olmayan baz› taraftarlar› isyan ettiler. Hz.
Ali’den ayr›larak Kûfe yak›nlar›ndaki Harura’da toplanan bu grup ileride Hâricîler
olarak adland›r›lacakt›.

Hakemler Ocak 659 tarihinde Ezruh’ta karfl›laflt›lar. Hakemlerin verdi¤i karara
göre, Hz. Ali ve Muaviye halife olmaktan azledilerek halk›n oylar›yla yeni bir hali-
fe seçilecekti. Fakat durum de¤iflmifl, Muaviye’nin hakemi Amr b. As, Hz. Ali’nin
hakemi Ebû Musa el-Eflarî’nin karar› uyar›nca azledilen halifenin yerine kendi ada-
y›n› tayin etti¤ini ifade etmiflti. Bu olay sonras›nda Hz. Ali ve taraftarlar›n›n etkisi
azalm›flt›r. Muaviye, M›s›r’› ele geçirerek Hz. Ali’yi büyük bir kaynaktan daha mah-
rum etmifltir. 660 tarihinde ise Kudüs’te halifeli¤ini ilan ederek halk›n kendisine bi-
at etmesini sa¤lam›flt›r.

Hz. Ali, Suriye üzerine bir sefer yapman›n gereklili¤ine inan›yordu. Bunun için
haz›rl›k yapt›¤› s›rada, Ocak 661 y›l›nda ‹bn Mülcem isimli bir Hâricî taraf›ndan Kû-
fe camiinde namaz s›ras›nda öldürüldü. Ölümünden sonra o¤lu ve halefi duru-
munda bulunan, mizac› gere¤i bar›flsever olan Hz. Hasan, hakk›n› Muaviye’ye dev-
retmek zorunda kald›. Bu durum sonras›nda Muaviye, Irak’a girerek halk›n biat et-
mesini sa¤lam›fl ve halifeli¤i bütün ‹slâm Devleti’nde tan›narak Emevî Devleti’nin
temelleri de at›lm›flt›r. 

Hz. Ali iktidara geldi¤i zaman siyaset sahnesinde bulunan gruplar› maddeler halinde nas›l
yazabiliriz?
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Hârîciler: Hz. Ali
taraftarlar›ndan küçük bir
grubun onun kuvvetlerinden
ayr›l›p ona karfl› dönmesiyle
ortaya ç›kanlard›r. Hz. Ali’yi
katleden bunlardan biriydi
ve bu grup, Emevîler’e de
onlar›n halifelerine de
muhalefete devam ettiler.
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EMEVÎLER DÖNEM‹ (661-750)

Emevîler dönemini ö¤reneceksiniz.

Kureyfl kabilesinde, Abdu- Menaf’›n o¤ullar› olan Haflim ile Abdu’fl-fiems iki önem-
li ailenin kurucusu oldular. Böylece, Haflimîler ve Emevîler olarak adland›r›lan iki
önemli aile ortaya ç›km›fl ve bu iki aile aras›nda y›llar sürecek bir rekabetin tohum-
lar› da at›lm›flt›r. Hz. Osman’›n halifeli¤i döneminde bu rekabet iyice belirgin hale
gelerek bu durumdan yararlanan Muaviye b. Ebû Süfyan, dört halife döneminden
sonra Emevî Devletini kurdu. Bu devirde fetih hareketleri üç yönde devam etmifl
olup, birincisini Türkistan yönündeki hareketler oluflturuyordu. Bu bölgeye yap›-
lan seferler sonucunda Emevî ordular›, Kâbil, Buhara, Sicistan, Nesef ve Baykent
gibi yerlerin yan› s›ra büyük ganimetler de elde etmifllerdi. Anadolu ve ‹stanbul,
fetih hareketlerinin yo¤unlaflt›¤› ikinci bölgedir. Muaviye, Bizans ‹mparatorlu¤u’na
karfl› yap›lan mücadeleyi daha aktif bir içeri¤e kavuflturmufl ve ‹stanbul üzerine bir
sefer yap›lm›fl ama sonuç al›namam›flt›r. Bu arada deniz seferlerine yeniden bafl-
lanm›fl, K›br›s, Rodos, Sak›z gibi adalar al›nm›fl ve ‹stanbul’a yap›lacak seferlerde
önemli bir üs haline gelecek Kap›da¤ yar›madas› da fethedilmiflti. Fetih hareketle-
rinin son bölgesini Kuzey Afrika oluflturur. Kuzey Afrika’daki mücadele daha çok
Berberîlere karfl› verilmifl, bir k›sm› ‹slâmiyet’i kabul ederken baz›lar› da cizye ver-
meye devam etmifllerdir. 

Muaviye döneminde, yap›lan önemli fetihlerin yan› s›ra devlette düzenin sa¤-
lanmas›na da büyük özen gösterilmifl ve Halife ile fiam’daki flûran›n ald›¤› karar
do¤rultusunda Muaviye’nin o¤lu Yezid, ‹slâm tarihinde ilk defa olarak veliaht ta-
yin edilmifltir. Nitekim, babas›n›n ölümünden sonra Yezid (680-683), hilafet maka-
m›na oturmufltur.

Yezid’in halife olmas› ve Emevîler’in yürütmüfl oldu¤u siyaset, Suriye yönetimi-
ne duyulan öfkeyi artt›rm›fl ve Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Ali’nin küçük o¤lu
Hz. Hüseyin’in etraf›nda, Emevî hilafetine muhalif bir hareketin do¤mas›na sebep
olmufltur. 680 y›l›nda Hz. Hüseyin ve taraftarlar›, fiam yönetimine son vermek ama-
c›yla harekete geçtiler. Ancak, Hz. Hüseyin ve ailesinden birçok kifli Emevîler ta-
raf›ndan Kerbelâ’da katledildi. Kerbelâ Olay› olarak an›lan bu hadise, Emevî ikti-
dar›na karfl› muhalefeti güçlendirmekle kalmay›p muhalefetin Hz. Ali ailesi etraf›n-
da toplanmas›na sebep olmufltur. Nitekim, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da flehit edilme-
sinin ard›ndan, ‹ran, Mekke ve Medine’de isyanlar ç›km›flt›r. 

Yezid, 683 y›l›nda öldükten sonra yerine o¤lu II. Muaviye halife olmufl ve alt›
ayl›k k›sa halifeli¤ine ülkedeki iç kar›fl›kl›klar damgas›n› vurmufltur. 684 y›l›nda
Emevîlerin di¤er kolundan gelen Mervân b. Hakem (684-685) halifelik makam›na
geçmifltir. Yeni halifenin iflbafl›na geçmesiyle birlikte, Emevîler’in Süfyâniye kolu
son bularak, bir di¤er kolu olan Mervânîler iktidar sahibi oluyordu. Mervân b. Ha-
kem, Suriye ve Filistin’deki kar›fl›kl›klara son vererek M›s›r ve Kuzey Afrika’y› ye-
niden Emevî topraklar› aras›na katm›flt›r. 9 ayl›k hilafetinin ard›ndan 685 y›l›nda
o¤lu Abdülmelik b. Mervân (685-705) halife olmufl ve ilk olarak, Suriye ve M›s›r’da
iflleri yoluna koymufl ve Irak’taki muhalefeti ortadan kald›rm›flt›r. Irak’›n ele geçi-
rilmesinden sonra Abdülmelik, Haccac b. Yusuf es-Sakâfî komutas›ndaki 20 bin ki-
flilik bir orduyu Mekke üzerine göndermifltir. Haccac, Mekke’deki direnifli yok et-
meyi baflarm›fl ve 694 y›l›nda Kâbe’yi yeniden infla ettirmifltir. Bu baflar›lardan son-
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ra Abdülmelik, Afrika’ya dönerek bütün Kuzey Afrika’n›n ‹slâm idaresine girmesi-
ni sa¤lam›flt›r. Bu dönemde, K›br›s, Emevî-Bizans ortak yönetimine b›rak›lm›flt›r.
Abdülmelik, Bizans’a olan ödemesini, kendi bast›¤› alt›n paradan yapmak isteyin-
ce savafl kaç›n›lmaz olmufl, Çukurova’da yap›lan savafl›, Bizans kaybetmifl ve Eme-
vîler vergiden kurtulmufllard›r. Siyasî dengeyi sa¤lad›ktan sonra halife Abdülmelik,
ilk ‹slâmî sikkeyi de bast›rm›flt›r.

Abdülmelik’in ölümüyle yerine o¤lu Velid (705-715) halife olmufltur. Velid,
memleketin imar› hususunda büyük gayret gösterdi¤i gibi fetih hareketlerini de
sürdürmüfltür. Kuteybe b. Müslim komutas›ndaki Emevî ordular›, Buhara, Semer-
kand, Harezm ve Fergana gibi bölgeleri fethetmifllerdir. Ayr›ca, 711 y›l›nda yap›lan
sefer ile Emevî ordular›, ‹spanya’ya geçerek bölgenin fethine bafllam›fllard›r. Ve-
lid’in ölümünden sonra kardefli Süleyman, (715-717) fiam’a gelerek halifelik maka-
m›na oturmufltur. Süleyman, ‹stanbul üzerine kardefli Mesleme b. Abdülmelik ko-
mutas›nda bir ordu göndermifl ancak bir y›l süren kuflatmadan sonuç al›namam›fl-
t›r. Süleyman, Emevî ordusunun ‹stanbul kuflatmas› devam ederken hayata veda
etmifltir. 

Süleyman’dan sonra yerine geçen Ömer b. Abdülaziz (717-720) ‹slâm Devle-
ti’nin mevcut topraklar›n›n yeterli oldu¤unu düflünüyor ve yeni topraklar kazan-
mak yerine adil bir idare kurman›n gere¤ine inan›yordu. Özellikle, ‹slâm’› kabul
eden kalabal›k say›daki Z›mmî toprak sahiplerinin daha az vergi ödemek isteme-
leri en önemli sorunlar aras›nda yer al›yordu. Yine bu dönemde Ömer, mevâlînin
ordugâh flehirlere yerleflmelerine izin vererek onlar› harâc ve cizyeden muaf tut-
tu ve mevaliye ayl›k ödenmesi prensibini de kabul etti. Ömer b. Abdülaziz’den
sonra Emevî taht›na II. Yezid b. Abdülmelik (720-724) geçti. II. Yezid, Hâricî isyan-
lar› ile u¤raflm›fl, Türkistan’daki Türklerle savaflm›flt›r. 

II. Yezid’in ölümüyle Emevî halifesi olan kardefli Hiflâm (724-743) döneminde
Türkistan bölgesinde Türklere karfl› yap›lan savafl, bu dönemin tamam›n› kapsar.
Özellikle, Hazarlar’a karfl› verilen mücadele, uzun süre baflar›ya ulaflmasa da Mer-
vân b. Muhammed, Hazarlar› ma¤lup etmeyi baflarm›flt›r. Hazarlar, Müslüman ol-
mak flart›yla bar›fl› kabul etmifllerdir. Hiflâm döneminde, Endülüs valisi Anbese b.
Süheym-i Kelbî komutas›ndaki ordu ‹spanya’daki fetihlerine devam etmifltir. Ab-
durrahman b. Abdullah, Endülüs valili¤i s›ras›nda Avrupa’y› geçerek kuzeyden Bi-
zans’a inmeyi ve Akdeniz’i bir ‹slâm gölü haline getirmeyi hayal etmifltir. Abdur-
rahman ordusuyla, Fransa’ya do¤ru harekete geçmifl, Burgonya ve Lion’u alarak
Sen’e ulaflm›flt›r. Emevî ordular›, Franklar›n baflkentine do¤ru ilerlemekle elde et-
tikleri ganimetleri al›p geri dönmek aras›nda tereddüt yaflam›fllar, bu durumdan
yararlanan Franklar, Emevî ordular›yla yapt›klar› savafl› kazanm›fllard›r. Hiflâm dev-
rinde, Bizans ile yap›lan savafllarda Anadolu’nun iç bölgelerine kadar gidilmifl ve
baz› flehirler fethedilmifltir. Muaviye b. Hiflâm, Bizans imparatoru Leon’la bar›fl ya-
parak savafla son vermifltir.

Hiflâm döneminin en önemli olaylar›ndan biri, Zeyd b. Zeynel Abidin’in isyan›-
d›r. Râf›zî Hareketinin bafllang›c› olan bu isyanda, Zeyd’in öldürülmesi, Abbasî
taraftarlar›n›n çal›flmalar›n›n h›z kazanmas›na sebep olmufltur. 

Hiflâm devrinin son günlerinde Abbasîlerin faaliyetleri artarken fetih hareketle-
ri de azalm›flt›r. Hiflâm’›n ölümünden sonra Emevî Devleti’nde süratli bir çöküfle ta-
n›kl›k edilmifl ve iç mücadeleler fliddetlenmifltir. Özellikle, fiiî ve Hâricî muhalefe-
tin etkisiyle devletin otoritesi Suriye’de bile tart›fl›l›r olmufltur. 
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Z›mmî: Fethedilen
bölgelerdeki müsamaha
edilen dinlerin mensuplar›
anlam›na gelmektedir. Ehl-i
kitaplar e¤er ‹slâm
egemenli¤inde yafl›yorsa
bunlara Ehl-i Zimmet veya
Z›mmî denir. ‹slâm hukuku,
dört din mensubunu
genellikle Ehl-i Kitap kabul
etmifltir. Bunlar
H›ristiyanlar, Musevîler,
Mecusiler ve Sabiîlerdir.
‹slâm hukukuna göre,
Z›mmîlerin varl›klar› ve
güvenlikleri ‹slâm devletinin
sorumlulu¤u alt›ndad›r.

Mevâlî: Arap olmayan
Müslümanlara verilen isim
olup, teoride mevâlî, Araplar
ile eflit haklara sahipti ve
baz› vergilerden muaft›,
fakat uygulamada, Araplar,
onlara karfl› üstün ve
küçümser bir tav›r
tak›narak, mevâlîyi uzun
müddet ‹slâm’›n sundu¤u
maddî imkânlardan uzak
tutmufllard›.

Harâc: ‹slam hukukuna göre
müslüman olmayanlar›n
ürünleri üzerinden al›nan bir
tür vergi.

Râf›zî Hareketi: Râf›za
f›rkas›ndan olan, Hz.
Ebubekir ve Hz. Ömer’in
halifeli¤ini kabul
etmeyenler. Râf›zî, genifl
anlamda sünni mezhebinin
din anlay›fl›n› ve kurallar›n›
benimsemeyen, Hz.
Muhammed’den sonra yerine
Hz. Ali’nin geçmesi
gerekti¤ini ileri süren
kimsedir.

fiiî: fiia mezhebinden
olanlar, halifeli¤in ilahî
hakla Hz. Peygamber
ailesinden gelenlere,
özellikle Hz. Ali’ye ait
oldu¤una inananlar.



Hiflâm’›n ölümü üzerine II. Velid b. II. Yezid (743-744) Emevî taht›na geçmifltir.
Bu dönemde Emevî Devleti’nin her taraf›nda isyanlar ç›km›fl ve bu kargafla orta-
m›nda, III. Yezid b. I. Velid kendi ad›na hutbe okutup gizlice biat almaya çal›flm›fl-
t›r. Bu, Emevî taht›nda ilk defa intihalle iktidara geçme anlam›na gelir. III. Ye-
zid’in birkaç ay süren halifeli¤inden sonra yerine kardefli ‹brahim (744) geçmifl an-
cak iç çat›flmalar sonucu k›sa sürede taht›n› Mervân b. Muhammed’e (744-749) b›-
rakmak zorunda kalm›flt›r. 744 y›l›nda ifl bafl›na geçen Mervân, Harran’› hükümet
merkezi yapm›flt›r. Bu son halife döneminde, Emevî Devleti tam bir çöküfl içine
girmifl ve ‹slâm ülkesi kar›fl›kl›klarla sars›lm›flt›r. Mervân, ülkedeki isyanlarla u¤-
rafl›rken Abbasîler’in, Emevî karfl›t› propagandalar› da yay›lmak için gerekli orta-
m› bulmufltur. Mervân, ülkesini kurtarmak için gereken çabay› gösterse de art›k
çok geç kal›nm›flt›r. 

Muaviye dönemi fetih hareketleri hangi bölgelerde devam etmifltir? Söz konusu fetihler
hangi sonuçlar› do¤urmufltur?

ENDÜLÜS EMEVÎ DEVLET‹ (756-1031)

Endülüs Emevî Devletini genel hatlar›yla ö¤reneceksiniz.

Arap fethi öncesinde H›ristiyan olan ‹spanya’da halk›n, derebeyleri ve rahiplerin
bask›lar›ndan b›km›fl olmas›, Müslümanlar›n bu topraklara ayak basmas›yla birlik-
te k›sa sürede ‹slâm dinini kabul etmelerini sa¤lam›flt›r. Fetihten sonra yap›lan göç-
lerle birçok Arap ve Berberî buraya yerleflmifltir. Özellikle, 742 tarihinde ayaklanan
Berberîleri bast›rmak için gönderilen Suriyelilere buraya yerleflme hakk› verilmifl
ve kendilerine fiamî ya da Suriyeli denilmifltir. ‹spanya’da, Suriyelilerin güçlü du-
ruma gelmesi, Emevî hanedan›na mensup Abdurrahman b. Muaviye (756-788)’ye
gerekli ortam› haz›rlam›fl ve 756 tarihinde Kurtuba’y› ele geçiren Abdurrahman En-
dülüs Emevî Devleti’ni kurmufltur. Ölümünden sonra tahta ç›kan o¤lu Hiflâm b.
Abdurrahman (788-796) döneminde H›ristiyanlara karfl› mücadele verilmifltir. Hi-
flâm’›n o¤lu Hakem (796-822) döneminde uzun y›llar sürecek isyanlar, Endülüs’e
H›ristiyan sald›r›lar›n› kolaylaflt›rm›flt›r.

Endülüs Emevî Devleti’nin kurulufl y›llar› yukar›da belirtilen olaylarla geçmifltir.
II. Abdurrahman (822-852), devrinde merkezî ve bürokratik idare yeniden düzen-
lenmifltir. Ayr›ca, do¤udan bilim adamlar› ve çeflitli kitaplar getirilmifltir. Bu y›llar,
Endülüs’te bir bar›fl ve huzur dönemi olmufltur. Ölümü ile yerine geçen o¤lu Mu-
hammed (852-886) kararl› siyasî tutumuna ra¤men iç kar›fl›kl›klar›n ç›kmas›n› en-
gelleyememifltir. Muhammed’in ard›ndan o¤lu Munzir (886-888) tahta geçti¤inde
ülke, babas›ndan miras kalan isyanlarla çalkalan›yordu. Yap›lan seferler sonucun-
da, asayifl temin edilmifl ancak kardefli Abdullah b. Muhammed (888-912) sa¤lanan
huzuru koruyamam›flt›r. Yeni halife III. Abdurrahman (912-961) iç kar›fl›kl›klar›
bast›rarak asayifli tekrar kurmufltur. Araplar, Berberîler ve Müslüman ‹spanyollar›n
meydana getirdi¤i toplumsal yap›, III. Abdurrahman’›n dayand›¤› en önemli gücü
oluflturmufltur. III. Abdurrahman, Endülüs’ü, refah ve huzurun hakim oldu¤u bir
ülkeye dönüfltürerek Endülüs Emevî Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edil-
mifltir. Fat›mî Devleti, kendi hilâfetini kurunca III. Abdurrahman da kendisini halife
ilân etmifltir. Bu dönemde baflkent Kurtuba, bir bilim merkezi haline gelmifltir. Ye-
rine geçen o¤lu II. Hakem (961-976) binlerce ciltlik kitaptan oluflan bir kütüphane
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kurmufltur. Döneminde bilim ve sanata büyük önem verilmifltir. II. Hakem’in ölü-
mü ile tahta geçen II. Hiflâm (976-1009) henüz 12 yafl›nda oldu¤u için devleti Zap-
tiye Birlikleri’nin bafl›nda bulunan ‹bn Ebî Âmir idare etmifltir. ‹bn Ebî Âmir, H›ris-
tiyanlara karfl› büyük galibiyetler kazanm›fl ve halifeyi korumak bahanesiyle mu-
halif devlet adamlar›n› ortadan kald›rm›flt›r. Onun ölümünden sonra o¤lu Muzaffer
de babas›n› izleyerek II. Hiflâm’› devlet ifllerinin d›fl›nda b›rakm›flt›r. ‹spanyol Müs-
lümanlar›n ifle kar›flmas›yla birlikte, Emevî ailesine duyulan içten ba¤l›l›k, ‹bn Ebî
ailesinin sonunu getirmifltir. Endülüslülerle, Berberîler aras›ndaki rekabet Slavlar
(Sakalibe) adl› yeni bir grubun do¤mas›na zemin haz›rlam›fl, devlet hizmetinde
çok fazla kullan›lmalar› ve Berberîlerle çat›flmalar›, Endülüs Emevî Devleti’nin çö-
küflünde etkili olmufltur.

XI. yüzy›l itibar›yla, Endülüs Emevî Devleti iç kar›fl›kl›klar ve iktidar mücadele-
leri nedeniyle parçalanmaya bafllam›flt›r. Kurtubal›lar›n Endülüs Emevî taht›nda
yapt›klar› de¤ifliklik, çöküflü h›zland›rm›fl ve küçük beylikler dönemi bafllam›flt›r.
Son Emevî hükümdar› III. Hiflâm, Kurtuba’ya gelerek tahta oturmas›na ra¤men
yapt›¤› ifllerin halk taraf›ndan ilgi görmemesi üzerine taht›n› terk etmek zorunda
kalm›flt›r. Kurtubal›lar›n hilâfeti bütünüyle ortadan kald›rmalar›, Endülüs Emevî
Devleti’nin varl›¤›na da son vermifltir. 

ABBASÎLER DÖNEM‹ (750-1258)

Abbasîler dönemini ö¤reneceksiniz. 

‹ranl› bir köle olan Ebû Müslim, 747 y›l›nda ‹ran’›n Horasan eyaletinde bir isyan
hareketi bafllatt›. Ebû Müslim, Horasan’›n her taraf›nda Emevîler’in zulüm ve bas-
k›lar›n› vurguluyor ve Abbasîler’in, Hz. Peygamber’in amcas›, Hz. Abbas’›n soyun-
dan gelmeleri nedeniyle hak sahibi olduklar›n› belirterek halk› ayaklanmaya teflvik
ediyordu. Ebû Müslim’in taraftarlar› genellikle, ‹ranl› ve Mervli köylüler ile arala-
r›nda idarî görevlerde bulunan Araplardan olufluyordu. 748 y›l›nda Merv’e girerek
halk›n deste¤ini alan Ebû Müslim, Horasan’› bafltanbafla istilâ etti. Ordular› 749 ta-
rihinde Dicle’nin kolu Zap Suyu’nu geçerek, Emevî güçlerini bozguna u¤ratt›. Ha-
reketin lideri Ebû’l Abbas (749-754) Kûfe’de halife ilan edildi. Irak ve Suriye’de el-
de edilen galibiyetler, Emevîler’in sonunu getirdi ve yeni halifenin otoritesi k›sa sü-
rede ‹slâm topraklar›nda yay›ld›. Bu durum, ‹slâm tarihinde yeni bir dönemin bafl-
lang›c› anlam›na gelir. 

Abbasîler ilk olarak isyan›n mimar› Ebû Müslim’i ve taraftarlar›n› ortadan kald›r-
d›lar. Abbasî iktidar›na karfl› Emevî taraftarlar›n›n isyan ve k›p›rdanmalar› bafl gös-
terse de bunlar kanl› bir flekilde bast›r›ld›. Ebû’l Abbas, ölmeden önce kardefli Ebû
Câfer Mansûr’u (754-775) kendisine veliaht tayin etti. Ebû Câfer Mansûr’un ilk y›l-
lar›, Bizans’›n tahrip etti¤i Malatya’n›n imar›, Anadolu’ya yap›lan ak›nlar ve Bi-
zans’la gerçeklefltirilen esir de¤iflimine yönelik faaliyetlerle geçmifltir. Bu döneme,
ayn› zamanda Hz. Peygamber’in torunlar›ndan Hz. Hasan ailesinin isyan› da dam-
gas›n› vurmufltur. Abdullah b. Hasan’›n o¤ullar› Muhammed ve ‹brahim’in isyan›,
Halife Mansûr taraf›ndan k›sa sürede bast›r›ld› ancak bu olay ile Mansûr, Benî Ha-
flim ailesi ile Hz. Abbas ailesi aras›ndaki ilk ihtilaf›n da mimar› oldu. 

Kûfe’nin Hz. Ali taraftarlar›, fiam’›n ise Emevîlerle dolu olmas›, Ebû Mansûr’u,
yeni bir hükümet merkezi kurmaya mecbur etmifl ve bu ifl için Ba¤dat seçilmifltir.
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fiehrin inflas›na 762 y›l›nda bafllanm›fl, dört y›l süren inflaat›n ard›ndan yeni baflkent
meydana ç›km›flt›r. ‹lk halife Ebû’l Abbas olmakla birlikte devletin as›l kurucusu
Mansûr olmufltur. Ölmeden önce, o¤lu Mehdî’yi (775-785) veliaht ilan etmifltir.
Mehdî, babas› Mansûr’dan huzuru büyük ölçüde sa¤lanm›fl bir ülke devralm›flt›r.
Ancak, Mehdî, Mecûsilerin isyanlar› ile Horasan’daki Mani ve Mazdek inançlar›na
karfl› mücadele vermifltir. Yine, Merv’de, kendisinin Tanr› oldu¤unu ilan eden Mu-
kanna’n›n isyan› da bast›r›lm›flt›r. Abbasî Devleti’nin iç sorunlarla u¤raflt›¤› dönem-
de, Bizansl›lar Marafl’a girmifltir. Bu durum üzerine 782 y›l›nda Bizans’a karfl› veri-
len mücadele baflar›l› olmufl, yap›lan anlaflma ile Bizans ‹mparatorlu¤u, y›ll›k ver-
gi ödemeyi kabul etmifl ve ordu ganimetlerle geri dönmüfltür.

Mehdî, öldü¤ü zaman yerine o¤lu Musa el- Hâdî (785-786) geçti. K›sa süren hi-
lafetinin ard›ndan 786 y›l›ndaki ölümünden sonra kardefli Hârûn Reflîd (786-809)
Abbasî halifesi oldu. Hârûn Reflîd, Abbasî Devleti’nin en baflar›l› hükümdarlar›n-
dan biri olup saltanat› hanedan›n en parlak dönemidir. Döneminde ziraat, ticaret,
sanayi, bilim ve e¤itimin düzeyi yükselmifl, Ba¤dat, Do¤u’nun en büyük ve en
önemli iktisadî merkezi olmufltur. Hârûn Reflîd’in baflar›s›ndaki en büyük rollerden
biri Bermekîlere aittir. Bermekî ailesi, Abbasî Devleti’nin on yedi y›l›na tan›kl›k
etmifl ancak hanedana alternatif bir iktidar oda¤› olmay› düflünenlere ibret olmas›
amac›yla, a¤›r flekilde cezaland›r›larak ortadan kald›r›lm›flt›r. Cezaland›r›lmalar›n›n
temel nedeni, sahip olduklar› etki ve s›n›rs›z güçtür. 

Hârûn Reflîd, Ba¤dat’taki iktidar›n› güçlendirmenin yan› s›ra ülkenin baflka böl-
gelerinde de bir tak›m faaliyetlerde bulunmufltur. Kuzey Afrika’n›n idaresi babadan
o¤ula geçecek flekilde ‹brahim b. A¤leb ailesine b›rak›lm›fl ve buras› devletten ay-
r›lan ilk toprak parças› olmufltur. Devrinin en önemli olaylar›ndan bir di¤eri, Bi-
zans’la yap›lan savafllard›r. Bizans’›n anlaflmalar› defalarca ihlâl etmesi sebebiyle
yap›lan savafllar, Bizans ‹mparatorlu¤u’nun daha a¤›r vergiler ödemesiyle sonuç-
lanm›flt›r. 

Hârûn Reflîd, yaklafl›k 23 y›l süren hilafetinden sonra, 809 tarihinde vefat etmifl-
tir. Hârûn Reflîd dönemi, Abbasî saltanat›n›n en parlak noktas› olarak görülmekle
birlikte çöküflün ilk izlerine de bu devirde rastlan›r. ‹spanya ve Kuzey Afrika, Ab-
basî egemenli¤ini sadece ismen tan›yan ve kendi kendilerini yöneten ba¤›ms›z
bölgeler haline gelmifltir. Halifenin ölümü ile o¤ullar›, Me’mûn ile Emin aras›nda
bir iç savafl patlak vermifltir. ‹ktidarda bulunan Emin (809-813)’in, o¤lu Musa’y›,
kardefli Me’mûn’un yerine veliaht ilân etmesi bir iç savafl sebebi olmufltur. Emin ve
Me’mûn’un ordular› iki defa savaflm›fl ve her iki mücadeleden de Me’mûn galip ay-
r›lm›flt›r. 813 y›l›nda kardeflini yenerek iktidar› devralan Me’mûn (813-833), bafl-
kent Ba¤dat’›n yan› s›ra Merv’de de ikamet etmifl ve özellikle bilim ve sanat faali-
yetlerine çok önem vermifltir. Abbasî tarihinde savaflla tahta geçen ilk halife unva-
n›na sahip olan Me’mûn, veziri Fazl b. Sehl’e devlet yönetimini devretmifl ancak bu
durum, pek çok ayaklanman›n ç›kmas›na sebep olmufltur. 

Me’mûn, Hz. Ali ailesiyle Hz. Abbas ailesi aras›ndaki ihtilaf› gidermek için
‹mam Ali er-R›za’y› kendisinden sonra veliaht ilan etmifltir. Abbasîler bu duruma
tepki göstermifllerse de Ali er-R›za’n›n ani ölümü sorunun büyümesini engellemifl-
tir. Öte yandan, Ba¤dat’ta daha önce halife ilan edilen ‹brahim b. Mehdî’nin yenil-
mesiyle Me’mûn, 819 y›l›nda Ba¤dat’a girerek asayifli yeniden sa¤lam›flt›r. Me’mûn
devrinin en önemli olaylar›ndan biri de Babek’in isyan›d›r. Babek’in mensubu ol-
du¤u Hürremîler hareketi, Ebû Müslim’in ölmedi¤ine ve dünyaya dönece¤ine
inanmaktayd›. Ülkedeki kar›fl›kl›klardan ötürü Hürremîler’in hareketi bast›r›lamad›.
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Nihayet, Me’mûn’un ard›ndan tahta oturacak olan halife Mu‘tas›m’›n komutanlar›n-
dan Afflin, Babek’in üzerine gönderildi ve Babek yakalanarak katledildi.

Me’mûn, Babek ‹syan›’na verdi¤i destek sebebiyle Bizans’a karfl› bir sefer dü-
zenlemifl, Tarsus’a kadar gelmifl ve burada hayat›n› kaybetmifltir. 833 y›l›nda halife
olan Mu’tas›m (833-842) zaman›nda, Babek ‹syan›’n› f›rsat bilen Bizans, Abbasî top-
raklar›na sald›rm›fl ancak karfl› hareketle Bizans kuvvetleri bozguna u¤rat›lm›flt›r.

Mu’tas›m, genellikle Türk ülkelerinden gelen ücretli askerlerden oluflan bir or-
du kurmufl ve yeni ordusu için Samarra’da bir ordugâh flehir infla etmifltir. fiehrin
büyük bir k›sm› Türk reislere ayr›lmakla birlikte mevâlîler de Abbasî idaresinde ba-
z› mevkileri elde etmeye bafllam›fllard›. Türk birliklerinin halifeleri etki alt›na ald›k-
lar› ve isyanlara sebep olduklar› görüflü, Mu’tas›m aleyhinde baz› olumsuz fikirle-
rin yay›lmas›na sebep olmufltur.

Halifenin ölümüyle yerine geçen Vâs›k (842-847), ilk y›llar›nda iç isyanlarla u¤-
raflm›fl ve huzuru sa¤lamay› baflarm›flt›r. 845 y›l›nda Bizans’la bar›fl yap›lm›fl ve esir-
ler karfl›l›kl› olarak de¤ifltirilmifltir. O¤lu küçük oldu¤u için Vas›k’›n ard›ndan taht,
kardefli Mütevekkil’e (847-861) geçmifltir. Mütevekkil, iktidar›n›n ilk y›llar›nda uzun
zamandan beri devletin resmî inan›fl› haline gelen Mu’tezile kolunun yerine ehl-i
sünneti geçerli k›lm›flt›r. Ayr›ca, Mütevekkil, Türk kumandanlar›n etkisinden kur-
tulmak için fiam’a yerleflmeye karar vermifl fakat uyum sa¤layamad›¤› için Ba¤dat’a
geri dönmüfltür. Mütevekkil’in o¤lu Muntas›r, (861-862) hassa birli¤inin baz› üye-
leriyle babas›n› öldürerek tahta geçmifl ancak k›sa bir süre sonra rahats›zlanarak
hayat›n› kaybetmifltir. Muntas›r’›n ölümü üzerine kumandanlar›n ortak karar›yla lâ-
kab› Musta‘in (862-866) olan Ahmed b. Muhammed yeni halife seçilmifltir. Ancak,
sonraki y›llarda hapishanede bulunan Mu‘tez’in (866-869) tahtta hak iddia etmesi
sebebiyle, iki taraf aras›nda ç›kan savafltan galibiyetle ayr›lm›flt›r. Mu‘tez’in öldürül-
mesi üzerine Muhtedibillah (869-870) lâkab›yla an›lan Muhammed b. Vâs›k tahta
geçmifl fakat hilafeti yaln›zca 11 ay kadar sürmüfl ve ard›ndan Mu‘temid (870-892)
tahta ç›km›flt›r.

Mu‘temid döneminin en önemli olaylar›ndan biri Saffârî hanedan›n›n kurucusu
olan Yakup b. Leys’in isyan›d›r. Saffârî ‹syan›’n›n bast›r›lmas›ndan sonra s›ra Zen-
ci ‹syanlar›’na gelmifltir. ‹ki y›l süren mücadele, çözümü de beraberinde getirmifl-
tir. Mu‘temid, o¤lunu kendisinden sonra veliaht olarak görmek istese de ye¤eni
Ebû’l Abbas el-Mu‘tezid (892-902) taht›n sahibi olmufltur. Bu dönemin en önemli
olaylar›ndan biri, Karmatîlerin isyan›d›r. Hamdan Karmat’›n isyan›yla bafllayan
Karmatî hareketi, Abbasî birlikleri taraf›ndan bast›r›lsa da devletin zay›f düflmesi-
nin en büyük sebeplerinden biri olarak kabul edilmifltir. 

Mu‘tezid’den sonra tahta geçen kardefli Muktefî (902-908) döneminde de Kar-
matîler, Suriye, Ba¤dat ve Basra’da tahribatlar›na devam etmifllerdi. Muktefî döne-
mi, M›s›r’daki Toluno¤ullar› Devleti’nin y›k›lmas› aç›s›ndan da önemlidir. 

Muktefî’den sonra iktidara geçen kardefli Muktedir (908-932) zaman›nda bir
çok bölgede isyan ç›km›fl, Afrika’daki baz› topraklar ve Musul kaybedilmifltir. Muk-
tedir öldürüldükten sonra yerine geçen Kahir, (932-934) tahttan uzaklaflt›r›larak
hapsedilmifltir. Yerine önceki halife Muktedir’in o¤lu Râzî (934-940) geçmifl, mâlî
s›k›nt›lar ve iktidar çekiflmelerinin yan› s›ra bir çok savafl da ç›km›flt›r. Râzî’den
sonraki halife Muttekî (940-944) döneminde, Türklerin etkisi en yüksek düzeye
ç›km›flt›r. Bir sonraki halife Müstekfî, (944-946) Türklerden kurtulmak için Büvey-
hî hükümdar›n›n Ba¤dat üzerine yürümesine itiraz etmemifl, hatta bu durumu bir
çare olarak görmüfltür. 945-1055 tarihleri aras›nda Abbasî Devleti, Büveyhîlerin
idaresinde kalm›fl ve Müstekfî, Büveyhî hükümdar› taraf›ndan 946 y›l›nda tahttan
indirilerek hayat›n› hapiste geçirmifl ve orada ölmüfltür. 
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Karmatî: fiii gruplar›n en
önemlilerinden biri olup,
ayn› zamanda ‹slâm
mezhepleri aras›nda en çok
ihtilafa sebep olan
f›rkalardan biridir.

Toluno¤ullar› Devleti:
Abbasîlerin siyasî ve sosyal
anlamda çöküfl yaflad›klar›
dokuzuncu yüzy›l›n son
çeyre¤inde M›s›r’da,
Müslüman olan Türklerin
kurdu¤u ilk ba¤›ms›z
devlettir. 868 y›l›nda M›s›r
valili¤ine getirilen Ahmed b.
Tolun k›sa süre içerisinde
orada Toluno¤ullar›
Devleti’ni kurmufl ve
topraklar›na Suriye, Filistin,
Tarsus gibi önemli bölgeleri
dahil ederek s›n›rlar›n›
Berka’dan F›rat nehrine
kadar geniflletmifltir. Tolun-
Türkçe Tolun-ay, tam ay,
bütün ay isimlerinde
görüldü¤ü gibi tam ve bütün
anlam›nda bir kelimedir.

Mu‘tezile: Kaderi inkâr edip,
kul yapt›klar›n›n yarat›c›s›d›r
diyen ve Allah’›n s›fatlar›n›
kadîm saymakta ehl-i
sünnetten ayr›lan ve Vas›l
bin Ata’n›n yolunda olan
kimselerdir.



Abbasî Devleti’nin en güçlü dönemi, kurulufltan itibaren 120 y›l kadar sürmüfl
ard›ndan toprak kay›plar› bafllam›flt›r. Bir ‹ran hanedan› olan fiii Büveyhîler döne-
minde, Abbasî halifeleri etkilerini kaybetmifl ve bu durum, hilafetin çöküflünü be-
raberinde getirmifltir. Abbasîler, Büveyhîler’in etkisi alt›na girerken M›s›r’da Fat›mî
halifeli¤i zirvesini yafl›yordu. M›s›r ve Suriye’de otoriteleri tan›n›yor, Hicaz ve Ye-
men’de halifeleri ad›na hutbe okunuyordu. 1242 y›l›nda Mustas›m son Abbasî ha-
lifesi olarak tahta geçmifltir. Mo¤ol hükümdar› Hülâgû ordular›yla Ba¤dat üzerine
yürümüfl ve flehri kuflatarak Abbasî ordular›n› yenmifltir. K›sa süre sonra halife de
Hülâgû ve ordusundan nasibini alm›fl, ailesiyle birlikte hayat›n› kaybetmifltir. Ab-
basî Devleti, 1258 y›l›nda Hülâgû taraf›ndan ortadan kald›r›ld›ktan sonra 1261 tari-
hinde M›s›r’da Kölemenler taraf›ndan halife ilan edilen Mustans›r ile birlikte gölge
halifeler dönemi de bafllam›fl olur. Böylece, 1517 y›l›na kadar M›s›r’da, Abbasî ha-
lifeleri fiilen güç sahibi olmasalar da iflbafl›na gelmeye devam etmifltir. Nihayet, Ya-
vuz Sultan Selim’in, M›s›r’› fethinden sonra halifelik Osmanl›lara geçmifltir. 

Ebû Mansûr’un Abbasî Devleti’ne ait ba¤›ms›z bir merkez kurmak için Ba¤dat’› seçmesinin
sebepleri nelerdir? 

‹SLÂM KÜLTÜR VE UYGARLI⁄I

‹slâm kültür ve uygarl›¤›n› ö¤reneceksiniz. 

Ortado¤u’da ‹slâm devletlerinin yükselmesiyle birlikte görkemli bir medeniyet
do¤du. Yap›lan fetihlerle ‹ran, Kuzey Afrika ve Anadolu’ya do¤ru geniflleyen ‹slâm
devletleri, bu bölgelerden pek çok kültürel birikimi de bünyesine katm›flt›r. Dola-
y›s›yla, ‹slâm kültür ve uygarl›¤›n›n oluflmas›nda an›lan bölgelerin çok önemli et-
kisi görülmektedir. Ancak, bu uygarl›k, esas görünüflü itibariyle, ‹slâm damgas› ta-
fl›maktad›r. 

Dil ve Edebiyat 
‹slâm uygarl›¤›n›n oluflmas›ndaki en önemli araçlar›n bafl›nda dil gelmektedir. ‹s-
lâmiyet’ten önceki dönemde siyasî, toplumsal, kültürel konular›n ifllendi¤i genifl
bir yelpazede Arapçan›n kullan›ld›¤› zengin bir fliir gelene¤i vard›. ‹slâmiyet’in ya-
y›lmas› ile birlikte bu dil, fethedilen topraklarda konuflulan yerel dillerin de katk›-
s› ile ortak bir iletiflim arac›na dönüflmüfltür. Böylece, XI. yüzy›la gelindi¤inde
Arapça, ‹ran’dan Pireneler’e kadar konuflulan ortak dil olmufltur. Arapça, ayn› za-
manda, Farsça, Türkçe, Urduca gibi dillerin üzerinde önemli etkiler b›rakm›flt›r.
Arapça’n›n canlanmas› ve yay›lmas› sayesinde özellikle fliir alan›nda, Beflflar b.
Bürd (ö. 783), Mutî b. ‹lyas (ö.787) ya da Mütenebbî (905-965) gibi önemli flairler
ortaya ç›km›flt›r. 

fiiir alan›ndaki ilerlemeyi düz yaz›daki geliflmeler izlemifltir. Özellikle, Hz. Pey-
gamber’in hayat›n›n incelenmesiyle bafllayan çal›flmalar, ciddî bir tarih birikiminin
oluflmas›na yol açm›flt›r. Bu sebeple, ‹slâm dünyas›nda bafllang›çtan itibaren gide-
rek geliflen ve güçlenen bir tarih bilgisi ortaya ç›km›flt›r. Nitekim, ortaça¤lar›n en
önemli filozofu, tarihçisi ve hatta sosyologu olan ‹bn Haldun (1332-1406) bunun
en güzel örne¤idir. 

Arapça’n›n geliflmesinde ‹slâmiyet’in yay›lmas›n›n etkisi var m›d›r?
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Pireneler: Güney Fransa ve
Kuzey ‹spanya’da, iki devlet
aras›ndaki s›n›r üzerinde
bulunan s›ra da¤lard›r.
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Bilim ve Felsefe 
‹slâm dünyas›ndaki bilim ve felsefenin gelifliminde, eski Yunan miras›n›n önemli
katk›s› olmufl, matematik, astronomi, co¤rafya, kimya, fizik ve t›p gibi alanlarda,
bu etki aç›kça görülmüfltür. Yunancadan, Arapçaya yap›lan çeviriler ile ‹skenderi-
ye, Antakya ve di¤er pek çok bölgede ‹slâmiyet’ten önceki dönemde kurulan Yu-
nan okullar›n›n varl›klar›na devam etmesi, bilim ve felsefe alan›ndaki geliflmeleri
h›zland›rm›flt›r. Emevî Halifesi Ömer b. Abdülaziz (717-720) döneminde, Basral›
bir Yahudi olan Mâsarcaveyh, Süryani t›p kitaplar›ndan baz›lar›n› Arapça’ya çevi-
rerek Arap t›bb›n›n temellerini atm›flt›r. Ancak, ço¤unlu¤unu Hristiyan ve Yahudi
tercümanlar›n oluflturdu¤u bu ilk dönemdeki çevirilerin say›s› oldukça s›n›rl›d›r.

Abbasî Devleti döneminde çeviri faaliyeti daha sistematik bir düzeye ulaflm›fl-
t›r. Halife Me’mûn (813-833) döneminde Ba¤dat’ta, bir bilimler akademisi (Beytü’l-
Hikme) kurulmufl ve tercüme faaliyetinin geliflmesi ile birlikte pek çok önemli ter-
cüman ortaya ç›km›flt›r. Cundiflapurlu, Hristiyan bir hekim olan Huneyn b. ‹shak
bunlar›n en önde gelenlerinden biri olup özellikle, Hipokrat’tan yapt›¤› çeviriler,
Arap t›p dünyas›n›n geliflmesinde büyük rol oynam›flt›r. 

Halifelerin destekledi¤i bilimsel çal›flmalar sayesinde t›p baflta olmak üzere ma-
tematik, astronomi, fizik ve di¤er alanlarda çok önemli bilim adamlar› yetiflmifltir.
Bunlar aras›nda en önemlileri, Râzî (865-925) ve Avrupal›lar›n Avicenna olarak
isimlendirdikleri ‹bn Sînâ (980-1037)’d›r. Râzî’nin t›ptaki öncü çal›flmalar›n›n ya-
n›nda, ‹bn Sînâ’n›n gerek t›p gerek felsefe alan›ndaki çal›flmalar›, ‹slâm dünyas›n›n
yan› s›ra Avrupa’da da derin etkiler b›rakm›flt›r. Benzer flekilde, Ortaça¤ ‹slâm dün-
yas›n›n en özgün bilim adamlar›ndan Bîrûnî de astronomi, matematik, fizik gibi
alanlarda önemli çal›flmalara imza atm›flt›r. Müslümanlar, özellikle matematik ala-
n›nda dünya uygarl›¤›na çok önemli katk›lar yapm›fllard›r. S›f›r, Müslümanlar tara-
f›ndan kullan›lm›fl ve Arap rakamlar› diye bilinen sistem matemati¤e kazand›r›lm›fl-
t›r. Özellikle, ünlü matematikçi Harizmî önemli çal›flmalar yapm›flt›r. Cebir, geo-
metri ve trigonemetri gelifltirilerek bilimin hizmetine sunulmufltur. 

Halife Me’mûn döneminde astronomide de önemli çal›flmalar yap›lm›fl Ba¤-
dat’ta bir gözlemevi kurulmufltur. Halifenin ilk emirlerinden birisi, günefl y›l›n›n
uzunlu¤unun tam olarak hesaplanmas› olmufltur. Abbasî dönemi, astronomi çal›fl-
malar› aç›s›ndan parlak bir devir olmufl ve Ortaça¤lar›n en ünlü astronomlar›ndan
Ebû Mâfler oldukça önemli çal›flmalar yapm›flt›r. Abbasî halifeli¤inin hâmili¤inde
gerçeklefltirilen astronomi çal›flmalar›, bat› dünyas›n› da derinden etkilemifltir. 

Abbasî halifesi Me’mûn döneminde, bilimlerdeki geliflmelere paralel olarak es-
ki Yunan miras›n›n etkisi ile felsefe alan›nda da yeni çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bu dö-
nemde, Aristo’nun eserlerinin çevrilmesi ile birlikte zengin bir felsefe gelene¤inin
oluflmas› için gerekli ad›mlar at›lmaya bafllam›fl ve böylece yaln›zca ‹slâm dünya-
s›n› de¤il Hristiyan dünyay› da etkileyecek çok önemli filozoflar ortaya ç›km›flt›r.
Araplar›n filozofu olarak kabul edilen ve Eflatun ile Aristo’nun düflüncelerini bir
sentez haline getirmeye çal›flan Kindî (ö. 850), en önemli filozoflardan biridir.
Benzer flekilde, Aristo’dan sonra felsefenin ikinci babas› olarak nitelenen Fârâbî
(ö.950) ve Gazâlî (ö. 1111) de ‹slâm tarihinin en önemli filozoflar› aras›ndad›r.
Bu dönemin di¤er iki önemli ismi ise ‹bn Sînâ ve ‹bn Rüfld (ö.1198) olarak s›ra-
lanabilir. Özellikle, Avrupal›lar›n, Averroes olarak adland›rd›klar› ‹bn Rüfld, bat›
felsefesinin geliflmesine çok önemli katk› yapm›flt›r. Hristiyan dünyas›n›n, eski
Yunan filozoflar›n› ve metinlerini, Müslüman filozoflar sayesinde yeniden tan›d›-
¤› söylenebilir. 
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Sanat
Ortaça¤ ‹slâm dünyas›nda sanat alan›nda da önemli çal›flmalar yap›lm›fl, ‹slâm sa-
nat› k›sa zamanda bütün Akdeniz çevresine yay›lm›flt›r. Fetihlerle birlikte de¤iflik
halklar›n katk›s› ile görkemli bir ‹slâm sanat› ortaya ç›km›flt›r. Emevî ve Abbasî dö-
nemlerinde pek çok sanat eseri meydana getirilmifl, özellikle Abbasî hilâfeti bo-
yunca Ba¤dat, Ortaça¤›n en büyük sanat merkezlerinden biri haline gelmifltir. 

Abbasî halifeleri Mehdî, Hâdî ve Hârûn Reflîd döneminde, müzik alan›nda par-
lak eserler verilmifltir. Abbasî halifelerinin müzik çal›flmalar›n› yak›ndan izledikleri
ve destekledikleri görülür. Özellikle, Hârûn Reflîd’in müzikle yak›ndan ilgilendi¤i
bilinmektedir. Abbasî halifeli¤i döneminde Ba¤dat’›n yan› s›ra Samarra, Basra ve
Kûfe flehirleri de önemli sanat merkezlerine dönüflmüfltür. Bu merkezlerde cam ve
seramik sanatlar› aç›s›ndan önemli eserler verilmifltir. Ayr›ca Kûfe, kitap ciltleme ve
süsleme sanat›nda da öne ç›km›flt›r. Nihayet, ‹slâm dünyas›n›n en önemli sanat
dallar› aras›nda yer alan hat sanat›nda da oldukça önemli hattatlar yetiflmifltir. Bun-
lar aras›nda hiç flüphe yok ki en meflhur olan›, ‹bn Mukla (ö. 939) d›r.  

Mimarî
Suriye’den ‹spanya’ya kadar uzanan genifl co¤rafyada Emevîler ve Abbasîler döne-
minde eflsiz eserler b›rak›lm›flt›r. Erken dönem ‹slâm mimarîsini oluflturan iki temel
yap› birimi, câmi ve sarayd›r. Özellikle, Emevîler ve Abbasîler döneminde infla edi-
len câmi ve saraylar, mimarî aç›dan oldukça önemli eserlerdir. ‹slâm mimarisinin
flekillenmesinde, Arap etkisinin yan› s›ra M›s›r, ‹ran hatta fethedilen di¤er bölgeler-
deki mimarl›k miras›n›n büyük katk›s› olmufltur.

Hz. Peygamberin Medine’de yapt›rd›¤› ilk câmiinin ard›ndan Amr b. As, 642 y›-
l›nda Fustat’ta bir câmi yapt›rm›flt›r. Pek az de¤iflikli¤e u¤rayarak günümüze kadar
gelmeyi baflarabilen fiam’daki Emevî Câmii (706-714), mozaik sanat›n›n zengin ör-
neklerini bar›nd›rmaktad›r. 
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Resim 10.1

Emevî Câmii, fiam

‹bn Mukla: ‹slâm hat
sanat›n›n kurucusu olarak
kabul görmektedir. Hat
sanat›n›n piri olarak
nitelendirilmifltir. Ticaret ve
idare, kültür ve bilim, özel
yaz›flma alanlar›nda günlük
kullan›ma dönük daha
yuvarlak bir yaz› biçimi
bafltan beri vard›. ‹bn
Mukla’n›n 10. yüzy›l
bafllar›nda Ba¤dat’ta
kurallara ba¤lad›¤› “alt›
stil”’in söz konusu yuvarlak
yaz›dan türetildi¤i
san›lmaktad›r. Günümüze
kadar gelifltirilen bu yaz›
stilleri Nesih, Muhakkak,
Reyhanî, Tevkî, Rikâ ve
Sülüs’tür.



Emevî halifesi Velid taraf›ndan yapt›r›ld›¤› düflünülen Kudüs’teki Mescidü’l-Ak-
sa, ‹slâm mimarîsinin en önemli eserleri aras›nda yer al›r. Bir depremde y›k›ld›k-
tan sonra Abbasî halifesi Mansûr döneminde yeniden infla edilmifltir. Haçl›lar›n ki-
liseye çevirmek için yapt›¤› de¤ifliklikler, 1187 y›l›nda Selâhaddin Eyyûbî taraf›n-
dan düzeltilmifltir. Kudüs’teki bir di¤er önemli mimarl›k eseri ise Ömer Câmii ola-
rak da an›lan ve Abdülmelik taraf›ndan Hicret’in 72. y›l›nda yapt›r›lan Kubbetü’s-
Sahra’d›r. Yine, Kayravan Câmii (670-726) ve fiam’daki Büyük Camii de Emevî
döneminin önemli eserleri aras›nda yer al›r. 

Emevî döneminde, câmilerin yan› s›ra pek çok saray da yapt›r›lm›flt›r. Bunun ilk
örne¤i, Amman yak›nlar›nda, Halife I. Velid taraf›ndan infla ettirildi¤i san›lan Ku-
sayr-› Amra Saray›’d›r. Benzer flekilde, Halife Hiflâm b. Abdü’l-Melik taraf›ndan 728
y›l›nda fiam yak›nlar›nda yapt›r›lan Kasrü’l-Hayri’l-Garbî de bir baflka önemli
Emevî eseridir. Yine, fiam’›n güneyinde infla edilen M›flatta Saray› (734-744) da
Emevî döneminin görkemli yap›lar› aras›ndad›r. Emevîlerin, ‹spanya’daki kolu
olan Endülüs Emevî Devleti’nin b›rakt›¤› birçok eser de mimarî aç›dan oldukça
önemlidir. Kurtuba’da yapt›r›lan Büyük Câmii (961-966) bunlardan biridir. G›rna-
ta (Granada)’da yapt›r›lan ve bugün hâlâ ayakta duran, Elhamra Saray› da Endü-
lüs Emevîleri’nin dünya mimarîsine hediye etti¤i en önemli eserlerdendir. 
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Resim 10.2

Kubbetü’s-Sahra,
Kudüs



Emevî hilâfetini takip eden Abbasî Halifeli¤i döneminde de pek çok önemli câ-
mi ve saray infla edilmifltir. Abbasîler devrinde, ‹slâm mimarîsinin daha ince bir
zevke ulaflt›¤› söylenebilir. Emevîlerin, fiam’› merkez alarak gelifltirdikleri mimarî-
nin Akdeniz etkileri tafl›mas›na benzer flekilde, Ba¤dat merkezli Abbasî mimarîsi
de ‹ran ve Mezopotamya izleri tafl›r. Abbasîler döneminde infla ettirilen en önemli
câmiler aras›nda Samarra’daki Büyük Câmii (848-852) ve Ebu Dulef Câmii (861-
862) ile Kahire’deki Toluno¤lu Câmii (876-879) gösterilebilir. Özellikle, Samar-
ra’daki yap›larda zengin çini örneklerine de rastlan›r. ‹ran’da, Hazar Denizi k›y›s›n-
daki Damgan flehrinde yapt›r›lan Târ› Hâne Câmii (tahmini olarak 750-786.) de
Abbasî döneminin önemli eserleri aras›nda yer almaktad›r.

Câmilerin yan› s›ra Abbasî döneminde de önemli saraylar yapt›r›lm›flt›r. Bu ya-
p›lar aras›nda Ukhaydir ve Cevsaku’l-Hakani Saraylar› öne ç›kmaktad›r. Ukhaydir
Saray›, Kerbelâ yak›nlar›nda Vâdi-i Ubeyd’dedir. Yaklafl›k olarak 778 y›l›nda Abba-
sî halifesi Mansûr taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Cevsaku’l-Hakanî Saray› ise Ba¤dat ya-
k›nlar›nda 836 y›l›nda Halife Mu’tas›m taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 

Câmi ve saraylar›n yan› s›ra, Abbasî askerî mimarîsi de oldukça geliflmifltir. Ri-
bat ad› verilen korunakl› yap›lar bu tarz›n en önemli örnekleridir. Bu yap›lar›n in-
flas›na ilk defa VIII. yüzy›lda bafllanm›flt›r. Özellikle, Abbasî Devleti’nin kara ve de-
niz s›n›rlar›ndaki önemli noktalarda infla edilmifltir. 

Emevî ve Abbasî dönemlerindeki mimarî eserlerin yan›nda, M›s›r’da 250 y›ldan
fazla egemenlik kuran Fat›mîler de ‹slâm mimarîsine önemli katk›larda bulunmufl-
lard›r. Kahire’deki Mehdiye (916), El-Ezher (970-972), El-Hâkim (990-1003), El-Cü-
yûflî (1085) El-Akmer (1125) ve Talayi (1160) Camiileri, Fat›mîler döneminde yap-
t›r›lm›flt›r.
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Resim 10.3

Elhamra Saray›,
G›rnata/‹spanya
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Arabistan Yar›madas›’n›n yaflam koflullar›n› ve

‹slâmiyet öncesi dinlerini aç›klay›n›z.

Arabistan, 4.-6. yüzy›llar aras›nda yoksulluk ve
bedevîleflme ça¤› olarak tabir edilen bir tür ka-
ranl›k ça¤a gömülmüfltür. Söz konusu dönem,
Cahiliye olarak isimlendirilir. Arabistan’da Putpe-
restli¤in yan› s›ra Hanîf dini denilen ‹brahim mil-
letinin dini de iz b›rakm›fl gibiydi. 

‹slâmiyet’in ortaya ç›k›fl›n› genel hatlar›yla aç›k-

lay›n›z. 

Hz. Muhammed’e Peygamberlik ça¤r›s› k›rk›nc›
yafl›na do¤ru, Ramazan ay›nda bir gece, Hira da-
¤›nda gelmifl ve ‹slâmiyet ilk olarak Peygambe-
rin ailesinde yay›lmaya bafllam›fl, Hz. Hatice’den
sonra azâd etti¤i kölesi Zeyd ve ye¤eni Ali de
Müslüman olmufltur. 

Hz. Muhammed’in ‹slâmiyet’i yaymak için yapt›-

¤› savafllar›n genel hatlar›n› aç›klay›n›z.

Bedir Savafl› (624)
Hicret’in ikinci y›l›nda Mekkelilerle Müslümanlar
aras›nda meydana gelmifltir. Bedir’de karfl›laflan
kuvvetlerin çarp›flmas›, Müslümanlar›n galibiye-
tiyle sonuçlanm›flt›r.
Uhud Savafl› (625)
Savafl, Medine yak›nlar›ndaki Uhud Da¤› etekle-
rinde yap›lm›flt›r. Müslümanlar baflta baflar›lar el-
de etmifllerse de k›sa süre içerisinde savafl aleyh-
lerine dönmüfltür. Hz. Hamza ve birçok Müslü-
man savaflta flehit düflmüfltür. 
Hendek Savafl› (627)
Müslümanlar, Kureyfllilerle üçüncü defa Hendek
savafl›nda karfl›laflm›fl; kaz›lan hendekler, Ku-
reyfl’i flaflk›nl›¤a u¤ratm›fl ve tükenen erzak da
da¤›lmalar›na neden olmufltur. 

Hudeybiye Anlaflmas› sonras› ‹slâmiyet’in yeni

geliflme dönemine nas›l girdi¤ini aç›klay›n›z.

Hudeybiye Anlaflmas›’ndan sonra Kaynuka, Na-
dîr ve Benî Kureyza Yahudileri ile ilgili sorun k›-
sa sürede halledilmifl ve 628 y›l›nda Hayber’in
fethiyle, Yahudi sorunu çözüme kavuflturulmufl-
tur. Hayber’in fethinden sonra 629 y›l› Aral›k ay›n-
da, Medine’den yola ç›kan ordu, kan dökmeden
Mekke’yi ele geçirmifltir. 632 y›l›nda Hz. Peygam-
ber’in Hac ibadetini yerine getirece¤i ilan olun-
mufl ve Veda Hacc›nda kendisine kalabal›k bir
heyet efllik etmifltir. 

Dört Halife dönemini aç›klay›n›z.

Hz. Ebûbekir Dönemi (632-634)

Hz. Ebûbekir, ilk olarak Ridde hareketlerini ön-
lemeye çal›flm›fl ve 633 y›l›ndaki Arkaba (veya
Akrabâ) savafl› ile Yemame bölgesi, hâkimiyet
alt›na al›nm›flt›r. Bu savafl, ‹slâm fetih hareketle-
rinin de bafllang›c› anlam›na gelir. ‹lk halife dö-
neminde, Vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sâbit bafl-
kanl›¤›nda bir heyet kurulmufl ve bu heyet
Kur’an’› kitap haline getirmifltir.
Hz. Ömer Dönemi (634-644)

Hz. Ömer dönemi fetih hareketlerinin h›z kazan-
d›¤› dönem olup Arap ordular› k›sa zamanda Su-
riye’yi fethetmifller ard›ndan Filistin, M›s›r ve tüm
Kuzey Afrika’ya seferler bafllatm›fllard›r. Ku-
düs’ün al›nmas›yla M›s›r’›n fethi için gerekli ze-
min de haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, Irak ele geçirilmifl;
Kâdisiye (635) ve 642 y›l›ndaki Nihavend Sa-
vafllar› ile ‹ran ordusu tam bir yenilgiye u¤rat›l-
m›flt›r. Hz. Ömer döneminin sonuna yaklafl›ld›-
¤›nda, ‹slâm Devleti’nin s›n›rlar›, bat›da M›s›r,
Anadolu’nun güney kesimleri, Azerbaycan, Kaf-
kasya ve ‹ran dahil Ceyhun nehrine kadar uzan-
m›flt›r. 
Hz. Osman Dönemi (644-656)

Hz. Osman devrinde Taberistan fethedilmifl,
Azerbaycan’daki isyanlar bast›r›lm›flt›r. Anado-
lu’nun baz› kasabalar›, K›br›s ve Rodos ile Kuzey
Afrika’da pek çok bölge de fethedilmifltir. Ayr›ca,
Hz. Ebûbekir döneminde mushaf haline getirilen
nüshadan istinsah (kopya) yap›lm›flt›r. 
Hz. Ali Dönemi (656-661)

Talha ve Zübeyr, eski halife Osman’›n katilleri-
nin bulunmas›n› isteyerek Hz. Ali’nin halifeli¤ine
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muhalefete bafllam›fl ve Hz. Ali de Medine’de
kendisine sunulan deste¤in azald›¤›na inanarak
Kûfe’ye yönelmifl ve flehrin deste¤ini kazanarak
Basra üzerine yürümüfl ve halifeli¤i bütün Irak
halk› taraf›ndan tan›narak Kûfe baflkent haline
getirilmifltir. 
Irak’taki asayiflin sa¤lanmas›ndan sonra Hz. Ali,
ordusuyla birlikte Suriye’deki esas rakibi Muavi-
ye bin Ebu Süfyan’a yönelmifl ve iki ordu, 657
y›l›nda, S›ffîn yak›nlar›nda karfl›laflm›flt›r. ‹lk çar-
p›flmalar›n ard›ndan ma¤lup duruma düflen Suri-
yeliler, Kur’an sayfalar›n› m›zraklar›n›n ucuna ta-
karak meselenin çözümü için Kur’an’›n hüküm-
lerine baflvurulmas›n› istemifllerdir. ‹ki taraftan
seçilecek hakemlerin meseleye bir çözüm bul-
mas›na karar verilmifltir. Bu olay, ‹slâm Tari-
hi’nde, Hakem Olay› olarak bilinir. Hakemler,
Hz. Ali ve Muaviye’nin halife olmaktan azledile-
rek, halk›n oylar›yla yeni bir halife seçilmesini
kararlaflt›rm›fllard›r. Fakat durum de¤iflmifl, Mu-
aviye’nin hakemi Amr b. As, Hz. Ali’nin hakemi
Ebû Musa el-Eflarî’nin karar› uyar›nca azledilen
halifenin yerine kendi aday›n› tayin etti¤ini ifade
etmifltir. Bu olay›n ard›ndan Hz. Ali, Suriye üze-
rine bir sefer daha yapmaya karar vermifltir. Se-
fer haz›rl›klar› devam ederken Ocak 661’de, ‹bn
Mülcem isimli bir Hâricî taraf›ndan Kûfe camiin-
de namaz s›ras›nda öldürülmüfltür. 

Emevîler dönemini aç›klay›n›z.

Dört halife döneminden sonra Muaviye b. Ebû
Süfyan, Emevî Devleti’ni kurmufltur. Muaviye’den
sonra halifelik, babadan o¤ula geçen bir kurum
olarak devam etmifl ve Emevî hanedan› kurul-
mufltur. Emevîler’in yürütmüfl oldu¤u siyaset se-
bebiyle 680 y›l›nda, Hz. Hüseyin ve taraftarlar›,
fiam yönetimine son vermek amac›yla harekete
geçmifl ancak, Hz. Hüseyin ve ailesinden birçok
kifli Emevîler taraf›ndan Kerbelâ’da katledilmifl-
tir. Emevîler döneminde, Kuzey Afrika, Anadolu
ve Türkistan yönünde önemli fetihler yap›lm›fl,
‹spanya’n›n büyük bir k›sm› fethedilmifl ve ayr›-
ca ‹stanbul üzerine bir ordu gönderilerek flehir
kuflat›lm›fl ancak baflar› elde edilememifltir. Son
Emevî halifesi Mervân döneminde tam bir çöküfl
yaflanm›flt›r.

Endülüs Emevî Devleti’ni genel hatlar›yla aç›kla-

y›n›z.

Endülüs’ün fethinden sonra Müslümanlar, ‹span-
ya’da kalm›fl, özellikle Kuzey Afrika’dan gelen
göç dalgalar› birçok Arap ve Berberî’nin buraya
yerleflmesini beraberinde getirmifltir. Emevî ha-
nedan›na mensup Abdurrahman b. Muaviye, 756
y›l›nda Kurtuba’y› ele geçirerek 1031 tarihine ka-
dar ayakta kalacak olan ba¤›ms›z Endülüs Emevî
Devleti’ni kurmufltur. XI. yüzy›lda, Endülüs Eme-
vî Devleti yerel güçler aras›ndaki iktidar müca-
delesi sebebiyle parçalanmaya bafllam›fl ve Kur-
tubal›lar›n hilâfeti bütünüyle ortadan kald›rmala-
r›, Endülüs Emevî Devleti’nin varl›¤›na da son
vermifltir. 

Abbasîler dönemini aç›klay›n›z. 

‹ranl› bir köle olan Ebû Müslim, Horasan’›n her
taraf›nda Abbasîler’in faaliyetlerini ve bunlar›n
Peygamber ailesine olan yak›nl›¤›n› belirterek
Emevîler’in zulmünü vurgulam›fl, halk› ayaklan-
mak için cesaretlendirmifltir. Ebû Müslim’in pro-
pagandas›, k›sa sürede etkisini göstermifltir. Ha-
reketin lideri Ebû’l Abbas (749-754) halife ilan
edilmifltir. Hârûn Reflîd’in, yaklafl›k 23 y›l süren
halifeli¤i, Abbasî Devleti’nin en parlak dönemi
olarak görülmekle birlikte çöküflün ilk izlerine
de bu devirde rastlanm›flt›r. Abbasî Devleti’nin
en güçlü dönemi, kurulufltan itibaren 120 y›l ka-
dar sürmüfl, ard›ndan toprak kay›plar› bafllam›fl-
t›r. Abbasî Devleti, 1258 y›l›nda Mo¤ol hüküm-
dar› Hülâgû taraf›ndan y›k›lm›flt›r. 

‹slâm kültür ve uygarl›¤›n› aç›klay›n›z. 

Dil ve Edebiyat

‹slâmiyet’in yay›lmas› ile birlikte Arapça, ortak
bir iletiflim arac› haline gelmifl ve k›sa süre için-
de özellikle fliir alan›nda, önemli çal›flmalar ya-
p›lm›flt›r. Ayr›ca, Hz.Peygamber’in hayat›n›n in-
celenmesiyle bafllayan çal›flmalar sayesinde, cid-
dî bir tarih birikimi meydana gelmifltir. 
Bilim ve Felsefe

‹slâm dünyas›ndaki bilim ve felsefenin geliflimin-
de, eski Yunanca’dan yap›lan çeviriler önemli ol-
mufl ve Emevî dönemindeki ilk çal›flmalar›n ar-
d›ndan Abbasî Hilâfeti devrinde de astronomi, fi-
zik, matematik ve di¤er konularda önemli say›-
larda çeviriler yap›lm›flt›r. T›p baflta olmak üzere
matematik, astronomi, fizik ve di¤er alanlarda,
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Râzî, ‹bn Sînâ, Bîrûnî, Harizmî ve Ebû Mâfler gi-
bi önemli isimler yetiflmifltir. 
Aristo’nun eserlerinin Arapça’ya çevrilmesi ile ‹s-
lâm dünyas›nda zengin bir felsefe gelene¤i olufl-
mufl ve Kindî, Fârâbî, Gazâlî, ve ‹bn Rüfld gibi
büyük filozoflar ortaya ç›km›flt›r. 
Sanat

Abbasî halifeleri Mehdî, Hâdî ve Hârûn Reflîd dö-
neminde, bilhassa müzik alan›nda parlak çal›fl-
malar yap›lm›flt›r. Yine Samarra’da cam ve sera-
mik, Kûfe’de kitap ciltleme ve süsleme sanatlar›
geliflmifltir. Ayr›ca, ‹bn Mukla gibi meflhur hattat-
lar da yetiflmifltir. 
Mimarî

fiam’da yapt›r›lan Emevî Camii, Kudüs’teki Mes-

cidü’l-Aksa ve Kubbetü’s-Sahra ile yine fiam’da-
ki Büyük Câmii Emevî döneminin önemli eserle-
rindendir. Ayr›ca, Kusayr-› Amra, Kasrü’l-Hay-

ri’l-Garbî, M›flatta gibi pek çok saray da infla
edilmifltir. Endülüs Emevî Devleti döneminde
yapt›r›lan Kurtuba’daki Büyük Câmii ve G›rnata

(Granada)’da bulunan Elhamra Saray› da eflsiz
mimarî örnekleridir. 
Abbasîler devrinde, ‹slâm mimarisinin daha ince
bir zevke ulaflt›¤› söylenebilir. Samarra’daki Bü-

yük Câmii ile Ebû Dulef Câmii örnek olarak gös-
terilebilir. Damgan flehrinde yapt›r›lan Târ› Hâ-

ne Câmii de Abbasî döneminin önemli eserleri
aras›nda yer al›r. Câmilerin yan› s›ra Ukhaydir ve
Cevsâku’l-Hakani gibi önemli saraylar da yapt›-
r›lm›flt›r. Ayr›ca, Ribat ad› verilen askerî yap›lar
da infla edilmifltir. 
M›s›r’da 250 y›ldan fazla egemenlik süren Fat›-
mîler de ‹slâm mimarisine, Kahire’deki Mehdiye,

El-Ezher, El-Hâkim gibi câmileri miras b›rakm›fl-
lard›r. 
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1. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göçü - Hic-
ret - hangi tarihte gerçekleflmifltir?

a. 632
b. 622
c. 621
d. 624
e. 627

2. Hudeybiye Anlaflmas›’n›n Müslümanlar aç›s›ndan en

önemli sonucu hangisidir?
a. ‹slâm dini geliflmifltir.
b. Mekkelilerle eflitlik sa¤lanm›flt›r.
c. Medine’nin hakimiyeti öne ç›km›flt›r.
d. Hz. Peygamber’in d›fla dönük faaliyetleri artm›flt›r.
e. Medine’ye göç eden Müslümanlar Hac seferine

ç›kma izni elde etmifllerdir.

3. Hz. Peygamber’in askerî seferlerinden sonuncusu
hangisidir?

a. Uhud Savafl›
b. Bedir Savafl›
c. Tebük Savafl›
d. Hayber Savafl›
e. Hendek Savafl›

4. Kur’an hangi dönemde Mushaf haline getirilmifltir?
a. Hz. Peygamber
b. Hz. Ebûbekir
c. Hz. Ömer
d. Hz. Osman
e. Hz. Ali

5. Kudüs hangi halife döneminde fethedilmifltir?
a. Hz. Ali
b. Hz. Osman
c. Hz. Ebûbekir
d. Hz. Ömer
e. Muaviye

6. Hakem Olay›’ndan memnun olmayanlar›n olufltur-
du¤u gruba ne ad verilir?

a. fiia
b. Emevîler
c. Ensâr
d. Hâricîler
e. Muhacirûn

7. Hangi halifenin iflbafl›na geçmesiyle Emevîler’in Süf-
yaniye kolu son bulmufl ve Mervânîler iktidar sâhibi ol-
mufltur?

a. Mervân b. Hakem
b. Yezid b. Muaviye
c. II. Muaviye b. Yezid
d. Abdülmelik b. Mervân
e. Velid b. Abdülmelik

8. Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu kimdir?
a. II. Muaviye
b. Abdurrahman b. Muaviye
c. Hiflâm b. Abdurrahman
d. Hakem b. Hiflâm
e. II. Abdurrahman 

9. Hârûn Reflid döneminde devletin geliflmesine katk›-
da bulunan aile hangisidir?

a. Büveyhîler
b. Karmatîler
c. fiiiler
d. Hâricîler
e. Bermekîler

10.Kubbetü’s-Sahra nerededir?
a. Medine
b. Mekke
c. fiam
d. Kudüs
e. Samarra

Kendimizi S›nayal›m
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Devlet ancak devleti idare edecek insanlar sayesinde
flevketli ve kudretli olur. Devleti idare edecek ve koru-
yacak olan memur ve askerler ancak mal ve para saye-
sinde yaflayabilirler. Para ve mal ancak yurdun bay›n-
d›rl›¤› sayesinde elde edilir. Yurt ancak adaleti hâkim
k›lmakla bay›nd›r olur. Adalet Tanr›’n›n yarat›klar› ara-
s›nda kurulmufl bir ölçüdür. Onu Tanr› kurmufltur. Tan-
r› bu ölçünün bafl›na bir idareci dikmifltir ki, o da hü-
kümdard›r. Ey hükümdar! Sen tarla ve çiftliklere el uza-
tarak bu mülkleri sahiplerinin ellerinden ald›n. Halbuki
onlar bu çiftlik ve tarlalar› imar ediyor, haraç ve vergi-
ler ödüyorlar, onlardan para al›n›yordu. Sen bu tarla ve
çiftlikleri arpal›k olarak maiyetinde olanlara, hademele-
rine ve havass›na verdin; bunlar bu mülklere bakmad›-
lar, bay›nd›rlanmas› için çal›flmad›lar, bunun sonucunu
düflünmediler. Senin yak›n adamlar›ndan olduklar› için
haraç ve vergilerini ödemediler. Eskiden haraç ve vergi
ödeyenlere zulüm ve cebrettiler, bunlar da zulme daya-
namadan yaflayabilecekleri di¤er ülkelere göçettiler,
oralara yerlefltiler. ‹flte bundan dolay› tarlalar ve çiftlik-
ler haraboldu, bunun bir sonucu olarak haraçtan elde
edilen mal ve para azald›, asker ve tebaa mahvoldu.
Komflu hükümdarlar devletin yaflayabilmesi için gere-
ken vas›talar›n arkas› kesilmifl oldu¤unu bildiklerinden,
Fars ülkesine göz diktiler, diye cevap verdi. Hükümdar
din baflkan›n›n bu irflat ve nasihatlerini iflittikten sonra,
devlet ifllerine bizzat kendisi bakma¤a bafllad›. Tarla ve
çiftlikleri yak›n adamlar›n›n ellerinden alarak eski sa-
hiplerine iade etti. Bunlar da eskisi gibi haraç ve vergi-
leri ödemeye ve yurdu imara bafllad›lar. Zay›f olanlar›
kuvvetlendi. Fars yurdu imar edildi, yurtta bolluk ve re-
fah bafllad›. Haraçlar› toplayanlar›n eline çok para geç-
ti. Ordu ve asker kuvvetlendi. Düflmanlar›n açgözlülü-
¤ü ve ümitleri kesildi. S›n›rlar asker ve silahla doldu.
Hükümdar devlet ifllerine bizzat kendisi bakt›. Hüküm-
dar›n hüküm sürdü¤ü günler mesut ve kutlu günler ol-
du. Devleti düzenlendi. Sen zulmün bay›nd›rl›klar› y›k-
t›¤›n› ve y›k›lman›n devlete zarar verdi¤ini, devletin dü-
zenini bozdu¤unu bu hikâyeden anlars›n. 

‹bni Haldun, Mukaddime, c.II, s. 78-79. 

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Hicret’ konusunu tekrar
okuyunuz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Hudeybiye Anlaflmas›’ ko-
nusunu tekrar okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘‹slâmiyet’in Yeni Geliflme
Dönemi’ konusunu tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Hz. Ebûbekir’in Halifeli¤i’
konusunu tekrar okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Hz. Ömer Dönemi’ konusu-
nu tekrar okuyunuz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Hz. Ali Dönemi’ konusunu
tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Emevîler Dönemi’ konusu-
nu tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Endülüs Emevî Devleti’ ko-
nusunu tekrar okuyunuz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Abbasîler Dönemi’ konusu-
nu tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Mimarî’ konusunu tekrar
okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü, Hicret
olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. Muhammed, Medine’de Pey-
gamberi oldu¤u dini uygulamaya koyulmufltur. Hz. Pey-
gamber, Medine’de gelece¤in büyük ‹slâm devletinin
çekirde¤ini oluflturacak çok sa¤lam temeller de atm›flt›r.

S›ra Sizde 2

Hendek Savafl›’nda, uygulanan metod, Selman-› Fari-
sî’nin fikriydi. Bu durum, Müslümanlar›n baflar›s›n› ge-
tirmifl ve hendekler, Kureyfl’i büyük flaflk›nl›¤a u¤rat-
m›fl, tükenen erzak da da¤›lmalar›na sebep olmufltur. 

S›ra Sizde 3

1. Bafl›nda Muaviye’nin bulundu¤u, öldürülen halife
Hz. Osman’›n da mensup oldu¤u Emevîler,
2. Talha ve Zübeyr’in içinde bulundu¤u ve daha sonra
Hz. Ayfle’nin etraf›nda toplanacak olan Medine Grubu,
3. Allah’›n emri ve Peygamber’in sünneti üzerine yafla-
may› seçen dindar grup,
4. Hz. Ali ve onu destekleyenler.
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S›ra Sizde 4

Muaviye döneminde (661-680) fetih hareketleri üç yön-
de devam etmifl olup, birincisini Türkistan yönündeki
hareketler; ikincisini Anadolu ve ‹stanbul üzerine yap›-
lan seferler ve son olarak da Kuzey Afrika yönüne ya-
p›lan hareketler oluflturur. 

S›ra Sizde 5

Halifenin Ba¤dat’› seçmesindeki neden, Kûfe’nin Hz.
Ali taraftarlar›n›n, fiam’›n da Emevîler’in merkezi olma-
s›ndan kaynaklanm›flt›r. Ayr›ca, flehrin Dicle ve F›rat’›
birbirine ba¤layan bir kanal›n yak›n›nda olmas› ve stra-
tejik önemi de etkili olmufltur. 

S›ra Sizde 6 

Fethedilen yeni topraklarda konuflulan yerel dillerin de
katk›s› ile Arapça, zengin bir medeniyet dili haline gel-
mifltir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan ekonomik ve sosyal de¤iflimler ve bu de-
¤iflimlere yol açan temel nedenler nelerdir,
Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan düflünsel de¤iflim ve yeni düflünsel yap›-
y› flekillendiren geliflmeler nelerdir,
Hümanizm ve hümanizm ak›m›n›n özellikleri nelerdir,
Rönesans ve Reform nedir, bu döneme damgas›n› vuran düflünürler kimlerdir,
Modern Avrupa’n›n do¤uflunda Osmanl› Devletinin rolü nedir,
Osmanl› kültürü Avrupa’y› nas›l etkilemifltir,
Dini hoflgörü konusuna Osmanl› ve Avrupa Devletlerinin bak›fl aç›lar› nas›ld›?
sorular›na yan›t verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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YEN‹ÇA⁄’DA BATI AVRUPA’DA YAfiANAN
EKONOM‹K VE SOSYAL DE⁄‹fi‹M 

Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan ekonomik ve sosyal de¤iflim-
leri ve bu de¤iflimlere yol açan temel nedenleri ö¤reneceksiniz.

De¤iflime Direnifl: Amaç Düzenin Devaml›l›¤›
Ortaça¤’da üretim malikânelerde o malikânenin ihtiyac› kadar yap›l›yordu. Dolay›-
s›yla Ortaça¤da kendi içine kapal› ve tüketime yönelik bir üretim vard›.

Feodal toplum yap›s› içinde ayr›cal›kl› s›n›flar› oluflturan aristokratlar ve
ruhbanlar, feodal üretim biçiminin devam›ndan yanayd›lar. Ayr›cal›kl› ve avan-
tajl› konumlar›n› sürdürmeleri buna ba¤l›yd›. Ancak sistem içinde zamanla sa-
y›lar› artan ve beslenemeyecek duruma gelen tar›msal kökenli bir kitle oluflma-
ya bafllad›. Uzun y›llard›r durumlar›nda bir iyileflme gözlenemeyen serfler ge-
nel bir hoflnutsuzluk içindeydiler. Hiçbir maddi varl›¤› olmayan toplumun bu
alt tabakas›, zaman içinde düzeni tehdit eden unsurlar olarak görüldü. Amaç
düzenin devaml›l›¤›n› sa¤lamak oldu¤undan bu kitlenin Avrupa d›fl›na ç›kar›l-
mas›na karar verildi ve Haçl› Seferleri örgütlendi (1095). Bu seferler, düzen için
tehlikeli görülen iflsiz güçsüz, hiçbir maddi varl›¤› olmayan bu kitlenin tama-
men Avrupa d›fl›na at›lmas›n› sa¤lamak için 200 y›l sürdü. Görünüflte, dinsel
nedenlerle bafllat›lan Haçl› Seferlerinin alt›nda yatan gerçek, budur! Düzenin
devam› için yok edilmeleri gereken bu insanlar yüksek dinsel ideallerle ve
öbür dünya cennetiyle müjdelenerek, Müslümanlar üzerine gönderildi. Ayr›ca
bu seferler s›ras›nda elde edilebilecekleri kazan›mlar, ruhban s›n›f›n›n amac›na
hizmet edecek ve sayg›nl›¤›n›n artmas›n› sa¤layacakt›. Nitekim öyle de oldu.
Kudüs al›nd›, Urfa’da, Antakya’da, Suriye’de Haçl› kontluklar› kuruldu. Bütün
bunlar papal›¤›n yükseliflini sa¤lad›. Ancak hesaba kat›lmayan bir fleyler vard›.
Böylece uzun vadede düzeni de¤ifltirecek geliflmelerin temeli, yine Haçl› Sefer-
leri ile at›lm›fl oldu.

Üretimin De¤iflimi ve Burjuvazinin Yükselifli
Karayolunu güvenli görmeyen Haçl›lar’›n, daha sonra seferlerini deniz yoluyla
yapmay› tercih etmeleri, ayn› zamanda ticaretin geliflmesini de sa¤lad›. Önce Haç-
l›lar’›, arkadan hac›lar› tafl›yan flövalyeler, gemicilik ve ticaretle u¤rafl›r hâle geldi-
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ler. Akdeniz’e k›y›s› olan ticaretin tohumunu att›lar. Sonuç olarak Haçl› Seferleri
denizafl›r›, k›talar aras› ticareti bafllatm›fl oldu.

Ticaret sayesinde zenginleflen, kentlerde oturan, bu yüzden kendisine kent soylu
anlam›na gelen burjuvazi denilen tüccar s›n›f› 15.yüzy›ldan itibaren yükselifle geçti.
Ticaretle u¤raflarak zenginleflen burjuvazi, ekonomik yap›da a¤›rl›¤›n› hissettirdi. Aris-
tokratlar›n zenginli¤i topra¤a dayal›yd› ve topraklar›n bir s›n›r› vard›. Oysa burjuvazi-
nin zenginli¤i ticaretten kaynaklan›yordu ve ticaretin, üstelik denizafl›r› ticaretin s›n›r›
yoktu. Dolay›s›yla ticaretten elde edilen servet, aristokratlar›n topraktan elde etti¤i ser-
veti k›sa sürede geçecekti. De¤iflim kaç›n›lmazd›.

De¤iflen Aristokrasi
Ortaça¤’›n kan soylulu¤una dayal› ayr›cal›kl› s›n›f› aristokratlar, bu de¤iflime ayak uy-
durma çabas› içine girdiler. Bir k›sm› topraklar›n› giriflimcilere kiralamaya bafllad›lar.
Bir k›sm› da topraklar›ndaki serfleri, özgürlüklerini de ba¤›fllayarak topraklar›ndan ç›-
kar›p, topraklar›n› çay›r hâline dönüfltürerek koyun sürüleri beslemeye bafllad›lar. Bu
ifl için birkaç çoban yeterli oldu¤undan, say›lar› gittikçe artan serfleri de beslemek zo-
runda kalmayacaklard›. Böylece elde ettikleri yünü sat›p, kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lama
yoluna gittiler. Yün, dokuma sanayii için önemli bir ham madde idi. Do¤ulu sultanlar,
yünlü kumafllara büyük ilgi gösteriyorlard›. Bir mal›n al›m ve sat›m yerleri aras›ndaki
fiyat fark›, bu iflle u¤raflanlar›n yani tüccarlar›n daha da zenginleflmesini sa¤lad›.

Dokuma ve Maden Sanayinin Geliflimi: ‹flçi S›n›f›n›n Ortaya
Ç›k›fl›
Dokuma sanayii ilk s›rada geliflen sanayi kollar›ndan biri oldu. Bu dönemde pek
çok imalathane örgütlendi. ‹malathaneler sanayileflmeye gidiflte ilk ad›m› oluflturdu-
lar. Bu imalathaneler, uzak pazarlara yönelik üretim yap›yorlard›. Özellikle doku-
mac›l›k büyük geliflme gösterdi. Dokuma kumafllara olan talep artt›. ‹malathaneler-
de seri üretim bafllad›. K›sa sürede ucuz ve standart mal üretilmeye ve bunlar›n ti-
careti yap›lmaya baflland›. Bu durum karfl›s›nda kendi dükkân›nda kendi üretim
araçlar›yla üretim yapan zanaatç›lar, imalathanelerle rekabet edemediler ve k›sa sü-
rede iflas ettiler. Sonuç olarak dükkân›n› kapatmak zorunda kalan zanaatç›lar, ima-
lathanelerde emeklerini satarak çal›flmak zorunda kald›lar. Böylece imalathaneler-
de parça ifli yapmaya bafllayan zanaatç›lar, emeklerinin karfl›l›¤›nda ücret almaya
bafllad›lar. Bunun sonucunda zanaatç›lar iflçileflti. ‹flçi s›n›f›n› besleyen di¤er bir
kesim de serflerdi. Feodal beyler serfleri topraklar›ndan ç›kar›p, de¤iflen yap›ya
ayak uydurma çabas› içine girdikleri zaman, iflsiz güçsüz kalan ve hiçbir maddi var-
l›¤› olmayan serfler de imalathanelere gidip çal›flmaya bafllad›lar. Böylece serfler de
iflçileflti. ‹malathanelerin ifl gücüne ihtiyac› vard›. ‹malathaneleri örgütleyen serma-
ye sahibi giriflimci s›n›f, serf ve zanaatç›lar› imalathanelere çekmeyi baflard›. Böyle-
ce serfler ve zanaatç›lar iflçileflerek ister istemez sistemin bir parças› oldular.

Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da nas›l bir de¤iflim yafland›,ekonomik alanda yaflanan de¤iflimde
Haçl› Seferlerinin nas›l bir rolü oldu?

Bu dönemde geliflme gösteren bir di¤er sanayi kolu maden sanayiidir. Madenlerin
iflletilmesi sermayenin daha da artmas›n› sa¤lad›. Maden sanayiinin geliflmesi ile atefl-
li silahlar kullan›lmaya baflland›. Feodal beylerin son s›¤›naklar› olan kaleleri top ve tü-
feklerle yerle bir edildi. Böylece feodal toplum yap›s› büyük bir de¤iflime u¤rad›.
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Burjuvazi: Yeniça¤ Bat›
Avrupa’s›n›n s›n›fsal yap›s›
içinde yükselen s›n›f›
oluflturan, zenginli¤i ticarete
dayal› olan, ekonomik
yap›da üstünlü¤ü ele
geçiren ve sonras›nda
siyasal yap›da hak aray›fllar›
içine giren, döneme
damgas›n› vuran bir s›n›f.

‹flçi S›n›f›:Yeniça¤
Avrupa’s›nda ekonomik ve
sosyal yap›da meydana
gelen de¤iflimle birlikte
ortaya ç›kan ve
imalathanelerde ifl bölümü
esas›na göre çal›flan, ücret
karfl›l›¤› emeklerini satarak
geçinen yeni s›n›fa verilen
isim. Bu s›n›f› oluflturanlar
serfler ve zanaatç›lard›.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N

1



Kapitalizm
Feodal ekonomik sistem çözülmüfltü, ticaretle zenginleflen burjuvazi s›n›f›n›n yük-
selifle geçmesi, imalathanelerin örgütlenmesi ve iflçilerin ortaya ç›kmas› ile yeni bir
ekonomik sisteme, kapitalizme geçifl süreci bafllad›. Kapitalizm feodal sistemin
içinden ç›km›flt› ama onun z›tt› bir üretim biçimine dayan›yordu. Kendi kendine ye-
terli, kapal› ekonomik yap›, yerini d›fla aç›k, ticarete ve sermaye birikimine dayal›
bir sisteme b›rakt›. Ana mal›n yani sermayenin esas oldu¤u bu sistem üretici kitle-
nin üretim araçlar›ndan ayr›l›¤› esas›na dayan›yordu. De¤iflen bu sistemin süreklili-
¤ini sa¤lamak gerekiyordu. Bunun için daha çok ham madde ve ifl gücüne ihtiyaç
vard›. Bu ihtiyaç siyasal birli¤ini tamamlayan devletleri yeni aray›fllara itti. Böylece
co¤rafi keflifler bafllad›. Keflfedilen yerlerden getirilen ham madde, ifl gücü ve de-
¤erli madenler ile sistemin devaml›l›¤› sa¤land›. Büyük sömürge imparatorluklar›
kuruldu. Her bir devlet, di¤erinden daha zengin ve güçlü olma peflindeydi. Bu da
devletler aras›ndaki rekabeti artt›r›yordu. Öte yandan hiçbir devletin daha güçlü ko-
numa geçmemesi için de Yeniça¤’da d›fl politikada denge siyaseti izlendi.

Bilimsel ve teknik alanda meydana gelen geliflmelerin gemilere uygulanmas›y-
la, okyanus koflullar›na uygun gemiler üretildi. Ayn› zamanda ateflli silahlar›n bu
gemilerde kullan›lmas›, Avrupal›lara okyanuslar ötesinde yay›lma imkân› verdi.
Büyük co¤rafya bulufllar›yla beraber sömürgecilik faaliyetleri de bafllam›fl oldu.

Sömürgelerden gelen ham madde ve ifl gücü, sermaye sahibi giriflimci s›n›f ta-
raf›ndan zenginliklerini artt›rmak için kullan›ld›. Giderek zenginleflen sermayeye
yani kapitale sahip bulunan bu s›n›fa kapitalist s›n›f , yeni oluflan bu düzene de
kapitalizm denildi.

Yeni co¤rafyalar›n keflfine neden gerek duyuldu?

Avrupa’n›n Sömürgecilik Faaliyetleri   
Co¤rafi kefliflerden önce Avrupal›n›n bildi¤i dünya, Avrupa K›tas›’ndan baflka As-
ya’n›n bir bölümü ve Afrika’n›n kuzeyi ile s›n›rl›yd›. Avrupa’y› sömürgeci faaliyet-
lere iten bafll›ca sebep, de¤iflen ekonomik yap›y› devam ettirebilmek ve aralar›n-
daki rekabettir. Yeniça¤’da d›fl politikada genel olarak denge politikas› izlenmeye
çal›fl›lsa da siyasal birli¤ini tamamlayan her devlet di¤erinden daha güçlü olma ya-
r›fl› içindeydi.

Siyasal birli¤ini en erken sa¤layan Portekiz, co¤rafi kefliflere ve sömürgecilik fa-
aliyetlerine ilk bafllayan Avrupa ülkesi oldu. Ticari iliflkilerde, Akdeniz havzas›n›n
d›fl›nda kalm›fl olmas› da Portekiz’i yeni aray›fllara itmifl olmal›d›r. Portekiz, Afrika
k›y›lar›na yönelik seferleri sonucunda 1442 y›l›nda ilk Afrikal› köleleri Avrupa’ya
getirecek, hatta papadan bu iflin tekelini alacakt›r. Köle ticareti çok kârl› bir ifl ola-
rak görülecektir. Portekiz, köle ticaretinin yan› s›ra Avrupa’ya alt›n› da getirecektir. 

1497’de Vasco de Gama Afrika K›tas›’n› güneyden geçerek Hindistan’a ulaflt›.
Böylece Bat› Avrupa ile Hindistan aras›nda ilk kez do¤rudan iliflki sa¤lanm›fl oldu.
Portekiz amac›na ulaflm›flt›. Sonuç olarak Portekiz, Afrika K›tas› ve Hint Okyanu-
su’nun k›y› ülkeleri üzerinde hâkimiyetini kurdu ve ticaret kolonileri oluflturdu.

Siyasal birli¤ini sa¤layan ‹spanya da Portekiz’in ard›ndan sömürgeci yar›fla girdi.
‹spanya hizmetinde yola ç›kan Kristof Kolomb (1446-1506), yeni bir k›ta buldu
(1492). Gerçi kendisi Asya K›tas›na gitti¤ini düflünecektir ama Asya ile Avrupa ara-
s›nda yeni bir k›tan›n olabilece¤i ihtimali de düflünülmeye bafllanm›flt›r. Nitekim
Floransal› denizci Amerigo Vespucci (1454-1512), buras›n›n yeni bir dünya oldu¤u-
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nu kan›tlamaya çal›fl›r. Kolomb’un bulmufl oldu¤u bu yeni k›ta da Amerigo Ves-
pucci’nin ismiyle Amerika olarak adland›r›l›r. 

Bundan sonra bu yeni k›tay› tan›maya ve sömürmeye yönelik seferler devam
etmifltir. Bunlar aras›nda Meksika’daki Aztek Uygarl›¤›’na son veren (1521) Fer-
nandez Cortez (1485-1547) ile Peru’daki ‹nka Uygarl›¤›’na son veren (1532) Fran-
cisco Pizarro (1541)’nun seferleri hiç unutulmayacakt›r.

Öte yandan Magellan (1480-1521) ise sürekli bat›ya gidildi¤inde Asya K›tas›-
’na ulafl›laca¤›n› düflünüyordu. Nitekim, Magellan’›n ‹spanya hizmetinde bafllat-
t›¤› (20 Eylül 1519) ve Sabastian del Cano’nun tamamlad›¤› (6 Eylül 1521) gezi-
nin önemi, dünya çevresinde gerçeklefltirilmifl ilk gezi olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Bu ilk gezinin bedeli a¤›r olmufltur. 1519’da 5 gemi ve 265 kiflilik bir
mürettebatla yola ç›k›lm›fl, 1521’de tek bir gemi ve sadece 18 kifli ile geri dönü-
lebilmifltir. Magellan da yerlilerle yap›lan bir çat›flmada hayat›n› kaybetmifltir.
Ödenen bu a¤›r bedele karfl›n gezinin yank›lar› büyük olur. Avrupa ile Asya ara-
s›nda yeni bir k›tan›n varl›¤› ve en önemlisi de dünyan›n yuvarlak oldu¤u kesin-
lik kazan›r. Bundan sonraki seferler bu yeni k›tay› tan›maya yönelik olacak ve
sömürgecilik faaliyetleri bafllayacakt›r. 

16. yüzy›l bafllar›nda Amerika K›tas›’n› fethe bafllayan ‹spanyollar 50 y›l içinde Mek-
sika, Orta Amerika ve Brezilya hariç Güney Amerika’ya yay›lacaklard›r. ‹spanya’n›n ar-
d›ndan ‹ngiltere, Hollanda ve Fransa da sömürgeci yar›fl içinde yerini alacakt›r.

Co¤rafi kefliflerle birlikte 1540’lardan itibaren sömürgelerden köle eme¤i ile
ucuza elde edilen de¤erli madenler, Avrupa’ya tafl›nmaya bafllad›. Özellikle Aztek
ve ‹nka uygarl›klar›na ait hazineler ile Meksika ile Peru’dan getirilen çok miktarda
alt›n ve gümüfl, de¤erli madenlerin fiyat›n›n düflmesine ve mallar›n fiyatlar›n›n
yükselmesine yol açt›. Bu fiyat art›fl› öyle boyutlara ulaflt› ki baz› yerlerde fiyatlar 4
kat artt›. Fiyatlarda meydana gelen bu yükselifle Fiyat Devrimi denildi.

Fiyat Devrimi ile birlikte küçük üretici iflas ederken, burjuvazi giderek güçlen-
di.Buna karfl›l›k ücretlerde bir de¤ifliklik olmad›. Bu da sosyal yap›da, s›n›flar aras›n-
da uçurumlar›n oluflmas›na ve kapitalist s›n›f›n›n oluflumunun h›zlanmas›na yol açt›.

Avrupa’n›n Yeniça¤’›
Bütün bu de¤iflimler Avrupa’da ekonomik ve sosyal yap›y› tamamen de¤ifltirerek ye-
ni bir ça¤› bafllatm›flt›r. Ça¤lar› b›çakla keser gibi birbirinden ay›rmak mümkün de¤il-
dir. Bir ça¤›n sonunu getiren geliflmeler, di¤er bir ça¤›n bafllamas›na neden olur. Sö-
zünü etti¤imiz dönemde, art›k öylesine önemli de¤iflimler yaflanm›flt›r ki bütün bun-
lar, Ortaça¤’›n karakteristik özelliklerine taban tabana z›t geliflmelerdir. Bu nedenle
bu yeni döneme Yeniça¤ ad› verilmifltir. Kronolojik düzenleme amac›yla Yeniça¤’›n
bafllang›c› için bir tarih vermek gerekirse, genellikle kabul gören iki tarih karfl›m›za ç›-
kar: 1453 (‹stanbul’un Türkler taraf›ndan fethi ve Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›-
k›lmas›) ve 1492 (Amerika K›tas›’n›n keflfi ve ‹spanya’daki Müslüman Devlet G›rna-
ta’n›n tarihe kar›flmas›). Hangi tarihi Yeniça¤’›n bafllang›c› olarak kabul ederseniz
edin; esas olan, art›k 15.yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren, yeni bir dönemin bafllad›-
¤› gerçe¤idir. fiunu da eklemekte yarar var ki, bu kapitalist geliflmeler Bat› Avrupa’da
yaflanmaktad›r. Do¤u Avrupa, kendi tarihsel geliflimini sürdürmektedir. Nitekim Rus-
ya, Balkanlar, Çin, Hindistan, Güneydo¤u Asya adalar› ve Japonya için 15. yüzy›l ye-
ni bir ça¤›n bafllang›c› say›lmaz. Avrupa’n›n Yeniça¤’› tabiri bu yüzden kullan›lm›flt›r.

Avrupa’n›n Yeniça¤’› neden 15.yüzy›l›n ikinci yar›s›na tarihlenir?
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YEN‹ÇA⁄’DA BATI AVRUPA’DA YAfiANAN
DÜfiÜNSEL DE⁄‹fi‹M 

Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan düflünsel de¤iflimi ve yeni dü-
flünsel yap›y› flekillendiren geliflmeleri ö¤reneceksiniz.

Tarih boyunca toplumlar›n düflünsel yap›lar›nda meydana gelen de¤iflim, eko-
nomik ve toplumsal yap›lar›nda yaflanan de¤iflimle do¤rudan iliflkili olmufltur.
Dolay›s›yla her düflünsel devrimin temelinde ekonomik ve toplumsal de¤iflim
yatmaktad›r.

Yeniça¤ Bat› Avrupa’s›nda yaflanan ekonomik ve toplumsal de¤iflim, üstyap›-
n›n de¤iflimini de sa¤layacak ve yeni bir düflünsel yap› flekillenecektir. Yeniça¤,
feodalizmden Ayd›nlanma Dönemi’ne bir geçifl sürecidir. Dolay›s›yla feodal yap›
çözülüp yeni bir yap›lanmaya do¤ru gidilirken birtak›m çat›flmalar yaflanacak ve
Ortaça¤’›n baz› uzant›lar› Yeniça¤’da da görülecektir. Ancak art›k öyle de¤iflimler
olacakt›r ki bu dönem tamamen Ortaça¤’›n ekonomik ve toplum yap›s›ndan fark-
l›laflacakt›r. Geçifl dönemlerine özgü gelgitler, toplumsal s›n›flar aras›nda çat›flma-
lar, mücadeleler, din ve mezhep savafllar› bu dönemde çok yo¤un yaflanacakt›r.
Bu çat›flmalar s›ras›nda, toplumsal s›n›flar baz› haklar elde edecekler ve çat›flma-
lardan sonra Bat› Avrupa toplumu 18.yy. da Ayd›nlanma Dönemi’ni yaflayacakt›r.
Yeniça¤ bir geçifl dönemi oldu¤undan bu dönemdeki fikir ak›mlar› da eksiksiz de-
¤ildir. ‹dealize edilenle gerçekler aras›nda çeliflkiler yaflanacak ve bu durumda
ütopik kuramlar ileri sürülecektir.

Bilimsel Siyasal Düflünüfl ve Yeni Düflünce Yap›s›n›n 
Geliflme Koflullar›
Ortaça¤’›n feodal dinsel ideolojisine karfl› tepki olarak, Yeniça¤’da bilimsel siyasal
düflünüfl geliflmeye bafllayacak, din merkezli düflüncenin yerini, insan merkezli, ak-
l› ve bilimi esas alan, deney ve gözleme dayal› olan bilimsel düflünce alacakt›r.

Her üretim biçimi kendi düflünce sistemini oluflturur. Burada esas olan bir ön-
ceki üretim biçiminin ideolojisini oluflturan düflünce sistemini reddederek, yaflanan
de¤iflimle ortaya ç›kan yeni üretim biçiminin ideolojisini oluflturmakt›r. Bunun ne-
deni ise fludur; her üretim biçimi kendi ekonomik düzenini oluflturur.Bu ekonomik
düzen içinde, ekonomik iliflkileri ve faaliyetleri kontrolüne alan bir s›n›fsal yap›lan-
ma ortaya ç›kar. Ekonomiyi ele geçiren ve bu yolla maddi güç elde eden s›n›f (bur-
juvazi) bu düzenin devam› için kendi ideolojisini oluflturur. Çünkü mevcut ideolo-
ji bir önceki egemen s›n›flar›n varl›¤›n› sürdürmelerine olanak tan›yan bir ideoloji-
dir. Dolay›s›yla flimdi bu yeni düzende yeni bir ideoloji oluflturulmal›d›r ki yeni
egemen güçlerin devaml›l›¤› bu yeni ideoloji ile sa¤lanabilsin. Bu düzenle de¤iflen
ekonomik yap›n›n korumac›l›¤›n› üstlenerek süreklili¤ini sa¤layan ise siyasal yap›-
lanmad›r. Bu düzende ekonomi ne kadar sömürgeye dayal› ise sistemin koruyucu-
lu¤unun üstlenen siyasal yap›lanmada o kadar bask›c› olacakt›r.

De¤iflen Siyasal Yap›
Yeniça¤’daki siyasal yap›lanmaya bakt›¤›m›zda, ilk aflamada mutlak monarflilerin
oluflum sürecini görürüz. Bu süreçte Ortaça¤’daki çok bafll› feodal siyasal yap›n›n
de¤ifltirilmesi ve iktidar›n tek elde toplanmas› amaçlanm›flt›r. K›saca bu, de¤iflen
ekonomik yap›ya uygun bir siyasal yap›lanma aray›fl›d›r. Üretim biçimi de¤iflmifl,
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üretim iliflkileri ifl birli¤i ve ifl bölümü esas›na göre yeniden flekillenmifltir. Bu üre-
tim iliflkilerinin süreklili¤ini sa¤layacak olan siyasal yap›d›r. Ancak de¤iflen ekono-
mik yap›ya karfl›n, siyasal yap›da çok bafll› feodal birimlerin hâkim olmas›, ekono-
mik faaliyetlerin sürdürülmesini engelliyordu. Örne¤in, K›ta Avrupas›’nda ticaret ya-
pabilmek için pek çok feodal beyin topra¤›ndan geçmek gerekiyordu. Bu da hem
güvensiz bir ortam oluflturuyor hem de maliyeti artt›r›yordu. Yükselen s›n›f burju-
vazi, kendi üretim iliflkilerini destekleyecek ve güvenli bir ortam yaratacak olan
güçlü prenslerin yan›nda yer ald›. Böylece merkezî mutlak monarfliler kuruldu. Bu
ortamda art›k ülkenin her yerinde ayn› al›flverifl yasalar› hâkim k›l›nd›. Burjuvazi
amac›na ulaflt›. Siyasal yap›lanman›n bu ilk aflamas›nda, yani mutlak monarflilerin
oluflum sürecinde, burjuvazi ve krallar aras›nda karfl›l›kl› ç›karlara dayal›, geçici bir
ifl birli¤i yap›ld›. Bu ifl birli¤i feodal güçlere karfl› idi. Böylece mutlak monarflilerin
kurulmas› ile de¤iflen ekonomik yap›ya uygun bir siyasal yap›lanma sa¤lanm›fl ol-
du.Ancak Avrupa’daki devletler bu de¤iflimin farkl› evrelerini yafl›yorlard›. 

Siyasal yap›da mutlak monarflik yönetimlerin kurulmak istenmesinin temel nedeni neydi?

S‹YASAL DE⁄‹fi‹M: MUTLAK MONARfi‹Y‹ SAVUNAN
DÜfiÜNÜRLER
Genel olarak 15 ve 16.yüzy›llarda Bat› Avrupa devletlerinin hepsinin amac› merke-
zî mutlak siyasal yap›lanmaya gitmekti. Düflünürler de gelifltirdikleri kuramlarla,
mutlak monarfliyi savunan görüfller ileri sürdüler. Ayn› dönemlerde ‹talya’da Mac-
hiavelli, ‹ngiltere’de Hobbes, Fransa’da Bodin mutlak monarfliyi savunan kuramlar
gelifltirdiler.

Niccola Machiavelli (1469-1527)        
Machiavelli’nin siyasal düflüncelerini, içinde bulundu¤u ortam, yani ‹talya’n›n siya-
sal koflullar› flekillendirmifltir. Fransa, ‹ngiltere ve ‹spanya’da merkezî krall›klar›n
varl›¤›na karfl›n, ‹talya henüz siyasal birli¤ini sa¤layamam›flt›. Parçalanm›fl durum-
da bulunan ‹talya, co¤rafi bir terimden ibaretti. ‹talya’n›n güneyinde Napoli Krall›-
¤›, ortas›nda Papal›k Devleti ve Kuzey ‹talya’da da Venedik, Ceneviz, Milano, Flo-
ransa gibi kent devletleri vard›. 

Böyle bir ortamda Machiavelli, ancak güçlü bir prensin ‹talya’da birli¤i sa¤la-
yabilece¤i düflüncesindeydi. Bu durumda birli¤i sa¤layacak olan prensin önünde
onu s›n›rlayabilecek hiçbir engel olmamal›yd›. Nitekim Machiavelli prensin ama-
c›na ulaflabilmesinde her türlü arac› meflru sayacakt›r. Böylece her fleyi prensin
hizmetine verecektir. Hatta din ve ahlak kurallar›n›n bile prensi durdurmamas›
gerekti¤ini ileri sürecektir. Siyaseti, din ve ahlak kurallar›ndan ay›rd›¤› için Mac-
hiavelli’nin siyasi düflünüflü laiklefltirdi¤i ve bilimsellefltirdi¤i kabul edilir. Ancak
bir yandan da dini devletin denetimine alarak, iktidar›n bir arac› hâline getirme
çabas›ndad›r. Esas olan, devletin birli¤inin sa¤lanmas›d›r. Bunu yapacak olan
prensin savaflç›, güçlü, kurnaz ve gerekti¤inde ikiyüzlü olmas› ve iktidar› da mi-
ras yoluyla de¤il kendi gücüyle ele geçirmesi gerekmektedir. Ayr›ca mülkiyete de
sayg›l› olmal›d›r. 

Machiavelli’nin savundu¤u yönetim biçimi mutlak monarflidir. Ünlü eseri
Prens’te mutlak monarflik yönetim biçimi ve prensin nitelikleri üzerinde durur.
Ona göre, devletin üzerinde, devleti durduracak herhangi bir güç yoktur. Dolay›-
s›yla, amaca ulaflmak için her türlü arac› meflru sayan Makyavelizm; devleti amaç,
bireyi ise araç olarak gören ideoloji ve rejimlerin esin kayna¤› olmufltur.
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Jean Bodin (1530-1596)           
Fransa’da, Katoliklerle Protestanlar aras›nda mezhep mücadelelerinin yaflanmas›,
din savafllar›n›n uzay›p gitmesi Bodin’in düflüncelerinin flekillenmesinde etkili ol-
mufltur. Onun amac› dinsel ve siyasal kargaflaya son verecek genel hukuk ilkeleri-
ni ortaya koymakt›r. Görüfllerini Devletin Alt› Kitab› adl› eserinde toplayan Bo-
din’in siyasal düflünceleri, mutlak monarflik yönetim üzerinde yo¤unlaflmaktad›r.

Devletin kayna¤› olarak aileyi gören Bodin’in bu görüflünün iki önemli sonucu
vard›r; bunlardan biri özel mülkiyetin varl›¤› ve dokunulmazl›¤›, di¤eri ise ailede-
ki baba otoritesinin, devlette kral›n otoritesine örneklik etmesidir. 

Kapitalist sistemin geliflmeye bafllad›¤› bir dönemde, Bodin’in özel mülkiyeti
savunmas› dönemin egemen s›n›f›n›n ç›karlar›yla örtüflmektedir. Aile, devletten
önce var oldu¤una göre yani özel olan, kamusaldan daha önce oldu¤undan mül-
kiyetin dokunulmazl›¤› esast›r. Bu da kapitalist s›n›f›n ifline yarayacakt›r.

Bodin’in üzerinde durdu¤u di¤er bir kavram ise egemenliktir. Egemenli¤in sü-
rekli, mutlak ve bölünmez oldu¤unu ifade eden Bodin, millî devletin kral›n› güç-
lendirmifltir. Onun egemenlik anlay›fl›, her türlü denetimin d›fl›nda, hiçbir flarta ta-
bi olmayan ve hiçbir iradeden emir almayan bir egemenlik anlay›fl›d›r. Dolay›s›yla
Bodin mutlak monarfliyi savunur. Öte yandan Bodin, do¤al hukuk ve Tanr› buy-
ru¤unu devletin üzerinde kabul etti¤inden bu yönüyle Machiavelli’den ayr›l›r. Ya-
ni egemenli¤i bir ölçüde s›n›rland›rm›fl görünmektedir. Ancak bunun pratikte bir
anlam› yoktur, çünkü halka direnme hakk› tan›mamaktad›r.

Thomas Hobbes (1588-1679)         
Bir ‹ngiliz düflünürü olan Hobbes’un yaflad›¤› dönem, ‹ngiltere’de mezhep müca-
delelerinin, iç savafllar›n yafland›¤› bir dönemdir. Dolay›s›yla Hobbes, böyle bir or-
tamda kargafla ve bunal›mlar içinde, korkularla büyüyecektir. Nitekim bu durumu
“Korku ve ben ikiz kardefl gibiyiz.” diyerek ifade etmifltir.

Hobbes, 1651 y›l›nda Leviathan adl› bir kitap bast›r›r. Kitaba ismini veren, ‹n-
cil’de geçen bir ejderhad›r. Yeryüzünde kimse bu ejderhaya karfl› koyamaz. Hob-
bes’un bu ejderhas›, devleti simgelemektedir.Yapay bir yarat›k olarak da nitelendi-
rilen devlet, bir sözleflmeyle oluflturulmufltur. Hobbes devletin ortaya ç›k›fl›n›, top-
lum sözleflmesiyle aç›klar. ‹nsanlar kendi istekleriyle, kendilerini korumas› için bir
sözleflme yaparak devleti meydana getirdiler. Böylece do¤al yaflama hâlinden dev-
let aflamas›na geçildi. Ona göre insanlar do¤al yaflamda yani devlet kurulmadan
önce âdeta bir cehennem hayat› yafl›yorlard›. Hobbes bu durumu “insan insan›n
kurdudur” ifadesiyle özetliyordu. Herkes eflit ve özgürdü. Bu durumda herkes bir-
biriyle savafl›yordu ve insanlar korku içinde yafl›yorlard›. Böyle bir ortamda uygar-
l›k geliflemezdi. ‹flte insanlar Hobbes’a göre bu cehennem hayat›ndan kurtulmak
için s›n›rs›z özgürlüklerine son vermifller, yapt›klar› sözleflme ile tüm haklar›n›,
kendilerini temsil edecek ve yönetecek olan devlete devretmifllerdir. Ancak Leviat-
han sözleflmeye ba¤l› de¤ildi; insanlar, haklar›n› egemen güce kendi istekleriyle
devrediyorlard›. Dolay›s›yla Leviathan’›n topluma karfl› bir yükümlülü¤ü bulun-
muyordu. Buna karfl›l›k genifl yetkilere sahipti.

Hobbes’a göre hukukun kayna¤› tekti ve bu da devletin iradesiydi. Bu görüflü
ile kaba kuvvetin savunucusu olarak görülen Hobbes, mülkiyet hakk›n› kabul et-
mekle birlikte; gerekli gördü¤ünde devletin, mülkiyete el koymas›n› da kabul
eder. Çünkü ona göre devletsiz mülkiyetin bir anlam› yoktur. Hobbes’un bu görü-
flü asl›nda burjuva ç›karlar›na uygun düflmez. O, içinde bulundu¤u kargafla orta-
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m›na son verme amac›ndad›r ve ç›kar yol olarak da mutlak monarflik bir yönetimi
savunur. Ayr›ca Hobbes, kilisenin devletin denetimine al›nmas›n› ister ki bu da
onun Katolikli¤i karfl›s›na alarak Anglikanizmi savundu¤unu gösterir.

Görüldü¤ü gibi hemen hemen ayn› dönemlerde, farkl› ülkelerde, birbirine ya-
k›n görüfller ileri sürülmüfltür. Hepsi de içinde bulunduklar› siyasal duruma çözüm
olarak mutlak monarflik yönetimleri görmüfller ve bunu savunmufllard›r.

16.yüzy›lda amaç iç kar›fl›kl›klara son verecek güçlü bir yönetimin kurulma ar-
zusudur. Farkl› ülkelerdeki farkl› düflünürlerin birlefltikleri ortak nokta mutlak mo-
narflinin sorunlar› çözece¤i genel görüflüdür.

Mutlak monarflik yönetim, bu dönemde burjuvazinin de özledi¤i bir yönetim
biçimidir. Egemen s›n›f›n kapitalist iliflkilerini sürdürebilmesi, siyasal yap›daki is-
tikrara ba¤l› oldu¤undan güçlü bir yönetim burjuvazinin de ç›karlar›na uygun dü-
flüyordu. Ancak ilerleyen yüzy›llarda burjuvazi, ekonomik gücüne dayanarak, siya-
sal yap›da da hak aray›fllar› içine girecektir. ‹flte bu dönemde, krallarla burjuvazi
aras›ndaki denge de¤iflecek; burjuvazi kral›n yetkilerini s›n›rland›rarak, parlamen-
toya girebilmenin mücadelesini verecektir.

HÜMAN‹ZM

Hümanizm ve hümanizm ak›m›n›n özelliklerini ö¤reneceksiniz.

Yeniça¤’da düflünsel yap›ya insan› merkez alan hümanizm ak›m›n›n hâkim oldu-
¤unu görüyoruz. Ortaça¤’daki feodal-dinsel ideolojiyi esas alan skolastizme karfl›,
Yeniça¤’da insan› temel alan akla dayal› bilimsel düflünce geliflmeye bafllayacakt›r.
Döneme damgas›n› vuran Rönesans’›n ideolojisini hümanizm ak›m› oluflturacak-
t›r. Hümanist düflünce sisteminde her fley yeniden incelenip sorgulanmaya baflla-
nacakt›r. ‹nsan›n evren hakk›ndaki düflünceleri de¤iflecektir. ‹nsan evrenin merke-
zinde yerini alacakt›r. ‹nanan insan›n yerine düflünen ve sorgulayan insan geçe-
cektir. Bu hümanist insan, ba¤›ms›z olma arzusundad›r. Hatta ›rk, kavim ve aile
ba¤lar›ndan bile kurtulma çabas› içindedir. Böylece egemen s›n›f, tamamen
bireycilik esas›na dayal› kendi ideolojisini yaratma çabas› içine girecektir. Bu du-
rumda hümanist düflünürler de bilerek veya bilmeyerek burjuvazi bireycili¤ine
hizmet etmifl olacaklard›r.

Gerçekle ‹dealin Çeliflkisi
Bir süre sonra idealize edilen hümanist insan tipi ile tarihsel gerçe¤in birbirleriyle
çeliflti¤i görülecektir. ‹nsan›n tek bafl›na bir de¤er tafl›d›¤› ve önemli oldu¤u vurgu-
lan›rken, bir yandan da bu sistem içinde ezilen ve insanca yaflayamayan alt s›n›fla-
r›n varl›¤› bir çeliflki yaratacakt›r. Bir yandan sömürgecilik faaliyetleri ve köle ticare-
ti bütün h›z›yla devam ederken, bir yandan da ücretlilerin durumlar› gittikçe kötüle-
fliyordu. 16. yüzy›lda da sömürgelerden getirilen çok miktarda alt›n ve gümüfl ma-
denleri ile yaflanan Fiyat Devrimi, Avrupa’da fiyatlar›n h›zla artmas›na ve al›m gücü-
nün azalmas›na yol açarken, s›n›flar aras›ndaki çeliflkiyi de iyice belirginlefltirmiflti.

Kapitalizm, Ortaça¤’daki feodal sistemin sömürücü zihniyetini miras alm›flt›.
Bu yap›da da ezilen s›n›flar›n varl›¤› düflünsel yap›y› etkiledi. ‹dealize edilen hü-
manizm ile burjuvazinin kendi ç›karlar›na göre kullan›lan bireycili¤in, alt s›n›flar›
ezmesi karfl›s›nda, düflünürler bir aray›fl içine girdi. Yaflanan bu çeliflkiler ütopik
kuramlar›n ortaya at›lmas›na neden oldu. Genel olarak ütopyac› olarak nitelendir-
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Anglikanizm: ‹ngiltere’de
reform hareketleri sonras›
ortaya ç›kan Kalvenizm ve
Katolikli¤in birleflmesinden
oluflan yeni bir mezhepdir.
Kral VIII. Hanri eflinden
boflanabilmek için bu
mezhebi ve kilisesini
kurmufltur. Kraliçe I.
Elizabeth döneminde (1588-
1603) ise resmî mezhep
olarak tan›nm›flt›r.

3
A M A Ç
N

Hümanizm: Latince kökenli
bir kelime olup “insanc›l›k”
anlam›na gelmektedir.
Rönesans Avrupa’s›nda
antik dönem metinlerinin
incelenmesiyle ortaya ç›kan,
insan› temel alan, insan›n
her fleyin ölçüsü oldu¤unu
kabul eden düflünce ak›m›na
verilen isimdir. Hümanizm,
öte dünya görüflüne karfl›l›k
bu dünya görüflünü öne
ç›kar›r. ‹nsan, evrenin
merkezinde Tanr›’n›n yerini
al›r. Hümanizmle, bireycilik
ve laiklik gibi görüfller ön
plana ç›kar.



di¤imiz bu düflünürlerin görüfllerini, içinde bulunduklar› kapitalist sistem ve bu sis-
teme karfl› insanlar›n mutlulu¤a nas›l eriflebilecekleri aray›fl› flekillendirmifltir. Tho-
mas Morus (1480-1535)’un Ütopyas› ve Campenalla (1568-1639)’n›n Günefl Ülkesi,
bu aray›fl›n güzel örnekleridir. Thomas Morus ve Campenalla bu dönemde ileri
sürdükleri görüflleriyle daha sonraki düflünceleri etkileyecek ve sosyalist düflünür-
lerin ilk öncüleri olacaklard›r. 

Thomas Morus, 1516 y›l›nda bas›lan Ütopya adl› eserinde olmayan bir ülkeyi ve
hayalî bir düzeni anlatmaktad›r. Nitekim Yunancadan türetilmifl olan ütopya da ol-
mayan yer anlam›ndad›r. Morus, insanlar›n mutlu olabilecekleri bir düzen aray›fl›
içindedir. Yaflad›¤› ülke olan ‹ngiltere’de, teknolojik geliflmeler sonucu, kapitalist
iliflkilerin ortaya ç›kmas› ve sermaye birikimiyle sosyal dengeler de¤iflmeye baflla-
m›fl, eflitsizlik belirginleflmifltir.Morus, sosyal s›n›flar aras›ndaki dengesizli¤e, özel
mülkiyetin yol açt›¤› düflüncesindedir. Nitekim, Ütopya adl› adada herkes çal›fl›r
ancak hiç kimsenin özel mülkiyeti yoktur. 

Bu görüfller, döneme ve mevcut sisteme karfl› duyulan tepkinin sonucunda or-
taya ç›km›flt›r. Özellikle alt s›n›flar bu yeni düzende de mutlu olamam›fllard›r.Bu
durum baz› düflünürleri, insanlar› mutlulu¤a kavuflturacak eflitlikçi ama ütopik bir
düzen aray›fl› içine itmifltir.  

Görüldü¤ü gibi düflünsel yap›y› flekillendiren, içinde bulunulan toplumda yafla-
nan de¤iflim ve dönüflümlerdir. Düflünsel yap›, altyap› ile do¤rudan iliflkilidir. De-
¤iflen ekonomik ve sosyal iliflkiler, kendi yeni dünya görüflünü de yaratacakt›r.

Hümanizmin Ortaya Ç›k›fl›
Hümanizm, ‹talya’da antik dönem yazarlar›n›n eserlerine ilgi duyan, bu eserleri
araflt›rarak genel kütüphaneler, edebiyat dernekleri kuran fikir adamlar›n›n bir ara-
ya gelerek görüfl al›flveriflinde bulunmalar› sonucu ortaya ç›kt›. Bu araflt›rmac› ya-
zarlara hümanist denildi. Önce antik dönem eserlerini incelediler, sonra kendi
eserlerini verdiler. Böylece hümanizm ak›m›, edebî eserlerle kendini gösterdi. ‹tal-
ya’da ortaya ç›kt› ve k›sa süre içinde ‹talya d›fl›na yay›ld›. ‹ngiltere’de, Fransa’da,
Almanya’da hümanistler ortaya ç›kt› ve çeflitli eserler verdiler. Hümanistler içinde
çok ünlü isimler vard›r. Bunlardan biri hümanistlerin babas› kabul edilen Pet-
rarch’d›r. Hümanizmin pek çok Avrupa ülkesinde temsilcileri ortaya ç›km›flt›r.
Bunlar aras›nda Boccacio, Bacon, Monteigne, Erasmus gibi isimler say›labilir.

Hümanizm ak›m› Rönesans’›n ideolojisini oluflturur. Ayr›ca hümanist bireycili¤in si-
yasal yap›ya etkisi, ulusal devletlerin kurulmas› fleklinde olacakt›r.

Hümanizm kavram› nedir? ‹dealize edilen hümanist insan tipi ile yaflananlar aras›nda bir
çeliflki var m›d›r?

RÖNESANS VE REFORM

Rönesans ve reform kavramlar›n›, bu döneme damgas›n› vuran
düflünürleri ö¤reneceksiniz.

Rönesans
Yeniden Do¤ufl anlam›na gelen Rönesans, antik dönem eserlerinin Yeniça¤’da
yeni bir yorumla ele al›nmas› esas›na dayan›r. Bu dönemde, Antik Ça¤’›n örnek
al›nmas›n›n temelde iki önemli nedeni vard›r: Bunlardan öncelikli olan› Antik
Ça¤ sanat›n›n dünyasal ve canl› oluflu, ayn› zamanda Yeniça¤’›n ruhuna ve dö-
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Rönesans: 15. ve 16. yüzy›lda
Avrupa’da edebiyat ve güzel
sanatlar alan›ndaki
yeniliklerin ve sanat
anlay›fl›n›n tümüne
Rönesans denir. 



nemin ihtiyaçlar›na cevap vermesidir. Bir di¤er neden ise her üretim biçiminin
kendi toplumsal yap›s›n› ve kültürünü oluflturma gereksiniminden kaynaklan-
maktad›r. Bir önceki yap› yani Ortaça¤ kültür, felsefe ve ideolojisi reddedildi¤i-
ne göre, antik dönem ele al›nacakt›r. Bu nedenle hümanizm ak›m› Rönesans’›n
ideolojisini oluflturacakt›r. 

Rönesans, 15.yüzy›ldan 17.yüzy›la kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem, dü-
flüncede ak›lc› ve bilimci, sanatta da ak›lc› ve gerçekçi e¤ilimlerin görüldü¤ü bir
dönemdir. Rönesans, ‹talya’da Floransa merkezli olarak ortaya ç›km›flt›r. ‹talya’da
ortaya ç›kmas›n›n nedenleri aras›nda; ekonomik geliflmifllik, antik gelene¤in varl›-
¤›, Bizansl› bilginlerin eski Yunan edebiyat›n›n metinlerini buraya getirmeleri ve
bunlar›n incelenmesi ile ilk genel kitapl›klar›n ve edebiyat derneklerinin burada
kurulmas› say›labilir.

Rönesans döneminde her türlü sa-
nat dal›nda en güzel eserler verile-
cektir. Klasik dönem Rönesans sanat-
ç›lar› aras›nda Leonardo da Vinci
(1452-1519), Michealangelo (1475-
1565) ve Rafaello (1483-1520)’yu sa-
yabiliriz. 

Bu dönem sanatç›lar›n›n birço¤u
hem bilim adam› hem de sanatç›d›r.
Bu da bilim ve sanat›n henüz ayr›lma-
d›¤›n› ve uzmanl›k alanlar›n›n belir-
ginleflmedi¤ini gösterir.

Leonardo da Vinci’nin Vitruvius
Adam›, Rönesans döneminde yap›l-
m›fl örnek bir bilim ve sanat eseri ol-
ma özelli¤ini tafl›r.

Rönesansla birlikte, sanatç› yapt›-
¤› eseri imzalayarak, kendi kimli¤ini
ortaya koymaya bafllam›flt›r. ‹nsan
merkezli düflünüflün bir ürünü ola-
rak, portre sanat› geliflmifltir. Pers-
pektif kullan›lmaya bafllanm›fl, pey-
zaj bafll› bafl›na önem kazanm›flt›r. Fi-
gürler gerçek do¤an›n içinde resme-
dilmifltir. Jest ve mimikleri ile hare-
ket kazand›r›lan figürlerin duygular›-
na da resim ve heykellerde yer veril-
mifl, anatomi bilgisinden de yararla-
n›lm›flt›r. Sanat, uluslararas› bir nite-
lik kazanm›flt›r.Ayr›ca insan›n zay›fl›-
¤›n› temsil eden Ortaça¤ heykelleri-
nin aksine bu dönemde güçlü, kah-
raman insan› temsil eden heykeller
yap›lmaya bafllanm›flt›r. Örne¤in Mic-
helangelo’nun Davut heykeli, gücün-
den ve gençli¤inden yararlan›lan bir
kahramand›r. 
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Rönesans, Ortaça¤ kültürü ve
sanat›n›n reddedilmesi ve
antik dönem sanat ve
kültürünün yeniden
diriltilmesi anlay›fl›ndan
dolay› Yeniden Do¤ufl olarak
nitelendirilmifltir. Bu, genel
olarak Ortaça¤’›n, Karanl›k
Ça¤ olarak kabul edilme
yanl›fl anlay›fl›ndan
kaynaklanmaktad›r. Oysa
Ortaça¤’›n da kendine özgü
bir sanat ve kültür anlay›fl›
vard›r. Bu dönem sanat
anlay›fl›n›n reddedilmesinin
alt›nda baflka nedenler
yatmaktad›r. Esas olan,
egemen s›n›f›n kendi
kültürünü yaratma çabas›d›r.

Resim 11.1

Leonardo da Vinci,
Vitruvius Adam›

Resim 11.2

Michelangelo’nun
Davut Heykeli



Rönesans’›n sanatta karakteristik özellikleri nelerdir?

Ancak hümanist bireycili¤in iflas› ile yaflanan çeliflki sanata da yans›yacakt›r. Ba-
z› yerlerde tepki olarak Katolik gericili¤in ortaya ç›kt›¤› görülür. Ayn› dönemlerde sa-
nat eserlerinde, gerçek boyutlardan uzaklafl›lan, abart›l› ve özenticili¤in hâkim oldu-
¤u sanat anlay›fl› ortaya ç›kar. Buna maniyerizm ad› verilir. Düflünsel yap›da ise
ayaklar› yere basmayan ütopik kuramlar›n ortaya ç›kmas› örne¤in Campanella’n›n
Günefl Ülkesi, iflte bu döneme rastlar.Görüldü¤ü gibi düflünsel yap› ve sanat anlay›-
fl›, yaflan›lan ortamla ekonomik, sosyal ve siyasal yap› ile do¤rudan iliflkilidir.

Reform
Yükselen burjuvazi, kendisini k›s›tlayan engellerden kurtulma çabas› içindeydi.
Gelifliminin önündeki en büyük engel, feodal düzenin dayana¤› olan Katolik ide-
oloji idi. Bu ideoloji y›k›lmal› ya da egemen s›n›f›n ç›karlar›na uygun hâle getiril-
meliydi. De¤iflen ekonomik ve sosyal yap› ideolojinin de de¤iflimini zorunlu k›l›-
yordu. Kapitalist düzenin devaml›l›¤›, kendi ideolojisini oluflturmas›na ba¤l›yd›.
Böylece reform hareketi, Katolik Kilisesini hedef ald›. Katolik Kilisesi, burjuvazinin
üretim iliflkilerinin geliflmesine engeldi. Bu durumda burjuvazi, kendi kilisesini ör-
gütleyerek, Katolikli¤in karfl›s›na Protestanl›¤› ç›kard›. Protestan Kilisesinin, Kato-
lik Kilisesinden en önemli fark›; kilisenin, devletin denetiminde olmas›yd›. Devlet,
egemen s›n›f›n bir arac› oldu¤una göre, kilise egemen s›n›f›n kontrolü alt›na al›n›-
yordu. Reform, Katolik Kilisesini hedef ald›¤›ndan dinî boyutu öne ç›kar›lan sos-
yal bir harekettir. Ama ayn› zamanda Katoliklik, feodalizmin ideolojisi oldu¤un-
dan, onu y›k›p, de¤iflen yap›ya uygun düflen bir ideoloji yaratma amac› da vard›r.
Reform ile feodal dinsel ideoloji ve Katolik Kilisesi sorgulanmaya bafllan›r. Böyle-
ce reform, dinsel bir hareket olarak bafllar; sosyal ve ideolojik bir hareket olarak
geliflir. 

Reformun hümanist fikirlerle yak›ndan iliflkisi vard›r. Hümanizm ak›m› ve mat-
baa yoluyla düflüncelerin genifl kitlelere iletilmesi, kutsal kitap çevirilerinin yap›la-
rak halka ulaflt›r›lmas›, reformu h›zland›r›c› bir etki yapm›flt›r. Hümanist fikirlerin
halka indirgenmesi ve eyleme dönüflmesi reform hareketi ile olmufltur. 

Reform hareketinin hümanizm ak›m› ile bir iliflkisi var m›d›r?

Reformcu Düflünürler

Martin Luther (1483-1546)     
Ekonomik ve sosyal yap›n›n de¤iflti¤i ve bir dönüflümün yafland›¤› bu ortamda
reform hareketinin bafllat›c›s› Luther olmufltur. Luther, günah ba¤›fllama belgele-
rinin sat›fl›na karfl› ç›karak, Katolik Kilisesi’nin içinde bulundu¤u yozlaflmaya dik-
kati çekmek istemifltir. Hümanizm ak›m› ile reforma haz›rl›k yap›lan bu dönem-
de, bu ç›k›fl, kitleleri harekete geçiren bir eylemi bafllatacakt›r. Eylem k›sa süre-
de yayg›nlaflacakt›r.

Luther, kutsal kitab› esas alarak, kilise babalar›n›n yazd›klar›n›, papal›k bildiri-
lerini, din adamlar›n›n arac›l›¤›n› ve papan›n otoritesini reddetmifltir.

Luther’in ileri sürdü¤ü görüfllerde öne ç›kan nokta, inananlar›n kendi kendileri-
nin rahipleri oldu¤u söylemidir. Luther, bu konuyu, Hristiyan özgürlü¤ü kavram›y-
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Maniyerizm: 16. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Rönesans
sanat›na karfl› duyulan bir
tepkinin sonucunda ortaya
ç›km›flt›r. Rönesans’›n
insan› ön plana alan, s›k› bir
geometriye dayanan ak›lc›
tutumuna karfl› ç›kma, kat›
kal›plar› y›kma eylemidir.
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Reform: Daha iyi duruma
getirmek için yap›lan
de¤ifliklik, iyilefltirme,
düzeltme, ›slahat
anlamlar›na gelmektedir.
Reform, 16.yüzy›l
bafllar›ndan itibaren, Katolik
Kilisesinin yozlaflmas›na
karfl› ç›k›flla bafllayan ve
Protestanl›k mezhebinin
ortaya ç›k›fl›na yol açan,
dinsel bir harekettir. Önce
Almanya’da, daha sonra
Fransa, ‹ngiltere ve Kuzey
Avrupa ülkelerinde etkili
olmufltur.



la aç›klamaktad›r. Hristiyanlar›n, dinsel anlamda özgür oldu¤unu, arac›ya ihtiyaçla-
r› olmad›¤›n› ifade etmektedir. Ancak bu özgürlü¤ün bir s›n›r› vard›r. O da din, ya-
ni inançt›r. Bunun d›fl›nda sosyal ve siyasal alandaki eflitsizli¤i kabul eder. Mevcut
düzenin devam›ndan yana görüfller ileri sürer. Özellikle baflta bulunan yöneticilere
boyun e¤ilmesini ister. Çünkü ona göre manevi özgürlü¤e olanak veren, dünyasal
düzendir ve bu düzen korunmal›d›r. Nitekim Hristiyanlar›n Baflkald›r› ve Ayaklan-
malardan Kaç›nmalar›na Ça¤r› adl› eserini yazarak bu görüfllerini aç›klam›fl, refor-
mun baflar›s›n› prenslerin otoritesine ba¤lam›flt›r. Ayr›ca Luther, bu dünyadaki dü-
zenin Tanr›’n›n istedi¤i bir düzen oldu¤unu, dolay›s›yla yöneticilere koflulsuz bo-
yun e¤ilmesi gerekti¤ini savunmufltur. Hatta daha da ileri giderek yöneticiler ada-
letsiz ve dinsiz dahi olsalar, bafl kald›r›lmamas› gerekti¤ini belirtmifltir. Görüldü¤ü
gibi Luther’in reformu, kilisenin d›fl›na taflmamaktad›r. Hatta Luther, reformun sos-
yal bir hareket hâline yani eyleme dönüflmesine engel olmaya çal›flm›flt›r.

John Calvin (1509-1564)  
Cenevre’de Protestanl›¤› örgütlemeye çal›flan Calvin, burada teokratik bir diktatör-
lük kurmufltur. Asl›nda söylemlerinde, kilise ile devletin görev ayr›m›ndan, kilise-
nin devlete karfl› özerkli¤inden ve laiklikten yanad›r, ancak uygulamada bunun
tersini yapm›flt›r. 

Calvin, Protestanl›¤›, Avrupa çap›nda bir hareket hâline getirmifltir. Calvin’in
ö¤retisi, insan›, dünya ifllerinden ay›rm›yordu. O, insan›n yapabilece¤i her giriflimi
görev olarak görüyordu. Calvin’in görüfllerini benimseyenler Calvincilik ad› alt›n-
da her türlü kapitalist giriflime arac› oldular. Böylece Calvincilik, kapitalizmin ge-
liflme gösterdi¤i ülkelerde yay›ld›. Yükselen burjuvazi, kazanç amac›yla yapt›¤›
tüm hareketlerin dinsel yapt›r›m› olarak Calvincili¤i kulland›.

Calvin’in Luther ile baz› ortak görüflleri paylaflt›¤› görülür; Katolik Kilisesinin
otoritesinin, din adamlar›n›n arac›l›¤›n›n ve baz› dinsel törenlerin reddedilmesi,
kutsal kitab›n esas al›nmas› bunlar aras›nda say›labilir. Ayn› zamanda Calvin’in do-
¤adaki düzenin tanr›sal oldu¤u ve insanlar›n de¤ifltiremeyece¤i, bu nedenle de dü-
zenin koruyucusu olmas› gerekti¤i yolundaki görüflleri de Luther’le örtüflmektedir.
Nitekim Calvin, insanlar›n manevi eflitli¤inden söz ederken; ekonomik, sosyal ve
siyasal eflitsizli¤i kabul eder. Calvin’in genel felsefesi al›n yaz›s›na dayal›d›r ki bu
da Luther’deki, yöneticilere boyun e¤ilmesi düflüncesiyle benzerlik gösterir. Cal-
vin, yöneticilerin gücünü Tanr›’dan ald›¤›n›, bu nedenle yöneticilere karfl› gelme-
nin Tanr›’n›n düzenine karfl› gelmek demek oldu¤unu iddia eder. Hatta yönetici
kötü oldu¤unda bile, onu cezaland›rman›n vatandafllara düflmeyece¤ini; bunun
Tanr›’ya ait oldu¤unu ve Tanr›’n›n krallar›n kral› oldu¤unu ileri sürer. Tüm krallar
Tanr› buyruklar›na ba¤l›d›r. Buradan ç›kan sonuç; krallar›n, yönetti¤i halklara kar-
fl› de¤il Tanr›’ya karfl› sorumlu olduklar›d›r. 

Thomas Münzer ve Köylüler Savafl› (1524-1525)  
Reform hareketini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaflam› içine alacak flekilde yorum-
layan Münzer oldu. Böylece di¤er reformcu düflünürlerden ayr›lan bir çizgi izledi.
Münzer, reform hareketini o dönem Almanya’s›nda en çok ezilen köylü s›n›f›na
dayand›rd›. 

Keskin ve devrimci görüfller ileri süren Münzer, Hristiyanl›¤›n sadece Katolik
biçimine de¤il, kitab›na da karfl› ç›kt›. Onun yerine akl› temel alan görüfller ileri
sürdü. ‹nsan› tanr›laflt›ran, öbür dünya cennetini reddeden ve materyalizme kayan
bir felsefeye sahip olan Münzer, ekonomik alanda eflitlikçi bir düzen aray›fl› için-
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dedir. Nitekim, afla¤› halk tabakalar›n›n bu dünyada eflitli¤i özlediklerini dile getir-
di. Münzer, Tanr› Krall›¤› ad›n› verdi¤i bir sosyal düzenden söz etmektedir. Özel
mülkiyetin ve zümre farkl›l›klar›n›n olmad›¤› bu düzenin, tüm Hristiyan dünyay›
kapsamas›n› hedeflemiflti. Nitekim Münzer’in bu fikirleri Almanya’da Köylüler Sa-
vafl›n›n devrimci kanad›n› etkiledi. Köylüler hareketin itici gücü oldu. Ancak köy-
lülerin liderleri aras›nda ›l›ml› olanlar daha fazla idi. Bunlar görüflmeler ve anlafl-
malar yoluyla elde edilecek tavizleri yeterli görüyorlard›. Nitekim savafl›n baflar›s›z-
l›kla sonuçlanmas›n›n nedenleri aras›nda, köylü liderleri aras›nda amaç ve yöntem
birli¤inin olmamas› en önemlilerinden biridir. Bir di¤eri de hareketin liderli¤ini
üstlenecek devrimci bir s›n›f›n o dönem Almanya’s›nda olmamas›d›r.

Münzer, düflledi¤i düzene kavuflmak için prenslere ve soylulara da ça¤r›da bu-
lunmufl âksi hâlde onlar› silahla devireceklerini ilan etmiflti. Münzer, devrimci dü-
flüncelerini gerçeklefltirmek için prenslerden destek alamay›nca hareketini köylü-
lere dayand›rarak feodal düzenin egemen s›n›flar›na ve bunlar›n mülklerine karfl›
harekete geçti.

Bu durumda mülklerini tehlikede gören imparatorlar, prensler, feodal beyler,
kilise, devlet ve burjuvazi kendi aralar›ndaki çekiflme ve çat›flmalar› bir yana b›ra-
karak, ortak ç›karlar›na yönelen tehlikeye karfl› güç birli¤i yapt›lar. Sonuçta köylü-
ler yenildi ve Münzer öldürüldü.

Reformun Sonuçlar›
Reformla birlikte, Hristiyanl›kta bölünmeler oldu. Yeni mezhepler ortaya ç›kt›.
Katolik Kilisesinin mutlak otoritesi k›r›lm›fl oldu. Papal›¤›n ve din adamlar›n›n ara-
c›l›¤› reddedildi. Ruhban s›n›f›ndan olanlarla olmayanlar aras›ndaki fark ortadan
kald›r›ld›. 

Reform, kilise d›fl›ndaki ekonomik, sosyal yaflam› ve düflünce yap›s›n› da etki-
ledi. Bilim, sanat ve kültürün geliflmesinin önü aç›lm›fl oldu. Ekonomik yap›da ise
kapitalizmin daha da güçlenmesi ile sonuçland›. Protestanl›k, kapitalizmle iç içe
geçti.

Öte yandan reform, mezhep çat›flmalar›na yol açt›. Katoliklerle Protestanlar ara-
s›nda yo¤un mücadeleler yafland›. Sonuçta bu çat›flmalar Avrupa’da Din Savaflla-
r›’n› ve Otuz Y›l Savafllar›’ n› bafllatt›. Pek çok insan hayat›n› kaybederken ; Avru-
pa bu savafllar›n bedelini gerek nüfusu gerekse ekonomik hayat›ndaki olumsuz et-
kileriyle ödedi.

Sonuç olarak 1648 Westfalya Antlaflmas› ile Protestanl›k mezhebi resmen tan›n-
m›fl oldu ve günümüze kadar Hristiyanl›¤›n en çok taraftar bulan üç büyük mez-
hebinden biri hâline geldi.

Reform hareketi genellikle Bat› ve Kuzey Avrupa ile s›n›rl› kalm›fl olsa da eko-
nomik ve politik gücün de¤iflmesine, genifl bir co¤rafyay› etkilemesine ve papaya
karfl› güç kazan›lmas›na yol açm›fl olmas› önemlidir. 

Reformla, Katolik Kilisesinin merkeziyeti y›k›lm›fl, Bat› Hristiyan dünyas› çeflitli
kiliselere bölünmüfltür. Evrensel Katolik Kilisesinin yerini devlet kontrolündeki,
ulusal kiliseler alm›flt›r ve Roma Katolik Kilisesinin otoritesi k›r›lm›flt›r.

Reformun mesleki anlamda sonucu; tüm ifllerin eflit say›lmas› ve s›radan haya-
t›n da kutsal oldu¤u düflüncesidir. Art›k mesleklerden biri, di¤erinden daha kutsal
de¤ildi. Toplumsal çal›flma ahlak› oluflturuldu. Böylece arac›l›¤›na ihtiyaç duyul-
mayan din adamlar› s›n›f› di¤erleriyle ayn› seviyeye indirgenmifl oldu. Dünyasal
mesleklerin de önemli oldu¤u vurgulanarak, kiflinin yeteneklerinin önü aç›lm›fl ol-
du. Böylece kültür, uygarl›k, bilim ve sanat›n geliflmesi sa¤land›.
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Reformla birlikte laik ö¤retim kurumlar› aç›lmaya ve kiflisel yarg› hakk› savu-
nulmaya baflland›. Ruhani konularda yetki, sivil yöneticilerin eline geçti, devletin
gücü artt›. Kuramc›lar da de¤iflen ekonomik yap›ya uygun dinsel söylemleriyle dö-
neme damgalar›n› vurdular. Luther, faiz ve fiyat konusundaki düzenlemeleri kilise-
den ay›r›p devletin kontrolüne verirken; Calvin, çal›flma ve zengin olman›n öte
dünyada da ödüllendirilece¤ini söylüyordu. Kapitalist birikim ad›na yap›lan her
türlü giriflim insan›n görevi say›l›yordu.

Sonuç olarak, Yeniça¤’da ekonomik, sosyal ve siyasal yap›da meydana gelen
de¤iflim, düflünsel yap›y› etkiledi ve bir dönüflüm yafland›. Avrupa Rönesans ve Re-
formu yaflad›. Co¤rafi keflifleri gerçeklefltirdi. Dünyaya ve evrene iliflkin görüfller
de¤iflti. Bütün bunlar olurken çat›flmalar, çeliflkiler, savafllar ve uzun mücadeleler
yafland›. Böylece Avrupa’n›n Ayd›nlanma Dönemi’ni yaflamas› için gerekli altyap›
haz›rlanm›fl oldu.

OSMANLI VE AVRUPA ‹Ç‹ÇEL‹⁄‹: ‹LET‹fi‹M VE 
ETK‹LEfi‹M

Modern Avrupa’n›n do¤uflunda Osmanl› Devleti’nin rolünü kavra-
yacaks›n›z.

Osmanl› Devleti’nin Ça¤dafl Avrupa’n›n Do¤uflundaki Rolü
ve Etkisi
Kuruluflundan itibaren bat›ya do¤ru yay›lma politikas› izleyen, Balkanlar’da ilerle-
yen, Viyana kap›lar›na dayanan Osmanl›lar›n tarihinden bahsetmeyen bir Avrupa
tarihi eksik kalmaya mahkumdur. Osmanl› ve Avrupa tarihleri birbiriyle iç içe geç-
mifltir; bu nedenle de bir arada incelenmelidir.

Burada amac›m›z Osmanl›’n›n özellikle Klasik Dönemi’nde (16. yüzy›l) Avrupa
siyasetini belirleyen çok önemli bir siyasi güç oldu¤u ve modern Avrupa’n›n do-
¤uflunu haz›rlayan temel bir dinamik oldu¤u gerçe¤ine dikkat çekmektir.

Osmanl› Devleti kuruluflundan itibaren bulundu¤u co¤rafyadaki güçlerle si-
yasi, kültürel ve ekonomik iliflki içinde olmufl ve 600 y›l varl›¤›n› bu flekilde sür-
dürmüfltür.

‹stanbul’un fethi (1453) ile kendisini Roma ‹mparatorlu¤unun varisi sayan Fatih
Sultan Mehmet’in flahs›nda, Osmanl›’n›n siyasi gücü tart›flmas›z kabul görmüfltür.
Daha önce Bizans’a tabi olan yerleri Fatih Sultan Mehmet, birer birer kendisine
ba¤lam›fl, hakimiyet alan›n› geniflletmifl ve seferler planl› bir flekilde Güney ‹tal-
ya’da Otranto’ya kadar sürdürülmüfltür. Dolay›s›yla Katolik Rum Kilisesi’nin siyasi
gücünü kaybetmesinde Osmanl› ilerleyiflinin ve Ortodokslar›n hamili¤ini üstlenmifl
olmas›n›n etkisi büyüktür. Papal›k otoritesinin sars›lmas›yla Avrupa siyasi dengesi-
nin de¤iflmesinde de Osmanl›n›n etkisinden söz etmek mümkündür. 

Osmanl› Devleti’nin Venedik’le olan ticari, siyasi ve askeri iliflkileri hem Bal-
kanlar’›n hem de Avrupa’n›n tarihini etkilemifltir. Bu nedenle bu devletlerin tarihi
iç içe geçmifltir. Yine Habsburg ‹mparatorlu¤u’nun tarihi de Osmanl› tarihinden
ayr› anlat›lamaz. Amac›, Katolik olan bir dünya devleti kurmak olan fiarlken’in
karfl›s›na Kanuni Sultan Süleyman kendi evrensel egemenlik anlay›fl› ile ç›k›yor-
du. Hedefini gerçeklefltirme konusunda hiçbir engel tan›mayan Kanuni Sultan Sü-
leyman’›n ordular›n›n karfl›s›na ç›kma cesareti gösteremeyen fiarlken, Osmanl›
karfl›s›nda prestij kaybederken; Kanuni, Avrupa topraklar›ndaki ilerleyifline de-
vam ediyordu.
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Ayn› dönemde Fransa kral› siyasi gücünü Osmanl› Devleti’nden al›yordu. Nite-
kim Fransa Kral› Fransuva, fiarlken’e esir düflünce, ancak Osmanl›’dan ald›¤› des-
tekle krall›¤›n›n bafl›na tekrar geçebilmifltir. Varl›¤›n› Osmanl›ya borçlu olan Fran-
sa, Osmanl› yanl›s› bir siyaset izlemifltir. Böylece Osmanl› Devleti, Fransa’y› Hristi-
yan blo¤unun ve Haçl› ittifaklar›n›n d›fl›nda tutmay› baflarm›flt›r.

Öte yandan ‹ngilizler de Akdeniz’de güvenli bir ticaret yapabilmek için Osman-
l› devleti ile iyi bir iliflki kurmaya çal›flm›flt›r. Çünkü ‹spanyol donanmalar›na karfl›
kendilerini koruyacak tek güç olarak Osmanl› Devletini görüyorlard›. Nitekim ‹n-
giltere Kraliçesi Elizabeth, Sultan III. Murad’a gönderdi¤i mektubunda ‹ngiliz tüc-
carlar›n›n ticaretine izin verildi¤i takdirde ‹ngilizlerin Osmanl›lara sad›k bir dost
olarak kalaca¤›n› ifade ediyordu.

Anlafl›ld›¤› üzere Akdeniz’de söz sahibi olan Osmanl›lar, ‹spanyollara karfl› yar-
d›m› ve deste¤i aranan bir güç olarak görülmüfllerdir. Böylece ‹ngiltere ile de tica-
ri ve siyasi iliflkiler kurulmaya bafllanm›fl, 1583’te ‹ngilizlere serbest ticaret izni ve-
ren anlaflma imzalanm›flt›r. Daha Kanuni döneminde verilen kapitülasyonlarla ti-
cari ayr›cal›klara sahip olan Fransa, Osmanl› himayesinde Akdeniz ticaretini kendi
tekelinde tutmak istiyordu ve ‹ngilizlere tan›nan haklardan rahats›zd›. ‹ngilizler ise
‹spanyollara karfl› Osmanl› himayesini tercih ediyorlard›. Osmanl› geliflen siyasi
flartlara uygun bir politika izliyor; bir yandan dengeyi sa¤larken bir yandan da si-
yasi iliflkilerin temel belirleyicisi olarak Avrupa devletlerini kendi hedefleri do¤rul-
tusunda kullan›yordu. 

Görüldü¤ü gibi Osmanl› Devleti kendine özgü ekonomik, sosyal ve siyasi organi-
zasyon modelleri gelifltirmifl ve Avrupa devletleriyle yak›n bir iliflki içinde olmufltur.
Böylece Avrupa’daki de¤iflmelerden hem etkilenen hem etkileyen taraf olmufltur.

Öte yandan Osmanl› Devleti, yönetimi alt›ndaki etnik, dilsel ve dinsel grupla-
r›n kimli¤ini koruyarak izledi¤i siyasetle Güneydo¤u Avrupa, Orta Do¤u hatta Ku-
zey Afrika toplumlar› üzerinde derin izler b›rakm›flt›r. Osmanl› Devleti, üç dini bir-
den resmen tan›yan; etnik ve dinsel alt gruplar›yla birlikte uyumlu bir flekilde bir
arada yaflamalar›n› güvence alt›na alan tek siyasi organizasyondur. Kaynaklar Os-
manl› yönetiminde varl›¤›n› sürdüren çok say›da etnik veya dilsel gruptan söz et-
mektedir. Avrupa, Asya ve Afrika’daki devletlerin ve federe cumhuriyetlerin ço¤u
k›smen veya tamamen Osmanl› egemenli¤inde bulunmufltur. Bu durumda Avrupa-
l›, Balkanl› ve Orta Do¤ulu bu devletlerin tarihi, Osmanl› tarihinden ayr› düflünü-
lemez ve incelenemez. 

600 y›l boyunca, üç k›taya yay›lan Osmanl› Devleti’nin uzun ömürlü oluflunun
s›rr›; bu kadar genifl topraklarda farkl› din, dil ve ›rk mensuplar›n› bir arada uyum
içinde yaflatabilecek bir dahili teflkilata ve kapasiteye sahip olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Bu çok uluslu ve çok dinli Osmanl› yap›s›, sosyo etnik bir dengeyle iç
tutarl›l›¤›n› kurmay› baflarm›flt›r. Bu dengenin uzun ömürlü olmas› da yönetim an-
lay›fl›na milli bir ideolojinin hakim olmamas›ndan kaynaklanm›flt›r.

Sonuç olarak Klasik Osmanl› Devlet yönetiminin temel özelli¤i çokuluslu ve çok
dinli bir teflkilat yap›s›na sahip olmas›, bu yap›y› uyum içinde yaflatabilmesidir. 

Osmanl› Siyasetinin Avrupa’daki ‹zleri 
Osmanl› Devleti, 16.yüzy›lda dorukta olan siyasi gücünü ve nüfuzunu müttefiki
olan Avrupal› devletler üzerinde etkin bir flekilde kullanm›flt›r. 1535’den itibaren
Fransa’ya daha sonrada Hollanda ve ‹ngiltere’ye tan›nan ticari ayr›cal›klar›n teme-
linde, Osmanl› otoritesi lehine bir güç dengesi oluflturma çabas› dikkat çekmekte-
dir. fiöyle ki bir yandan bu devletleri papal›k otoritesine karfl› himaye ederek ve
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papal›¤a karfl› mücadelelerini destekleyerek kendi yan›na çekmekte; bir yandan
da rakibi Habsburg Hanedan›’na karfl› elini güçlendirmekteydi. Ayn› zamanda ba-
z› Avrupa devletlerine ticari ayr›cal›klar tan›nmas›n›n temelinde Akdeniz ticaretini
canl› tutma çabas›n›n yan›nda bu devletleri olas› bir Haçl› blo¤unun d›fl›nda tutma
hedefi de öne ç›k›yordu. Sonuçta karfl›l›kl› bu siyasi ve ekonomik iliflkilerin seyri-
ni 15. ve 16. yüzy›llarda büyük oranda Osmanl› Devleti belirliyordu. Nitekim Os-
manl› Devleti’nin Fransa ile iliflkileri bu hedef do¤rultusunda flekillenmifl ve planl›
bir siyasetin gere¤ine göre ifllemifltir. Bu amaç do¤rultusunda Osmanl›, ünlü deniz-
cileriyle ve donanmas›yla Fransa’y› desteklemifltir. Bat› Akdeniz’deki Osmanl› do-
nanmas› Fransa’n›n güneyini her türlü sald›r›dan koruyarak, Fransa’ya gücünü ku-
zeyde yo¤unlaflt›rma imkan› tan›m›flt›r. Sonuç olarak Fransa’n›n ulusal bir devlet
olarak do¤mas›nda Osmanl› deste¤inin önemli bir pay› olmufltur. Yine Osmanl›la-
r›n Protestanlara olan deste¤i ile Kalvinistlerin baflar›s› bu politikan›n bir sonucu-
dur. 1430’dan 1525’e kadar süren ‹talya savafllar›nda ve ‹talyan diplomasisinde de
Osmanl› Devleti, belirleyici bir rol oynam›flt›r. Fransa örne¤inde oldu¤u gibi ‹talya
kent devletleri de rakiplerine karfl› Osmanl› deste¤ini sa¤lama peflindeydiler ve
muhaliflerini Osmanl›’y› yard›ma ça¤›rmakla tehdit ediyorlard›.

K›saca Osmanl› Devleti, 16.yüzy›lda Avrupa’daki kuvvetler dengesini sa¤layan
önemli bir siyasi güç olarak görülüyordu. Osmanl›lar›n Avrupa siyaseti üzerinde oy-
nad›klar› bu etkin rol, 1580’den sonra da ‹ngiltere ve Hollanda üzerinden devam et-
mifltir. Onlar da Osmanl› deste¤ine ihtiyaç duymufllard›r. Özelliklede Habsburglar›n
üstünlük mücadelesine karfl› Osmanl› Devleti bir kurtar›c› olarak görülmüfltür.

Habsburglar karfl›s›nda Osmanl› yükselifli, ayn› zamanda Avrupa’da Protestan-
l›¤›n yay›lmas›n› sa¤layan bir etki yapm›flt›r. Benzer flekilde, Osmanl› hakimiyeti al-
t›ndaki Macaristan ve Transilvanya’da da Kalvinizmin yay›lmas› mümkün olmufltur. 

Özetle, Osmanl› yönetimi, hakim oldu¤u co¤rafyalarda yaflayan halklar›n din
ve dillerini koruyarak kültürel kimliklerini kal›c› k›lm›fl, devaml›l›¤›n› sa¤lam›flt›r.
Bu sayededir ki Balkan ve Ortado¤u toplumlar› dini farkl›l›klar›na ve siyasi bölün-
müfllüklerine ra¤men bugüne kadar yaflayabilmifllerdir. Bütün bu nedenlerden do-
lay› Avrupa tarihini Osmanl›dan ayr› incelemek mümkün de¤ildir. Osmanl› Devle-
ti, Avrupa tarihinin d›fl›nda de¤il, aksine tam merkezinde yer alm›fl; Avrupa tarihi-
nin ayr›lmaz bir parças› olmufltur.

Osmanl› Devleti Avrupa siyasi yap›s›n› nas›l etkilemifltir?

DO⁄U-BATI ARASINDA B‹R KÖPRÜ OLARAK OSMANLI 
Bir ‹slam devleti olan Osmanl›lar, ‹slam dünyas›n›n bat›ya do¤ru ilerlemifl uç nok-
tas› konumundayd›. Gaza anlay›fl› içinde yap›lan fetihlerle de Osmanl›, Do¤u’nun
egemenlik anlay›fl›n›n Bat›’ya uzanmas›n› sa¤layan bir devlet oldu. Do¤u ile Bat›
aras›ndaki ba¤, Osmanl› üzerinden kuruldu. Dolay›s›yla Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun tarihi bir bak›ma Do¤u ile Bat›’n›n; bir baflka ifadeyle ‹slam Dünyas› ile
Hristiyan Dünyas› aras›ndaki iliflkilerin bir tarihidir.

Burada iki farkl› dünyadan; kendine özgü tarihsel koflullara ve kültürel birikime
sahip iki farkl› uygarl›ktan söz edilmektedir. Köprü görevi gören Osmanl› siyasi or-
ganizasyonu alt›nda karfl›laflan bu iki uygarl›¤›n birbirleriyle bütünüyle örtüflmesi
mümkün olmad›¤› gibi birbirlerinden etkilenmemifl olmalar› da mümkün de¤ildir.

Do¤u ile Bat›’n›n etkileflimi, tarihi süreç içinde baz› somut örneklerle kendini
göstermektedir. Yeniça¤ Avrupa’s›n›n ekonomik, sosyal, siyasal ve düflünsel de¤i-
fliminin bafllad›¤› ilk yer ‹talya kent devletleridir. Haçl› seferleri ile bafllayan süreç-
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te Do¤u ile ticareti sayesinde zenginleflen ‹talya kent devletleri, feodal ekonomik
ve sosyal yap›n›n en erken çözüldü¤ü yer olmufltur. Bu ticaret sayesinde elde edi-
len sermaye ile kapitalist birikimin ilk örnekleri burada ortaya ç›km›fl, dolay›s›yla
‹talyan flehir devletlerinin, uzun mesafeli bu ticareti, Roma ‹mparatorlu¤u’nun mi-
ras›ndan çok 11.ve 12.yüzy›llardaki ‹slam dünyas›n›n izlerini tafl›m›flt›r. Avrupa’n›n
Ortaça¤’› yaflad›¤› bu yüzy›llarda, Do¤u’da ‹slam Rönesans› yaflan›yordu. Bu etki,
düflüncede oldu¤u kadar ekonomik ve toplumsal hayatta da kendini gösteriyordu.

Co¤rafi kefliflerden önce, Afrika ve Asya’dan gelen ticari mallar ‹slam ülkeleri-
nin içinden geçerek, Avrupa’ya tafl›n›yordu. Bu ticareti ‹slam dünyas›n›n tüccarlar›
yapt›¤› için vadeli sat›fl, senetle mal teslimi gibi uygulamalar da ilk olarak ‹slam
co¤rafyas›nda ortaya ç›kt› ve buradan, önce ‹talya kent devletlerine, sonra da di-
¤er Avrupa devletlerine yay›ld›. Nitekim ticari ifllemlerle ilgili Bat› dillerine geçmifl
olan ‹slami kelimelerin varl›¤› da bunu do¤rulamaktad›r. Bat›da bu ifllemler, ban-
kac›l›k sistemi içinde daha da gelifltirilmifltir.Ayr›ca Arap rakamlar›, barut ve pusu-
la da Do¤u’nun Bat›’ya arma¤anlar› aras›nda say›l›r. Özellikle pusulan›n kullan›m›,
co¤rafi kefliflerde Avrupal›lar için hayati öneme sahip unsurlardan biri olmufltur.
Bunlar zaman› gelince bu defa Bat›’dan baflka yerlere aktar›lm›flt›r.

Bütün bu ödünç al›nan mal ve de¤erler, Do¤u ile Bat› aras›nda kültürel etkilefli-
min varl›¤›n› göstermektedir. Avrupa’n›n Do¤u’dan edindi¤i ve co¤rafi keflifleri
mümkün k›lan bilgi birikimi ve tecrübelerin ayr› bir önemi vard›r. Haritalar›n yap›l-
mas›, limanlar›n tespiti, Hint Okyanusu’ndaki ak›nt›lar, rüzgarlar, y›ld›zlar, yön tespi-
ti ile ilgili bilgi ve deneyimler Arap co¤rafyac›lar› arac›l›¤›yla Bat›’ya aktar›lm›flt›r.

‹slam arac›l›¤›yla, Bat›’ya tafl›nan bir baflka de¤er de, ‹slam dünyas›nda tan›nan,
Yunan bilim ve felsefesidir. Bat›n›n ‹slam arac›l›¤›yla yeniden keflfetti¤i bu felsefe,
Bat› rönesans›na giden süreci bafllatacakt›r. Yine ‹stanbul’un Osmanl›lar taraf›ndan
fethi üzerine ‹talya’ya giden Rum ayd›nlar taraf›ndan getirilen antik dönem eserle-
ri de, Roma kültürünün yeniden canland›r›lmas›nda etkili olmufltur. Böylece antik
Yunan felsefesi ve eserleri Avrupa’ya yay›lm›flt›r. Avrupa’daki düflünsel dönüflü-
mün kaynaklar› aras›nda ‹spanya’daki Endülüs ‹slam etkisini de saymak gerekir.
‹bn-i Sina, ‹bn-i Rüfld gibi önemli ‹slam filozoflar›n›n eserlerinin incelenmesi de
dönüflüm için ihtiyaç duyulan birikime katk›da bulunmufltur.

K›saca Bat› Avrupa’da yaflanan bu büyük dönüflümün temelinde Osmanl›’n›n
ve ‹slam’›n izlerini görmek mümkündür. Bu dönüflümün ekonomik aya¤› ise co¤-
rafi kefliflerle tamamlanm›flt›r. 

Osmanl›’da Bilim ve Avrupa Bilimi ile ‹lk Temas 
Osmanl›’da bilim hareketleri kendine özgü bir geliflim göstermifltir. Bafllang›çta es-
ki ‹slam devletlerinin birikiminden etkilenerek oluflan Osmanl› bilimi k›sa bir süre
içinde eski bilim ve kültür çevrelerini etkileyen öncü bir konuma gelmifltir. Daha
sonra da 17.yy.dan itibaren Bat› biliminin etkilerinin Osmanl›’da görülmesiyle bir-
likte yine Osmanl› kanal›yla ‹slam ülkelerini etkilemifl olmas› da Osmanl›n›n bu
öncü karakteriyle gerçekleflmifltir. Osmanl› üstlendi¤i bu rol ile Do¤u ile Bat› ara-
s›nda kendine özgü bir sentez oluflturmufltur.

Osmanl›lar bir yandan ‹slam dünyas›n›n bilimsel ve kültürel birikimini koruyup
yaflat›rken bir yandan da kendi deneyimleriyle bu miras› zenginlefltirmifllerdir. Böy-
lece ‹slam medeniyetinin eski merkezlerinin yan› s›ra Bursa, Edirne, ‹stanbul, Üs-
küp, Saray Bosna gibi yeni kültür ve bilim merkezleri ortaya ç›km›flt›r. Bu dönemde
geliflen Osmanl› bilim ve kültürü birçok Ortado¤u, Kuzey Afrika ve Balkan ülkesiy-
le günümüz Türkiye’sinin de kültürel kimli¤ini ve bilim miras›n› oluflturmufltur.
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Osmanl›da bilimsel faaliyetleri gerçeklefltirmek, devlet ve toplumun ihtiyaçlar›-
n› karfl›lamak amac›yla medreseler kurulmufltur. Medreseler d›fl›nda matematik,
astronomi, t›p gibi ilimlerin, usta-ç›rak iliflkisi içinde e¤itimini veren kurumlar da
vard›. fiifahaneler ve muvakkithaneler, bunlar aras›nda say›labilir. Böylece medre-
selerin d›fl›nda da ilmi ve kültürel faaliyetler sürdürülmüfltür. T›p e¤itimi ve sa¤l›k
hizmeti veren darüflflifalar, zaman tayininin yan› s›ra matematik ve astronomi e¤i-
timi veren muvakkithaneler gibi kurumlar ile aktif ve dinamik bir ilim ortam› olufl-
turulmufltur. Klasik dönemde yaz›lan bir çok eser medreselerin yan› s›ra bu ku-
rumlarda haz›rlanm›flt›r.

Bu alanda III. Murad’›n emriyle ‹stanbul’da aç›lan rasathaneden de söz etmek
gerekmektedir. Bu rasathane ‹slam dünyas›n›n en büyük rasathanesi olarak plan-
lanm›fl ve zaman›n en geliflmifl astronomi cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Bir kütüphane-
si de bulunan rasathanenin bafl›nda Suriye ve M›s›rda e¤itim alan Türk as›ll› Taki-
yüddin El Raflid bulunuyordu. 1573 y›l›nda faaliyete bafllayan rasathane, 1580 y›l›n-
da y›k›l›fl›na kadar çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Takiyüddin’in rasathanesinde kullan-
d›¤› aletleri, Avrupal› ça¤dafl›, ünlü astronom Tycho Brahe’nin 1576’da kurdu¤u ra-
sathanesinde kulland›¤› aletlerle benzer özelliklere sahiptir. Ayn› dönemde farkl›
co¤rafyalarda benzer aletlerle rasat çal›flmalar›na bafllanm›fl olmas› dikkat çekicidir.
Bat› Dünyas› Batlamyus’dan (2.yy), Kopernik’e kadar (16.yy), aç›lar›n ölçülmesinde
kiriflleri kullan›rken; Tak›yeddin kiriflleri de¤il ‹slam astronomi gelene¤ine uyarak;
sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi trigonometrik fonksiyonlar› kullanm›flt›r. Ay-
r›ca güneflin apojesini, Kopernik ve Brahe’ye göre gerçe¤e en yak›n de¤erde hesap-
lam›flt›r. Tak›yeddin, yeni rasat aletleri de icat etmifltir. Böylece ‹stanbul rasathane-
sinin kuruluflundan sonraki faaliyetleri, ‹slam astronomi çal›flmalar›na en ileri gelifl-
meyi sa¤lam›flt›r. Osmanl› biliminin zirvesini oluflturan bu çal›flmalar; devlet adam-
lar› aras›ndaki rekabet ve k›skançl›k yüzünden, dini bahaneler ileri sürülerek y›k›l-
m›flt›r. Bu y›k›m, Osmanl› ilim gelene¤inin duraksamas›n›n da bafllang›c› olmufltur.

Klasik dönem Osmanl› bilim gelene¤inin oluflmas›nda; özellikle medreselerin
kurulmas›, maddi destek, eserlerin telifi gibi pek çok konuda do¤rudan padiflahla-
r›n ve ayn› zamanda di¤er devlet erkan›n›n önemli katk›lar› olmufltur.  ‹mparator-
lu¤un en ihtiflaml› döneminde; en iyi eserlerini ortaya koyan klasik bilim gelene-
¤i, Osmanl› e¤itim kurumlar› ile ‹slam bilim gelene¤i üzerine kurulup geliflmifltir.
Bu gelenek, Osmanl›n›n Bat› ile temas› sonras›nda da yaflam›fl ve 19.yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›na kadar baz› temel unsurlar›yla devam etmifltir.

Avrupa Biliminin Osmanl› Üzerindeki ‹zleri 
Genifl bir co¤rafi alana hükmetmesi ve Bat› Avrupa ülkeleriyle s›n›r komflusu ol-
mas› dolay›s›yla Osmanl› Devleti, Bat› dünyas›ndaki geliflmelerin d›fl›nda kalma-
m›flt›r. Dolay›s›yla Bat› Avrupa ülkelerinde yaflanan de¤iflimin izlerini ve etkilerini
Osmanl› Devleti üzerinde görmek mümkündür.

Bat› bilim ve teknolojisinin yay›ld›¤› ilk yer Osmanl› co¤rafyas›yd›. Osmanl›lar,
Avrupa’daki keflifler ve icatlardan  haberdard›. Ancak, Osmanl›lar hem askeri aç›-
dan, hem de sahip olduklar› kültürel kimlikle manevi aç›dan kendilerini Avrupal›-
lardan üstün görüyorlard›. Osmanl›lar›n Bat› bilim ve teknolojisi karfl›s›ndaki tutu-
mu, “güçlü bir ‹mparatorlu¤un kendi nüfuz alan› d›fl›ndaki geliflmeler karfl›s›nda
tak›nd›¤› seçici tav›r” fleklinde yorumlanmaktad›r. Böylece Osmanl› aç›s›ndan se-
çici bir transfer süreci bafllayacakt›r.

Avrupa biliminin al›nmas› konusunda seçici davran›lmas›n›n bir nedeni de Os-
manl› e¤itim sistemi ve ekonomik yeterlilikti. Do¤al olarak yükselme döneminde
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Osmanl›lar, Bat›’y› takip etme ihtiyac› duymad›lar. Ayr›ca Bat›’daki yeniliklere kar-
fl› da tedbirli davrand›lar. Osmanl›lar, ancak Sanayi Devrimi ile  Avrupa’n›n afl›la-
mayan yükseliflini fark etmifllerdir. Bu seçici transfer süreci içinde Osmanl›lar, 15.
yüzy›ldan itibaren özellikle ateflli silahlar, haritac›l›k ve madencilik alan›nda Avru-
pa teknolojisinden yararlanmaya bafllam›fllard›r.

16.yüzy›lda Osmanl› haritac›l›¤› Piri Reis’in eserleriyle geliflmifltir. Piri Reis
1513’te çizdi¤i büyük ölçekli dünya haritas›n›, Kristof Kolomb’un Amerika haritas›
ile Avrupa ve ‹slam haritalar›ndan yararlanarak haz›rlam›flt›. Piri Reis, ikinci harita-
s›n› 1528’de Kanuni Sultan Süleyman’a sunmufltur. Bir parças› günümüze gelen bu
harita Kuzey Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Orta Amerika’da yeni keflfedilen yerle-
ri içine al›yordu. Yine Piri Reis’in denizcilik ve deniz astronomisi hakk›nda kendi
gözlemlerine yer verdi¤i; Do¤u ve Bat› kaynaklar›ndan yararlanarak haz›rlad›¤› Ki-
tab-› Bahriye adl› eseri Akdeniz ve Ege Denizi’nin harita ve çizimlerini de içeren
önemli bir eserdi.

Deniz co¤rafyas› konusunda öne
ç›kan bir di¤er isim de Seydi Ali Re-
is’dir. Uzun deniz seyahatlerini, Hint
Okyanusundaki gözlemlerini astro-
nomi ve co¤rafi bilgilerini kaleme al-
d›¤› el-Muhit adl› türkçe eseri olduk-
ça önemlidir. 16.yüzy›lda kaleme al›-
nan, Muhammed b.Emir el-Suudi el
Niksari’nin  Tarih-i Hind-i Garbi ad-
l› eseri ise Amerika’dan ve co¤rafi
kefliflerden bahsetmektedir. ‹span-
yol ve ‹talyan kaynaklardan yararla-
n›larak yaz›lan eserde Kolomb, Bal-
boa, Magellan, Cortes ve Pizarro’nun
keflifleri anlat›lmaktad›r. Bu eser, Av-
rupal›lar›n gerçeklefltirdi¤i co¤rafi
keflifleri Osmanl›lar›n yak›ndan ta-
kip etti¤inin ve co¤rafi eserlere ver-
di¤i önemin bir göstergesidir.

17.yüzy›la gelindi¤inde ise Bat› ve Do¤u kaynaklar›ndan yararlan›larak haz›rla-
nan Katip Çelebi’nin eseri Cihannüma dikkat çekmektedir. Osmanl› co¤rafyas› ve
kültür tarihi bak›m›ndan önemli olan bu eserden baflka Katip Çelebi’nin baflka
eserleri de vard›r; bunlar aras›nda Avrupal› yazarlar›n tarih ile ilgili eserlerinin çe-
virileri dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak Piri Reis ile  bafllayan Osmanl› Co¤rafyac›l›¤› Cihannüma ile ge-
liflmifl ve bu ak›m 19. yüzy›la kadar devam etmifltir. Özellikle 17.yüzy›ldan itibaren
Avrupa dillerinden tercüme edilen bilimsel eserler öne ç›kmaktad›r. Bu tercüme
eserlerle, Osmanl› bilim dünyas›na, Bat›l› kavramlar girmeye bafllam›flt›r. fiunu da
belirtmek gerekir ki Kopernik’in günefl merkezli kuram› Avrupa’da büyük tart›flma-
lara yol açarken, Osmanl›da olumlu bir yaklafl›mla teknik bir detay olarak ele al›n-
m›flt›r. ‹slam inanc›nda bu konuya ters düflen bir anlay›fl›n olmamas› bunda etkili
olmufltur. Bu konuda din ve bilim çat›flmas› yaflanmam›flt›r. Bat›da ise kilise ö¤re-
tilerine ters oldu¤u için kabul görmemifltir. Ancak bilimsel geliflmelerin önünü kes-
mek mümkün olamayacak; Papan›n bilim üzerindeki bask›s›na ra¤men, Kilise oto-
ritesi reddedilerek bilimin geliflmesinin önü aç›lacakt›r. K›saca ‹slam, bilimle çat›fl-
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mazken; Hristiyan ö¤reti bilimle çat›fl›yordu ve Bat› dünyas›nda bu çeliflki Katolik
Kiliseye karfl› ç›k›larak afl›ld›.

Avrupa’daki ilmi ve co¤rafi geliflmelerden haberdar olan Osmanl›lar, özellikle
17.yy. sonlar›ndan itibaren bat› bilim ve teknolojisine daha fazla ilgi duymaya bafl-
lad›lar. Böylece klasik dönemde uygulad›¤›, seçici bilgi transferinden de uzaklaflt›-
lar. 18.yüzy›la gelindi¤inde ise Avrupa bilimi kadar, kültür ve yaflant›s› da ilgi
uyand›rmaya bafllad›. 

KÜLTÜREL ETK‹LEfi‹M

Osmanl› kültürünün Avrupa’y› nas›l etkiledi¤ini de¤erlendirecek-
siniz.

Ayn› co¤rafyada yaflayan; birbirleriyle siyasi ve ticari iliflkiler içinde bulunan Os-
manl› Devleti ile Avrupa devletlerinin kültürel etkileflimi kaç›n›lmazd›r. Ancak Kla-
sik Dönem’de Osmanl›lar, Dar ül Harb olarak nitelendirdikleri Hristiyan dünyas›-
n›n kültür etkilemesinden mümkün oldu¤unca uzak kalm›fllard›. Bunda siyasi güç
ve otoritesinin zirvede olmas›n›n yan› s›ra gayrimüslimleri taklit etmeyi küfürle efl-
de¤er gören bak›fl aç›s›n›n da rolü vard›. Bu anlay›fl›n de¤iflimi ise Karlofça Antlafl-
mas› (1699) ile bafllayacakt›r. 18.yüzy›ldan itibarende Bat› be¤enilen ve dolay›s›y-
la da taklit edilen bir kültür haline gelmifltir.

Bat›’dan ilk aktar›mlar teknik alanda ve silahlarda olmufltur. Devletin en temel
görevi kendini ve halk›n› korumak oldu¤undan, savunmaya yönelik teknik yeni-
liklerin al›nmas› öncelikli olmufl, ayr› bir önem tafl›m›flt›r. Ayr›ca ‹slam anlay›fl› da
bunu destekliyor; düflman› yenmek için onun silah›n› ve uygulad›¤› yöntemi taklit
etmenin dine ayk›r› olmad›¤›n› kabul ediyordu. Üstelik reform yanl›s› ‹slam ulema-
s› ‹slam toplumunun yarar›na olacak ve devam›n› sa¤layacak her türlü bilim ve
teknik geliflmeleri bu ba¤lamda de¤erlendiriyordu. Nitekim Osmanl›lar, çeflitli mil-
letlerden gelen sanatkar, mühendis ve tabipleri gruplar halinde teflkilatland›rm›fl;
sarayda Efrenciyan ad›yla ayr› bir dairede toplanan bu meslek erbab›n›n bilgi ve
deneyimlerinden yararlanm›flt›r.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmed, saray›nda Rum ve ‹talyan alim ve sanatkarlar›
himaye etmifl; Yunan ve Latin klasik eserlerinden oluflan bir saray kütüphanesi kur-
mufltu. Gentile Bellini’nin hükümdar›n portresini yapmas›; Leonarda da Vinci gibi rö-
nesans döneminin önemli sanatç›lar›n›n Osmanl› padiflah›na büyük projeler -köprü
ve inflaat gibi- sunmas› , rönesans›n kültür etkileri olarak de¤erlendirilebilir. 

‹ki kültür aras›nda ticaret yoluyla bafllayan ekonomik ve sosyal iletiflim de kül-
tür aktar›m›n› kolaylaflt›r›c› bir etki yapm›flt›r. D›fl ticarete aç›k liman flehirlerinde
bu de¤iflim daha aç›kt›r.  ‹ki kültür aras›nda arac› gruplar›n varl›¤›, sürgün, göç, din
de¤ifltirme, yabanc› uzmanlar›n istihdam› da kültürel etkileflimi h›zland›r›c› bir rol
oynam›flt›r. Nitekim Klasik Dönem’de, Osmanl› topraklar›na gelen göçmenler ayn›
zamanda kültür tafl›y›c›s› olmufllard›r. Özellikle 1492’de ‹spanya’dan kovulan Ya-
hudilerin Osmanl›ya göçü, tekstil, silah yap›m› gibi alanlarda teknoloji transferine
yol açm›flt›r.

Ticari iliflkiler, Osmanl› ile ‹talya kent devletleri aras›nda di¤er Avrupa devlet-
lerine göre daha erken bafllam›flt›r. Bu iliflkiler teknolojik alanda baz› al›flverifllere
de vesile olmufltur. II. Bayezid, büyük yelkenli gemilerin yap›m› için Ceneviz’den
mühendisler getirtmifltir. Denizcilik alan›nda ‹talyan kentlerinin teknik deneyimi
ileri düzeyde idi ve donanmas›n› güçlendirmek isteyen Osmanl› Devleti de bu tec-
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rübeden yararlanmas›n› bildi. Osmanl› denizcilik deyimlerinin ‹talyanca kökenli
olmas› bunu göstermektedir.

Ticaretle bafllayan kültürel etkileflim 15.yüzy›ldan itibaren kendini göstermek-
tedir. ‹talyanlardan sonra, 16-18. yüzy›llarda Frans›z etkisi görülecektir. Di¤er Av-
rupal›lar›n da liman flehirlerine gelip yerleflmesiyle özellikle 19.yüzy›lda giderek
artan ticari iliflkiler sonucunda Osmanl› yüksek s›n›f› taraf›ndan Avrupa yaflam tar-
z› taklit edilmeye bafllanacakt›r. Tanzimat’›n ilan›yla (1839)  Bat›’n›n kanunlar› ve
idari usulleri de  Osmanl›’ya girmifltir.

Avrupa Kültüründe Osmanl› Etkisi
Osmanl› ve Avrupa’n›n bir arada yaflamas›n›n do¤al bir sonucu olarak Avrupa kül-
türünde de Osmanl› etkisi kendini göstermifltir.

1482’den bafllayarak 16.yy. sonlar›na kadar, Avrupa saraylar›n› ziyaret eden Os-
manl› elçilerinin k›yafetleri ve davran›fllar› büyük ilgi uyand›rm›fl, bu ülkelerde bir
Türk modas›n› bafllatm›flt›r. Osmanl› elçilerine Avrupal› halk da büyük ilgi göster-
mifltir. Özellikle elçilerin gelifl-gidifllerinde halk sokaklarda birikerek, Osmanl› elçi
alaylar›n› ilgiyle izlemifltir. Bu gösteriflli elçilik alaylar›, Bat›l› ressamlar›n tablolar›-
na da yans›m›flt›r. 

16.yüzy›lda Frans›z elçilerinin s›k s›k ‹stanbul’u ziyareti, Osmanl›lar›n yaflam›n›
ve kültürünü tan›ma ve ayn› zamanda Osmanl› üstünlü¤ünün s›rlar›n› ö¤renme is-
te¤inden kaynaklan›yordu. Böylece Avrupa saraylar›nda bir Osmanl›-Türk modas›
bafllam›flt›r. K›l›k k›yafetleri kadar Osmanl›’lar›n kulland›¤› eflyalarda ilgi çekiyor-
du. Örne¤in Bat› Anadolu hal›lar›n› kullanmak  Avrupa saraylar›nda moda olmufl-
tur. Bir lüks maddesi olarak ithal edilen Osmanl› hal›lar› öylesine de¤erliydi ki sa-
dece döflemede de¤il, masa üzerinde de kullan›l›yordu. Osmanl› hal›lar›ndaki zen-
gin renk ve motifler Avrupal› ressamlar›n tablolar›na da yans›yordu. Alman, ‹talyan
ve Hollandal› ressamlar (Lotto, Carpaccio, Holbein ) hayran kald›klar› Türk hal›la-
r›n› resmediyorlard›.

Osmanl›’n›n Avrupa üzerindeki bir di¤er etkisi de tekstilde kendini göstermifl-
tir. Dokuma, desen ve boyama tekni¤i bak›m›ndan Avrupa ipekli ve pamuklu sa-
nayisinde Osmanl› izlerini aç›kça görmek mümkündür. Nitekim 1700’lerden sonra
pamuklu kumafl kullan›m›n›n artmas› ve halka inmesiyle, Avrupa devletleri Do¤u
mamullerini taklit eden bir pamuklu sanayi oluflturmufltur.

Öte yandan Osmanl› kültürü Avrupal›lar›n sosyal yaflam›n› da etkilemifl ve Avru-
pal›lar taklit yoluyla Osmanl›dan kahvehane kültürünü alm›flt›r. Kahvehaneler, Os-
manl› toplumunda bir araya gelme, toplanma ifllevini üstlenmifllerdi. Osmanl› etkisiy-
le 1660’larda Marsilya’da kahvehaneler yayg›nlaflm›flt›r. 1669’da Paris’e giden Osman-
l› elçisi Süleyman A¤a ile kahve kültürü Avrupa’da moda olmufltur. 18.yüzy›lda ise
kahvehaneler Avrupa flehirlerinin vazgeçilmez bir sosyal kurumu haline gelecektir.

Askeri alanda da etkileflim söz konusudur. Kanuni Döneminde Osmanl›lar Av-
rupa’dan ileri bir topçuluk teflkilat›na sahiptiler. Daha 1389’da I.Kosova Savafl›nda
Osmanl›lar›n top kulland›¤› kesin olarak bilinmektedir. Bu tarihten itibaren geliflti-
rilen topçuluk, Fatih Sultan Mehmet ile yeni bir döneme girmifltir. ‹stanbul’un sur-
lar›n› dövmek için Fatih’in Macar top ustas› Urban’a döktürdü¤ü toplar o zamana
kadar görülmemifl büyüklükte toplard›. Toplar›n kullan›m›, Avrupa’da feodal kale-
lerin y›k›lmas› ve merkezi monarflilerin kurulmas›nda büyük rol oynad›.

Osmanl›lar›n 16 yüzy›ldaki askeri zaferleri, Avrupal›lar› derinden etkiledi ve on-
lar› Osmanl› ordusu ve savafl yöntemi hakk›nda araflt›rmalar yapmaya itti. 17. yüz-
y›lda bu konuda verildi. 
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Askeri alanda Osmanl›ya üstünlük sa¤layan bir baflka özellik ise Osmanl› ordu-
sunun manevra kabiliyeti yüksek askeri bir güce sahip olmas›yd›. Osmanl› ordusun-
daki hafif süvarilerin, t›marl› sipahilerin ve hafif piyadelerin ileri manevra gücüyle
sa¤lad›klar› avantaj›n fark›na varan Avrupal›lar, Osmanl›y› örnek ald›lar ve askerleri-
nin manevra kabiliyetini artt›rmak için piyadelerinde z›rh kullan›m›n› azaltt›lar.

Ayr›ca savafl s›ras›nda askerleri cesaretlendiren ve karfl› taraf›n psikolojisini
olumsuz etkileyen Osmanl› mehterhanesi de Avrupal›lar›n ilgisini çekmifl; Osmanl›
mehterhanesini taklit eden Avrupal›lar, kendi askeri bandolar›n› oluflturmufllard›r.

Öte yandan Osmanl›lar›n Avrupa’da h›zla ilerlemesi 16.yüzy›lda Almanya’da bir
korku yaratm›flt›. Öyle ki Osmanl› tehlikesine karfl› Türk çan› adeti bafllat›lm›flt›r.
Günün belli saatlerinde kilisede çanlar çal›narak, Hristiyanlar, Türk istilas›na karfl›
duaya ça¤r›l›yorlard›. Yine ilk gazete de (Newe Zeitung) 1502’de Türklere ait ha-
berler için ç›kar›lm›flt›r. 

Luther, Osmanl› ak›nlar›n› do¤al afetlere benzetiyor ve Tanr›n›n bir cezas› ola-
rak de¤erlendiriyordu. Türklere karfl› direnme konusunda üç risale yazan Luther,
Türkleri fleytan›n hizmetkar› olarak görüyor, deccal olarak tasvir ediyordu. 1529’da
Osmanl›lar›n Viyana’y› kuflatmalar› üzerine Luther, Avrupa Devletlerini aralar›nda-
ki savafl› sonland›r›p, Türklere karfl› birlik olmaya ça¤›r›yordu.

Bununla birlikte 17.yüzy›la gelindi¤inde Osmanl› Devleti, Avusturya karfl›s›nda
yenildi. 1593-1606 savafl›nda  Osmanl›n›n baflar›s›z olmas›n›n temel nedeni, Avus-
turya’n›n ordusunu ve kalelerini ateflli silahlarla donatm›fl olmas›yd›. Ateflli silahla-
r›n üstünlü¤ü bir dönüm noktas› oldu ve art›k 17.yüzy›lda Osmanl›, Avrupa karfl›-
s›ndaki üstünlü¤ünü kaybetmeye bafllad›. Bundan sonra ekonomik, teknolojik ve
askeri alanda Bat›’n›n ilerleyifli bafllad›.

Avrupa’ya Bir Model Olarak Osmanl› Siyasal Rejimi 
Yeniça¤ Avrupa’s›nda, siyasal yap›da gerçeklefltirilmek istenen temel hedef, mer-
kezi monarflileri kurmakt›. Bu konuda da Osmanl› Devletinin merkezi-mutlak reji-
mi örnek olmufl, incelenmifl ve çeflitli eserlere konu olmufltur.

Siyaset biliminin kurucusu kabul edilen Machiavelli (1469-1527) Prens adl› ese-
rinde ‹talya’n›n siyasal birli¤ini nas›l sa¤layaca¤› sorununa çözüm önerileri getirir-
ken Osmanl› Devletini  örnek olarak göstermifltir. Osmanl› Devletinde tüm ülkenin
tek bir efendiye tabi oldu¤unu, görevlilerin padiflah›n kulu olup varl›¤›n› ona borç-
lu oldu¤unu ve yaln›z ona itaat etti¤ini; dolay›s›yla da d›fl güçlerin içeriden bir ifl-
birlikçi bulmas›n›n mümkün olmad›¤›n› belirtmifltir. Ayr›ca Machiavelli, bir devle-
tin farkl› bir ülkede kal›c› olmas›n›, kendi halk›ndan bir k›sm›n› oraya yerlefltirme-
sine; yerli halk› ise hofl tutmas›na; kanunlar›n› de¤ifltirmemesine ve flikayetlerine
kulak vermesine ba¤lamaktad›r. Böyle davran›ld›¤› takdirde o ülkenin, yeni yöne-
timi benimseyece¤ini belirtmektedir. Bu da Osmanl›’n›n fethetti¤i topraklarda uy-
gulad›¤› bir siyasettir. 

Frans›z siyaset teorisyeni Bodin de eserinde Osmanl› Devletine özel bir yer ay›r-
m›fl; Osmanl› siyasal rejimini Bat› monarflisiyle karfl›laflt›rm›flt›r. Frans›z monarflisinde
teban›n hükümdar›n kanunlar›na; hükümdar›n da do¤an›n kanunlar›na itaat etti¤ini
vurgulayan Bodin, Osmanl› monarflisinde ise hükümdar›n, tebas›n›n mallar›na ve fla-
h›slar›na hakim oldu¤unu belirtmifltir. Bodin Osmanl› padiflah› Kanuni Süleyman’›
despot bir efendi olarak görüyordu. Buna karfl›l›k Francois de Bellefort ise Frans›z
krallar›na, Kanuni Sultan Süleyman’›n adaletini örnek almalar›n› önerecektir.

Avrupa’n›n kap›s› say›lan Belgrad’›n Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan fet-
hi(1521), ard›ndan Mohaç Zaferi (1526) ve Macaristan›n fethi Osmanl› ve Avrupa
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tarihinde bir dönüm noktas› olarak kabul edilmektedir. Çünkü o zamana kadar
Macar krall›¤› Avrupa’n›n kalkan›yd›. Bundan sonra ise Osmanl› gücü ve korkusu,
Avrupa politikas›n›n belirleyicisi olmufltur.

Kanuni Sultan Süleyman, yar›m yüzy›la yaklaflan saltanat› ve Avrupa politika-
s›nda oynad›¤› belirleyici rol nedeniyle Bat›’da en çok söz edilen hükümdar-
d›r.16.yüzy›l Avrupal› siyaset yazarlar› genel olarak Aristo’nun tiranl›k ile ilgili fikir-
lerinin etkisinde kalarak, Osmanl› hükümdar›n› meflru dayana¤› olmayan, kanun
ve kural tan›mayan keyfi bir tiran olarak nitelendirdiler. Bu yaklafl›m, Osmanl› re-
jimini belirleyen eski Hind-‹ran devlet gelene¤ini tan›mamaktan kaynaklan›yordu.
Bu pratik devlet gelene¤inde hükümdar›n otoritesi bizatihi devletti; dolay›s›yla ül-
ke-toprak, tebaa-üretici s›n›flar bu otoriteyi sürdürmede araçt›. Ancak otoritesi bu
unsurlar›n maddi gücüne ba¤l› oldu¤undan tebas›n› adaletle yönetirdi. Sonuçta
mutlak otorite adaletin sa¤lanmas› için gerekli idi. Yani mülkün temeli adaletti. Ni-
tekim bu ay›r›m› fark eden O.G.Busbecq 1555’te Osmanl› ‹mparatorlu¤una elçi
olarak geldi¤inde önemli gözlemlerde bulunmufl ve kul sisteminin Osmanl› mut-
lak rejiminin temel bir kurumu oldu¤unu vurgulam›flt›r.

18.yüzy›la gelindi¤inde ise Ak›l Ça¤›’n›n siyaset teorisyenleri, Osmanl› rejimini
Do¤u Despotizmi içinde de¤erlendirmifllerdir. Bu siyasi rejim,  Frans›z Ayd›nlanma
düflünürlerinden Montesquieu’nun ileri sürdü¤ü gibi co¤rafi koflullar›n bir sonucu
veya Ortado¤u imparatorluklar›n›n bir gelene¤i de¤il, Osmanl›- Avrupa mücadele-
sinin bir sonucu idi. Osmanl›, Avrupa’da bir ölüm kal›m mücadelesi veriyordu.
14.yüzy›l ortalar›ndan bafllayarak birçok kez düzenlenen Haçl› seferleriyle Balkan-
lardan ç›kar›lma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›flt›. Bu siyasal koflullar›n do¤al bir
sonucu olarak, ülkesinin birli¤ini korumak amac›yla merkezi gücünü artt›rma yo-
luna gitti. Bu amaç do¤rultusunda Osmanl› toplumu bir ordu gibi örgütlendi. ‹m-
paratorluk kaynaklar› kontrol alt›na al›nd›. Her türlü kaynak tek bir otoritenin mut-
lak iradesi alt›nda  birlefltirildi ve sonuçta Dünya imparatorlu¤una do¤ru giden yol-
da gerekli haz›rl›klar tamamlanm›fl oldu.

Ünlü sosyolog Max Weber ise Osmanl› rejimini determinist bak›fl aç›s›yla keyfi
sultanl›k olarak nitelendirmifltir. Hükümdar›n otoritesini s›n›rlayan bir asiller s›n›f›-
n›n veya temel bir kanunun olmamas›n›, Osmanl› padiflah›n›, Avrupal› hükümdar-
lardan ay›ran en temel fark olarak görmektedir. Oysaki 14.ve 15. yüzy›llarda uçlar-
daki gazi ailelerinin varl›¤›; ‹slam› temsil eden ulema; ayr›ca örfi kanun rejimi ve
bürokratik kurallar padiflah›n otoritesini s›n›rlayan unsurlard›.

Osmanl› siyasal rejimine karfl› bir baflka bak›fl aç›s› ise K.Marx ve F.Engels’in As-
ya üretim tarz› ad› alt›ndaki yaklafl›mlar›d›r. Askeri s›n›f›n köylülerin art› üretimi-
ne zorla el koymalar› biçiminde yorumlanan bu anlay›fl vaktiyle Osmanl› idaresi al-
t›nda bulunmufl olan milliyetçi Balkanl› tarihçiler taraf›ndan resmi tarih görüflü ola-
rak benimsenmifltir. Öte yandan Frans›z Annales Ekolü ile tarihin; toplumsal, eko-
nomik ve co¤rafi koflullarla birlikte de¤erlendirilmeye bafllanmas›yla Osmanl› tari-
hinin de daha tarafs›z bir flekilde incelenmesi mümkün olmufltur. Ancak yine de
Osmanl› gerçeklerini baz› sosyolojik soyutlamalara veya belli doktrinlere  göre yo-
rumlayan çal›flmalara rastlanmaktad›r.

Sonuç olarak, Osmanl› tarihi ile Avrupa tarihi birbirine paralel geliflmifl; ayn›
co¤rafyada bir arada yaflam›fl toplumlar›n tarihidir. Bugün Balkan dillerinde yafla-
yan 6000’e ulaflan Türkçe kelimelerin varl›¤› kültürel etkileflimin aç›k bir gösterge-
sidir. Güneydo¤u ve Do¤u Avrupa’da yerleflmifl ve 500 y›l yaflam›fl bir devlet olan
Osmanl› devleti hiç kuflkusuz bu co¤rafyada sadece siyasi de¤il kültürel anlamda
da derin izler b›rakm›flt›r.
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Dini Hoflgörü Konusunda Osmanl› ve Avrupa 

Dini Hoflgörü konusunda Osmanl› ve Avrupa devletlerinin bak›fl
aç›lar›n› ö¤reneceksiniz.

Anadolu’nun bat›s›nda kurulup Rumeli’de h›zla ilerleyen Osmanl› Devleti ‹stan-
bul’un fethi ile bir dünya devleti kimli¤i kazand›. Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u tari-
he kar›fl›rken Hristiyanl›¤›n do¤udaki son kalesi olan ‹stanbul’un Osmanl› hakimi-
yetine geçmesiyle Osmanl› Devleti, özellikle Avrupa siyasetinde birinci derece rol
oynamaya, söz sahibi olmaya bafllad›.

Bir ‹slam devleti olan Osmanl› Devleti’nin sistemli fetih politikas›, gaza anlay›fl›y-
la gerçeklefltirildi. Fethin hemen ard›ndan uygulanan iskan siyaseti ile de bu toprak-
lar› vatan olarak benimsedi¤ini ve kal›c›l›¤›n› göstermifl oldu. Fethedilen topraklarda
yaflayan gayrimüslim halk›n yerlerinde kalmalar›na izin verildi¤i gibi her türlü can ve
mal güvencesi de teminat alt›na al›n›yordu. Ayr›ca din ve geleneklerini yaflama öz-
gürlü¤ü de tan›n›yordu. Bu temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi alt›na al›na-
rak gayrimüslimler devlete zimmetlenmifl say›l›yordu. Gayrimüslimler için kullan›lan
zimmi kavram› da buradan geliyordu. Görüldü¤ü gibi Osmanl› Devleti, fethetti¤i
topraklar üzerindeki gayrimüslim halk›n can ve mal güvenli¤i ile din ve vicdan öz-
gürlü¤ünü sa¤lama yükümlülü¤ünü üzerine alm›flt›. Hemen flunu da belirtelim ki din
ve vicdan özgürlü¤ü sadece inanç ve ibadet ile s›n›rl› de¤ildi. Gayri Müslimlerin ev-
lenme, boflanma, vasiyet, miras gibi her türlü ifllemlerde kendi hukuklar›na tabi ol-
malar› da sahip bulunduklar› din ve vicdan özgürlü¤ünün bir gere¤i olarak kabul
edilmifltir. K›saca gayrimüslimlere yaflant›lar›n› kendi dini ve hukuki esaslar›na ve ge-
leneklerine göre düzenleme imkan› tan›m›fl, hukuki özerklik verilmifltir.

Fatih Sultan Mehmed, ‹stanbul’u fethettikten sonra Hristiyanlardan patriklik maka-
m›na birini seçmelerini istemifl, rahipler ve yerli halk taraf›ndan patrik seçilen Genna-
diosu’a patriklik asas›n› ve tac›n› bizzat kendisi vermifltir. Ayn› anlay›flla Yahudi cema-
atine de havralar›na sahip olma hakk›n› tan›m›flt›r. Benzer flekilde Ermeni cemaatinin
bafl›na da bir patrik tayin edilmifltir. Böylece en temel hak olan inanç ve ibadet öz-
gürlü¤ü sa¤lan›rken cemaatler aras›nda bir denge de kurulmufltur. Ayr›ca Müslüman-
lar ile  gayrimüslimlerin de birlikte uyum içinde yaflamalar› sa¤lanm›flt›r.

Patrikli¤in devam›na izin vererek sosyal dengeyi sa¤layan Fatih Sultan Meh-
med,ayn› zamanda Katolik dünyas›na karfl› siyasi bir zafer kazanm›flt›r. Ortodoks
Hristiyanlar›n›, ‹stanbul Patrikhanesi kanal›yla himaye ederek; Rumlar ve di¤er bal-
kan Hristiyanlar› üzerindeki Katolik-Latin nüfuzunu önlemeyi hedeflemifltir. Böyle-
ce Do¤u ve Bat› kiliselerinin birleflme ihtimallerinin önü tamamen kesilmifl oluyor-
du. Gayrimüslimlere tan›nan hak ve özgürlükler konusunda bir örnek vermek ge-
rekirse; ‹stanbul’un fethinden sonra Galata zimmileri ile yap›lan ve günümüze ka-
dar gelen anlaflmada, kiliselerine el konulmayaca¤›, mescid haline getirilmeyece¤i,
ibadetlerine kar›fl›lmayaca¤› ve hiçbir zimminin Müslüman yap›lmayaca¤› belirtili-
yordu. Ayn› döneme ait bulunan metropolit berat›nda da ruhani reislerinin bundan
önce nas›l metropolitlik yap›yorlarsa öylece devam etmelerine izin veriliyordu.

Görüldü¤ü gibi gerek Galatal›lar ile yap›lan anlaflmada gerek metropolit berat›nda
ayin ve erkan›n ve metropolitli¤in eskiden nas›l yap›l›yorsa aynen devam etmesi taah-
hüt alt›na al›n›yordu. Daha önceki uygulaman›n devam› ile Bizans dönemindeki hak-
lar da korunmufl ve sürdürülmüfltür. Bütün bu örnek ve uygulamalar Osmanl› yöneti-
minin di¤er din mensuplar›na olan hoflgörülü tavr›n› gözler önüne sermektedir.
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Bir karfl›laflt›rma yapmak gerekirse ayn› dönemlerde Hristiyan Bat› Avrupa’da
b›rak›n baflka dine mensup olmay› Hristiyan olup da Katolik olmayanlara karfl› bi-
le yaflam hakk› tan›nm›yordu. Katolik Kiliseyi elefltiren Luther papal›k taraf›ndan
aforoz edilirken ‹mparator taraf›ndan da sapk›n (din d›fl›) ilan ediliyordu. Avru-
pa’da Protestanlar yo¤un bir bask› alt›nda tutulup zulme u¤rarken, Osmanl› ilerle-
yifli ile Protestan halk, Osmanl› himayesinde rahat bir nefes alabilmifltir.

Hoflgörü temeline dayal› dini inanç ve geleneklere sayg›l› Osmanl› yönetimi
Balkanlarda her zaman tercih edilir olmufltur. Nitekim ‹stanbul’da  Papazlar›n ve
halk›n dile getirdi¤i Latin flapkas› yerine Türk sar›¤› görmeyi tercih ederiz ifadesi
bu gerçe¤i aç›kça ortaya koyuyordu. Çünkü ‹stanbul’un Ortodoks halk› 1204-1261
y›llar› aras›nda yaflad›klar› Latin zulmünü ve vahfletini unutmam›flt›. 

Kendi din mensuplar›na bile ac›mas›zca davranan ve k›yas›ya mücadeleye gi-
ren Avrupal› devletler baflka dinden olanlara ise hiç yaflama hakk› tan›mam›fllard›r.
Kastelya Kraliçesi ile Aragon Kral›n›n güç birli¤i yaparak ‹spanya’da 1492’de yay›n-
lad›klar› kararnamede; Yahudilerin ya din de¤ifltirmeleri ya da ülkeyi terk etmele-
ri isteniyor, terk etmezlerse öldürecekleri bildiriliyordu. Yo¤un bask›lara maruz ka-
lan Yahudiler de dinlerini yaflayabilecekleri en güvenli ülke olarak Osmanl› top-
raklar›n› görmüfller ve buraya göç etmifllerdir. Bütün bu örnekler Osmanl› hoflgö-
rüsünün boyutlar›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Ayn› flekilde Avrupa’da sürek-
li bask›lara maruz kalan Bogomil Mezhebi mensubu Bosnal›lar ve Arnavutlar Os-
manl› hoflgörüsünden etkilenip Müslüman olmufllard›r. ‹spanya’daki son ‹slam
devleti olan G›rnata’n›n y›k›lmas›yla Endülüslü Müslümanlara uygulanan bask› po-
litikas› da Katolik Bat› Avrupa’n›n kendi inanc› d›fl›ndaki din ve mezheplere hiçbir
flekilde yaflam hakk› tan›nmad›¤›n›n bir baflka örne¤idir.

Bu dönemde Hristiyan Bat› Dünyas›nda Müslümanlar›n inançlar›n› yaflayarak
var olmalar›na izin verilen tek yer Venedik’te yetmifl kadar Osmanl› tücaaar›n›n mi-
safir edildi¤i Fondoca dei Turchi ad›yla geçen bölgedir. Fransa, ‹spanya ve ‹talya’da
ise Osmanl› Devletinin hüküm sürdü¤ü 600 y›ll›k dönemde kay›tlara geçmifl her-
hangi bir az›nl›¤› bulam›yoruz. Osmanl› yönetiminde farkl› dini ve etnik guruplara;
Rum, Ermeni, Yahudi, Müslüman cemaatlere inançlar›n› özgürce yaflama konusun-
da eflit haklar tan›nm›fl ve bu çeflitlilik bir zenginlik olarak alg›lanm›flt›r. Osmanl›da-
ki bu uygulanman›n örne¤ine ayn› dönemde Bat› Avrupa’da rastlayam›yoruz.

Bu ba¤lamda de¤inilmesi gereken bir baflka örnek de co¤rafi kefliflerle Ameri-
ka K›tas›na giren ‹spanyollar›n ‹nka ve Aztekleri de zorla Katoliklefltirme politika-
s›d›r. Ayn› zamanda bu eski ve köklü uygarl›klara ait sanat ve mimar› eserlerinin
yerle bir edildi¤ine, hazinelerinin de Avrupa’ya tafl›nd›¤›na tan›k oluyoruz. Co¤ra-
fi kefliflerle gidilen yerlerin yer alt› ve yer üstü kaynaklar› ile insan gücü köle ola-
rak sömürülüyordu. Avrupal›lar›n hedefleri aras›nda de¤iflen ekonomik yap›y›
ayakta tutmak için kaynak aray›fl› oldu¤u kadar, Katolikli¤i yaymak da vard›. Bun-
dan dolay› kefliflerle sa¤lanan zenginlik Avrupa’da H›ristiyanl›¤›n zaferi olarak gö-
rüldü. Osmanl› Devleti’nde farkl› din mensuplar›na genifl bir hoflgörü ile inançlar›-
n› yaflama hakk› tan›n›rken Bat› Avrupa’da ayn› dinde olanlar aras›nda bile k›yas›-
ya mücadeleler yaflan›yordu. Yeniça¤ Avrupa tarihi bir bak›ma mezhep savafllar›-
n›n tarihidir. Bu tarihlerde Avrupa için din ve mezhep özgürlü¤ünden söz etmek
mümkün de¤ildir. Ancak yo¤un mücadelelerden sonra baz› haklar elde edilecek
ve mezhep savafllar› Protestanlar›n zaferi ile sonuçlanacakt›r. Ancak bu zaferin, as-
l›nda burjuvazinin bir zaferi oldu¤u da unutulmamal›d›r.

De¤iflen ekonomik yap› içinde yükselen s›n›f olarak hakim bir konuma gelen
burjuvazinin temel amac›, devletin denetiminde olan yeni bir kilisenin/mezhebin
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örgütlenmesiydi. Nitekim Katolik Kiliseye yönelen elefltiriler, burjuvazi taraf›ndan
benimsendi ve desteklendi. Burjuvazi kendi ekonomik ve siyasi gelifliminin önün-
deki engelleri kald›rma amac›yla yeni bir dünya görüflü/ideoloji yaratma çabas›n-
dayd› ve bu yöndeki bütün e¤ilimleri destekledi. Çünkü merkezi mutlak yönetim
yap›s› ve devlet denetimindeki kilise örgütlenmesi ç›karlar›na daha uygun düflü-
yordu. Bir mal›n fiyat›n› diledi¤i gibi artt›rmas›n› engelleyen Katolikli¤in adil de¤er
kuram› burjuvazinin ifline gelmiyordu. Zaman›n› dini ayinlerde harcamak ve para-
s›n› da kiliseye kapt›rmak istemiyordu. Bu nedenle Katolikli¤in d›fl›nda ki mezhep-
ler desteklendi. Pek çok yerde kapitalist birikime Kalvinizm arac›l›k etti. 

Bütün bunlardan ulaflt›¤›m›z sonuç fludur ki Bat› Avrupa’da yeni mezheplerin
ortaya ç›k›fl›n›n tarihsel arka plan›nda yatan gerçek, inanç özgürlü¤ünden çok eko-
nomik ve siyasal güç elde etme ve bu gücü sürdürme iste¤idir. 

Bununla birlikte yaflanan mücadeleler sonunda elde edilen haklarla, do¤al ola-
rak din ve vicdan özgürlü¤ü konusunda da yol al›nm›fl oldu ve 18.yüzy›la giden
sürecin haz›rl›k evresi bu flekilde tamamlanm›fl oldu.

Dini hoflgörü konusunda Osmanl› Devleti’nin tutumu nedir?

Sanatta Osmanl›-Avrupa Etkileflimi 
Osmanl› ve Avrupa aras›ndaki etkileflim sanat alan›nda da karfl›l›kl› izler b›rakm›flt›r.

Siyasal iliflkilerin yan› s›ra Bat› ile kültür al›flverifline giren ilk Osmanl› padiflah›
Fatih Sultan Mehmet olmufltur. Antik tarihe ve kültüre ilgi duyan Fatih, kütüpha-
nesini tarih, co¤rafya, t›p, felsefe konular›nda yaz›lm›fl çok çeflitli dillerdeki eserler-
le doldurmufltur. ‹stanbul’da yaflayan gayri Müslim ve Avrupal› bilim adamlar›yla
ve tüccarlarla iliflki içinde bulunan Fatih’in kütüphanesinde, ‹talyan ve Katalan ha-
ritalar›yla; ‹talyan sanatç›lar›n mitolojik konulu gravürleri de yer al›yordu.

Öte yandan rönesans sanat›na karfl› da ilgisiz kalmayan Fatih Sultan Mehmed, ‹tal-
yan sanatç›lar›na (Costanzo da Ferrara, Gentile Bellini) kendi madalya ve portrelerini
yapt›rarak, gücünü ve otoritesini göstermek; kendi imparator imaj›n› Avrupa’ya yay-
mak istedi.  Bu portreli madalyalar 15 ve 16.yy Rönesans Avrupa’s›n›n diplomatik ve
kültürel etkilefliminin de bir örne¤ini oluflturdu. Bununla birlikte ‹talyan sanatç›lar da
(Bellini, Antonio Pisonello, Vitello Carpaccio, Bernerdina Pintura vb.) resimlerinde
Türk figürlerine, giysilerine, Türk desenlerine ve hal›lar›na yer verdiler. 

Bu dönemde Osmanl› padiflah portrelerine Avrupa’da büyük ilgi duyulmaya
baflland›. Osmanl› saray hayat› da Avrupal›lar›n ilgi oda¤› haline geldi. Fatih’in ölü-
münden sonra yaflanan taht mücadelesinde Cem Sultan, Osmanl› ile Avrupa dip-
lomasisinin merkezine yerleflirken, onun Avrupa’daki maceral› yaflam› da çeflitli
eserlere konu oldu.

Kanuni Sultan Süleyman dönemine gelindi¤inde fetihlerin ilerlemesi, Avrupa ile ar-
tan siyasi ve ticari iliflkiler, kültürel etkileflimi artt›rd› ve bu etkileflim sanata da yans›d›.

Bu dönemde Avrupa sanat› üzerinde Osmanl› etkisi iki flekilde ortaya ç›kt›.
Bunlardan biri, Osmanl› ilerleyifline ve üstün otoritesine karfl› duyulan korku ve
tepki ile üretilen eserlerden oluflurken; di¤eri ise Osmanl› yükseliflini anlamaya ve
Osmanl› kültürünü tan›maya yönelik verilen daha nesnel ve bilimsel çal›flmalar ile
sanat eserlerinden olufluyordu.

16.yüzy›lda Osmanl›lar, Avrupa’dan silah ve teknik malzemeler al›rken; Osmanl›
kumafllar›, hal›lar›, seramikleri, ebrular› ve deri ciltleri de Avrupa pazarlar›nda al›c› bu-
luyordu. Bu Osmanl› ürünlerine öylesine bir talep vard› ki bu talebi karfl›lamak için Av-
rupa’da Osmanl› hal›lar›n› ve seramiklerini kopya eden atölyeler kurulmufltu.
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Kanuni Sultan Süleyman Avrupa’da en çok resmi yap›lan Osmanl› padiflahlar›n-
dan biri oldu. fiüphesiz bu, onun Avrupa siyasetinde yar›m yüzy›la yak›n bir süre
oynad›¤› etkin rol ile iliflkilidir. Özellikle Viyana kuflatmas› sonras›nda Avrupa’da,
Kanuni Süleyman’›n portreleri yayg›nlaflt›. Venedikli ünlü sanatç› Tiziano padifla-
h›n büst portresini yapm›fl; Alman ressam Albrecht Dürer de daha 1526 y›l›nda Ka-
nuni’nin portresini çizmiflti. Bu ayn› zamanda bir otoritenin sanat yoluyla gösteril-
mesiydi. Nitekim portresini yapt›ran Fatih Sultan Mehmet’in egemenlik anlay›fl›na
benzer flekilde Kanuni Sultan Süleyman da Avrupa hükümdarlar›na üstünlü¤ünü
göstermek için Bat›l›lar gibi bir imparatorluk tac› takacakt›r.

Kanuni Sultan Süleyman fetihleri ve yaflant›s›yla Avrupa’y› öylesine etkilemifltir
ki çok say›da edebi esere, bale ve operaya esin kayna¤› olmufltur. Padiflah›n biz-
zat kendisi, efli Hürrem Sultan, sadrazam› ‹brahim Pafla ve flehzadesi Mustafa çeflit-
li eserlere konu olmufltur. Frans›z yazar Gabriel Bounin kaleme ald›¤› La Sultana
adl› trajedisinde, flehzade Mustafa’n›n öldürülmesini ifllemifltir. Ünlü ‹spanyol yazar
Cervantes’in de Türkleri konu alan eserleri (La Gran Sultana, El Trato de Conston-
tinopli) vard›r. Bütün bu örnekler Osmanl› saray yaflam›n›n Bat›’da ilgi oda¤› hali-
ne geldi¤inin bir göstergesidir.

16.yüzy›ldan sonra Avrupa’yla diplomatik iliflkilerin artmas›, kültürel etkileflimi
h›zland›rm›flt›r. Bunun sonucunda 17.yüzy›lda Avrupada daha gerçekçi bir Türk
imaj› oluflmufltur. Bunda Osmanl› Devletine gelen elçilik heyetine efllik eden res-
samlar›n yapt›¤› resimlerin etkisi vard›r. Resmi törenler, padiflah ve ailesi, Osman-
l› k›yafetleri ve günlük yaflam s›kl›kla resmedilmifltir.

‹ngiliz Büyükelçisi Sir Paul Rycaut, ‹stanbul’da kald›¤› 1661-1668 y›llar› aras›n-
daki gözlemlerini kaleme ald›¤› eserini 1668’de Londra’da yay›mlam›flt›r. Bir çok
dilde bas›lan bu eserde Rycaut, Osmanl› devlet örgütü ve günlük yaflam›yla ilgili
bilgiler vermifl, Osmanl› k›yafetlerinin çizimlerini yapm›fl ve dönemin padiflah› IV.
Mehmet’in portresini de eserine eklemifltir.

Bununla birlikte Osmanl› Devletinden Avrupa’ya giden elçilerin de kültürel et-
kileflimde pay› vard›r. Osmanl› elçilik heyetlerinin Avrupa da özel bir ilgi ve merak
uyand›rd›¤› bilinmek-
tedir. Özellikle Os-
manl› k›yafetleri ilgi-
nin odak noktas›yd›.
Nitekim 1610 y›l›nda
Fransa’da sahnelenen
bir bale gösterisinde
müzisyenler Türk
giysileri ile sahne al-
d›lar. Ayr›ca sarayda-
ki maskeli balolarda
da Türk giysilerini
giyme modas› baflla-
d›. Ünlü yazar Molie-
re de eserinde Türk
törenine yer verdi.
Bütün bu örnekler,
Avrupal›lar›n Osman-
l› kültürüne olan ilgi-
sini gösteriyordu.
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17.yüzy›la gelindi¤inde Osmanl›lar da Avrupa’y› daha yak›ndan tan›ma çabas›
içine girdiler. Evliya Çelebi’nin yazd›¤› seyahatname, bu yüzy›lda bir Türk’ün Av-
rupa’y› nas›l gördü¤ünü gösteren güzel ve renkli bir eserdir.

Avrupa kültürüne ve bilimine duyulan ilginin artmas›yla 17.yüzy›lda çok say›da
eser Türkçeye çevrildi. Ayn› yüzy›lda Avrupa’da Türklerle ilgili eserler de yayg›nlafl-
t›. 17.yüzy›l Avrupa resimlerinde de Türk motifleri kullan›lmaya devam edildi. Ün-
lü Flaman ressam Peter Paul Rubens, Türk k›yafet çizimleri yapt›. 17.yüzy›l Hollan-
da resmine Türk motifleriyle girmeye bafllad›. Bunda 1612’de Hollandal›lara ticaret
hakk›n›n tan›nmas›yla h›zlanan diplomatik ve kültürel iliflkilerin de etkisi vard›r.
Bunun sonucunda Osmanl› seramik ve hal›lar›n›n Hollanda’ya girmesiyle, Hollan-
da’daki atölyelerde Osmanl› motifli çiniler ve seramikler üretilmeye baflland›. Ayr›-
ca 16.yüzy›lda elçi Busbecq’in Viyana’ya götürdü¤ü so¤anlardan üretilen lalelerin
yayg›nlaflmas›yla, lale üzerine kitaplar yaz›lmaya bafllanm›fl, lale günlük yaflama gir-
mifl ve en çok kullan›lan bezeme motifi olmufltur. Bu arada Osmanl› k›yafetli mo-
deller resimlere konu olmufltur. Ünlü Hollandal› ressam Rembrandt’›n Tevrat konu-
lu resimlerinde peygambere Osmanl› k›yafeti giydirmesi ise dikkat çekicidir.

II. Viyana bozgunundan sonra Osmanl› Devleti, Avrupa ülkelerine gönderdi¤i
elçileri arac›l›¤›yla bilim, teknik ve kültürüyle ilgili daha kapsaml› bilgi edinme yo-
luna gitmifltir. 18. ve 19. yüzy›llarda Avrupa’ya giden Osmanl› elçilerinin yazd›kla-
r› sefaretnameler bu amaca hizmet etmifltir. 1721 y›l›nda Paris’e elçi olarak giden
Mehmet Çelebi, Sefaretnamesinde Fransa saray›ndaki bahçeleri, örf ve adetleri an-
latm›fl; teknik bilgiler de vermifltir. Ayr›ca Fransa’da opera ve konserlere de giden
Mehmet Çelebi’nin ard›ndan 1742’de Paris’e elçi olarak giden o¤lu Said Efendi’nin
ziyaretleri, götürdükleri hediyeler ve k›yafetleri büyük ilgi uyand›rm›flt›r.

Bu elçilik ziyaretleri sonunda Fransa’da edebiyat, resim, sahne dekorasyonun-
da Türk temalar› yayg›nlaflm›fl; özellikle fantastik dekorlar içinde Türk karakterle-
rine yer veren bale ve operalar birbirini izlemifltir. Bu dönemde Türk k›yafetleriy-
le portre yapt›rmak moda olmufltur. Türk motifleri mobilyalar ve porselenlerde
kullan›larak evlerin içine kadar girmifltir. 

Türk temalar›n› iflleyen eserler aras›nda Türkleri yücelten eserler de dikkat çek-
mektedir. 1735’te sahnelenen Rameau’nun operas›n›n ilk perdesi Gönlü Yüce Türk
(Le Turc Genereux) ad›n› tafl›rken Carolet’in balesindeki bir perde de ‹yi Türk (Le
Bon Turc) ad›n› tafl›yordu. Yüzy›l›n sonlar›nda Türk ezgileri Mozart, Haydn ve Be-
ethoven gibi ünlü besteciler taraf›ndan kullan›lacakt›r. Beethoven’in ünlü 9.senfo-
nisinin sonundaki mehter ezgileri bu etkileflimin güzel bir örne¤idir.
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Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan ekonomik

ve sosyal de¤iflimler ve bu de¤iflimlere yol açan

temel nedenler nedir?

Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan dönüflümün
temelinde ekonomik de¤iflim yatmaktad›r. Or-
taça¤’›n Ça¤›n kendi içine kapal›, tüketime yöne-
lik ekonomik yap›s›, Haçl› Seferleri ile bafllayan
ve sonras›nda h›zlanan ticaret sayesinde de¤iflti.
Ticaret, ekonomik yap›da d›fla aç›k sosyal bir
üretimi bafllatt›. Ticaretle elde edilen sermaye ise
imalathanelerin örgütlenmesinde kullan›ld›. Böy-
lece kapitalist sistemin ortaya ç›k›fl›n› sa¤layan
gerekli altyap› haz›rlanm›fl oldu. Ekonomik yap›-
daki bu de¤iflim, sosyal yap›daki de¤iflimi de be-
raberinde getirdi. Bu sistemde üretici güçler üre-
tim araçlar›ndan ayr›ld›lar ve giriflimci s›n›f›n ör-
gütledi¤i imalathanelerde ücretli olarak çal›flma-
ya bafllad›lar.Böylece iflçi s›n›f› ortaya ç›kmaya
bafllad›. Burjuvazi ise bu dönemde yükselen s›n›-
f› temsil etti. 

Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da yaflanan düflünsel

de¤iflim ve yeni düflünsel yap›y› flekillendiren ge-

liflmeler nelerdir?

Yeniça¤’da Avrupa, hümanizm, Rönesans, reform
ve Ayd›nlanma Dönemi’ni yaflam›flt›r. Düflünsel
yap›da yaflanan bu de¤iflimin temelinde ekono-
mik ve sosyal yap›da meydana gelen dönüflüm
yatmaktad›r. Altyap›da meydana gelen bu dönü-
flüm, üstyap›y› etkilemifl ve düflünsel yap›da da
de¤iflimi bafllatm›flt›r.Döneme damgas›n› vuran
egemen s›n›f›n amac›, kendi dünya görüflüne uy-
gun bir üstyap›n›n flekillenmesiydi. Böylece dü-
flünsel yap›, de¤iflen ekonomik ve sosyal yap›n›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilecekti. Bu asl›nda ege-
men s›n›f›n gücünü meflrulaflt›racak ve süreklili-
¤ini sa¤lam›fl olacakt›. 

Hümanizm ve hümanizm ak›m›n›n özellikleri

nelerdir?

Hümanizm, insan› ön plana ç›karan, Ortaça¤ bo-
yunca insan› s›n›rlayan engelleri ortadan kald›r-
may› amaçlayan bir düflünce ak›m›d›r.”‹nsanc›-
l›k” anlam›na gelen hümanizm ak›m› ile insan
merkezli bir düflünce sistemi geliflmeye bafl-
lar.Hümanizm ak›m› ile insan›n dünyadaki ve ev-
rendeki yeri yeniden araflt›r›l›r. Böylece sorgula-
yan, araflt›ran, ba¤›ms›z ve özgür insan tipi orta-
ya ç›kar. Ayn› zamanda , insan›n tek bafl›na bir
de¤er tafl›d›¤›n› savunan bu düflünce ak›m›, hü-
manist bireycili¤in geliflmesine yol açar. 

Rönesans ve reform nedir, bu döneme damgas›-

n› vuran düflünürler kimlerdir?

Rönesans, 15 ve 16. yüzy›lda Avrupa’da edebiyat
ve güzel sanatlar alan›ndaki yeniliklerin ve sanat
anlay›fl›n›n tümünü ifade eder. Rönesans’›n, ye-
niden do¤ufl olarak ifade edilmesi, antik dönem
sanat ve kültürünün örnek al›nmas›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Antik Dönemi’n örnek al›nmas›n›n
nedeni ise dünyasal ve canl› olmas› ve bu döne-
min ihtiyaçlar›na cevap vermesidir. Döneme
damgas›n› vuran klasik dönem sanatç›lar› içinde
ilk s›rada Leanardo da Vinci, Michealangelo ve
Rafaello gelmektedir. Düflünürler aras›nda ise
Machiavelli, Bodin ve Hobbes’u sayabiliriz.Bu
düflünürlerin düflüncelerini, yaflad›klar› ülkelerin
içinde bulundu¤u koflullar belirlemifltir.Birlefltik-
leri nokta, mutlak monarflik bir yönetimin sorun-
lar› çözece¤i, kargafla ve iç savafllara son verece-
¤i öngörüsüdür.
Reform, Katolik Kilisesini hedef alan, dinsel oldu-
¤u kadar ideolojik ve sosyal boyutu da olan bir
eylemdir.Amaç Katolik ideolojiyi y›karak kapita-
list düzenin devaml›l›¤›n› sa¤layacak olan yeni
bir ideoloji yaratmakt›. Burjuvazi, ekonomik geli-
fliminin önünde engel olarak gördü¤ü Katolik Ki-
lisesine karfl› kendi kilisesini örgütledi. Böylece
Protestan Kilisesi ve Hristiyanl›¤›n önemli mez-
heplerinden biri ortaya ç›km›fl oldu. Döneme
damgas›n› vuran en ünlü reformcu düflünürler
aras›nda Luther, Calvin ve Münzer’i sayabiliriz.

Özet
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Modern Avrupa’n›n do¤uflunda Osmanl› Devle-

ti’nin rolü nedir? 

Osmanl› Devleti ‹stanbul’un fethinin ard›ndan
içeride merkezi teflkilat›n› güçlendirirken d›flar›-
da da Avrupa içlerine do¤ru ilerlemesini sürdür-
dü. Ayn› co¤rafyada birbirleriyle siyasi, ticari ve
kültürel iliflki içinde bulunan Avrupal› Devletler
Osmanl› Devletinin siyasi organizasyonundan et-
kilendiler. Yeniça¤ Avrupas›nda devletlerin ön-
celikli hedefleri siyasal birliklerini sa¤layarak
merkezi krall›klar›n› kurmak ve monarflik bir si-
yasal rejimi yerlefltirmekti. ‹flte bu noktada Os-
manl› siyasal rejimi, Avrupal› Devletlere örneklik
etti. Osmanl› yönetimine ilgi duyulmaya ve Os-
manl› siyasal rejimi araflt›r›lmaya baflland›. Os-
manl› yönetim biçimi çeflitli eserlere konu oldu.
16. Yüzy›lda gücünün zirvesinde olan Osmanl›
Devletinin sahip oldu¤u otoritesi, yönetim biçi-
miyle iliflkilendirildi ve Avrupal› devletlere örnek
oldu. Ayr›ca Avrupal› devletlerin Papal›k otorite-
sine karfl› ç›karak ulusal devletlerini kurma süre-
cinde de Osmanl› Devleti’nin etkisi oldu.   

Osmanl› kültürü Avrupa’y› nas›l etkilemifltir?

Osmanl› Devleti’nin Klasik Dönem’de sahip ol-
du¤u siyasi otoritesinin ve ayn› zamanda Avrupa
siyasi dengesini belirleyen ve Avrupa siyasetine
yön veren bir konumda bulunmas›n›n do¤al bir
sonucu olarak Osmanl› kültürü Avrupa’da ilgi
uyand›rd›. Diplomatik iliflkiler s›ras›nda gidip ge-
len elçilerin k›l›k-k›yafetleri, tav›r ve davran›fllar›
Avrupal› halklar›n ilgisini çekti¤i kadar sanatç›la-
r›n eserlerine de konu oldu. Yaz›lan edebi eser-
lerde, yap›lan resimlerde, oynanan tiyatro oyun-
lar›nda Osmanl› kültürünün izleri aç›kça görül-
dü. Yine ünlü bestecilerin eserlerinde Türk ezgi-
lerine yer verildi. Bunun sonucunda Avrupa sa-
raylar›nda Türk modas› bafllad›. Osmanl› kumafl-
lar›, hal›lar›, seramikleri, ebrular› ve deri ciltleri
Avrupa pazarlar›nda öylesine ra¤bet görüyordu
ki Avrupa atölyelerinde Osmanl› motifli çiniler
ve seramikler üretilmeye baflland›. Ayr›ca doku-
ma, desen ve boyama tekni¤i aç›s›ndan Osman-
l›y› taklit eden bir tekstil sanayi olufltu. Bütün
bunlar›n yan› s›ra Osmanl› ordular›n›n Avrupa
içlerine kadar ilerlemesi ve elde etti¤i baflar›lar
Avrupal›lar›n Osmanl› ordusu ve savafl yöntemi
üzerine araflt›rmalar yapmalar›na neden oldu. Bu
araflt›rmalar›n sonucunda Osmanl› hafif süvarile-

rini örnek alan Avrupa Devletleri, piyadelerini
yeniden düzenleyerek z›rh kullan›m›n› en aza
indirdiler. Ayr›ca seferlerde Osmanl› askerlerini
cesaretlendiren, manevi gücünü artt›ran Osman-
l› Mehterhanesi’nden etkilenerek kendi askeri
bandolar›n› oluflturdular. Avrupa’n›n sosyal yafla-
m›nda da Osmanl› kültürünün izlerini görmek
mümkündür. Osmanl› toplumunda bir araya top-
lanma iflleviyle öne ç›kan ve sosyal iletiflimi sa¤-
layan kahvehaneler de Avrupal› devletlerce ör-
nek al›narak Avrupa flehirlerinde kahvehaneler
aç›ld› ve sosyal yaflam›n vazgeçilmez bir kültür
unsuru haline geldi.      

Yeniça¤’da dini hoflgörü konusuna Osmanl› ve

Avrupa Devletlerinin bak›fl aç›lar› nas›ld›?

Osmanl› Devleti ve Avrupa Devletlerinin dini hofl-
görü konusuna bak›fl aç›lar› ve uygulamalar› birbi-
rinden çok farkl›d›r. Osmanl›lar, topraklar› üzerin-
de yaflayan gayrimüslimlerin her türlü hakk›n› dev-
let güvencesi alt›na al›rken; ayn› dönemde Bat› Av-
rupa’daki Katolik devletler, Katolik olmayanlara ya-
flam hakk› dahi tan›m›yorlard›. Osmanl› yönetimin-
de gayrimüslimlerin can ve mallar› devletin koru-
mas› alt›na al›n›rken inanç ve ibadet özgürlü¤ü de
teminat alt›na al›n›yordu. Gelenek ve adetlerini ya-
flamalar›na izin veriliyor; kendi inançlar› do¤rultu-
sunda kendi hukuk kurallar›na tabi olmalar›na im-
kan tan›n›yordu. Buna karfl›l›k Avrupa’da H›risti-
yanlar›n kendi aralar›nda bile dini hoflgörü yaflan-
m›yordu. Bu hoflgörüsüzlü¤ün bir sonucu olarak
ortaya ç›kan ve bitmek bilmeyen mezhep savafllar›
yeniça¤ Avrupa’s›na damgas›n› vurmufltur. Benzer
flekilde Müslümanlara ve Yahudilere ise yaflam hak-
k› tan›mayarak topraklar›ndan sürmüfllerdir. Canla-
r›n› zor kurtaran bu göçmenler ise yerleflmek için,
dinlerini özgürce yaflayabilecekleri Osmanl› top-
raklar›n› tercih etmifllerdir. Ayr›ca Avrupal›lar kendi
topraklar› d›fl›ndaki co¤rafyalarda yaflayan toplum-
lara da dini hoflgörü göstermemifller; ‹nka ve Az-
tekleri zorla Katolik yapmaya çal›flm›fllar, kabul et-
meyenleri ise öldürmüfllerdir. Nitekim Co¤rafi ke-
fliflerin bir amac› da Katolikli¤i yaymakt›. K›saca
Osmanl› Devletinde, bir devlet politikas› olarak uy-
gulanan dini hoflgörü sayesinde, fark› dinden in-
sanlar bir arada uyum içinde yaflam›fllard›r. Buna
karfl›l›k ayn› dönemde Bat› Avrupa’da farkl› dinden
ve mezhepten insanlar›n bir arada uyum içinde ya-
flad›¤›na dair bir örne¤e rastlayam›yoruz.
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1. Prens adl› eserinde ülkesinin siyasal birli¤inin ne
pahas›na olursa olsun gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini sa-
vunan ve amaca ulaflmada her türlü arac› meflru sayan
düflünür kimdir?

a. Machiavelli
b. Bodin
c. Morus
d. Luther
e. Hobbes

2. Afla¤›dakilerden hangisi Magellan’›n gezisinin öne-
mini ifade eder?

a. Yeni bir k›tan›n keflfedilmesi
b. Bat› Avrupa ile Hint Okyanusu aras›nda ilk kez

do¤rudan iliflki sa¤lanmas›
c. Amerika’daki eski uygarl›klar›n tarihe kar›flmas›
d. Afrika K›tas›’n› güneyden dolaflarak, Hindistan’a

gidilen ilk gezi olmas›
e. Dünya çevresindeki ilk gezi olmas›.

3. Yeniça¤’da, Bat› Avrupa’da yaflanan düflünsel devri-
min en önemli nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Düflünürlerin ortaya ç›kmas›
b. Teknik alanda geliflmelerin olmas›
c. Bilim ve sanat alan›ndaki geliflmeler
d. Ekonomik ve toplumsal düzenin de¤iflmesi
e. Yeni yerlerin keflfedilmesi

4. Kapitalizmin do¤ufluyla birlikte ortaya ç›kan yöne-
tim biçimi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Aristokrasi
b. Mutlak Monarfli
c. Cumhuriyet
d. Demokrasi
e. Oligarfli

5. Özel mülkiyetin kald›r›lmas› ile insanlar›n mutlulu¤a
eriflece¤ini düflünen ve görüfllerini “Ütopya” adl› ese-
rinde dile getiren düflünür kimdir?

a. Petrarca
b. Campenalla
c. Hobbes
d. Bodin
e. Morus

6. Afla¤›dakilerden hangisi Osmanl› topraklar›nda ya-
flayan gayrimüslimlerin devlet güvencesi alt›na al›nan
haklar›ndan biridir?

a. Yaflama hakk›
b. Mal güvenli¤i
c. Can güvenli¤i
d. ‹nanç özgürlü¤ü
e. Hepsi

7. Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’daki Ortodoks Ki-
lisesinin haklar›n› tan›mas›n›n ve Ortodokslar› hima-
ye etmesinin sonuçlar› aras›nda yer almayan seçenek
hangisidir? 

a. Katolik Kilise ile birleflme ihtimali tamamen or-
tadan kald›r›lm›fl oldu.

b. Ortodoks halklar Osmanl› yönetimini tercih ettiler.
c. Yeni mezheplerin kurulmas› engellendi. 
d. Papal›¤›n otoritesi sars›lmaya bafllad›.
e. Balkanlarda Osmanl›lar, deste¤i aranan bir güç

oldu.

8. Ça¤dafl Avrupa’n›n do¤uflunda Osmanl› Devleti’nin
nas›l bir etkisi olmufltur?

a. Ulusal devletlerin ortaya ç›k›fl›n› kolaylaflt›rm›flt›r.
b. Mezhep mücadelelerine neden olmufltur.
c. Avrupa devletlerine ticari ayr›cal›klar vermifltir.
d. Papal›k otoritesinin artmas›nda etkili olmufltur.
e. Avrupa devletlerini birbirlerine karfl› kullanm›flt›r.

9. Osmanl› kültürünün izleri Avrupa’da hangi alanda
görülür?

a. Resimde
b. Tekstilde
c. Edebi eserlerde
d. K›l›k k›yafette
e. Hepsi 

10. Hangi ünlü besteci eserinde mehter ezgilerine yer
vermifltir?

a. Mozart
b. Beethoven
c. Rossini
d. Haydn
e. Rameau

Kendimizi S›nayal›m
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Bat›da Özgürlükleri Gelifltiren Tarihsel Etmenler

“Yeniça¤ Avrupa’s›ndaki siyasal geliflmelerle ilgili ola-
rak söylenebilecek bir fley de, Do¤u’nun merkezi siya-
sal örgütlerine karfl›l›k, Bat›’n›n da¤›n›k feodal siyasal
yap›s›n›n, uzun dönemde vatandafl hak ve özgürlükle-
rini gelifltirip, kurumlaflt›r›p, güvenlik alt›na alan sonuç-
lar do¤urmas›d›r. ‹ktidar›n tekçi ve merkezi olmaktan
çok ço¤ulcu da¤›l›m›, özgürlüklerin geliflece¤i koflullar›
yaratm›flt›r.
Önce feodal beyler, 1215 Magna Carta belgesinde ve
onu izleyen öteki belgelerde görüldü¤ü gibi, krala kar-
fl› baz› haklar ve özgürlükler elde etmifllerdi. Aristokrat-
lar›n bu ayr›cal›kl› haklar›, sonra burjuvalar› (Yak›nça¤-
da da iflçileri) içerecek biçimde toplumsal savafl›mlarla
geniflletildi. Öte yandan egemen aristokrat s›n›f›n iki
kamp›, laik aristokratlar ve dinsel aristokratlar aras›nda-
ki çekiflmeler de siyasal iktidar›n tek merkezde yo¤un-
lafl›p, bireysel haklar› ve özgürlükleri bask› alt›nda tutu-
cu bir duruma gelmesini önlemifltir. Bu iki kamp birbir-
lerine karfl› baz› haklar elde edip bunlar› kurumlaflt›r›r-
larken, vatandafllar, birinden silleyi yedi¤inde ötekine
s›¤›nabilmifl, o kamp da , kuflkusuz vatandafllar› yan›na
çekip, öteki kampa, egemen s›n›f›n öteki kanad›na kar-
fl› gücünü artt›rabilmek için, vatandafllar›n o konudaki
davas›n› benimseyip savunabilmifltir.
Feodal beylerle krallar›n, kilise ile devletin çat›flmalar›
kadar, yerel kiliselerle papal›¤›n, krallarla parlamento-
lar›n, parlamento içinde de aristokrat meclisleriyle bur-
juva meclislerinin çat›flmalar› ve birbirlerine karfl› ko-
pard›klar› haklar, çat›flmalar boyunca uzayan bir haklar
ve özgürlükler listesi yaratm›flt›r. Bat› demokrasilerin-
deki haklar›n ve özgürlüklerin köklülü¤üne karfl›l›k,
Bat› demokrasilerinin yöntemlerini benimseyen azgelifl-
mifl ülkelerdeki haklar›n ve özgürlüklerin köksüzlü¤ü
alt›nda yatan nedenlerden biri de onlar›n böyle bir ta-
rihsel boyuttan yoksun olmalar›d›r”. 

Kaynak: fienel, A. (1996). Siyasal Düflünceler Tarihi,

Ankara, s.288

1. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal De¤iflim: Mutlak Mo-
narfliyi Savunan Düflünürler” konusunu tekrar
okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤iflen Siyasal Yap›” ko-
nusunu tekrar okuyunuz.

3. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’n›n Sömürgecilik
Faaliyetleri’’ konusunu tekrar okuyunuz.

4. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’n›n Sömürgecilik
Faaliyetleri” konusunu tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflünsel De¤iflim” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yença¤’da Dini Hoflgörü
Konusunda Osmanl› ve Avrupa” konusunu tek-
rar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeniça¤’da Dini Hoflgörü
Konusunda Osmanl› ve Avrupa” konusunu tek-
rar okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Devleti’nin Ça¤-
dafl Avrupa’n›n Do¤uflundaki Rolü ve Etkisi”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Kültüründe Osman-
l› Etkisi” konusunu tekrar okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanatta Osmanl› Avrupa Et-
kileflimi” konusunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Haçl› seferleri ile bafllayan denizafl›r› ticaret, Yeniça¤’da
Bat› Avrupa’da ekonomik ve sosyal yap›da bir dönüflü-
me yol açt›. Ticaretle birlikte kapal› ekonomik yap›n›n
yerini ticarete dayal›, d›fla aç›k, sosyal bir üretim biçimi
ald›. Ticaret sermayesinin oluflmas›yla, bu sermayeye
sahip yükselen bir burjuva s›n›f› döneme damgas›n›
vurdu. Bu giriflimci s›n›f daha sonra imalathaneleri ör-
gütleyerek, yeni bir s›n›f›n ortaya ç›k›fl›na önayak oldu.
Haçl› Seferleri, ekonomik yap›n›n de¤ifliminde bir dö-
nüm noktas› oldu. Bu seferler düzenlenirken, egemen
s›n›flar›n mevcut ekonomik ve sosyal yap›y› devam et-
tirmeleri amaçland›ysa da uzun vadedeki sonuçlar› tam
aksine düzenin de¤iflmesine yol açt›. Bunun temel ne-
deni Haçl› Seferleri ile bafllayan ticaret ve ticaretten el-
de edilen sermaye olmufltur. Böylece ekonomik yap›da
dönüflüm gerçekleflmifltir. Feodal ekonomik yap› çözü-
lürken, ticaretle elde edilen sermaye birikimi kapitalist
sisteme geçifli sa¤layacakt›r. 

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



31911.  Ünite  -  Yeniça¤’da Avrupa ve Osmanl ›  (15-17.  Yüzy › l )

S›ra Sizde 2

Yeniça¤ ile birlikte Bat› Avrupa’da bafllayan ekonomik
yap›daki de¤iflimin sürdürülebilmesi, de¤iflen ekono-
mik yap›n›n ihtiyaç duydu¤u ham madde ve insan gü-
cünün teminine ba¤l›yd›. Bu ihtiyaç, Avrupa’n›n dünya-
ya aç›lmas›na ve yeni co¤rafyalar keflfetmesine yol açt›.
Bu durum ayn› zamanda keflfedilen bu yerlerin sömü-
rülmesiyle ve genifl sömürge imparatorluklar›n›n kurul-
mas›yla sonuçland›. 

S›ra Sizde 3

15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Bat› Avrupa’da öy-
le de¤iflimler olmufltur ki bu dönemi Ortaça¤’dan ay›r-
mak gerekmifltir. Dönemin karakteristik özellikleri bir
önceki dönemden tamamen farkl›laflm›flt›r. Ekonomik
ve sosyal yap›da yaflanan dönüflümle bafllayan de¤iflim-
ler, siyasal ve düflünsel yap›y› da etkilemifltir. Böylece
yeni bir döneme geçilmifltir. Bu ça¤›n bafllang›c› olarak
bir tarih belirlemek gerekirse; ister ‹stanbul’un Türkler
taraf›ndan fethedildi¤i 1453 y›l›, ister Amerika k›tas›’n›n
keflfedildi¤i 1492 y›l› kabul edilsin, esas olan Bat› Avru-
pa’da büyük bir de¤iflimin yafland›¤› ve bunun da 15.yüz-
y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren bafllad›¤› gerçe¤idir.  

S›ra Sizde 4 

Siyasal yap›da mutlak monarflik yönetimlerin kurulmak
istenmesinin temel nedeni burjuvazinin ç›karlar›na uy-
gun düflmesidir. Ekonomik gücü eline geçiren burjuva-
zinin ilk aflamada siyasal yap›ya iliflkin görüflleri, çok
bafll› siyasal birimlerin ortadan kald›r›larak güçlü kralla-
r›n desteklenmesi yönündedir. Amac› ülkenin her ye-
rinde ayn› al›flverifl yasalar›n› geçerli k›larak güven için-
de ekonomik iliflkilerini sürdürebilmektir.

S›ra Sizde 5

Hümanizm, “insanc›l›k” anlam›na gelen, bireyin tek
bafl›na de¤erli ve önemli oldu¤unu savunan bir düflün-
ce ak›m›d›r. Burada önemli olan bireyin Ortaça¤ bo-
yunca kendisini ba¤layan zincirleri k›rmaya bafllam›fl
olmas›d›r. Her fleyi sorgulayan birey, kendisini ve ev-
rendeki yerini de sorgulamaya bafllam›fl ve böylece in-
san merkezli bir düflünce sistemi geliflmeye bafllam›flt›r.
Öte yandan burjuvazi, bireycili¤i ön plana ç›kararak
hümanizmi kendi ç›karlar›na uydurmufltur. Hümanizm
ak›m› ile insan›n önemli oldu¤u vurgulan›yordu ama
bu düflünce, sosyal yap› içindeki bütün s›n›flar› kapsa-
mad›. Burjuvazi bireycili¤i ön plana ç›kt›. Bir yandan
insan›n de¤erli oldu¤undan söz edilirken bir yandan
köle ticareti yap›l›yordu. Afla¤› halk tabakalar›n›n du-

rumlar› gittikçe kötülefliyordu. Bu durum hümanizmin
çeliflkisini ortaya ç›kard›; idealize edilen ile gerçekler
birbirinden farkl›yd›.

S›ra Sizde 6

Rönesans’la birlikte sanatç› yapt›¤› eseri imzalayarak ken-
di kimli¤ini ortaya koymaya bafllam›flt›r. ‹nsan merkezli
düflünüflün bir ürünü olarak portre sanat› geliflmifltir.
Perspektif kullan›lmaya bafllanm›fl, peyzaj bafll› bafl›na
önem kazanm›flt›r. Figürler gerçek do¤an›n içinde res-
medilmifllerdir. Jest ve mimikler ile hareket kazand›r›lan
figürlerin duygular›na da resim ve heykellerde yer veril-
mifl, anatomi bilgisinden de yararlan›lm›flt›r. Sanat ulusla-
raras› bir nitelik kazanm›flt›r.Ayr›ca insan›n zay›fl›¤›n›
temsil eden Ortaça¤ heykellerinin aksine bu dönemde
güçlü, kahraman insan› temsil eden heykeller yap›lmaya
bafllanm›flt›r. Sanat ve bilim birbirinden ayr›flmam›flt›r.

S›ra Sizde 7

Reformun hümanist fikirlerle yak›ndan iliflkisi vard›r.
Hümanizm ak›m› ve matbaa yoluyla düflüncelerin genifl
kitlelere iletilmesi, kutsal kitap çevirilerinin yap›larak
halka ulaflt›r›lmas› reformu h›zland›r›c› bir etki yapm›fl-
t›r. Hümanist fikirlerin halka indirgenmesi ve eyleme
dönüflmesi reform hareketi ile olmufltur.

S›ra Sizde 8

Osmanl› Devleti, siyasi gücünü ve otoritesini Avrupal›
devletler üzerinde etkin bir flekilde kullanm›flt›r. Müttefiki
olan Avrupal› devletleri Papal›k otoritesine karfl› ve raki-
bi Habsburg hanedan›na karfl› himaye ederek, Avrupa si-
yasetinde kendi lehine bir denge sa¤lam›flt›r. Osmanl›
Devleti, Habsburglar›n üstünlük mücadelesine karfl› des-
te¤ine ihtiyaç duyulan bir kurtar›c› olarak görülüyordu.
Baflta Fransa olmak üzere di¤er Avrupal› devletlere tan›-
nan ticari ayr›cal›klar›n temelinde de bu amaç öne ç›k-
maktad›r. Yine ‹talya kent devletleri aras›nda yap›lan sa-
vafllarda da yard›m› aranan bir güç olmufltu. Bu rakip
kent devletleri, birbirlerini Osmanl›y› yard›ma ça¤›rmakla
tehdit ediyorlard›. Ayr›ca Katolikli¤e karfl› Protestanl›¤›n
Avrupa’da yay›lmas›nda Osmanl›lar›n Protestanlara olan
deste¤inin de etkisi vard›r. Özetle Osmanl› Devleti Klasik
Dönemde Avrupa siyasi dengesini belirleyen en temel
güç olmufl ve Avrupa siyasetinin merkezinde yer alm›flt›r. 

S›ra Sizde 9

Osmanl›lar, topraklar› üzerinde yaflayan gayrimüslimle-
rin her türlü hakk›n› devlet güvencesi alt›na al›rken; ay-
n› dönemde Bat› Avrupa’daki Katolik devletler, Katolik
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olmayanlara yaflam hakk› dahi tan›m›yorlard›. Osmanl›
yönetiminde gayrimüslimlerin can ve mallar› devletin
korumas› alt›na al›n›rken inanç ve ibadet özgürlü¤ü de
teminat alt›na al›n›yordu. Gelenek ve adetlerini yaflama-
lar›na izin veriliyor; kendi inançlar› do¤rultusunda kendi
hukuk kurallar›na tabi olmalar›na imkan tan›n›yordu.
Buna karfl›l›k Avrupa’da Hristiyanlar›n kendi aralar›nda
bile dini hoflgörü yaflanm›yordu. Bu hoflgörüsüzlü¤ün
bir sonucu olarak ortaya ç›kan mezhep savafllar› Yeniça¤
Avrupa’s›na damgas›n› vurmufltur. Benzer flekilde Müs-
lümanlara ve Yahudilere ise yaflam hakk› tan›mayarak
topraklar›ndan sürmüfllerdir. Ayr›ca Avrupal›lar kendi
topraklar› d›fl›ndaki co¤rafyalarda yaflayan toplumlara da
dini hoflgörü göstermemifller; ‹nka ve Aztekleri zorla Ka-
tolik yapmaya çal›flm›fllar, kabul etmeyenleri ise öldür-
müfllerdir. Nitekim Co¤rafi kefliflerin bir amac› da Kato-
likli¤i yaymakt›. K›saca Osmanl› Devletinde, bir devlet
politikas› olarak uygulanan dini hoflgörü sayesinde, fark›
dinden insanlar bir arada uyum içinde yaflam›fllard›r. Bu-
na karfl›l›k ayn› dönemde Bat› Avrupa’da farkl› dinden
ve mezhepten insanlar›n bir arada uyum içinde yaflad›¤›-
na dair bir örne¤e rastlayam›yoruz.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ayd›nlanma kavram› nedir,
Ayd›nlanma Ça¤›’n›n temel özellikleri nelerdir,
Ayd›nlanma Ça¤›’na etki eden düflünürler kimlerdir
sorular›na yan›t verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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AYDINLANMA ÇA⁄I’NIN TEMEL ÖZELL‹KLER‹ VE 
AYDINLANMA FELSEFES‹

Ayd›nlanma Ça¤›’n›n temel özelliklerini ve Ayd›nlanma Felsefesi-
nin ilkelerini ö¤reneceksiniz.

Yeniça¤ Bat› Avrupa’s›nda, ekonomik ve sosyal alanda bafllayan dönüflüm, siyasal
düflünce yap›s›nda da de¤iflimi beraberinde getirdi. Döneme damgas›n› vuran bur-
juvazi, ekonomik yap›ya hâkim olduktan sonra, siyasal yap›da da etkinli¤ini artt›r-
ma mücadelesi içine girdi. Onun bu iste¤ini kuramsal anlamda dile getirenler Ay-
d›nlanma Dönemi düflünürleri oldu.

‹flte bu yeni dünya görüflü, Ayd›nlanma Felsefesi olarak adland›r›lm›flt›r. Ay-
d›nlanma Felsefesi ‹ngiltere’de bafllayarak Fransa’ya geçmifl ve Frans›z ‹htilali’nin
düflünsel yönünü oluflturmufltur. Ayd›nlanma düflünürleri 1789 Frans›z Devrimi’nin
öncüleri olmufllard›r. Almanya’y› da etkileyen Ayd›nlanma Felsefesi, her ülkede o
ülkenin sosyopolitik yap›s›na göre flekillenmifltir. Ayd›nlanma Felsefesinin ‹ngilte-
re’de deneyci, Fransa’da ak›lc›, Almanya’da ise mistik ak›lc› yönü ön plana ç›km›fl-
t›r. Ayd›nlanma düflüncesinin temelini bireyin özgürlü¤ü düflüncesi oluflturmufltur.

Ayd›nlanma Felsefesinin özü ak›lc›l›¤a dayal›d›r ve amac› peflin yarg›lar› y›k-
makt›r. Dolay›s›yla hedefi Katolikli¤in getirdi¤i peflin yarg›lar ile siyasal peflin yar-
g›lard›r. Bu peflin yarg›lara karfl› ç›k›fl Rönesans ve Reform hareketleriyle bafllam›fl
ve 18. yy. Ayd›nlanma Dönemi’nin haz›rlay›c›s› olmufltur.

Ayd›nlanma Ça¤›, toplumsal yaflam›n ve düflünüflün akl›n rehberli¤inde yeni-
den düzenlendi¤i bir ça¤ olmufltur. Kant’›n “Akl›n› kendin kullanma cesaretini gös-
ter!” sözü, Ayd›nlanma Felsefesinin bu yönüne vurgu yapmaktad›r. Nitekim insa-
n›n akl›n› kullanma cesareti bu dönemin parolas› olmufltur. Akl›n kullan›lmas› da
bilimin geliflmesinin önünü açm›fl; do¤a bilimleri, deney ve gözlemin, akl›n uygu-
lama arac› olarak kullan›lmas› sonucunda büyük bir geliflme göstermifltir. Newton
ve Kopernik ile insan›n evrene iliflkin görüflleri köklü bir de¤iflime u¤ram›fl; Decar-
tes ve Kant ile bu de¤iflimin felsefi yönü oluflturulmufltur. 

Evrensel akla dayanan ve genel yarar› esas alan bu düflünce sistemi, 18. yy.’a
damgas›n› vurmufltur. Ayd›nlanma Felsefesi, burjuvazinin yeni dünya görüflü idi.
Bu dönemde burjuvazi, akl› esas alarak, siyasi rejimi kendi ç›karlar›na göre flekil-
lendirme mücadelesi içine girmifltir. Frans›z burjuvazisi, bu dünya görüflünü, sade-

Ayd›nlanma Ça¤›
(18. Yüzy›l)

1
A M A Ç
N

Ayd›nlanma Felsefesi:
Avrupa’da 17. yüzy›l 
ortalar›ndan 19. yüzy›l›n ilk
yar›s›na kadar süren
Rönesans, Reform,
Hümanizma ak›mlar›yla
ba¤lant›l› bir fikir 
hareketidir. Ayd›nlanma
Ça¤›’n›n, siyaset bilimine
önemli katk›s›, siyasi 
iktidar›n kayna¤›n›n Tanr›sal
kökenli olmay›p halka ait
oldu¤unun kabul 
edilmesidir.



ce Frans›zlar› de¤il, bütün insanl›¤› içine alan evrensel bir felsefe haline getirecek-
tir. Dolay›s›yla bu yeni dünya görüflünün temel esaslar›, bütün insanl›¤› kapsayan
ve onlar›n mutlulu¤unu hedefleyen esaslard›r. Amaç; insan›n mutlu olmas›d›r. Bu
evrensel bir dünya görüflüdür. Nitekim ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi (1789)’nin
evrensel yönü de bunu vurgulamaktad›r. Esas olan insanlar›n mutlu olmas›d›r, si-
yasal yap› da buna göre düzenlenecektir. ‹nsan› mutlu edecek bir yönetim biçimi
hedeflenmektedir. En önemlisi de siyasal erkin kayna¤›n›n de¤iflmifl olmas›d›r. ‹k-
tidar›n kayna¤› Tanr›’dan halka indirgenmifltir.

Öte yandan insanlar›n mutlulu¤unun sa¤lanmas› için öncelikle yap›lmas› gere-
ken, birtak›m ayr›cal›klara son verilerek, onlar›n eflitli¤inin sa¤lanmas›yd›.Amaç,
insanlar›n do¤ufltan birtak›m haklara sahip olduklar›n› kabul eden, akla dayal› ev-
rensel hukuk ilkelerini geçerli k›lmakt›.

Kan soylulu¤una dayal› birtak›m ayr›cal›klar›n ortadan kald›r›lmas›, mutlak mo-
narflik yöntemlerin sona ermesi anlam›na geliyordu. Böylece zaten ekonomik gü-
ce sahip bulunan burjuvazi, hukuki ayr›cal›klar›n kald›r›lmas›yla siyasi yap›da da
güç sa¤layabilecekti. 

Ayd›nlanma Felsefesi ile ak›lc› ve ilerlemeye aç›k, insanlar›n mutlulu¤unu he-
defleyen bir dünya görüflü hâkim olmaya bafllad›. Öte dünya mutlulu¤u ile avutu-
lan insanlar›n bu dünyada mutlu olabilecekleri, herkesin eflit ve özgür oldu¤u dü-
flüncesi, bütün insanl›¤›n ihtiyaçlar›na cevap veriyordu. Ama bundan en çok bur-
juvazi yararland›. Bu ak›lc› dünya görüflünü, özgürlük fikrini, bir yandan eflitli¤i
sa¤lamada, bir yandan da ticaret hacmini geniflletmede kulland›. Sonuçta özel mül-
kiyetin dokunulmazl›¤›, üretimin artmas›, üretim araçlar›n›n sahibi olan ve ticareti
elinde tutan burjuvazinin gücüne güç katt›. Ayd›nlanma Dönemi’nde ileri sürülen
düflünceler de burjuvazinin siyasal iktidar›n› meflrulaflt›rm›fl oldu. Sonuçta Ayd›n-
lanma Felsefesi bir burjuva felsefesi oldu.

Ayd›nlanma Felsefesi nedir? 

Ayd›nlanma Felsefesinin ‹lkeleri
1. Bilim, Do¤a ve Felsefe: Bu dönemde do¤a bilimlerine duyulan ilgi artm›fl, uy-
gulama ön plana ç›km›flt›r. Dönemin düflünürleri bir yandan felsefi kuramlar›n› ge-
lifltirirken bir yandan da do¤a bilimleriyle ilgilenmifllerdir. Örne¤in Voltaire mate-
matikle, Diderot, anatomi, fizyoloji ve kimya ile, J.J. Rousseau botanikle u¤raflm›fl-
t›r. Bilim ve felsefe aras›nda bir ay›r›m veya bir s›n›r yoktur. Do¤a üzerinde edini-
len bilgiler halkla paylafl›lmaktad›r. Halk›n anlayabilece¤i eserler, sözlükler ve an-
siklopediler döneme damgas›n› vurmufltur. D’Alembert ve Diderot’un Ansiklope-
disi, 18.yüzy›l›n simgesi olacakt›r.

Bilim her alanda geliflme içindedir. Ayn› zamanda bilimsel anlamda yeni dene-
meler devam ettirilmektedir. Bu dönem astronomi, fizik ve kimya alanlar›nda bi-
limsel geliflmelerin oldu¤u bir dönemdir. Örne¤in, Newton’un çekim kuram›, dü-
flünceye yenilik getirir; Lagrange ve Laplace gök mekani¤i ile ilgili önemli veriler
elde ederler; Lavoisier kimya alan›nda önemli at›l›mlar yapar; Buffon (1707-1788)
ise do¤a bilimleriyle ilgili pozitif ve laik görüfller ileri sürer.

Bir yandan bilimsel geliflmeler yaflan›rken, bir yandan da yeni felsefi kuramlar
gelifltirilmifltir. 18.yy. filozoflar yüzy›l› olmufltur. Do¤an›n nas›l incelenece¤i konu-
sunda filozoflar›n kuramsal yaklafl›mlar› etkili olmufltur. Bu noktada filozoflar›n
her fleye kuflkuyla yaklaflmalar› dikkat çekmektedir. Tarihsel dinleri reddeden bir
e¤ilim içinde olan filozoflar, görüfllerini ak›l yoluyla ortaya koymaya çal›flm›fllard›r.
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Düflüncelere, çözümleme ve yararl›l›k egemen olmufl ve sosyal olaylar incelenme-
ye bafllanm›flt›r. Bu, son derece önemli bir ad›md›r. Örne¤in Voltaire 14. Louis’in
Yüzy›l› ad›yla ilk tarih kitab›n› yazar. Fizyokratlar, toplumun ekonomik yap›s›n› in-
celeyerek, gelirin toplumda nas›l üretildi¤ini ve nas›l paylaflt›r›ld›¤›n› araflt›r›rlar ve
iktisat biliminin temel esaslar›n› ortaya koyarlar. Montesquieu, iklimin ve co¤rafi
yap›n›n, yönetim yap›s› üzerindeki etkisini inceleyerek sosyal bilimin olas›l›¤›n›
gösterir. Locke ise liberalist görüflleri ile siyaset biliminin temellerini ortaya koyar.

Bu bilimsel geliflmelerin ›fl›¤›nda, mutlak monarfli ve geleneksel yap› sorgulan-
maya bafllan›r. Yönetime iliflkin yeni çözüm önerileri getirilir; baz› düflünürler ay-
d›nlardan oluflan bir yönetimi yani ayd›n despotizmini savunurken, bir k›sm› des-
potlu¤a fliddetle karfl› ç›karak, bireyin özgürlü¤ünü amaç edinir. Bu düflünürler-
den Montesquieu, despotizmi, özgürlü¤ün düflman› olarak görür; özgürlü¤ün sa¤-
lanabilmesi için de yasama, yürütme ve yarg› gücünü birbirinden ay›r›r. Daha son-
ra bu ilke, güçler ayr›l›¤› olarak kabul görecektir. Öte yandan Rousseau ise eflitli¤i
savunarak halk yönetiminden yana görüfller ileri sürer. Bu görüfller sonraki yüzy›l-
lar› da derinden etkiler ve 19.yy.da çeflitli ideolojik mücadelelere kaynakl›k eder.

2. Ak›l: Ak›lc›l›k, Ayd›nlanma Dönemi’ne damgas›n› vurmufl olan en önemli il-
kedir. Bu dönemde ak›l, gelene¤in ve Tanr› iradesinin yerine geçer. Her fley ak›l
süzgecinden geçirilir. ‹nsana ve evrene iliflkin görüfller akl›n rehberli¤inde flekille-
nir. Ak›l, her fleyin ölçüsüdür. ‹nsanl›¤›n ilerlemesi ve mutlulu¤u ancak evrensel
ak›l ile sa¤lanabilir düflüncesi, döneme hâkim olmufltur.

3. Laiklik: Ayd›nlanma Dönemi’nde her fleyin akl›n rehberli¤inde, bilimsel bir
metotla incelenmesi ve laik temele oturtulmas› esas olmufltur. Din, ahlak ve siya-
set laiklefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

4. Mutluluk: Ayd›nlanma Dönemi’nin amaçlar›ndan biri de insan›n bu dünya-
da mutlu olmas›n› sa¤lamakt›r. Bunu sa¤lamak için de peflin yarg›lardan kurtulma-
s› gereklidir. Esas olan bütün insanl›¤›n mutlulu¤unun sa¤lanmas›d›r.

5. Özgürlük: ‹nsan›n düflünme ve düflündü¤ünü ifade etme özgürlü¤ü vard›r.
Peflin yarg›lar ve s›n›rlamalar olmaks›z›n insan›n kendini, evrendeki yerini ve do-
¤ay› anlama çabas›, ak›lc›l›¤›n gereklerindendir. Ayr›ca Voltaire’in formüllefltirdi-
¤i; ticaretin zenginli¤i, zenginli¤in özgürlü¤ü, özgürlü¤ün ticaretin geliflmesini ve
ticaretin geliflmesinin de devletin büyüklü¤ünü sa¤lad›¤› inanc› döneme hâkim
olmufltur.

6. Kendine Güven: Kendine güvenen, ak›lc› ve özgür insan, Ayd›nlanma Dö-
nemi insan tipidir. ‹lerleme ve geliflme ancak insan akl›na duyulan güvenle sa¤la-
nabilir. Bu güven mutlulu¤u da sa¤lar.

7. Hukuk: Ayd›nlanma Dönemi’nin amaçlar›ndan biri de hukuk ilkelerini akla
uygun, eflitlikçi, adaletçi bir hale getirmek; hukuk reformunu gerçeklefltirmektir.

Ayd›nlanma Felsefesinin temel ilkeleri nelerdir? 

DO⁄A YASASI VE EKONOM‹K L‹BERAL‹ZM  

Do¤a yasas› ve bunun ekonomiye yans›mas›n› ö¤reneceksiniz.

Ayd›nlanma Ça¤›’nda bilimsel alanda devrim olarak nitelendirilebilecek geliflmeler
yaflanm›flt›r. Bu geliflmelerin temelinde, insan› ve evreni düzenleyen do¤a yasala-
r›n› bulma amac› yatmaktad›r. Buna göre do¤an›n bir makine oldu¤u ve insan›n da
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bu do¤a yasalar›na ba¤l› bulundu¤u ileri sürülüyordu. Bu konuda Descartes (1596-
1650) ve Newton (1642-1727)’un görüflleri büyük yank› bulmufltur. 

Rasyonalizmin babas› say›lan Descartes, bilgiyi do¤adan ö¤renmenin gereklili-
¤ine dikkat çekmiflti. Bunun için rasyonel bir yöntem izlemifl; her fleyden flüphe
ederek ve her fleyi sorgulayarak kesin bilgiye ulaflmaya çal›flm›flt›r. Bunu da Des-
cartes, “Düflünüyorum o halde var›m!” söylemiyle ifade etmifltir.

Sonuç olarak do¤adaki hiçbir fleyin keyfî olmad›¤›n› ve do¤an›n evrensel ma-
tematik kanunlar›na ba¤l› oldu¤unu savunan Descartes’›n bu görüflleri Newton’un
düflüncelerine temel olacakt›r. Nitekim Newton da genel çekim yasas›n› bularak
tüm evreni tek bir çekim yasas›n›n hâkim oldu¤u dev bir makine olarak görecek-
tir. Birbirine yak›n iki cismin a¤›rl›klar›yla do¤ru orant›l› olarak birbirini çekti¤ini
ileri süren Newton, böylece gezegenlerin günefl etraf›nda sabit bir yörünge ile
dönme nedenine de aç›kl›k getirecektir.

Bu dönemde yaflanan, do¤a ile ilgili bilimsel geliflmeler sonucunda, insanl›¤›n
evrene bak›fl aç›s› de¤iflmifl; evrenin tam bir uyum ve düzen içinde oldu¤u ve bu
düzenin do¤a yasalar› sayesinde mükemmel bir saat gibi iflledi¤i düflüncesi hâkim
olmufltur. Bu düflünce, Ayd›nlanma Ça¤› düflünürlerinin kuramlar›n›n temelini
oluflturacak ve Modern Ça¤’a geçifli sa¤layan bir dönüm noktas› olacakt›r. 

Newton’un do¤a yasas›na iliflkin düflüncelerinin ekonomik yaflama uygulanma-
s›yla yeni bir toplum bilim dal› olarak politik ekonomi geliflmeye bafllam›flt›r. Bu
alanda görüfl ileri süren düflünürler, ekonomik yaflam›n da kendine özgü kurallar›
oldu¤unu savunmufllard›r. Görüfllerinin temelini, her türlü müdahaleden uzak bir
ekonomik yaflam biçimi oluflturuyordu. Fizyokratlar olarak an›lan bu düflünürler,
ekonomide “Laissez-faire” (b›rak›n›z yaps›nlar) ilkesini gelifltirdiler. Fizyokratlara
göre ekonomik, toplumsal ve siyasal tüm kurumlar, do¤al yasalara ba¤l› bulunu-
yordu. Bu durumda ekonomiye d›flar›dan yap›lan herhangi bir müdahale, bu düze-
ni bozaca¤›ndan insanlar›n mutsuz olmas›na neden olacakt›. Bu nedenle yap›lacak
düzenlemelerin do¤al düzene uygun olmas› gerekliydi ve devlet ancak özel mülki-
yeti korumak için ve kamuyla ilgili baz› konularda müdahalede bulunabilirdi. Ay-
r›ca fizyokratlar bir ulusun zenginli¤inin kayna¤› olarak do¤ay› görüyorlard›.

Öte yandan Adam Smith (1727-1790) de ekonomik yaflam›n do¤al yasalara
ba¤l› bulundu¤unu savunmufl ancak uluslar›n zenginli¤inin kayna¤›n›n do¤a de-
¤il emek oldu¤unu ileri sürmüfltür. Nitekim 1776’da yay›nlanan Uluslar›n Zengin-
li¤i adl› ünlü eseri kapitalizmin temel kitab› olacakt›r. Ona göre ülke ç›karlar›n›n
korunmas› için serbest dolafl›m›n sa¤lanmas› ve gümrük duvarlar›n›n kald›r›lmas›
gerekiyordu.

Görüldü¤ü gibi bu düflüncelerle devletin ekonomiye müdahalesinin önüne ge-
çilmeye çal›fl›l›yor; ekonomik alanda liberalizmi savunan görüfller ileri sürülüyordu.

Do¤a yasas› nedir? 

AYDINLANMA ÇA⁄I’NDA EDEB‹YAT, SANAT VE MÜZ‹K 

Ayd›nlanma Dönemi edebiyat›n›, müzik ve sanat anlay›fl›n›
ö¤reneceksiniz.

Edebiyat
Ayd›nlanma Ça¤› edebiyatta düz yaz› ça¤› olarak an›lmaktad›r. Özellikle matbaa-
n›n yayg›nlaflmas› ve eserlerin ulusal dillerde çevrilmeye bafllanmas› edebî eserle-
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rin genifl çevrelere ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu dönemde edebiyata ve sanata duyu-
lan ilgi ekonomik geliflmifllikle de paralellik gösterir. 

18. yüzy›l Frans›z edebiyat›nda Voltaire, Condorcet ve Rousseau öne ç›kan
isimler aras›ndad›r. 

Voltaire, Candide adl› roman›nda insanl›¤›n sorunlar›n›n bilimsel ilerleme ile
çözümlenebilece¤ine duyulan inanc› elefltirerek, teknolojik geliflmelere bel ba¤la-
mak yerine insan›n kendi kendisini gelifltirmesi yani “kendi bahçesini ekmesi” zo-
runlulu¤unu vurgular. Rousseau ise e¤itim konusuna e¤ilmifl ve Emile adl› roma-
n›nda e¤itimin amac›n›n, insana yaflama sanat›n› ö¤retmek olmas› gerekti¤ine dik-
kat çekmifltir. Ayd›nlanma Ça¤›’nda ‹ngiltere’de özellikle yergi alan›nda Jonathan
Swift (1667-1745)’in ve Samuel Johnson (1709-1784)’›n ismi geçmektedir. Swift,
Gulliver’in Gezileri adl› ünlü eserinde savafl›, kavgay›, kötülü¤ü elefltirmektedir.
Johnson da elefltiri ve hiciv yaz›lar›yla, yazd›¤› ‹ngiliz Dili Sözlü¤ü ve fliirleriyle ‹n-
giliz edebiyat›nda önemli bir yere sahiptir.

Bu yüzy›lda Alman edebiyat›nda öne ç›kan isim ise Gotthold Lessing (1739-
1781)’dir. Alman tiyatro türünün babas› say›lan Lessing, eserlerinde ak›l ça¤› konu-
lar›n› ele alm›flt›r.

Sanat 
Ayd›nlanma Ça¤›’n›n sanat anlay›fl›n›n haz›rl›k evresi Rönesans Dönemi olmufltur.
Ancak bu yüzy›lda akl›n egemenli¤i sanat anlay›fl›na da yans›m›fl ve resim sanat›
daha demokratik bir içerik kazanm›flt›r. Heykelde ise daha duygusal ve hareketli
figürler öne ç›km›flt›r.

Mimaride klasik Rönesans mimarisi ile barok üslubun birlefltirilerek yeni bir tar-
z›n oluflturuldu¤u görülür. Versailles Saray› bu mimarinin en güzel örneklerinden
biridir.

Müzik 
Rönesans Dönemi’nde ‹talya’da din d›fl› müzi¤in ilk örne¤i olarak ortaya ç›kan ope-
ra, 18. yüzy›lda da egemenli¤ini sürdürmüfltür. Ancak bu dönemde Georg Friedrich
Handel (1685-1759), Christoph Gluck (1714-1787) ve Wolfgang Amedeus Mozart
(1756-1791) gibi daha çok Alman sanatç›lar öne ç›km›flt›r. Handel ayn› zamanda
oratoryo müzi¤inin de ilk bestecisidir. Ayr›ca Johann Sebastian Bach (1685-1750) da
orkestra, oda müzi¤i ve sonat gibi müzi¤in pek çok türüne katk›da bulunmufltur.

Görüldü¤ü gibi 18. yüzy›lda pek çok alanda oldu¤u gibi müzik alan›nda da bir
devrim yaflanm›flt›r. ‹lk senfoni ve quartet örneklerini veren Franz Joseph Haydn
(1732-809) ile her türden çok say›da eser besteleyen Mozart, Ça¤’a isimlerini ver-
mifllerdir. Haydn ve Mozart Ça¤› olarak da bilinen 18. yüzy›lda müzi¤in merkezi
olarak Viyana sivrilmeye bafllar. Sonuç olarak 18. yüzy›l her alanda geliflmelerin ol-
du¤u renkli bir yüzy›ld›r. 
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AYDINLANMA ÇA⁄I’NA ETK‹ EDEN BAZI 
DÜfiÜNÜRLER

Ayd›nlanma Ça¤›’na etki eden baz› düflünürleri ve savunduklar› fi-
kirleri ö¤reneceksiniz.

J. Locke (1632-1704)                                      
Liberal bireycili¤in babas› say›lan Locke,
mutlak iktidar›n s›n›rland›r›lmas›na iliflkin
görüflleriyle burjuvazinin sözcülü¤ünü yap-
m›flt›r. Nitekim siyasetle ilgili Hükümet Üze-
rine ‹ki Deneme adl› eserini 1690 y›l›nda, ya-
ni burjuva devriminin zaferle sonuçland›¤›
tarihte kaleme alm›fl ve burjuvazinin idealle-
rini dile getirmifltir. Bunlar aras›nda hak ve
özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas›, özel-
likle mülkiyet hakk›n›n tan›nmas› ve mutlak
iktidar›n s›n›rland›r›lmas› baflta gelmektedir.
Gerçekte ihtiyaç duyulan, de¤iflen ekono-
mik yap›ya uygun bir siyasal yap›lanmay›
sa¤lamakt›r. Bir baflka deyiflle kapitalist sis-
temin devam› için ihtiyaç duyulan kurumla-
r›n oluflturulmas› gerekiyordu.

Locke da Hobbes gibi devletin oluflumunu
bir sözleflmeye dayand›r›r. Ancak Hobbes’tan ayr›ld›¤› nokta, insanlar›n do¤al ya-
flama halinde yani devlet kurulmadan önce tam bir eflitlik ve özgürlük içinde oldu-
¤u ve insanlar›n temelde iyi oldu¤u görüflüdür. Yani Hobbes’taki gibi “insan insa-
n›n kurdu” de¤ildir. Toplum sözleflmesine duyulan ihtiyaç ise herkesin eflit ve öz-
gür oldu¤u bir ortamda, herhangi bir suçu cezaland›rma hakk›n›n da yine herkes-
te bulunmas›n›n neden olaca¤› kar›fl›kl›kt›r. Bu ortamda insanlar kendilerini, ken-
di güçleriyle korumaya çal›flacaklar, bu da zay›flar›n ezilmesine neden olacakt›r.
Dolay›s›yla insanlar sözleflmeyle yaln›zca “cezaland›rma haklar›n›” devrediyorlar,
karfl›l›¤›nda da güvenliklerinin sa¤lanmas›n› istiyorlard›. Ayr›ca do¤ufltan sahip
olunan haklara da devletin müdahale etmesine izin verilmiyordu. Sonuçta bu dev-
leti insanlar, kendi iradeleriyle ve kendi istekleriyle kurmufllard›r. 

Görüldü¤ü gibi temel hak ve özgürlükler, özellikle de mülkiyet hakk› güvence
alt›na al›nm›flt›r. Böylece iktidar da s›n›rland›r›lm›fl oluyordu. Ayr›ca haklar›n gü-
vence alt›na al›nmad›¤› durumlarda, insanlar›n bafl kald›rma hakk› ortaya ç›k›yor-
du. En önemlisi de çal›flman›n mülkiyet hakk›n› do¤urdu¤u görüflü idi. Böylece
mülkiyetin dokunulmazl›¤› ilan ediliyordu. Ayr›ca devletin ekonomi üzerindeki et-
kinli¤i azalt›larak, ekonomik liberalizm savunuluyordu. Sonuç olarak bütün bu gö-
rüfller, burjuvazinin ifline yar›yordu.

‹ktidar›n s›n›rland›r›lmas› ve bu amaçla yasa yapan ve bunlar› uygulayan güç-
lerin ayr› ellerde toplanmas› gerekti¤ine iliflkin görüflleriyle Locke, demokratiklefl-
me yolundaki önemli kilometre tafllar›ndan biri say›l›r.
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Montesquieu (1699-1755)   
Aristokrat bir aileden gelen Montesquieu,
aristokratik libaralizmi savunur. “Yasalar›n
Ruhu” adl› eserinde, yasalar›n her yerde
farkl› oldu¤una dikkat çekerek bu farkl›l›-
¤›n nedenini, ülkelerin co¤rafi konumuna
ve iklim yap›s›na ba¤lar. Pek çok sorunu
çözmeye çal›flt›¤› bu eserinde, iklimler ku-
ram›, yönetim biçimleri kuram› ve kuvvet-
ler ayr›l›¤› üzerinde durmufltur.

Montesquieu’ya göre “kuvvet kuvveti
durdurmal›” yoksa özgürlük olmaz. Onun
bu görüflü Bat› demokrasisinin temeli ola-
cakt›r. Devletin üç ayr› görevi oldu¤undan
söz eder; yasalar› yapmak, bunlar› uygula-
mak ve suçlular› cezaland›rmak. Böylece
her güce bir karfl› güç oluflturularak, kuv-
vetin kuvveti durdurmas› sa¤lanacakt›. Yü-
rütme gücünün krala verilmesini, yasama
gücünün ise halk ve soylulardan oluflan iki meclise verilmesini savunan Montes-
quieu’nun amac›; kral, soylular ve halk aras›ndaki siyasi ve sosyal dengeyi sa¤la-
makt›r. Öte yandan krala veto hakk› vermifl, yarg› üzerinde de yasaman›n yetki-
sini tan›m›flt›r. Asl›nda Montesquieu, s›n›rl› yani meflruti monarfliyi savunmufltur.

Önemi, güçler ayr›l›¤›na iliflkin görüfllerinden kaynaklanmaktad›r. Montesquie-
u’dan sonra güçler ayr›l›¤› ilkesi demokrasinin koflulu haline getirilecektir. 

J.J. Rousseau (1712-1778)            
Rousseau, burjuvazinin Yükselifl Döne-
mi’nde halk›n iktidar›n›, her alanda eflitli¤i
ve mutlak demokrasiyi savunur. Üstelik de-
mokrasinin gerçekleflmesine iliflkin herhan-
gi bir belirtinin olmad›¤› bir dönemde de-
mokrasiyi savunmufltur. Bu, onun ilerici yö-
nünü oluflturmaktad›r.

Rousseau’nun amac› eflitlikçi bir demok-
ratik toplum oluflturmakt›r. Araflt›rmac›lar,
Rousseau’nun, milleti, egemenli¤in sahibi
olarak görmesi itibar›yla, egemenli¤in kay-
na¤› yönünden “milli egemenli¤i”, egemen-
li¤in kullan›m› yönünden ise “halk egemen-
li¤ini” savundu¤unu ileri sürerler.

Rousseau da toplumu bir sözleflmeye
dayand›rmaktad›r. O, insanlar›n do¤al ya-
flama halinde mutlu, eflit ve özgür oldu¤u
düflüncesinden hareket eder. Toplum hayat›nda da insanlar›n do¤al yaflama hâlin-
deki kadar özgür kalabilece¤i bir sistem kurmay› hedefler. Kurulan devlet taraf›n-
dan herkesin özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nmas›n› ister. “...Bu sayede hem bi-
rey herkesle birleflti¤i hâlde yine kendisine itaat edecek hem de eskisi gibi özgür
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kalacak”t›r. Bunun için de herkesin tüm haklar›n› topluma devretmesi ve yine her-
kesin iktidara kat›lmas› gerekmektedir. Bu durumda insanlar toplum yönetimine
de kat›lacaklar› için, bir bak›ma haklar›n› kendi kendilerine devretmifl olacaklard›.
Rousseau bu özelli¤i flu sözüyle ifade etmifltir: “...Bir birlik olarak halk, egemen
varl›¤›n oluflumuna kat›lmalar› dolay›s›yla teker teker vatandafl, devletin yasalar›na
boyun e¤en kifli olarak da uyruktur.”

Rousseau, “Toplum Sözleflmesi”nde halk egemenli¤inin sonucu olarak do¤ru-
dan do¤ruya demokrasiyi savunur. Yasalar yasa koyucular taraf›ndan haz›rlansa
bile bunlar› onaylayan halk meclisleri oldu¤una göre, yasama yetkisi halk›n elin-
dedir ve son söz halka aittir. Ancak kapitalist sistem içinde kalabal›k bir nüfusla
halk egemenli¤ini gerçeklefltirmenin zorlu¤u karfl›s›nda Rousseau, “Emredici Ve-
kâlet” kavram›yla bu sorunu çözmeye çal›flm›flt›r. Seçmenlerin ve vekillerin oldu-
¤u bu yap›da seçmenler vekillerine direktifler verecek, vekiller de bunlar› uygula-
yacakt›r. Direktifler yerine getirilmedi¤i takdirde ise seçmenler vekilleri azledebi-
leceklerdi. Yani Emredici Vekâlet yoluyla, do¤rudan do¤ruya bireyin temsil edil-
mesine çal›fl›lacakt›r. Burada önemli olan bir di¤er nokta da vekillerin çeflitli s›n›f
veya topluluklar›n de¤il, do¤rudan halk›n vekili olmalar›d›r. 

Öte yandan eflitlikçi demokratik bir toplum özlemi içinde olan Rousseau, bur-
juvazi için tehlikeli bir düflünürdü. Çünkü onun amac›; ya halk›n, iktidar› do¤ru-
dan kullanmas›n› sa¤lamakt› ya da halk› kendisi ad›na iktidar› kullanacak olan me-
mur durumundaki vekilleri azledebilme yetkisine sahip k›lmakt›. Böylece s›n›fsal
bilinçlenme devlet yönetimine yans›yabilecekti. Burjuvazinin ç›karlar›na uygun
düflen rejim ise daha çok milletin bütününü ba¤›ms›z milletvekillerinin temsil etti-
¤i temsilî rejimdir.

Görüldü¤ü gibi Rousseau, demokrasiye iliflkin görüflleriyle ça¤›n› aflm›fl bir dü-
flünürdür. Ayn› zamanda çok yönlü bir araflt›rmac›d›r. Siyasi düflünceye oldu¤u ka-
dar edebiyat, pedagoji, müzik gibi çeflitli alanlara da ilgi duymufltur. 

Voltaire (1699-1778)                                 
Voltaire, 18. yüzy›la damgas›n› vuran en
önemli düflünürlerden biridir. Hatta 18. yüz-
y›l “Voltaire’in Ça¤›” olarak kabul edilmekte-
dir. Feodal yap›ya ve Katolik Kilisesine karfl›
ç›k›fllar›yla, ak›lc› yaklafl›m› ve alayc› üslubuy-
la tan›nan Voltaire, Frans›z ‹htilali’nin düflün-
sel yönünü haz›rlayan en önemli düflünürler-
den biridir.

Voltaire, siyasal özgürlü¤ünü elde etmek
isteyen burjuvazinin en etkili temsilcilerinden
biri olmufltur. Özellikle düflünce özgürlü¤ünü
sa¤lamak için büyük mücadele vermifltir. fiu
sözleri onun düflünce ve ifade özgürlü¤üne
bak›fl aç›s›n› çok iyi yans›tmaktad›r: “Söyle-
diklerinizin hiçbirinde sizinle ayn› düflüncede
de¤ilim; ancak onlar› söyleme hakk›n›z› ölün-
ceye de¤in savunaca¤›m.”

Katolikli¤e ve kiliseye karfl› savafl açan Voltaire, Katolikli¤i peflin yarg›lar, bofl
inançlar ve ba¤nazl›kla eflde¤er görmektedir. Ancak bir yandan da dinin sosyal ya-
rar›na inanmakta ve ba¤nazl›ktan ar›nm›fl bir dini savunmaktad›r. “Dine inanmal›
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fakat papazlara asla...” diyerek din adamlar›n› elefltirmektedir. Özetle Voltaire’in
Tanr›’s›, Newton’unki gibi kalbe de¤il akla seslenmektedir.

Voltaire’in zaman zaman ileri sürdü¤ü fikirleriyle çeliflkiye düfltü¤ü görülür. Ör-
ne¤in bir yandan bofl inançlara savafl aç›p, akl› egemen k›lma mücadelesi verirken
öte yandan halk› “ayak tak›m›” olarak görmüfl ve sosyal s›n›flar aras›nda hiyerarfli
bulunmas› gerekti¤ini savunmufltur. Dahas› egemen s›n›f›n zenginli¤ine zenginlik
katma çabas›n›, burjuva mülkiyet anlay›fl›n› desteklemifltir. Özetle burjuvazinin de-
¤erlerini savunmufltur. Asl›nda dönemin düflünürlerinin birço¤unda genel e¤ilim
bu yöndedir. Esas olan ise ileri sürülen bu düflüncelerin etkileri ve evrensel sonuç-
lar›d›r. Özellikle getirdi¤i somut reform önerileri ile Voltaire, dönemindeki di¤er
düflünürlerden ayr›l›r. Onun gerçekleflmesini istedikleri aras›nda keyfî tutuklama-
lara son verilmesi, iflkence ve ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›, cezalar›n suçlarla oran-
t›l› olmas›, vicdan ve düflünce özgürlü¤ünün sa¤lanmas›, baz› feodal haklara son
verilmesi ve iç gümrüklerin kald›r›lmas› gibi uygulamalar yer almaktad›r. ‹flte Vol-
taire gerçeklefltirmek istedi¤i bu amaçlar›, ileri sürdü¤ü düflünceleri ve verdi¤i mü-
cadeleleriyle bir ça¤a ismini veren bir düflünür olmufltur.

Ayd›nlanma Ça¤›’na etki eden düflünürler kimlerdir?
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Ayd›nlanma Ça¤›’n›n temel özelliklerini ve Ay-
d›nlanma Felsefesinin ilkelerini ö¤reneceksiniz.
Ayd›nlanma Ça¤›’n›n en temel özelli¤i bu döne-
min ak›l ça¤› olmas›d›r. Peflin yarg›lara karfl› ç›k›-
lan bu dönemde, bireyin özgürlü¤ü düflüncesi
ön plana ç›kar›lm›flt›r. ‹nsan›n mutlu olmas›n›
sa¤layacak bir yönetim biçiminin oluflturulmas›
hedeflenmifltir. Ayn› zamanda insanlar aras›nda
eflitli¤in sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Bu, kan soy-
lulu¤una dayal› ayr›cal›klar›n ortadan kald›r›lma-
s› anlam›na geliyordu. En önemlisi de siyasal er-
kin kayna¤›n›n de¤iflmifl olmas›d›r. Bu güç, Tan-
r›sal olmaktan ç›kar›l›yor, halka indiriliyordu.
Böylece yeni bir dünya görüflü geliflmeye baflla-
d›. Hümanist felsefe, Rönesans ve Reform hare-
keti ile ba¤lant›l› olarak geliflen bu yeni dünya
görüflü, Avrupa tarihinde bir dönüm noktas› olan
Frans›z ‹htilali’nin düflünsel yönünü oluflturacak-
t›r. Ayd›nlanma Felsefesinin temeli ak›lc›l›¤a da-
yal›d›r. Ak›l herfleyin rehberi kabul edilecek; din,
ahlak ve siyaset laiklefltirilmeye çal›fl›lacakt›r.
Amaç insanlar›n mutlulu¤unu sa¤lamakt›r. Bu-
nun için de insanlar›n eflit ve özgür oldu¤u dü-
flüncesi öne ç›kar›lacakt›r. Kendine güvenen,
ak›lc› ve özgür insan tipi Ayd›nlanma Dönemi’ne
damgas›n› vuracakt›r. Ayr›ca bu dönem, do¤a bi-
limleri, hukuk ve felsefe alan›nda önemli gelifl-
melerin yafland›¤› bir dönemdir. Bütün bu gelifl-
meler Ayd›nlanma Felsefesinin temel özellikleri-
ni oluflturacakt›r.

Do¤a yasas› ve bunun ekonomiye yans›mas›n›
ö¤reneceksiniz.
Ayd›nlanma Ça¤›’nda, insan› ve evreni düzenle-
yen do¤a yasalar›n› bulmaya yönelik araflt›rmalar
yap›lm›fl ve do¤an›n bir makine oldu¤u ve insa-
n›n da bu do¤a yasalar›na ba¤l› bulundu¤u ileri
sürülmüfltür. Bu konuda Descartes’›n, do¤an›n
evrensel matematik kanunlar›na ba¤l› oldu¤u flek-
lindeki görüflleri Newton’un genel çekim yasas›
ile tüm evren tek bir çekim yasas›n›n hâkim oldu-
¤u dev bir makine olarak görülmüfltür. Newton’un
do¤a yasas›na iliflkin bu düflüncelerinin ekono-
mik yaflama uygulanmas›yla, politik ekonomi bi-
limi geliflmeye bafllam›flt›r. Ekonomik yaflam›n da
kendine özgü kurallar› oldu¤u ve her türlü mü-
dahaleden uzak olmas› gerekti¤i savunulmufltur.

Ayd›nlanma Dönemi edebiyat› ve sanat anlay›fl›-
n› ö¤reneceksiniz.
Ayd›nlanma Dönemi’nde edebiyata, müzik ve sa-
nata duyulan ilgi ekonomik geliflmifllikle ve mat-

baa yoluyla eserlerin genifl kitlelere ulaflt›r›lma-
s›yla ba¤lant›l›d›r. Ayd›nlanma Ça¤› edebiyatta
düz yaz› ça¤› olarak an›lmaktad›r. Bu yüzy›l ayn›
zamanda müzik alan›nda pek çok eserin beste-
lendi¤i ve yeni türlerin görüldü¤ü bir müzik ça-
¤› olmufltur. 

Ayd›nlanma Ça¤›’na etki eden baz› düflünürleri
ve savunduklar› fikirleri ö¤reneceksiniz.
Döneme etki eden düflünürler aras›nda Locke,
Montesquieu, Rousseau ve Voltaire’i sayabiliriz.
Locke, liberal bireycilikten ve mutlak iktidar›n s›-
n›rland›r›lmas›ndan yana görüfller ileri sürmüfl-
tür. Temel hak ve özgürlüklerin özellikle de mül-
kiyet hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›n› istemifl;
aksi hâlde insanlara bafl kald›rma hakk›n› tan›-
m›flt›r. Böylece burjuvazinin isteklerinin tercü-
man› olmufltur. Ayr›ca yasalar› yapan ve uygula-
yan güçlerin ayr› ellerde toplanmas› gerekti¤ini
savunarak demokratikleflme yolunda önemli bir
ad›m atm›flt›r.
Montesquieu da iktidar›n s›n›rland›r›lmas›na ilifl-
kin görüfller ileri sürmüfl, aristokratik liberalizmi
savunmufltur. Onun demokrasiye en önemli kat-
k›s›, kuvvetler ayr›l›¤›na iliflkin görüflleridir. Ona
göre kuvvet kuvveti durdurmal›d›r. Özgürlükle-
rin sa¤lanmas›n›n ön koflulu budur. Onun bu gö-
rüflü demokrasinin temeli olacakt›r.
Rousseau ise halk›n iktidar›n› ve her alanda eflit-
li¤i yani mutlak demokrasiyi savunmaktad›r.
Onun amac›, eflitlikçi, demokratik bir toplum dü-
zeni oluflturmakt›r.
Döneme damgas›n› vuran düflünürlerden biri de
Voltaire’dir. Düflünce ve ifade özgürlü¤üne ilifl-
kin görüflleriyle kendisinden sonraki dönemleri
de etkileyen Voltaire, somut reform önerileriyle
de dikkat çekmektedir. Özellikle düflünce özgür-
lü¤ünü sa¤lamak için verdi¤i mücadele nedeniy-
le 18.yüzy›l “Voltaire Ça¤›” olarak an›lmaktad›r.   
Sonuç olarak Ayd›nlanma Ça¤›, Bat› uygarl›k ta-
rihinin en verimli dönemlerinden biri olmufltur.
Bilimsel siyasal düflüncenin geliflti¤i bu dönem,
ayn› zamanda do¤a bilimlerinde de bilimsel yön-
temin esas al›nd›¤› bir dönemdir. Bilimsel alanda
yaflanan bu at›l›mlar, sosyal, kültürel ve sanat
alan›nda da kendini göstermifltir. Sosyal bilimle-
rin temeli bu dönemde at›lm›flt›r. Edebiyat ala-
n›nda rasyonalist roman, tiyatro eserleri verilmifl
ve 18.yy. düz yaz› ça¤› olmufltur. 17.yüzy›la dam-
gas›n› vuran barok sanat ve müzik ise 18.yüzy›la
yerini neoklasik tarza b›rakm›flt›r. 
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1. “Yasalar›n Ruhu” adl› eserinde iklimler, yönetim bi-
çimleri ve kuvvetler ayr›l›¤›na iliflkin görüfllerini formül-
lefltiren düflünür kimdir?

a. Hobbes
b. Bodin    
c. Montesquieu
d. Locke
e. Rousseau

2. Egemenli¤in kayna¤› yönünden “milli egemenli¤i”,
kullan›m› yönünden ise “halk egemenli¤ini” savunan
düflünür kimdir?

a. Bodin 
b. Montesquieu  
c. Machiavelli
d. Locke  
e. Rousseau

3. “Kuvvet kuvveti durduramazsa özgürlük olmaz.” di-
yerek güçler ayr›l›¤›n› savunan düflünür kimdir?

a. Locke   
b. Montesquieu
c. Rousseau
d. Bodin   
e. Machiavelli

4. Çekim Yasas›’n› bularak tüm evreni tek bir çekim
yasas›n›n hâkim oldu¤u dev bir makineye benzeten dü-
flünür kimdir?

a. Diderot
b. Rousseau
c. Locke
d. Newton    
e. Descartes

5. Toplum sözleflmesiyle, bireylerin tüm haklar›n› top-
luma devrederken ayn› zamanda iktidara da kat›ld›kla-
r›n›, dolay›s›yla herkesin asl›nda haklar›n› yine kendile-
rine devretti¤ini savunan düflünür kimdir?

a. Locke
b. Rousseau
c. Bodin
d. Hobbes
e. Montesquieu

6. ”Emredici Vekâlet” kavram›yla, seçmenlerin vekille-
rine direktifler vermesini ve söz konusu direktifler yeri-
ne getirilmedi¤inde de vekillerini azledebilece¤ini sa-
vunan düflünür kimdir?

a. Montesguieu   
b. Rousseau   
c. Locke
d. Hobbes
e. Bodin

7. Liberal bireycili¤in babas› kabul edilen ve 1690 y›-
l›nda “Hükümet Üzerine ‹ki Deneme” adl› eseri yazan
düflünür kimdir?

a. Hobbes      
b. Bodin      
c. Locke
d. Montesquieu   
e. Rousseau

8. Bilgiye, herfleyi sorgulayarak ulaflmay› savunan ve
bunu “Düflünüyorum o halde var›m.” söylemiyle ifade
eden düflünür kimdir?

a. Newton
b. Diderot  
c. Descartes
d. Locke      
e. Rousseau

9. Ekonomide, “b›rak›n›z yaps›nlar” ilkesini savunarak
her türlü müdahaleye karfl› ç›kan düflünürler kimlerdir?

a. Rasyonalistler
b. Fizyokratlar 
c. Pozitivistler 
d. Kapitalistler
e. Sosyalistler

10. Düflünce ve söz özgürlü¤ü için mücadele vererek
Ayd›nlanma Ça¤›’na damgas›n› vuran düflünür kimdir?

a. Locke
b. Münzer
c. Montesquieu
d. Bodin
e. Voltaire

Kendimizi S›nayal›m
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XVIII.Yüzy›l Üstüne

“Ayd›nl›klar Yüzy›l›”. ‹flte, XVIII. yüzy›l deyince ilk akla
gelen niteleyifl! “Ayd›nl›klar”! Asl›nda modern tarihin bü-
yük devrimci yüzy›l› XVII. yüzy›ldad›r ki insan soyunun
düflüncesinde köklü bir de¤iflim olmufltur...insan akl›n›n
önüne yeni bir yol açar; modern bilimi katland›r›r, gide-
rek yeni bir dünya koyar insano¤lunun karfl›s›na.
XVII.yüzy›l›n bafllar›nda bir dere olan ak›fl, o yüzy›l›n
sonlar›nda sel haline gelir ve XVIII. yüzy›lda bir ›rmak
olup ç›kar. XVIII. yüzy›l ak›lc›l›¤a yürekten ba¤lan›-
fl›...bir sonuca erdirmifltir. XVIII.yüzy›l, befl yüzy›l bo-
yunca aç›l›p serpilen ve XVIII. yüzy›lda yepyeni bir iv-
me kazanan Avrupa düflüncesinin, o dev u¤rafl›n bir
çiçekleniflidir.
XVIII.yüzy›l Avrupas›, eski düzenden yavafl yavafl s›yr›-
l›r; ve, elefltirici düflünceyle bilimsel ilerlemenin yan›s›-
ra, ticari ilerlemenin ve fatih bir ekonominin, yani kapi-
talizmin geniflletti¤i bir dünyaya aç›l›r. Co¤rafi durumla-
r›, yaflad›klar› tarihin a¤›rl›¤› ya da iktisadi düzen bak›-
m›ndan, eflitsiz bir geliflme h›z› içindeki toplumlar›n Av-
rupa’s›d›r bu. Direnen y›¤›nla ö¤e vard›r sosyal düzen-
de; dahas› uzun yüzy›llar›n biriktirip koyulaflt›rd›¤› an-
lay›fllar direnmektedir. Öyle de olsa, toplum derinden
derine k›m›ldanmakta, hukuksal çerçeveler çat›rdamak-
ta, giderek karanl›klar gerilemektedir. 
Yeni bir düzen oluflmaktad›r özetle.
Gerçekten XVII.yüzy›ldakinden pek farkl› bir h›zlan›fl
içindedir toplumdaki de¤iflme...Baflta iktisadi durumda:
1640 y›l›nda bafllayan...iktisadi durgunluk döneminin
arkas›ndan, fiyatlarda yükselifl ve refah dönemi gelir.Bir
demografik devrim vard›r:..Ölüm oran› h›zla bir azal›fl
içindedir; bütün Avrupa ülkelerinde, insan yaflam›n›n
ortalama süresindeki art›fl bak›m›ndan halk›n say›s› h›z-
la ço¤almaktad›r. Tar›mda bir devrim vard›r:..co¤rafi
bulufllar›n arkas›ndan Avrupa’ya getirilen yeni bitkiler,
tar›ma girerler, giderek beslenmede kullan›l›rlar; onla-
r›n ekilip biçilmesi, do¤ald›r ki, demografik devrimin
hem nedenlerinden biridir, hem de sonuçlar›ndan biri.
Bilimsel geliflmeler ve teknik ilerlemeler sayesinde, sa-
nayi devriminin bafllar›nday›z.
‹flte... XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki parlakl›k bunun
sonucudur...bir baflka deyiflle, XVI. yüzy›l›n sonlar›nda
bafllam›fl olan bir geliflim tamamlanmaktad›r...Bütün bu
de¤ifliklikler, içiçedirler ve s›k› s›k›ya ba¤l›d›rlar birbir-
lerine; ve, yine bütün bu de¤ifliklikler, XVIII. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda...siyasal ve sosyal devrimler dönemini
aç›p damgas›n› vuracakt›r onlara. 

XVIII.yüzy›l›n ortalar›na do¤rudur ki, “uygarl›k”(civili-
sation) kelimesi do¤ar... Nedir uygarl›k? ‹nsan akl›nda-
ki ilerlemelerin ve tarihsel dinamiklerin yöneldi¤i bir
hedef;ayn› zamanda, sosyal adaleti ve ortak mutlulu¤u
sa¤layan akli bir düzen! Ayd›nl›klar Yüzy›l›’n›n bize mi-
ras b›rakt›¤› mesaj budur... 

Kaynak: Tanilli, S. (2002). Yüzy›llar›n Gerçe¤i ve Mi-

ras› C.IV 18.Yüzy›l: Ayd›nlanma ve Devrim, ‹stanbul.  
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Eden Düflünürlerden Rousseau” konusunu
tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanma Dönemi’ne Etki
Eden Düflünürlerden Montesquieu” konusunu
tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤a Yasas› ve Ekonomik
Liberalizm” konusunu tekrar okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanma Dönemi’ne Etki
Eden Düflünürlerden Rousseau” konusunu
tekrar okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanma Dönemi’ne Etki
Eden Düflünürlerden Rousseau” konusunu
tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanma Dönemi’ne etki
eden düflünürlerden Locke” konusunu tekrar
okuyunuz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤a Yasas› ve Ekonomik
Liberalizm” konusunu tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤a Yasas› ve Ekonomik
Liberalizm” konusunu tekrar okuyunuz.
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S›ra Sizde 1

Ayd›nlanma Felsefesi, Avrupa’da 17. yüzy›l ortalar›n-
dan 19. yüzy›l›n ilk yar›s›na kadar süren Rönesans, Re-
form, Hümanizma ak›mlar›yla ba¤lant›l› bir fikir hare-
ketidir. ‹ngiltere’de bafllayarak Fransa’ya geçmifl ve
Frans›z ‹htilali’nin düflünsel yönünü oluflturmufltur. Al-
manya’y› da etkileyen Ayd›nlanma Felsefesi her ülkede
o ülkenin sosyo politik yap›s›na göre flekillenmifltir. Ay-
d›nlanma düflüncesinin temelini bireyin özgürlü¤ü dü-
flüncesi oluflturmufltur. Ayn› zamanda ak›lc›l›¤› esas alan
Ayd›nlanma Felsefesinin amac› peflin yarg›lar› y›kmak-
t›r. Dolay›s›yla hedefi Katolikli¤in getirdi¤i peflin yarg›-
lar ile siyasal peflin yarg›lard›r. Bu peflin yarg›lara karfl›
ç›k›fl “Rönesans” ve “Reform” hareketleriyle bafllam›fl ve
18. yy. Ayd›nlanma Dönemi’nin haz›rlay›c›s› olmufltur.
Bu yönüyle Ayd›nlanma Felsefesi, burjuvazinin yeni
dünya görüflü olmufltur. Bu dönemde burjuvazi akl›
esas alarak siyasi rejimi kendi ç›karlar›na göre flekillen-
dirme mücadelesi içine girmifltir. ‹nsan› mutlu edecek
bir yönetim biçimi hedeflenmektedir. Öncelikle yap›l-
mas› gereken, birtak›m ayr›cal›klara son verilerek in-
sanlar aras›nda eflitli¤in sa¤lanmas›yd›. Kan soylulu¤u-
na dayal› birtak›m ayr›cal›klar›n ortadan kald›r›lmas›,
mutlak monarflik yöntemlerin sona ermesi anlam›na ge-
liyordu. En önemlisi de siyasal erkin kayna¤› de¤iflmifl;
iktidar›n kayna¤› Tanr›’dan, halka inmifltir. Böylece za-
ten ekonomik güce sahip bulunan burjuvazi, siyasi ya-
p›da da hak aray›fllar› içine girebilecektir. Bu ak›lc› dün-
ya görüflünü, özgürlük fikrini bir yandan eflitli¤i sa¤la-
mada bir yandan da ticaret hacmini daha da genifllet-
mede kullanan burjuvazi gücüne güç katt›. Ayd›nlanma
Dönemi’nde ileri sürülen düflüncelerle burjuvazinin si-
yasal iktidar› meflrulaflt›r›lm›fl oldu. Sonuçta Ayd›nlan-
ma Felsefesi bir burjuva felsefesi oldu.

S›ra Sizde 2

Ayd›nlanma Felsefesinin temel ilkeleri; bilim ve felsefe,
ak›lc›l›k, laiklik, mutluluk, özgürlük, kendine güven ve
hukuk olarak belirlenmektedir. Peflin yarg›lara karfl› ç›-
k›lan bu dönemde, bireyin özgürlü¤ü düflüncesi ön pla-
na ç›kar›lm›flt›r. ‹nsan›n mutlu olmas›n› sa¤layacak bir
yönetim biçiminin oluflturulmas› hedeflenmifltir. Ayn›
zamanda insanlar aras›nda eflitli¤in sa¤lanmas› amaç-
lanm›flt›r. Ayd›nlanma Felsefesinin temeli ak›lc›l›¤a da-
yal›d›r. Ak›l her fleyin rehberi kabul edilecek; din, ahlak
ve siyaset laiklefltirilmeye çal›fl›lacakt›r. Amaç insanlar›n
mutlulu¤unu sa¤lamakt›r. Bunun için de insanlar›n eflit

ve özgür oldu¤u düflüncesi öne ç›kar›lacakt›r. Kendine
güvenen, ak›lc› ve özgür insan tipi Ayd›nlanma Döne-
mi’ne damgas›n› vuracakt›r. Ayr›ca bu dönem, do¤a bi-
limleri, hukuk ve felsefe alan›nda önemli geliflmelerin
yafland›¤› bir dönemdir. Bütün bu geliflmeler Ayd›nlan-
ma Felsefesinin temel özelliklerini oluflturacakt›r.

S›ra Sizde 3

Ayd›nlanma Ça¤›’nda, insan› ve evreni düzenleyen do-
¤a yasalar›n› bulmaya yönelik araflt›rmalar yap›lm›fl ve
do¤an›n bir makine oldu¤u ve insan›n da bu do¤a ya-
salar›na ba¤l› bulundu¤u ileri sürülmüfltür. Bu konuda
Descartes’›n, do¤an›n evrensel matematik kanunlar›na
ba¤l› oldu¤u fleklindeki görüflleri, Newton’un genel çe-
kim yasas› ile tüm evren, tek bir çekim yasas›n›n hâkim
oldu¤u dev bir makine olarak görülmüfltür. Birbirine
yak›n iki cismin a¤›rl›klar›yla do¤ru orant›l› olarak bir-
birini çekti¤ini ileri süren Newton, böylece gezegenle-
rin Günefl etraf›nda sabit bir yörünge ile dönme nede-
nine de aç›kl›k getirecektir.
Bu geliflmelerin sonucunda, insanl›¤›n evrene bak›fl aç›-
s› de¤iflmifl; evrenin tam bir uyum ve düzen içinde ol-
du¤u ve bu düzenin do¤a yasalar› sayesinde mükem-
mel bir saat gibi iflledi¤i düflüncesi hâkim olmufltur. 

S›ra Sizde 4

Ayd›nlanma Ça¤›’na etki eden düflünürler aras›nda Loc-
ke, Montesquieu, Rousseau ve Voltaire’i sayabiliriz. Her
biri ileri sürdükleri fikirleriyle demokratikleflme yolun-
da önemli kilometre tafllar›ndan biri kabul edilmekte-
dir. Gelifltirdikleri kuramlarla hem kendi dönemlerini
hem de sonraki ça¤lar› etkileyen görüfller ileri sürmüfl-
lerdir. ‹ktidar›n s›n›rland›r›lmas›, yönetimde halk›n et-
kinli¤inin art›r›lmas›, hukuksal eflitlik, özgürlük, düflün-
ce ve ifade özgürlü¤üne iliflkin görüflleriyle döneme
damgas›n› vuran bu düflünürler demokrasinin temel il-
kelerini savunmufllard›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sanayi Devrimi’ni do¤uran etmenleri ve yeni bir dünyan›n oluflumundaki ro-
lünü de¤erlendirebilecek,
Amerikan Devrimi’ni haz›rlayan flartlar› ve sonuçlar›n› tart›flabilecek,
Frans›z Devrimi’ni do¤uran nedenleri, devrimin aflamalar›n› ve uygarl›k tari-
hi aç›s›ndan önemini aç›klayabilecek,
1830 Devrimlerini haz›rlayan flartlar›, 1830 Devrimleri ve hareketlerinin Av-
rupa ülkelerini nas›l etkiledi¤ini kavrayacak,
1848 Devrimlerini do¤uran flartlar› ve sonuçlar›n› tan›mlayacak bilgi ve
becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Devrim
• Sanayi
• Liberalizm

• Burjuvazi
• Yurttafl
• Ulusçuluk (Milliyetçilik)
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SANAY‹ DEVR‹M‹

Sanayi Devrimi’ni do¤uran etmenleri ve bu devrimin yeni bir dün-
yan›n oluflumundaki rolünü ö¤reneceksiniz.

Tüm dünyada 19. yüzy›l›n bafllar›na kadar ekonomik hayat büyük ölçüde tar›ma,
küçük el sanatlar›na ve ticarete dayanmaktayd›. Ekonomik hayat›, temel üretim
arac› toprak ve ona ba¤l› faaliyetler belirlemekteydi. 18. yüzy›l›n ortalar›ndan itiba-
ren ortaya ç›kan yeni bulufllar, sanayinin bütün üretim süreçlerinde uyguland›. Bu-
har gücü ile çal›flan makineler sayesinde, üretilen mal ve ürünlerde büyük üretim
kapasitelerine ulafl›ld›. Sanayi Devrimi terimi, kol gücünün yerine buharla iflleyen
makineler vas›tas›yla, k›sa zamanda büyük üretim kapasitelerine ulaflan, fabrika-
laflm›fl bir ekonominin do¤urdu¤u sanayi, ticaret ve toplum yaflam›nda oluflan kök-
lü de¤ifliklikleri ifade etmektedir.

Sanayi Devrimi, tar›m ekonomisi ve onun üretim iliflkileri yerine, arka plan›nda
sermaye ve makinelerin yer ald›¤› yeni bir ekonomik yaflama geçmeyi sa¤lad›. ‹lk
olarak ‹ngiltere’de ortaya ç›kt›¤› gözlemlenen Sanayi Devrimi, k›sa denilebilecek
bir zaman diliminde Bat›-Avrupa ülkelerine de yay›ld›. Sonuçlar› bak›m›ndan gü-
nümüze kadar uzanan süreç boyunca da tüm dünyay› etkisi alt›na almay› baflard›. 

Sanayi Devrimi’nin ‹ngiltere’de Do¤ufl Nedenleri
18. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren ‹ngiltere’de Sanayi Devrimi’nin do¤uflunu sa¤la-
yan pek çok faktörün bir araya geldi¤i görülür. K›saca bunlar› s›ralarsak:

• ‹ngiltere, demokrasi tarihi bak›m›ndan K›ta Avrupa’s›ndan farkl› bir süreç
yaflam›flt›r. 1215 Magna Charta ile bafllayan ve 1689 “Haklar Bildirisi” nin ka-
bulüne uzanan süreçte, Parlamento ‹ngiltere’de kapitalist geliflimi ve serbest
ticareti desteklemifltir. 

• 16. yüzy›lda ‹spanya’n›n denizlerdeki hâkimiyetini y›kan ‹ngiltere, Sanayi
Devrimi’nin do¤ufluna kadar, Denizlerdeki üstünlü¤ü sayesinde, büyük bir
imparatorluk kurmufltu. ‹ngiliz donanmas› ve güçlü ticaret filolar›yla, tafl›ma-
c›l›k geliflmiflti. Ticaret ve sömürgecilik yoluyla, ‹ngiltere’de büyük servet-
lerin (sermaye) birikimi sa¤lanm›fl ve biriken servetler, 18. yüzy›l ‹ngilte-
re’sinde bankac›l›k ve borsa gibi büyük finans kurumlar›n› gelifltirmiflti. 

Demokrasi Devrimleri ve
Sanayi Devrimi

1
A M A Ç
N

Sanayi Toplumu: Hemen her
alanda üretim sürecinin
makineleflti¤i ve toplum
yaflam›n›n da buna göre
flekillendi¤i bir ekonomiye
sahip toplum.

Devrim: Varolan siyasal,
teknolojik vb. bir düzenin
ortadan kald›r›l›p, yerine
yeni ve köklü de¤ifliklikler
içeren bir düzenin
konmas›d›r.

Sömürgecilik: Bir ülkenin,
bir baflka devleti veya
toplumu siyasal bak›mdan
egemenli¤i alt›na alarak,
do¤al kaynaklar› ve
pazarlar› üzerinde kendi
ç›karlar› do¤rultusunda
hâkimiyet kurmas›.



• 16. yüzy›ldan itibaren Avrupa’n›n genelinde oldu¤u gibi ‹ngiltere’de de h›z-
l› nüfus art›fl› görülür. Art›k kentlerde sanayi için gereken ifl gücü haz›rd›.

• 18. yüzy›la gelindi¤inde ‹ngiltere’de Ortaça¤ kurumlar› olan lonca sistemine
dayal› sanayi üretimi, yetersiz hâle gelerek ifllevini yitirmiflti. Loncalara ba¤-
l› çal›flan zanaatkârlar, ba¤›ms›zlaflt›lar. Giderek makinesiz, kol gücüne da-
yal› (manifaktur) üretim yapan imalathanelerde, tüccarlar için bir arada ça-
l›flmaya bafllam›fllard›. Bu durum ifl bölümünü ve ihtisaslaflmay› haz›rlam›fl-
t›.

• ‹ngiltere’nin Sanayi Devrimi öncesinde dünyan›n en büyük sömürge impa-
ratorlu¤u oluflu ona genifl ham madde ve pazar olanaklar› sa¤lamaktay-
d›.Genel nüfus art›fl›n›n yaratt›¤› talep patlamas› yan›nda, geliflen orta s›n›f
ihtiyaçlar› çerçevesinde tüketim mallar›na olan talep art›fl› gibi nedenler,
üreticiler üzerinde talep bask›s› yaratmakta ve onlar› üretimde gereken ar-
t›fllar› sa¤layacak yeni aray›fllara yöneltmekteydi.

• ‹ngiltere, makineleflmifl bir sanayi kurabilmek için gerekli olan kömür ve de-
mir yönünden zengin yeralt› kaynaklar›na sahipti. 

‹ngiliz Sanayi Devrimi
‹ngiltere’de Sanayi Devrimi, ilk önce dokuma ve demir sanayiinde gerçekleflmifltir.
Tarihsel olarak, genifl otlaklarda hayvan yetifltiricili¤i ve ona ba¤l› yün ile plantas-
yonlardan gelen pamu¤a dayal› dokuma imalat›, ‹ngiltere’de geliflkindi. Üretim, bü-
tün aile bireylerinin kat›ld›¤› ev içi sanayisine dayal›yd›. 18. yüzy›l ortalar›na kadar ‹n-
giltere’de, büyük sömürgelere sahip olunmas›na ve ticaretin çok canl› olmas›na ra¤-
men, gerek iç pazar ve gerekse genifl sömürge pazarlar› için yeteri kadar üretim ya-
p›lamamaktayd›.

19. yüzy›l›n bafllar›na kadar, gerekli üretim art›fllar›n› sa¤lama konusunda, aray›fl
çabas›nda olanlar›n ço¤u, makineler ve sanayi uygulamalar› hakk›ndaki gerekli bilgi-
lere sahip zanaatkârlard›. Bu yüzden üretim art›fllar›na yönelik ilk bulufllar da onlar ta-
raf›ndan gerçeklefltirildi.

Dokuma sanayii aç›s›ndan ilk önemli bulufl, John Kay isminde bir dokumac› tara-
f›ndan 1730’da “uçan mekik” ad› verilen, yeni bir mekik bulunmas›yd›. Yeni mekik,
dokumac›lar taraf›ndan, k›sa zamanda benimsenerek genifl bir kullan›m alan› buldu.
Bu sayede iplik oldukça h›zl› dokunmaya bafllad›. Kumafllar, eskiye oranla çok daha
fazla miktarlarda dokunmaktayd›. Bu durum iplik s›k›nt›s›na yol açt›. Özellikle 1750’ler-
den itibaren, d›fl pazarlardan gelen talep bask›s› da iplik s›k›nt›s›n› art›rm›flt›.

Dokumac›lar için gerekli ipli¤i h›zla büküp, haz›rlayacak bir makineyi 1764’te Ja-
mes Hargreaves isimli bir baflka dokumac› icat etti. Bu yeni tezgahta, ayn› anda on al-
t› pamuk ipli¤i gerilebilmekteydi. 1784’te i¤ say›s› seksene ç›kt›, yüzy›l›n sonuna ge-
lindi¤inde bu say› 120’ye ulaflm›flt›. Bu tezgâh sayesinde istenen miktarlarda iplik üre-
timine ulafl›lmaktayd›. 1769’da Richard Arkwright (1732-1792) taraf›ndan bulunan ye-
ni bir makine, dokuma sanayiinde devrim yaratt› ve seri imalata baflland›. Makine su
gücüyle çal›flmaktayd›.
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Lonca: Ayn› meslek grubuna
ba¤l› zanaatkârlar›n
oluflturdu¤u, rekabeti 
önleyici flekilde kaynaklar›n,
üretimin, fiyatlar›n kendi
içlerinde s›k› bir disiplinle
kontrol edildi¤i ve piyasa
üzerinde devlet kontrolünü
sa¤lar nitelikteki, mesleki
birlik.

Plantasyon: S›nai mallar›n›n
üretiminde kullan›lan tar›m
ürünlerinin (pamuk, çay,
kahve vb.) genifl ölçekli
olarak yetifltirildi¤i iflletme.



Buna paralel olarak ‹ngiltere’de ilk dokuma fabrikas› 1771’de kuruldu. Doku-
ma tezgâhlar› su dolaplar›yla çal›flt›¤› için sadece ›rmak boylar›na kurulabilmek-
teydi. 1785’e gelindi¤inde James Watt’›n yapt›¤› ve buhar gücüyle iflleyen motor,
bir fabrikadaki bütün tezgâhlar› çal›flt›rabilmekteydi. Art›k ev içi sanayi ya da sa-
dece ›rmak boylar›nda çal›flabilen tezgâhlar yerine, kentlerde içinde büyük
makinelerin çal›flt›r›labilece¤i binalar, yani fabrikalar aç›labilir ve büyük ölçekli
üretim yap›labilirdi.

Çeyrek yüzy›l içinde ‹ngiltere’de dokuma sanayii, fabrikalaflma ile birlikte müthifl
bir s›çrama gösterdi. ‹ngiltere’nin ihracat hacmi 1780’lerde, Hargreaves Tezgâh›’n›n
bulunmas›ndan önceki, yani 1760’lardaki hacminin dört kat›na ç›km›flt›. 1760’larda
‹ngiltere’nin d›fl sat›m›nda, y›ll›k 250.000 sterlinlik bir paya sahip olan dokuma sana-
yii, 1780’lerde y›ll›k befl milyon sterlini aflan bir paya sahip oluyordu.

18. yüzy›l›n son çeyre¤inde üretim teknolojisi önemli ölçüde de¤iflen bir di¤er
‹ngiliz sanayi kolu, demir sanayiiydi. 1709’da Abraham Darby, s›n›rl› bir kaynak
olan odun kömürü yerine, kok kömürü kullanarak demir elde etmeyi baflarm›flt›.
Kömür, odun kömürüne göre yavafl yanan bir yak›t olup, yanmas› s›ras›nda gere-
ken hava bas›nc› için su gücünden faydalan›lmaktayd›. 1775’te James Watt’›n bu-
har makinesini bulmas›yla beraber demir sanayii, odun ve suya olan ba¤›ml›l›¤›n-
dan kurtularak, kömür ve kaliteli demir cevherlerinin bulundu¤u yerlere tafl›nabil-
di. Kaliteli demir üretimindeki geliflmelere paralel olarak demirden, 18. yüzy›l›n
son çeyre¤inde köprü, bina gibi infla ifllerinde genifl ölçüde yararlan›lmaya bafllan-
m›flt›r. 19. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru demiryollar›, lokomotifler, gemiler, çeflitli
makineler, hava gaz› sistemleri vb. alanlarda demir, yo¤un olarak kullan›lacakt›r.
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Resim 13.1

1804’de Richard Trevithick’in(1771 – 1833) 
yapt›¤› dünyadaki ilk lokomotif  
Resim 1-b

Kaynak: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6914/trevie.htm

James Watt’›n Buhar Makinas›
Resim 1-a

Kaynak: http://jquarter.members.beeb.net/morejwatt.htm



James Watt’›n buhar makinesi t›pk› dokuma sanayiinde oldu¤u gibi demir sa-
nayiinin teknolojisinde de devrimsel bir etki yapt›. Buhar gücünün bu iki sektörde
ortaya ç›kard›¤› flafl›rt›c› sonuçlar d›fl›nda, ilk bulufllar›n tetikleyici etkisiyle, 19.
yüzy›l boyunca teknolojik geliflmeler hemen her alanda devam etti. Maden sana-
yii, kimya sanayii, dokuma sanayii vb. bütün sanayi kollar›nda ve teknolojik gelifl-
melere ba¤l› alanlar olan tar›m, ulafl›m ve haberleflmede de ilerlemeler görülecek-
tir. 1807’de Amerikal› Robert Fulton buhar makinesini gemilere uygulad›. 1825’te
demir raylar üzerinde yürüyen ve buhar kuvvetiyle çal›flan ilk lokomotif çal›flmaya
bafllad›. 1844’lerden itibaren Samuel Morse’un telgraf›, 1876’dan itibaren Alexander
Graham Bell’in telefonu Avrupa toplumlar›n›, sanayi öncesi dönemle k›yaslanma-
yacak flekilde de¤ifltirdi. 

Sanayinin ve ulafl›m›n makineleflmesinden ilk olarak faydalanan ‹ngiltere ol-
muflsa da, Belçika, Fransa ve Birleflik Amerika da k›sa zamanda bu yar›fla kat›ld›-
lar. 19. yüzy›l›n ortalar›nda Almanya sanayileflme yar›fl›na girerken, onu ‹talya,
Avusturya ve ‹skandinav ülkeleri izledi. Böylece Bat› Avrupa, dünyan›n fabrikas›
hâline geldi. 1870 y›l› itibar›yla ‹ngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, ‹talya ve ‹sveç
dünya imalat üretiminin %61’ini Amerika Birleflik Devletleri ise %23’ünü gerçek-
lefltiriyordu. Sanayileflen ülkeler, denizafl›r› ülkelerden, bir yandan ticaret ve sö-
mürgecilik yoluyla g›da maddeleri ve sanayileri için ham madde al›rken, di¤er
yandan da imal edilmifl (mamül) maddeler ile hizmetleri satt›lar. Bu ticari faaliyet-
ler sonucunda Bat› Avrupa, o zamana kadar hiç eriflilmemifl bir refah düzeyine
ulaflt›. Sanayileflmesini tamamlayan ülkelerde refah artmakla beraber, yeni top-
lumsal s›n›flar da ortaya ç›kt›. Dünya, bir yandan sanayi toplumu olma özellikleri
nedeniyle s›n›fsal çeliflkiler yaflarken, bir yandan da sanayileflen ülkelerin birbir-
leriyle girifltikleri müthifl bir rekabetin alan› oldu.

Sanayi Devrimi’nin Sonuçlar›
Ortaya ç›kt›¤› tüm ülkelerde hemen hemen ayn› özellikleri gösteren Sanayi Devri-
mi’nin, birdenbire ve belli bir süreçte veya tek bir olay›n sonunda varoldu¤unu
söyleyemeyiz. Ancak “Sanayi Devrimi” ad›yla nitelendirilebilecek özel bir geliflme
biçimi, sanayileflen toplumlar›n ekonomik ve sosyal yap›lar›nda belirgin ve göz-
lemlenebilir sonuçlara yol açarken, uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan da dünyay› de-
rinden sarsan etkiler yaratt›. Bu sonuçlara grupland›rarak bakarsak: 

Ekonomik
• Sanayileflen ülkelerde modern bilim ve tecrübi bilgilerin, pazar için, üretim

süreçlerinde genifl çapl› ve sistematik olarak uygulanmas›
• Ekonomik faaliyetlerin, aile içi veya yerel kullan›mlardan daha çok, ülke dü-

zeyinde ve uluslararas› pazarlara yönelik oluflu ve giderek ihtisaslaflmas›
• Üretim birimlerinin flahsi olmaktan ç›karak, ortakl›k vb. yollarla büyük ser-

maye yat›r›m› gerektiren teflebbüslere ve fabrikalaflmaya dayanmas› 
• Sermayeye dayal› üretim süreçlerinin yo¤un ve yayg›n kullan›m›
• ‹fl gücünün, temel mallar›n üretimi yerine mamül mallar ve hizmetlerin üre-

timinde yo¤unlaflmas›
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Toplumsal 
• Tar›m tekniklerindeki iyilefltirmeler ve makineleflme sonucu iflsiz kalan

veya topraks›z nüfusun, k›rsal alandan kentlere yönelmesi ve kentlerin
nüfusunun yo¤unlaflmas›

• Ortaya ç›kan sermayeye dayal› üretim araçlar›n›n sahipli¤inin ya da bu araç-
larla olan iliflkilerin belirledi¤i, yeni mesleki ve sosyal s›n›flar olarak burju-
vazi s›n›f›na sanayicilerin kat›lmas› ve sanayi öncesinde de varolan iflçilerin,
sanayileflmeye (fabrikalaflma) paralel olarak, önemli bir toplumsal s›n›f ola-
rak ortaya ç›kmas›

Uluslararas› ‹liflkiler
19. yüzy›l boyunca sanayileflen Avrupa devletleri aras›nda, yeni ham madde kay-
naklar› ve pazar aray›fl› nedeniyle, büyük bir rekabet do¤du. Uluslararas› rekabet
sonucu, bölgesel çat›flmalar d›fl›nda, 19. yüzy›l›n sonuna do¤ru gerginlik son nok-
tas›na vard› ve 20. yüzy›l›n bafl›nda I. Dünya Savafl›’n› ve akabinde de II. Dünya
Savafl›’n› do¤urdu.

Sanayi Devrimi ilk kez nerede ve hangi koflullar alt›nda ortaya ç›km›flt›r?

AMER‹KAN DEVR‹M‹

Amerikan Devrimi’ni haz›rlayan flartlar› ve sonuçlar›n› ö¤rene-
ceksiniz.

Amerika K›tas›’n›n keflfi sonras› Avrupal› sömürgeci ülkeler ‹spanya, Fransa ve ‹n-
giltere Amerika K›tas›’nda yeni koloniler kurdular.

‹ngiltere 1607’de ilk ticaret kolonisini Virginia’da kurdu. ‹ngiltere’den gelen
göçmenler, bu yeni k›taya yerleflmek suretiyle, Amerikan Ba¤›ms›zl›k Savafl›’na ka-
dar olan dönemde 13 koloni kurmufltu. Zamanla bu koloniler, ‹ngiltere Krall›¤›’na
ba¤l› sömürgeler hâline geldiler.

Kuzey Amerika’da oluflan bu 13 koloni halk›, di¤er devletlerin kurdu¤u sömür-
ge koloniler halk›ndan önemli farkl›l›klar göstermekteydi. Di¤er sömürgeci devlet-
lerin kurduklar› kolonilerden farkl› olarak, ‹ngiliz göçmenlerin yerleflerek olufltur-
duklar› ‹ngiliz kolonileri, Avrupa tipi bir toplumun yeni bir co¤rafya üzerinde fark-
l› bir örgütlenmesiydi. 

Yine bu kolonilerin halk›, ‹ngiliz ve di¤er Avrupa halklar› gibi monarflik bir
idareye yak›n olmaktan daha çok, temelini eflitlik ve özgürlük kavramlar›n›n olufl-
turdu¤u liberal düflüncelere sahiptiler. Yeni Dünya’ya gelen bu göçmenlerin bü-
yük ço¤unlu¤u ayn› zamanda, 16. ve 17. yüzy›llarda ‹ngiltere’de kilisede reform
yapmaya çal›flan, Tanr› önünde eflitlik ilkesine inanmalar› nedeniyle eflitli¤e ba¤-
l› ve dinî kurallar›n basitlefltirilmesini isteyen, Prütan hareketinin takipçisiydiler.
Demokratik ilkeler ve uygulamalar, bu koloniler halk›n›n yönetim tarz›n› olufltur-
mufltu. Amerika K›tas›’n›n, kuzey bölgelerindeki bu serbestlik ortam›, özerk dev-
letler kurma düflüncesini gelifltirmifltir. Ço¤unlu¤unu Prütanlar›n oluflturdu¤u ko-
loniler, eflitlikçi inançlar›n›n etkisiyle, Kuzey Amerika’daki ço¤unlu¤a dayal› ilk
siyasal yönetimi kuracaklard›r.

‹ngiltere’nin kendine ba¤l› kolonilerde, siyasi bak›mdan, müdahalesinin s›n›r-
l› oluflu da, Amerikan Devrimi’nin gerçekleflmesinde bir etmen olarak kaydedil-
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melidir. ‹ngiltere’nin, kolonilerin yönetimi bak›m›ndan müdahalesi, kolonilerin
bafl›na birer vali atamas› yapmakla s›n›rl›yd›. Bu kolonilerin hepsinin birer anaya-
sas› niteli¤inde, özgürlük belgeleri bulunmaktayd›. Koloniler daha ilk kuruluflla-
r›nda, özgürlüklerinin bir teminat› olarak, bunu yaz›l› bir belge hâline getirme¤e
çal›flm›fllard›.

1215 tarihli Magna Carta Libertium’u tan›yan bu göçmen koloniler halk›, ver-
giler konusunda oldukça hassast›. ‹ngiltere’ye ba¤lanmalar›ndan sonra da, koloni-
ler halk›n›n seçti¤i yasama meclisleri ile kral›n tayin etti¤i valiler aras›nda, vergile-
rin toplanmas› ve harcanmas›n›n kontrolü konular›nda zaman zaman da mücade-
leler olmufltu.

Ba¤›ms›zl›k Savafl›
‹ngiliz kolonileri, yine bir vergi sorunundan do¤an anlaflmazl›k sonucu, ‹ngilte-
re’ye karfl› ayaklanarak ba¤›ms›zl›klar›n› kazanacaklard›r. Olaylar›n bafllang›c›
Fransa ve ‹ngiltere’nin, Amerika kolonileri üzerinde denetim kurmak için girifltik-
leri mücadelede yatar. Bu mücadele, 7 Y›l Savafllar› (1756-1763) sonunda, Fran-
sa’n›n yenilgisiyle neticelendi. Yürütülen bu savafl, ‹ngiliz mali sisteminde s›k›nt›
do¤urmufltu. ‹ngiltere mali s›k›nt›y› çözebilmek için, kolonilere yönelik olarak, ye-
ni düzenlemelere gitti.

‹ngiliz Parlamentosu, koloniler için 1764’te fieker Kanunu ad›n› tafl›yan bir ka-
nun yay›nlad›. Kanuna göre, ‹ngiliz yönetimi alt›nda olmayan bölgelerden yap›la-
cak rom içkisinin ithali yasaklanmakta ve fleker pekmezi üzerinden küçük bir
gümrük vergisi al›nd›ktan baflka, flaraplar, ipekliler, kahve vb. lüks mallara güm-
rük vergisi konmaktayd›. Bu olay, koloniler taraf›ndan tepkiyle karfl›lanm›flt›r. fie-
ker Kanunu, tüccarlar, koloni meclisleri ve mitingler yoluyla da halk taraf›ndan
protesto edilmifltir. Samuel Adams gibi koloni avukatlar› bu durumu “temsil edil-
meksizin vergilendirme” olarak tan›mlamaktayd›lar. Ayn› y›l ç›kar›lan “Kâ¤›t Para
Kanunu” ile kolonilerin ç›karaca¤› kâ¤›t paralar da geçersiz say›ld›. 1765’te ç›kar›-
lan “Asker Konaklama Kanunu”da koloniler halk› taraf›ndan yine hoflnutsuzlukla
karfl›land›. Bu kanuna göre koloniler, kendi bölgelerine yerleflen Britanya askerle-
rinin yiyecek ve bar›nmalar›n› sa¤lamakla yükümlü k›l›nd›lar.

Birbirinin pefli s›ra ç›kan bu kanunlara karfl›, kolonilerde genel hoflnutsuzluk
havas› do¤makla beraber, as›l muhalefeti do¤uran 1765 tarihli Damga Pulu Kanu-
nu oldu. Bu kanuna göre, resmî makamlardan verilecek belgelere damga pulu ya-
p›flt›r›lmas› zorunlulu¤u getiriliyordu. 13 kolonide birden fliddetli protestolar orta-
ya ç›kt›. Boston’da halk sokaklara dökülürken, Virgina Meclisi temsil edilmeksizin
vergilendirmenin kolonilerin özgürlü¤ünü tehdit etti¤ine dair, pek çok karar al-
m›flt›. Massachusetts Meclisi, bütün Amerikan kolonilerini Damga Pulu Kanu-
nu’nun kendilerine yöneltti¤i tehditi görüflmek üzere 1765 Ekiminde New York’ta
toplant›ya ça¤›rd›.

Dokuz koloniden gelen 27 delege ile toplanan kongre, Amerikan halk›n›n insi-
yatifiyle toplanan, ilk koloniler aras› kongreydi. Birçok tart›flmalardan sonra New
York Kongresi, “kolonilerde kendi meclisleri d›fl›nda hiç kimsenin vergi koyama-
yaca¤›” karar›n› ald›. Kolonilerle ‹ngiltere aras›nda as›l tart›flma konusu, Temsil ‹l-
kesi’nden do¤maktayd›. 

‹ngiliz Parlamentosu, 1766’da Damga Pulu Kanunu’nu kald›rmak ve fieker Ka-
nunu’nda iyilefltirmelere gitmek zorunda kald›. Koloniler karar› sevinçle karfl›lad›-
lar. Ancak bu durum geçici bir bar›fl olmaktan öteye gidemedi.
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1767 y›l›nda ‹ngiltere Maliye Bakan› Charles Townshend yeni bir mali program
tasar›s› haz›rlad›. Bu tasar›da Amerikan ticaretinden daha fazla vergi alarak, ‹ngil-
tere’deki vergi mükelleflerinin yükümlülü¤ünü hafifletmeyi düflünmüfltü. Bu amaç-
la Amerika K›tas›’ndaki gümrük kontrollerinin s›k›laflt›r›lmas›, ‹ngiltere’den koloni-
lere ihraç edilmekte olan ka¤›t, cam ürünleri, boya ve çay üzerine de ihraç vergi-
leri konulmas› kararlar› al›nm›flt›. Böylece kolonilerde görev yapan ‹ngiliz memur-
lar›n›n masraflar›n› karfl›lamak amac›ndayd›. Yine Townshend’in önerdi¤i baflka
bir kanun tasar›s›yla da, kolonilerin üst mahkemelerine, gerekti¤i zaman, istenilen
yerde arama tarama yapma yetkisi verilmekteydi. Özellikle bu arama tarama siste-
mi, koloniler taraf›ndan büyük hoflnutsuzlukla karfl›lanm›flt›r.

Tüccarlar taraf›ndan ithalat, boykotla karfl›lanm›flt›. Tepkilerin önderli¤ini Mas-
sachusetts Kolonisi yürütmekteydi. Bu nedenle ‹ngiltere, Mart 1769’da Massachu-
setts’i asi ilan etti. Bunun yan›nda çay d›fl›nda, di¤er ürünler üzerindeki ithal ver-
gilerini kald›rd›. Kolonilerde ithalata konan vergi nedeniyle, çay›n fiyat› iki misline
ç›km›fl, ‹ngiltere’den ithal edilen çaya talep azalm›flt›. Buna karfl›n ‹ngiltere’de çay
stoklar› artm›flt›. Bu yüzden ‹ngiliz hükümeti 1773’te, çaydan ald›¤› ihracat vergisi-
ni düflürerek, kolonilere çay ihracat›n› artt›rmak istedi.

1773’te Do¤u Hindistan fiirketi, ‹ngiliz Hükümetine baflvurarak, bütün koloni-
lere ihraç edilen çaylar›n ihraç tekelini ald›. fiirket çaylar›n›, kolonilerde kendi me-
murlar› vas›tas›yla normal fiyatlardan çok daha ucuza satma yoluna gitti. Çay boy-
kotundan itibaren kolonilerde kaçak çay ticareti yapan tüccarlara büyük bir darbe
indirilmekteydi. Bu tüccarlar da giderek, kolonilerin ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen vatan-
sever gruba kat›ld›lar. fiirketin ‹ngiltere’den getirdi¤i çaylar, ya depolanmakta ya
da ‹ngiltere’ye geri gönderilmekteydi. Karfl›l›kl› gerginlikler sonucu, nihayet 16
Aral›k 1773 gecesi Boston Liman›’nda demirlemifl bulunan, çay yüklü üç ‹ngiliz ge-
misine girilerek, çaylar denize dökülmüfltü. ‹ngiltere bu hareketi cezaland›rmak
amac›yla 1774 Mart›nda Boston Liman Kanunu’nu yay›mlad›. Boston Liman› her
türlü ticarete kapat›ld›. 

Parlamentonun bu sert kanunlar›na karfl›, koloniler aras› haberleflme daha
canl› bir flekilde faaliyete geçti. Çeflitli toplant›lar düzenlenirken, gazetelerde de
çeflitli yaz›lar kaleme al›narak, ‹ngiltere karfl›t› hareket büyüdü. Virginya, bütün
kolonileri Amerika’n›n birleflik menfaatleri için bir kongreye davet etti. 5 Eylül
1774’te Philadelphia’da toplanan Birinci Continental (k›tasal) Kongre ad›n› tafl›-
yan kongrede, George Washington, Benjamin Franklin ve John Adams gibi kifli-
ler de delege olarak bulunmaktayd›lar. Kongre, Massachusetts’in Boston Liman
Kanunu’na direniflini destekleyerek, bir y›l süre ile ‹ngiltere’den ithalat ve ihraca-
t› durdurma karar› ald›.

Philadelphia Kongresi üzerine ‹ngiltere, kolonilerde askerî tedbirlere yöneldi.
Ortaya ç›kan bu gerginlik içinde 18 Nisan 1775 sabah› Boston’da ‹ngiliz askerleriy-
le halk aras›nda ilk silahl› çat›flmalar bafllad›. Çat›flmalarla birlikte 10 May›s 1775’te
yine Philadelphia’da ‹kinci Continental Kongre topland›. Kongre Amerikan K›ta
Ordusu ad›yla bir ordu kurulmas›na ve ordunun komutanl›¤›na da George Was-
hington’un getirilmesine karar verdi.

Bu askerî haz›rl›klara ra¤men, gerek Kongre’ye kat›lan koloni temsilcileri ve ge-
rekse Amerikan halk›n›n büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan, ‹ngiltere’den tamamen kop-
mak fikri tam olarak benimsenmemiflti. Ancak çarp›flmalar devam etti ve Ameri-
ka’ya 1774’te gelen siyasal bir teorisyen olan Thomas Paine’nin 1775’de yay›nlad›-
¤› Sa¤duyu ad›n› tafl›yan 50 sayfal›k broflürü, ba¤›ms›zl›k taraftarlar›n› güçlendirdi.
Thomas Paine, soydan geçme krall›k sistemini saçma olarak nitelerken, despotik
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bir yönetim alt›nda yaflaman›n alternatifinin, kendi kendini yöneten ba¤›ms›z, öz-
gür ve bolluk içinde yaflayan bir cumhuriyet oldu¤unu söylüyordu. ‹ngilizlerle yü-
rütülen silahl› savafl süreci de, giderek kolonilerde ba¤›ms›zl›k fikrini iyice belirgin
hâle getirdi.

7 Haziran 1776’da Virginya, Kongre’ye ba¤›ms›zl›k karar› al›nmas›n› teklif etti.
Kongre, ba¤›ms›zl›k ilkesini kabul etti. Tasar›n›n kabulü üzerine, al›nan ba¤›ms›z-
l›k karar›n›n nedenlerini aç›klamakla görevli Thomas Jefferson baflkanl›¤›nda, bir
heyet oluflturdu. T. Jefferson’un haz›rlad›¤› bildiri 4 Temmuz 1776’da Kongre tara-
f›ndan kabul edildi. 

Ba¤›ms›zl›k Bildirisi, demokrasi tarihi aç›s›ndan çok büyük bir öneme sahiptir.
Çünkü bir siyaset belgesinde ilk kez, insanlar›n do¤ufltan baz› haklara sahip olduk-
lar› vurgulanarak, özgür ve demokratik bir yönetimin temel ilkeleri ortaya konul-
maktayd›. Bildirinin temel esaslar› flu flekilde tan›mlanabilir:

• Tüm insanlar eflit yarat›lm›fllard›r.
• ‹nsanlar›n do¤ufltan sahip olduklar›,vazgeçilemez ve devredilemez baz› hak-

lar› vard›r. Bunlar; yaflama, özgürlük ve mutlulu¤a eriflme haklar›d›r.
• Devletler bu haklar› korumak ad›na insanlarca kurulmufltur. Yöneticiler, yö-

netme gücünü yönetilenlerin onay›ndan al›rlar.
• E¤er herhangi bir hükümet flekli, bu amaçlara ayk›r› hareket ederse, bu yö-

netimi düflürmek ya da de¤ifltirmek, yeni bir yönetim kurmak halk›n hakk›-
d›r.

Bildirinin son k›sm›nda ise despotizme karfl› koloniler halk›n›n, Amerika Birle-
flik Devletleri ad›yla ba¤›ms›z bir devlet kurmaya karar verdi¤i ifade edilmekteydi.
Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirisi, yukar›da söylenen temel ilkeleriyle, dünyadaki di-
¤er milletlere, demokrasi yolunda örnek oluflturan bir ilk belge özelli¤ini tafl›mak-
tad›r.

Yürütülen askerî mücadele nihayet 19 Ekim 1781’de ‹ngiltere’nin yenilgisiyle
sonuçland›. 3 Eylül 1783’te ‹ngiltere, Amerika Birleflik Devletleri’ni tan›mak zorun-
da kald›.

Amerikan Kolonilerini bir siyasal devrim sürecine yönlendiren ve Amerikan Devrimi’ni ya-
ratan temel siyasal anlay›fl nedir?

FRANSIZ DEVR‹M‹

Frans›z Devrimi’ni do¤uran nedenleri, devrimin aflamalar›n› ve
uygarl›k tarihi aç›s›ndan önemini ö¤reneceksiniz.

Fransa’da 1789-1799 y›llar›n› kapsayan, burjuvazinin önderli¤inde feodal yap›lan-
maya ve mutlak monarfliye son vererek, ülkenin siyasal ve toplumsal yap›s›n›n te-
mellerini de¤ifltiren ve ülkenin birli¤ini kuran, siyasal ve toplumsal de¤iflim süreci-
ne “Frans›z Devrimi” denmektedir.

Frans›z Devrimi, bir yandan burjuvazinin (bu s›n›f›n dünya görüflü) iktidara ge-
lifline sahne olurken, bir yandan da zafer kazanan liberalizm çerçevesinde, dün-
yada ulusçuluk ve ulus devlet düflüncesinin geliflmesine neden oldu. 1789 Frans›z
Devrimi uygarl›k ve dünya tarihi bak›m›ndan, kendisinden sonraki dönemin olay-
lar›n› öyle derinden etkilemifltir ki, onu ve etkilerini göz önüne almadan bugünün
dünyas›n› anlamak mümkün de¤ildir. Bu nedenledir ki, Yeniça¤’› kapatan ve Ya-
k›nça¤’› bafllatan olay olarak kabul edilir.
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“özgürlük” kavram›n›n
flekillendirdi¤i, düflünce
özgürlü¤ü çerçevesinde,
bireylerin ifade özgürlü¤ünü,
s›n›rlamalar olmaks›z›n özel
giriflimcili¤in ve serbest
piyasa koflullar›n›n
ekonomik alanda
geçerlili¤ini sa¤lamay›
amaçlayan ve bu amaçlar›n
gerçekleflmesine yönelik
olarak, toplumsal yaflama
devlet vb. kurumlar›n 
müdahalelerini en asgari
seviyede tutmay› ve hukukun
üstünlü¤ünü esas alan bir
toplum düzenini hedefleyen
ö¤reti.



Frans›z Devrimi’nin Düflünsel ve Sosyoekonomik 
Nedenleri
Fransa, yüzlerce y›ldan beri krallar taraf›ndan, mutlak monarfli anlay›fl›yla yöne-
tilmekteydi. Mutlak monarfli anlay›fl› ise, kral›n egemenlik hakk›n› Tanr›’dan al-
d›¤› ve hiçbir güce karfl› sorumlu olmaks›z›n, halk›n› yönetme hakk› oldu¤u ka-
bulüne dayanmaktayd›. Krallar, asiller ve din adamlar›na dayanarak Fransa’y› yö-
netmekteydiler.

Frans›z Devrimi öncesi, özellikle Frans›z düflünürlerince, Ayd›nlanma Felsefe-
si’nin bir ürünü olarak akl›n ›fl›¤›nda insanlar için en iyi yönetim biçiminin buluna-
bilece¤i inanc›, mutlak monarfli anlay›fl›n› temelinden sarsm›flt›. Öte yandan Fran-
sa’n›n mali durumu ve ekonomisinin içinde bulundu¤u flartlar, Fransa’da bir dev-
rimin gerçekleflmesi için gerekli altyap›y› haz›rlam›flt›.

Sosyal Nedenler
Fransa’da Devrim öncesi dönemde toplumsal yap›ya bak›ld›¤›nda, s›n›f esas› üze-
rine kuruldu¤u görülmektedir. Mevcut hukuk düzeni içinde Frans›z toplumu, asil-
ler, ruhban ve halk (Tiers-Etat) olmak üzere üç s›n›fa ayr›lmakta ve tüm bu s›n›fla-
r›n üzerinde de kral ve hanedan üyeleri gelmekteydi. Bu üç s›n›f birbirlerinden,
hukuki bak›mdan s›n›flar›na tan›nan ayr›cal›klara (imtiyaz) göre ayr›l›yordu. Fran-
sa’da 25 milyonluk nüfusun 23 milyonunu halk s›n›f› oluflturmaktayd›. 

Bu üç s›n›ftan, ayr›cal›k bak›m›ndan, en genifl haklara sahip olan s›n›f olan asil-
lerin say›s› üç yüz elli bin kifliye yak›n olup, nüfusun % 1,5’ini oluflturmaktayd›. Te-
mel üretim arac› olan topraklar›n büyük bir k›sm›na sahip olan asiller, topraklar›
üzerinde çal›flt›rd›klar› köylülere say›s›z feodal yükümlülükler yüklemifllerdi. Öte
yandan krall›¤›n a¤›r vergilerini de köylülere ödettirirlerdi. Buna karfl›l›k, asiller  hiç
vergi ödemezdi. Sivil ve askerî yüksek dereceli görevler ise sadece asillere aitti. 

Kiliseler vas›tas›yla ruhban s›n›f›, ülkedeki topraklar›n dörtte birine sahipti.
Ruhban s›n›f› da genifl bir vergi muafiyetine sahipti. Elde edilen büyük gelirlere
karfl›l›k, hemen hemen hiç vergi ödememekteydiler. 

Halk s›n›f› ise nüfusun büyük ço¤unlulu¤unu oluflturan köylüler, bankac›lar,
tüccarlar, sanayiciler gibi büyük sermaye sahiplerinin oluflturdu¤u burjuvalar, dok-
tor, avukat, küçük memurlar, ayd›nlar›n oluflturdu¤u küçük burjuvalar ile sanatkâr-
lar ve iflçiler gibi çok çeflitli gruplardan oluflmaktayd›. Hukuki bak›mdan üçüncü
s›n›f›n ortak özelli¤i, bütün vergileri bu s›n›f›n ödemesiydi.

Feodal üretim tarz›na uygun olarak, eflitsizlik temelinde kurulan bu toplum ya-
p›s› do¤al olarak, bünyesinde ayr›cal›ks›z s›n›f›n, ayr›cal›klara sahip s›n›flara ve
krall›¤a karfl› her zaman tepki duyulan bir ortam› haz›rlamaktayd›.

Düflünsel Nedenler
Fransa’da devrimi haz›rlayan flartlara bak›ld›¤›nda, XVIII. yüzy›l Ayd›nlanma düflü-
nürlerinin, Fransa’da devrimin düflünsel altyap›s›n› haz›rlad›klar› görülür. Liberal
düflünürler, mutlakiyetçi yönetim yaklafl›m›na karfl› yürütülen bu düflünsel müca-
delede, Fransa’n›n s›n›fl› yap›s›n›, kurumlar›n› ve nihayet krall›¤›n› incelemifller ve
‹ngiltere’yi örnek alarak kral›n yetkilerinin s›n›rland›r›lmas›yla, Frans›z toplumuna
dayanan ve özgür bir yönetimin kurulmas›n› istemifllerdi.

Montesquieu (1689-1755) “Kanunlar›n Ruhu” isimli eserinde Fransa’da dinsel,
siyasal ve sosyal kurumlar› incelemifl ve mutlak monarfli yerine anayasal› bir mo-
narfliyi savunurken, devlet iktidar›n› oluflturan yasama, yürütme ve yarg›n›n (kuv-
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vetler ayr›l›¤› esas›) birbirinden ba¤›ms›z olmas› gerekti¤ini söyleyerek Fransa’da
mutlak monarfli rejimine karfl› ilk darbeyi vurmufltu.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ise “Toplum Sözleflmesi” isimli eserinde, in-
sanlar›n devleti kendi aralar›nda yapt›klar› bir sözleflmeyle oluflturduklar›n› ve ken-
di özgür iradeleriyle kurduklar›n› belirtmekteydi. Böylece egemenli¤in kayna¤› ila-
hî olmaktan ç›kmaktayd›. Kral›n tanr›sal egemenli¤i yerine, halk egemenli¤i düflün-
cesi getirilerek, Fransa’da rejime yönelik ikinci büyük darbe vurulmaktayd›.

Diderot (1713-1784) ise, ilk cildi 1751’de yay›nlanan “Ansiklopedi”sini 1764’te
tamamlad›. Avukat, hekim, profesör, rahip, akademisyen, sanayici, üretici pek çok
kiflinin yaz›m›na kat›ld›¤› “Ansiklopedi”de, esaret, adaletsizlik, vergi vb. dönemin
kavramlar› aç›klan›rken, halk›n e¤itilmesi amaçlanm›flt›.

Voltaire (1699-1778) ise, kilisenin ve Katolikli¤in ba¤naz etkisine karfl› savafl
açm›flt›. Ba¤nazl›ktan ar›nm›fl bir din ile birlikte soylularla, kilisenin imtiyazlar›n›n
kald›r›lmas› talebi yan›nda, vicdan ve düflünce özgürlü¤ünü savunmaktayd›.

18. yüzy›l filozoflar›n›n “ak›l” önderli¤inde, geleneklere dayal› mutlak monarfli
rejimini sert bir elefltiriye tabi tutan düflünceleri, ekonomik bak›mdan giderek zen-
gin ve etkin bir s›n›f olarak ortaya ç›kan burjuvazi ve halk›n genifl bir k›sm› tara-
f›ndan benimsenmiflti.

Düflünsel bak›mdan önemli bir etkisi bulunan di¤er bir unsur da Amerikan
Devrimi’dir. Frans›zlar, Ayd›nlanma düflünürlerinin ileri sürdükleri düflüncelerin,
Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirisi ile gerçekleflebildi¤ini, bir halk›n özgürlüklerini ve
haklar›n› korumak için kendi kral›na karfl› gelerek, despotizme karfl› yap›lan mü-
cadeleyi kazand›klar›n› görmüfllerdi. 

Ekonomik Nedenler
Devrim öncesi Fransa’da sosyal yap›lanma ile Frans›z ekonomisi art›k uyum gös-
termemekteydi. Sanayi alan›ndaki teknik geliflmeler, Fransa’da üretim art›fl›na ne-
den olurken, tüccar ve sanayicilerin zenginleflmesine neden oldu. Burjuvazi ad›n›
alan bu s›n›f, Fransa’daki toplumsal ve ekonomik hayat içinde gücü ve etkisi art-
makla beraber, siyasal bak›mdan hiçbir söz hakk›na sahip de¤ildi. Ayr›ca geliflen
ekonomik yaflam içerisinde, feodal ekonominin s›n›rland›r›c› etkileri de, burjuva-
zinin geliflimine engel olarak görülmekteydi. Örnek vermek gerekirse, Fransa’n›n
güneyinde yap›lan flaraplar, flarab›n yap›m›ndan önce ve sonra yerinde ödenen
vergilere ra¤men, ayr›ca Paris’e getirilinceye kadar da k›rk ayr› gümrükten geçmek
zorundayd›. ‹ç gümrükler yüzünden ticaret geliflememekteydi. Devletin, asillerin,
piskoposlar›n, manast›rlar›n kendi topraklar›ndan geçifl karfl›l›¤›nda ald›¤› bu ver-
giler (iç gümrükler), Fransa’n›n ekonomik birli¤ini de önlemekteydi. 

Öte yandan kentlerde meslek loncalar›, krall›k için önemli gelir kayna¤› olup,
oldukça s›k› kontrole tabi tutulmaktayd›. Dolay›s›yla loncalara dayal› üretim anla-
y›fl›, sanayi ve ticaretin serbestçe geliflimini engelleyici bir durumdayd›. Burjuvazi-
nin ekonomik hayat içerisindeki a¤›rl›¤›na ra¤men, siyasal düzlemde ise belirleyi-
ci olanlar, asiller ve ruhban s›n›f›yd›. Do¤ald›r ki burjuvazi, ekonomik gücüne pa-
ralel flekilde, siyasal hayatta da etkili olma f›rsat› aramaktayd›. Öte yandan özellik-
le Fransa’da 1785-1789 y›llar› aras›ndaki genel fiyat art›fllar›n›n %65’e ulaflmas› ve
en fazla yükselifllerin ise g›da maddeleri üzerinde görülmesi, yoksul genifl halk
kütlelerinde büyük huzursuzluk yaratm›flt›.
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Mali Nedenler
1756 y›l›na kadar Frans›z maliyesi oldukça dengeli bir durumdad›r. Ancak ‹ngilte-
re ile yap›lan 7 Y›l Savafllar›’ndan sonra Fransa büyük ve kronik denilebilecek büt-
çe aç›klar›yla karfl›laflmaya bafllam›flt›r. XV. Louis’in ölümünden sonra 1774’te Fran-
sa Kral› olan XVI. Louis ile kar›s› Marie-Antoinnette, karfl›lafl›lan bütçe aç›klar›n›n
oluflumunda büyük pay sahibiydiler. 7 Y›l Savafllar›’ndaki hezimetinin intikam›n›
‹ngilizlerden almak isteyen Fransa, Amerikan ba¤›ms›zl›k hareketine, maliyeti tah-
minen bir buçuk-iki milyar frank aras›nda olan, askerî harcama ve mali yard›mda
bulunmufltu. 

1789 y›l› itibar›yla devlet borçlar›n›n miktar›, dört buçuk milyar frang› bulmufl-
tu. Elde bir devlet bütçesi olmad›¤› için iç borçlanma ile sa¤lanan gelirlerin nere-
lere harcand›¤› da belli de¤ildir. Ancak borçlan›lan bu paran›n büyük bir k›sm›n›n,
Kral ve Kraliçe’nin masraflar› ile kalabal›k saray memurlar›na ve Versailles (Versay)
Saray›’nda yaflayan asiller grubuna harcand›¤› flüphesizdi.

Devrimin Bafllang›c› ve Geliflimi
Fransa’da 1787’de baflbakanl›¤a getirilen Brienne yeni vergi kanunlar› ç›karmak is-
teyince, kral 1614 y›l›ndan beri toplanmayan s›n›flar meclisi olan Etats Généraux
(Eta jenero)’u toplant›ya ça¤›rmak zorunda kald›.

Fransa’n›n tarihi bak›m›ndan önemli yeri bulunan Etats Généraux gerçekte
temsilî bir dan›flma meclisi niteli¤indeydi. fiubat 1789’da yap›lan seçimler sonucun-
da Etats Généraux’a seçilen üyeler, XVI. Louis’in davetiyle 5 May›s 1789’da Versa-
illes Saray›’nda topland›lar.

Etats Généraux, 279 asil, 291 ruhban ve 584 halk s›n›f›n›n temsilcilerinden olufl-
mufltu. Kral, meclisi aç›fl konuflmas›nda, meclisin görevinin ülkenin içinde bulun-
du¤u mali darl›¤a çözüm bulmak oldu¤unu söylemekteydi. Meclis, çal›flmalar›na
bafllar bafllamaz, al›nacak kararlarda oylaman›n nas›l yap›laca¤› konusunda anlafl-
mazl›k do¤du. Halk s›n›f›n›n temsilcileri, ferdî oy esas›n›n kabulünü isterken, asil-
ler her s›n›f›n bir bütün olarak kabul edilmesini ve buna göre oylamalar›n yap›lma-
s›n› istemekteydi. Böylece asiller ve ruhban s›n›f›n›n iki oyuna karfl›l›k, halk s›n›f›-
n›n bir oyu olacakt›. 

Bu tart›flmalar süresince kral, tavr›n› asiller yönünde belli etmekteydi.Tart›flma-
lar›n uzayaca¤›n› düflünen halk temsilcileri, 17 Haziran 1789’da Fransa’n›n %96’s›-
n› temsil ettiklerini belirterek, kendilerini Ulusal Meclis (Assemblée Nationale) ilan
ettiler. 

Ulusal Meclis’in ilk karar› da, Frans›z ulusunun genel iradesini temsil etme hak-
k›n›n bu meclise ait oldu¤u ve meclisin iradesi olmaks›z›n hiç kimsenin vergi koya-
mayaca¤›na dairdi. 20 Haziran 1789’da meclis üyeleri çal›flmak için toplant› salonu-
na gittiklerinde, salonun kral taraf›ndan kapat›ld›¤›n› gördüler. Meclis üyeleri bir
anayasa yap›ncaya kadar da¤›lmamaya yemin ettiler. Bu engelleme giriflimine ra¤-
men, meclis üyeleri çal›flmalar›na devam ettiler. 27 Haziran 1789’da kral, üç s›n›f›n
üyelerinin oluflturdu¤u bu meclisi bir Ulusal Meclis olarak tan›mak zorunda kald›.

Geliflen olaylar nedeniyle kral, kendisini güvende hissetmemekteydi. Bu yüz-
den Paris’e yabanc› uluslardan toplanan askerleri getirtmeye çal›fl›yordu. Bu olay
kral›n yetkilerinin s›n›rland›r›lmas› düflüncesini mecliste do¤urdu. Amaç krall›¤›n
ortadan kald›r›lmas› de¤ildi. Meclisin amac› kral›n yetkilerini s›n›rlamak yan›nda,
Frans›z ulusunu oluflturan bireylerin özgürlüklerini ve haklar›n› yaz›l› bir belgeye
geçirerek güvenceye almakt›. Meclis art›k vergi konusunu bir tarafa b›rakarak, bir
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anayasa haz›rlama çal›flmas›na giriflti. 9 Temmuz 1789’da da Ulusal Meclis, kendi-
sini “Kurucu Meclis” (Assemblée Constituante) olarak ilan etti.

Bu s›rada gerek Paris kenti ve gerekse di¤er kentler kaynaflma hâlindeydi. Kra-
l›n yabanc› askerleri Paris’e sevk etme çabalar› ve gerekse ulafl›m konusunda ya-
flanan s›k›nt›lar›n do¤urdu¤u ekmek k›tl›¤› gibi nedenler, Paris’te gergin bir ortam
do¤urmufltu. Meclisin da¤›t›laca¤› söylentileri üzerine 13 Temmuz 1789’da halk ta-
raf›ndan Paris Belediyesi ele geçirilerek, flehir yönetimi devrim yanl›lar›n›n eline
geçti ve Millî Muhaf›zlar isminde bir ordu kuruldu. Millî Muhaf›zlar’›n komutanl›¤›-
na, Amerikan Devrimine de kat›lan Lafayette (Lafayet) getirildi. Bu gergin ortam-
da Camille Desmoulin isimli genç bir gazetecinin verdi¤i söylev s›ras›nda halk ga-
leyana gelerek, âdeta despotik yönetimin bir simgesi olan Bastille Hapishanesi’ne
14 Temmuz 1789’da sald›rd›. Bütün mahkûmlar serbest b›rak›l›rken, hapishane
atefle verildi. Paris d›fl›ndaki pek çok kentte halk, asillerin flatolar›na hücum ederek
ve flehirlerin yönetimini ellerine geçirerek, Komün (Commune) isimli yeni yöne-
timler ve yerel kuvvetler kurdular. Giderek durumun daha da tehlikeli olmaya bafl-
lad›¤›n› farkeden “Kurucu Meclis”, 4 A¤ustos 1789’da asillerin ve ruhban s›n›f›n›n
feodal hak ve imtiyazlar›n› kald›rd›. Böylece, eflitsizlik üzerine kurulu feodal sistem
ve mutlakiyetçi yönetim anlay›fl› Fransa’da y›k›lm›flt›. Art›k eflitli¤e dayanan yeni
bir toplumsal yap›n›n temelleri oluflturulabilecekti.

‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi (26 A¤ustos 1789)
Kurucu Meclis, anayasa haz›rlama çal›flmalar›na devam etmekteydi. Geliflen olay-
lar›n etkisiyle, Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirisi’nden de esinlenerek, özellikle Lafa-
yette’nin teklifi ve katk›lar›yla, yurttafllar›n temel hak ve özgürlüklerini belirten “‹n-
san ve Yurttafl Haklar› Bildirisi” ad›n› tafl›yan bir metnin, haz›rlanmakta olan Fran-
s›z Anayasa’s›n›n bafl›na konmas›, meclis taraf›ndan kabul edildi. 17 ana maddeye
dayanan bildirinin temel ilkeleri flöyledir:

• ‹nsanlar özgür ve haklar bak›m›ndan birbirine eflit flekilde do¤arlar ve öyle
kal›rlar.

• Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve zulme karfl› direnme hakk›d›r.
• Her türlü egemenlik, esas olarak, ulusundur.
• Özgürlük, baflkas›na zarar vermeyen her fleyi yapabilme gücüdür.
• Kanun, sadece toplum için zararl› olan hareketleri yasaklayabilir, kanunun

yasaklamad›¤› hiçbir fleyin yap›lmas› engellenemez ve kanunun emretmedi-
¤i bir fleyi yapmaya kimse zorlanamaz.

• Kanun genel iradenin aç›klanmas›d›r. Kanunun yap›lmas›na her yurttafl›n
kendisinin veya temsilcilerinin kat›lmas› hakk›d›r. Kanun önünde her yurt-
tafl eflittir.

• Kanunun gösterdi¤i durumlar d›fl›nda hiç kimse suçlanamaz, tutuklanamaz
ve gözalt›na al›namaz.

• Kanunsuz suç olamaz.
• Kamu düzenini zedelemedikçe, hiç kimse siyasi ve dinî inançlar›ndan dola-

y› k›nanamaz.
• Her yurttafl serbestçe düflünebilir, konuflabilir, yay›n yapabilir.
Temelde burjuvazinin dünyaya bak›fl›n› yans›tmakla beraber, “‹nsan ve Yurttafl

Haklar› Bildirisi”nin yay›nlanmas›, uygarl›k tarihi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bir dönüm
noktas› özelli¤i tafl›r. Gerçekte bu bildiri, dünyada insan haklar› bak›m›ndan yay›n-
lanan ilk belge olma özelli¤i göstermez. Bu tip bildiriler daha önce de, en son
Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirisi olmak üzere, yay›nlanm›flt›r. Ancak Frans›z ‹nsan
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ve Yurttafl Haklar› Bildirisi dünyadaki etkisi bak›m›ndan, di¤erleriyle karfl›laflt›r›la-
mayacak kadar büyük etki yaratm›flt›r. Frans›z devrimcileri de, Amerikan devlet
kurucular›n›n yapt›¤› gibi, insanlar›n do¤al ve baflkas›na devredilemez ve kutsal
haklar› oldu¤unu ilan etmifllerdi.

Ancak Frans›z ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisinin etkisi ve öneminin di¤er-
lerinden çok daha büyük olmas›n›n nedenleri bildirinin aç›k, berrak bir üslupla
kaleme al›nmas›n›n yan›nda, getirdi¤i ilkelerinin tüm dünyada evrensel de¤er-
ler olarak kabul edilmesidir. Bildiri, ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere sadece Fran-
s›z halk›na yönelik de¤ildir. Tüm insanl›¤› kapsar, özgürlükçü flekilde kaleme
al›nm›flt›. Kurucu Meclis, yaln›zca içinde yaflan›lan ça¤› de¤il, bütün ça¤lar için
geçerli olabilecek temel ilkeleri aç›klamaktayd›. Etkisi bak›m›ndan tüm dünya-
da, evrensel nitelikteki ilkeler ›fl›¤›nda, demokratik rejimlerin kurulmas› nokta-
s›nda, günümüz dünyas›na kadar uzanan yeni bir dönemi açm›flt›. Uygarl›k tari-
hi içerisinde insan olgusunun de¤eri ve yeri, bu belge ile çizilmiflti. ‹nsan ve
Yurttafl Haklar› Bildirisi, günümüze kadar uzanan süreç içerisinde, kendisinden
sonra ortaya ç›kan tüm özgürlük ve insan haklar›na yönelik belgelerde etkisini
göstermifltir.

Fransa’n›n, birkaç ay içerisinde, sosyo-ekonomik yap›s› tamamen de¤iflmiflti.
Bunu sa¤layan temel unsur, halk›n içerisinden ç›kard›¤› Meclis’ti. Kurucu Meclis,
asillerin ayr›cal›klar›n› kald›rmak yan›nda, ruhban s›n›f›n›n da mallar›na el koydu.
Kral geliflmelerden hoflnut de¤ildi. ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisini kabul etme-
miflti. Devrim hareketini önlemek için askerî kuvvet toplamaya çal›fl›yordu. Bu ge-
liflme üzerine ekonomik s›k›nt›lar içerisinde bulunan halk, 5 Ekim 1789’da Paris’in
d›fl›ndaki Versailles Saray›’na yürüdü. Kral ve ailesi, ulusal ordu kumandan› Lafe-
yette’nin giriflimleriyle kurtulabildi. Kral ve ailesi Paris içerisindeki Tuileries Sara-
y›’na nakledildi.

1791 Anayasas›
Kurucu Meclisin iki y›ll›k çal›flma sonucu haz›rlad›¤› Anayasa, 14 Eylül 1791’de kral
taraf›ndan onayland›. Anayasa, yasama yetkisini Ulusal Meclis’e veriyordu. Yürüt-
menin bafl› olan krala ise, sadece veto hakk› tan›maktayd›. Ancak bir kanun veto-
ya ra¤men, meclis taraf›ndan tekrar kabul edilirse, yürürlü¤e girecekti. Egemenlik
hakk›n›n sahibi olan meclisi, kral da¤›tamazd›. Kral›n kanun dahi önerme hakk›
bulunmamaktayd›. Yürütme gücü, kral›n meclis d›fl›ndan atayaca¤› bakanlardan
oluflacak, yarg› gücü ise do¤rudan do¤ruya halk taraf›ndan seçilen yarg›çlar tara-
f›ndan kullan›lacakt›. Fransa’da art›k yeni bir dönem, meflruti monarfli rejimi, yü-
rürlü¤e girmiflti. Frans›z Devrimi’nin ve Anayasas›’n›n dayand›¤› tek temel kavram
ulus egemenli¤i anlay›fl› olmufltu. Anayasay› haz›rlayan kurucu meclis, görevini ta-
mamlam›flt›. Derhal yeni seçimlere gidildi. 1 Ekim 1791’de yeni meclis 745 üyeyle
çal›flmalar›na bafllad›. 

Avrupa Devletleri ve Fransa’n›n Savafla Girmeleri
Fransa’da geliflen olaylar nedeniyle, Fransa’dan kaçmak zorunda kalan kral taraf-
tar› asiller ve ruhban s›n›f› üyelerinin k›flk›rtmalar› ve özellikle ilk Frans›z Anayasa-
s›’nda yaz›l› olan egemenlik millete aittir, bütün iktidarlar kayna¤›n› milletten al›r,
kanundan üstün otorite yoktur, kral ancak kanunla hükümdarl›k yapar anlay›fl›,
Avrupal› devletlerce tehlikeli bir geliflme olarak görüldü. Özellikle baflta Avustur-
ya ve Prusya gibi, mutlak monarflinin hâkim rejim kabul edildi¤i devletlerde bu ge-
liflmeler rahats›zl›k do¤urmufltu.
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Fransa Kral› ise, yap›lan yeni düzenlemelere istemeden raz› olmakta ve kendi-
sini âdeta tutsak kabul etmekteydi. Nihayet Fransa Kral›, Belçika s›n›r›na yak›n
Mondmédy’de bulunan kral taraftar› kuzey ordusuna ulaflmak amac›yla Paris’ten
kaçt›. Ancak 22 Haziran 1791’de yakalanarak, Paris’e geri getirildi. 

Kral›n kaçma giriflimi, sonucunda Yasama Meclisi, kral› görevden ald›. Bu olay,
Avrupa’n›n di¤er mutlak hükümdarlar› üzerinde büyük bir etki yapt›. Kral›n taht-
tan indirilmesini, ayaklanan milleti önünde bir kral›n küçük düflürülmesi olarak
de¤erlendirmekteydiler.

Geliflen olaylar nedeniyle Avusturya ve Prusya ‹mparatorlar› bir araya gelerek,
27 A¤ustos 1791’de, Pillnitz Bildirisi’ni yay›nlad›lar. Bildiride, Fransa’daki olaylar›n
bütün Avrupa hükümdarlar›n› ilgilendirdi¤ini, amaçlar›n›n Kral XVI. Louis’e yeni
bir hükümet kurma imkân› sa¤lamak oldu¤unu belirtmekteydiler. Bu amac› ger-
çeklefltirmek için görüflmelere de kat›lan kral›n kardefli Comte d’Artois’in kuman-
danl›¤›nda bir Göçmenler Ordusu kurulmas›n› da karara ba¤lad›lar.

Bu karar üzerine, Frans›z Yasama Meclisinde yap›lan görüflmeler sonucu, Avus-
turya’n›n bu orduyu da¤›tmas›na dair bir ültimatom verilmesine karar verildi. Fran-
sa 20 Nisan 1792’de Avusturya ve Bohemya’ya savafl ilan etti. Prusya da Avustur-
ya’n›n yan›nda savafla kat›ld›. Bir yandan savafl sürerken, Yasama Meclisi de, 21
Eylül 1792’de, Fransa’da Cumhuriyet ilan etti. Fransa’da art›k meflruti monarfli reji-
mi de sona eriyordu. 

Konvansiyon Meclisi
Konvansiyon (Convantion) Meclisi ad›n› alan ilk Cumhuriyet Meclisi, halk taraf›n-
dan seçilen 749 üyeden oluflmufltu. Bu meclisin yapt›¤› ilk ifl, Avrupa halklar›na
yönelik olarak bir bildiri yay›nlamak olmufltur. Bildiride Avrupa’ya Frans›z Devri-
mi’nin ilkeleri tan›t›l›yor ve Frans›z ordusuna bu ilkeleri yayma görevi veriliyordu. 

Konvansiyon Meclisi, Kral XVI. Louis’i yarg›layarak, ulusuna ve devletine ihanet
suçuyla idama mahkum etti. Kral 21 Ocak 1793’te giyotinle idam edildi. Bu olayla
birlikte ‹ngiltere, ‹spanya, Hollanda, Toskana, Venedik ve Papal›k da Fransa’ya
karfl› yürütülen savafla kat›ld›lar. Fransa’n›n karfl›s›ndaki devletlerden oluflan bu
gruba, I. Koalisyon denir. Böylece Fransa, bütün Avrupa’y› karfl›s›na ald›¤› ve 1815
y›l›na kadar süren bir mücadeleye giriflti.

Konvansiyon Meclisinin yönetiminde, Fransa’da devrim düflman› olmakla suç-
lanan 40.000 kiflinin ölüm cezas›yla cezaland›r›ld›¤› bir terör rejimi kurulmufltu.
Gerçekte, hükümeti desteklemek için kurulan Kamu Selameti Komitesinin baflka-
n› olan Danton ve daha sonraki baflkan Robespierre, Jakoben Derne¤i ve taraftar-
lar›n›n etkisi alt›nda, Fransa’y› bir terör rejimi ile yönetti.

Konvansiyon Meclisi, haz›rlanan yeni anayasay› 1793’te kabul etmiflti. Bu ana-
yasa, güçler birli¤i esas›na göre haz›rlanm›flt› yürütme ve yasama güçleri birlefltiril-
miflti. Hükümet, Konvansiyon Meclisinin bir alt komisyonu gibi kabul edilmiflti. Di-
¤er yandan, genel ve eflit seçim hakk›n› da kabul eden yeni anayasa savafl boyun-
ca yürürlü¤e sokulmayacakt›r.

Nihayet Konvansiyon Meclisinin harekete geçmesi sonucu, 27 Temmuz 1794’te
Robespierre ile önde gelen Jacoben taraftarlar›n›n tutuklanmas›yla, terör rejimi so-
na erdi. Konvasiyon Meclisi, birkaç gün içinde de, diktatörlük yönetimi kuranlar›
idama yollad›. 

Direktuvar Dönemi
Konvansiyon Meclisi 1795 y›l›nda yeni bir Anayasay›, Fransa’n›n III. Anayasas›’n›
haz›rlad›. Yeni yönetim dönemine, Direktuvar Dönemi denmektedir. Anayasaya
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göre, yürütme gücü Direktör denilen ve 5 kifliden oluflan bir kurula verilmekteydi.
Yasama ise ‹htiyarlar Meclisi denilen 150 kiflilik bir kurul ile Beflyüzler Meclisi ad›
verilen bir baflka Meclise b›rak›lmaktayd›. Direktuvar Dönemi, M›s›r seferinden dö-
nen Napoléon Bonoparte’nin gerçeklefltirdi¤i bir hükümet darbesiyle sona erdi.

Napolyon Dönemi (1799-1815)
Frans›z Devrimi sonras› Avrupa ile yürütülen savafllar s›ras›nda büyük baflar›lar ka-
zanarak sivrilen Napolyon, Direktuvar yönetimini devirdikten sonra, üç konsülden
oluflan (Sieyés, Ducas, Napolyon) geçici bir hükümet kuruldu. Konsüllük Döne-
miyle 1804’te Napolyon’un imparatorlu¤unu ilan edifline kadar süren Direktuvar
Döneminde haz›rlanan IV. anayasaya göre, bütün siyasal güç bu üç konsülde top-
lanmaktayd›. I. Konsül, iktidar›n gerçek sahibiydi. Napolyon, I. Konsül seçilmeyi
baflard›.

Napolyon’un I. Konsüllük Dönemi’nde Fransa’n›n bugünkü vilayet (départe-
men) sistemi, merkeziyetçi bir yaklafl›mla yeniden düzenlendi. Yarg›çlar›n halk
taraf›ndan seçilmesi yerine hükümetçe tayin edilmesi, Frans›z Merkez Bankas›’n›n
kurulmas›, “Codé Napoléon” denilen ilk Frans›z Medeni Kanunu’nun yay›nlanma-
s›, din adamlar›n› devletin maafll› görevlileri hâline getirmek gibi reformlar, top-
lum hayat›nda devletin kontrolünü art›rd›. Böylece Fransa’y› birleflik ve bütünlefl-
mifl bir yap›ya dönüfltürecek temel ad›mlar at›lmaktayd›.

Napolyon, giriflti¤i reformlarla ülkesinde prestijini büyük oranda art›rd› ve
buna dayanarak, 2 Aral›k 1804’te kendisini imparator ilan etti. Fransa’n›n Avru-
pal› devletlerle yürüttü¤ü savafllar sonucunda yenilgiye u¤ramas› üzerine,
Napolyon 1814 de sürgüne giderken, bozulan Avrupa haritas›n› Viyana Kongre-
si yeniden flekillendirdi.

Frans›z Devrimi’nin Avrupa’daki Etkileri
1789 Frans›z Devrimi’nin ortaya ç›kt›¤› ilk dönemler itibar›yla Avrupal› devlet-
ler, Fransa’n›n y›pranmakta oldu¤unu düflünerek memnuniyet duymufllard›. An-
cak devrim süreci gelifltikçe, bu memnuniyet yerini kayg›ya b›rakm›flt›r. Avru-
pa’da hükümdarlar, Frans›z Devrimi’nin getirdi¤i ilkelerin iktidarlar›n› tehlikeye
düflürdü¤ünü, anlamakta gecikmediler. 

Avrupal› hükümdarlar› kayg›land›ran en önemli noktalar, egemenli¤in kayna-
¤›n›n ilahî olmaktan ç›kart›larak ulus egemenli¤i anlay›fl›n›n geçerli hâle gelifli,
laik bir düzen anlay›fl›n›n benimsenifli, çok uluslu devletlerin ç›karlar›na ayk›r›
olarak ulusçuluk (milliyetçilik) ak›m›n›n, çok uluslu imparatorluklar›n tebaalar›
aras›nda yay›lma e¤ilimi, genifl kitlelere yay›lacak flekilde, insanlar›n temel hak-
lar› oldu¤u anlay›fl› ve bu haklar›n› alma yolunda, insanlar›n zulme direnme hak-
k› gibi düflüncelerdi.

1830 DEVR‹MLER‹

1830 Devrimlerini haz›rlayan flartlar, 1830 Devrimleri ve hareket-
leri Avrupa ülkelerini nas›l etkilemifltir?

Avrupa’n›n büyük ve mutlaki yönetim yanl›s› devletleri, Frans›z Devrimi ve deva-
m›nda ortaya ç›kan Napolyon savafllar›n›n sonucunda, altüst olan Avrupa haritas›-
n› ç›karlar›na göre yeniden çizmek, devrim öncesi eski düzenleri ve hanedanl›kla-
r› yeniden kurmak amac›yla, 1815’te Viyana Kongresi’ni toplad›lar.
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Viyana Kongresi’nin ald›¤› baz› önemli kararlara bakarsak, Fransa’y› 1792 s›n›r-
lar›na çekilmek zorunda b›rak›rken, Polonya’y› Rusya, Prusya ve Avusturya aras›n-
da paylaflt›r›yordu. Saksonya Krall›¤›, kuzey topraklar›n›n büyük bir k›sm›n› Prus-
ya’ya vermek zorunda kald›. Belçika ve Hollanda’n›n birlefltirilmesiyle Niederland
ad›yla yeni bir devlet kurulmas›, ‹sveç ve Norveç’in birlefltirilerek ‹sveç - Norveç
Krall›¤› kurulmas›, 22 kantondan oluflan sürekli tarafs›z bir devlet olarak ‹sviçre’nin
kurulmas› d›fl›nda, Napolyon savafllar› sonucu, tahtlar›n› kaybeden hükümdarlar
tahtlar›na iade edilmekteydi.

Kongre’de al›nan kararlarda ‹ngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya’n›n görüflleri
etkili oldu. Frans›z Devrimi’nin ortaya ç›kard›¤› ve Napolyon’un yayd›¤› düflünce-
lerin, Avrupa toplumlar› üzerindeki etkileri dikkate al›nmad›¤› gibi Avrupa harita-
s› yeniden çizilirken milliyet, din, dil gibi unsurlar da dikkate al›nmam›flt›. Viyana
Kongresi kararlar›n› yürütmek amac›yla, Avrupa devletleri iki ayr› ba¤laflma kur-
mufllard›r. Avrupa tarihinde 1815-1830 y›llar› aras›ndaki bu döneme, Restorasyon
Dönemi denilmektedir.

Kutsal ‹ttifak (26 Eylül 1815)
Sürgünde bulunan Napolyon’un Fransa’ya tekrar dönmesi üzerine, Viyana Kongre-
si’nin oluflturdu¤u düzeni korumak ve nerede bir ayaklanma ç›karsa bast›rmak
amac›yla, Avrupa’n›n üç büyük devleti harekete geçti ve Rusya, Avusturya, Prusya
aras›nda bir ba¤laflma ortaya ç›kt›. Kutsal ‹ttifak ad› verilen bu antlaflman›n as›l he-
defi, Frans›z Devrimi ve onun getirdi¤i düflüncelere karfl› olarak, mutlakiyetçi an-
lay›fl› güçlendirmekti.

Dörtlü ‹ttifak (20 Kas›m 1815)
Bu ittifak›n kurucusu Prens Meternich’tir. Bu yüzden Meternich Sistemi de den-
mektedir. Kutsal ‹ttifak’›n, liberal düflünceleri ve hareketleri önlemekte yetersiz ol-
du¤una inanan Prens Meternich’in giriflimiyle ‹ngiltere, Rusya, Avusturya ve Prus-
ya’dan oluflan dört devlet, liberal düflüncelerin yay›lmas›n› silah gücüyle durdur-
may› kararlaflt›rm›fllard›.

Osmanl› Devleti’nde ortaya ç›kan Yunan isyan› nedeniyle Meternich, bu isya-
n›n bast›r›lmas›n› ilgili devletlere teklif etmesine ra¤men, Rusya ve Fransa aksine
bir tutumla isyana yard›m ettiler. Bir süre sonra ‹ngiltere de isyana yard›mc› ülke-
ler saf›na kat›lm›flt›r. Yunan isyan›n›n uluslararas› bir durum al›p, 20 Ekim 1827’de
Navarinde Osmanl› donanmas›n›n bu devletlerce yak›lmas›yla beraber, Viyana
Kongresi’nin imzac› devletleri, kendi imzalar›n› çi¤nemifl ve ulusçu bir hareketi
desteklemifllerdi. Kutsal ‹ttifak’ta büyük bir çatlak oluflmufltu. 1830 Frans›z Devri-
mi ise Kutsal ‹ttifak’a son darbeyi vuracakt›r.

Ulusçuluk ve özgürlük temelindeki liberal fikirler sadece siyasal alanda kalma-
y›p, dinsel ve ekonomik alanlarda da yay›larak, Avrupa toplumlar›n›n düflünce ya-
p›s›n› bütünüyle de¤ifltirmiflti. 1815’te bafllayan Viyana Sistemi, Fransa’da patlak
veren 1830 olaylar›na kadar sürdü. Kurulan Viyana Sistemi’ne karfl› do¤an 1818-
1822 aras›ndaki ilk liberal tepkiler bast›r›labilmiflse de, 1830 Temmuzunda Fran-
sa’da geliflen yeni bir devrim hareketi dalga dalga di¤er Avrupa devletlerine de s›ç-
rayarak, Restorasyon Dönemi’nin kapanmas›n› sa¤lam›flt›r.

354 Uygar l ›k  Tar ih i



Fransa 1830 Devrimi
1814’te tahta ç›kan XVIII. Louis ile birlikte Fransa’da, anayasa da yürürlü¤e girmifl
ve meflruti monarji rejimi kurulmufltu. Ancak kral parlamentoya tamamen hâkim
durumdad›r. Parlamentonun Millet Meclisi k›sm›na ancak varl›kl›lar girebiliyordu.
Senato ise tamamen kral›n atad›¤› kiflilerden oluflmaktayd›. K›sa sürede ülkenin
yönetimi, asillerin ve kral taraftarlar›n›n eline geçmiflti. Kifli hak ve özgürlükleri za-
man içinde ortadan kald›r›l›rken, bas›na da sansür getirildi. XVIII. Louis’in ölümü
sonras› tahta ç›kan X. Charles, mutlaki yönetimden yanayd›.

Liberaller ise her gün daha da güçlendiler. Fransa’n›n Cezayir’i iflgalini f›rsat gö-
ren X. Charles 25 Temmuz 1830’da yay›nlad›¤› emirlerle bas›na yeni s›n›rlamalar
getirirken, seçmen say›s›n› 100.000’den 25.000’e indirmekteydi. Kral, parlamento-
da bulunan s›n›rl›, liberal muhalefeti de tamamen ortadan kald›rmaya yönelmiflti.

27 Temmuz 1830’da Paris sokaklar›nda ayaklanma bafllad›. Liberallerin cumhu-
riyet yanl›lar›nca bafllat›lan bu harekete, ö¤renciler, iflçiler ve nihayet halk kat›l›n-
ca 3 gün süren çarp›flmalar sonucunda X. Charles’›n tahttan indirildi ve yerine I.
Louis Philippe kral ilan edildi.

Anayasa demokratik ilkelere göre de¤ifltirilirken, kral›n “Fransa Kral›” yerine
“Frans›zlar›n Kral›” oldu¤u belirtilmekteydi. Böylece liberaller Fransa’da yönetime
hâkim oldular.

1830 Devrim Hareketlerinin Sonuçlar›
Fransa’da ortaya ç›kan ilk k›v›lc›m bütün Avrupa’y› sard›. Olaylar ilk olarak Belçi-
ka’ya s›çrad›. Viyana Kongresi’nin, din, dil, milliyet vb. unsurlar› dikkate almaks›-
z›n birlefltirdi¤i Belçika ve Hollanda’n›n yeni kral› Hollandal› I. Wilhelm olmufltu.
I. Wilhelm’in uygulamalar› ve iki halk aras›ndaki farklar nedeniyle, özellikle Belçi-
kal›lar huzursuzdular.

Fransa’daki devrimden bir ay sonra 25 A¤ustos 1830’da Belçika’da hem liberal
hem de ulusçu bir hareket patlak verdi. Geliflen olaylar sonucu 4 Ekim 1830’da
Belçika, Hollanda’dan ayr›larak, ba¤›ms›z bir devlet oldu.

Polonya’da, Ruslara karfl› bafllat›lan (Kas›m 1830) ba¤›ms›zl›k hareketi baflar›ya
ulaflamad›. ‹talya co¤rafyas›nda 1831’de Modena, Bologna ve Papal›k devletlerin-
de ortaya ç›kan liberal nitelikteki ayaklanmalar› Mart 1831’de Avusturya sertçe bas-
t›rd›. Kaçan hükümdarlar› tekrar tahtlar›na ç›kard›.

1830 devrimlerinin etkisi baz› Alman prensliklerinde de hissedildi. Saksonya,
Baden, Hesse-Kassel, Brunswick vb. devletlerde hükümdarlar nispeten liberal ana-
yasalar› kabul ettiler. Prusya’da ve di¤er Alman prensliklerinde liberal hareketler
bast›r›lm›flsa da, ileride Alman birli¤inin kurulmas› noktas›nda önemli ad›mlar at›l-
m›flt›r.

Portekiz’de 1834’te Don Pedro’nun tahta ç›k›fl›yla liberal hareket baflar›ya ula-
fl›rken, ‹spanya’da 1834’te liberal bir anayasa ve meflruti bir yönetim yürürlü¤e
girdi.

‹ngiltere’de 1830 Devrimlerinin etkisi reformist bir flekilde görüldü. 1832’de ye-
ni bir seçim kanunu kabul edilerek, seçmen say›s› art›r›ld›. Böylece 1830 devrim-
leri ‹ngiltere’de daha iyi bir demokrasi yolunda, bir ad›m daha at›lmas›n› sa¤lad›.
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1848 DEVR‹MLER‹

1848 Devrimlerini do¤uran flartlar ve sonuçlar› nelerdir?

Avrupa’da 1815-1830 y›llar› aras›nda görülen siyasi, sosyal, ekonomik vb. geliflme-
ler, 1830 Devrimleri ile daha güçlendi. Bunun sonucu bütün Avrupa’y› etkileyecek
1848 Devrimleri ortaya ç›km›flt›r. 1848 Devrimleri, liberalizmin yan›nda ulusçuluk
ve sosyalist ak›mlar› da do¤urdu. Avrupa’da ortaya ç›kan devrimler ve devrim ha-
reketleri sonucu, burjuvazi pek çok hakka sahip olurken, halk› oluflturan di¤er s›-
n›flar aç›s›ndan pek önemli geliflmeler sa¤lanamam›flt›. Seçme ve seçilme konu-
sunda s›n›rlamalar devam etmekteydi. Özellikle Sanayi Devrimi sonras› güçlü bir
flekilde ortaya ç›kan iflçi s›n›f›n›n haklar›n› savunmak için Avrupa’da sosyalist par-
tiler kurulmaya bafllad›.

1830’dan sonra geliflen sosyalist düflüncelerin etkisi alt›nda, burjuvazi de liberal
reformlar istemeye bafllad›. Öte yandan ‹talya ve Almanya kaynakl›, ulusçuluk an-
lay›fl› temelinde, liberal istekler 1848 devrimlerini do¤urdu. ‹lk hareket Viyana
Kongresi’nin oluflturdu¤u, 22 kantonlu ‹sviçre’den geldi. Kantonlar›n ço¤unda
halk, 1830’lardan itibaren mevcut mahallî oligarflilerin yönetiminden kurtulmak,
merkezî ve demokratik bir idare kurmak için çaba harc›yordu. Liberal kantonlar,
karfl›lar›nda bulunan Katolik 7 kantondan oluflan birli¤e karfl› zafer kazand›lar.
1848’de haz›rlanan anayasa, tamamen liberal ve özgürlükçüydü. ‹sviçre’deki bu
hareket, tüm Avrupa’da liberaller ve sosyalistler taraf›ndan dikkatle izlenmiflti.

‹sviçre’deki bu hareket 1848 Devrimlerinin ilk iflareti gibi gözükürse de, Avru-
pa’y› sarsan, 1848 Devrimleri yine ilkin Fransa’da bafllad›, ihtilalin patlak vermesin-
de liberallerin ve sosyalistlerin yan› s›ra, Kral Louis Philippe’in izledi¤i politikalar da
etkili olmufltur. Az ücret, fazla çal›flma saatleri, sa¤l›ks›z ortamlarda çal›flma, kad›n
ve çocuklar›n çal›flt›r›lmas› gibi sorunlar› bulunan iflçi s›n›f›n›n, yeni bir devrim ya-
p›lmas› gerekti¤i konusundaki düflüncelerini, cumhuriyet taraftarlar› da destekle-
mekteydiler. Il›ml›lar ve liberaller de durumdan hoflnut de¤ildiler.

Kral, kendisine yönelik muhalefet artt›kça tutumunu sertlefltirerek, giderek libe-
ral görüfllerinden vazgeçmeye bafllad›. Bu çerçevede kifli ve bas›n özgürlüklerini
k›s›tlayarak, yazarlar› a¤›r cezalara çarpt›rd›. Bu durum 22 fiubat 1848 Devrimi’nin
do¤ufluna neden oldu. 24 fiubat 1848’de kral istifa etmek zorunda kald›. 21 yafl›n›
dolduran bütün Frans›zlara oy hakk› tan›nd›. 250.000 civar›ndaki seçmen say›s›, 9
milyonu aflacak flekilde geniflletildi. Bunlar gittikçe kuvvetlenen sosyalistleri tatmin
etmedi. Yeniden kar›fl›kl›klar ç›kt›. Yeni kurulan meclis, II. Cumhuriyeti ilan etti.
Aral›k 1848’de, yap›lan seçimi kazanan Louis Napolyon cumhurbaflkan› seçildi.

1848 Devrimi ve Avrupa Devletleri
Fransa’da gerçekleflen son devrim etkisini di¤er Avrupa ülkelerinde de gösterdi.
Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nda, Meternich ve sistemine karfl› halk ayak-
land›. Yeni bir meclis kuruldu. Avusturya, kanl› bir flekilde bafllayan Macar ‹htilali-
ni bast›rarak, Macaristan’› tekrar Avusturya’ya ba¤lad›.

1848 Devrimi ‹talya’da da liberal bir hareket olarak bafllam›fl ve ulusal birlik hare-
ketine dönüflmüfltür. Piyemonte Kral› Charles-Albert önderli¤inde Ocak 1848’de bafl-
lat›lan hareket, Sicilya Krall›¤›’na s›çrad›. Milano flehri de Avusturya’ya karfl› ayaklan-
d›. Piyemonte Kral› Charles-Albert, Mart 1848’de ‹talya Kral› ilan edildi. Ancak Avus-
turya’n›n ‹talya ordusunu iki kez yenilgiye u¤ratmas›yla hareket baflar›ya ulaflamad›.
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Almanya’da ise Alman birli¤ini kurmak için bafllat›lan hareket, Berlin’de halk is-
yan›na neden oldu. Alman birli¤ini sa¤lamak amac›yla kurulan meclis yeni bir ana-
yasa için çal›flmalara bafllad›. 28 Mart 1849’da kabul edilen anayasa ile Alman bir-
li¤i konusunda önemli bir ad›m at›lm›fl oldu. Fakat Avusturya’n›n bask›s› ile birli-
¤in gerçekleflmesi bir süre daha gecikecektir. 

1848 Devrimlerinin Sonuçlar›
Fransa’da önce cumhuriyet ve bir süre sonra da imparatorluk rejimi kuruldu. ‹tal-
ya, Prusya, Hollanda ve Belçika’da krallar uyruklar›na birtak›m haklar ve imtiyaz-
lar vermek zorunda kalm›fllard›r. Almanya ve ‹talya siyasal birliklerini oluflturma
yolunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Liberal yönetim anlay›fl› yan›nda ulusçu ve sos-
yalist ak›mlar Avrupa’da a¤›rl›k kazan›rken, mutlaki rejimler ya meflruti monarfliye
dönüflmüfl ya da büyük oranda y›pranm›fllard›.

Avrupa’da 1848 Devrimlerinin do¤uflunda, Amerikan-Frans›z Devrimleri ve 1830 Devrim-
lerindeki özgürlükçü ve ulusçuluk temelli siyasal yaklafl›mlar d›fl›nda, yeni bir siyasal fak-
tör olarak hangi unsur etkili olmufltur?
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Sanayi Devrimi’ni do¤uran etmenler ve yeni bir
dünyan›n oluflumundaki rolü nedir?
Tarihsel, sosyal ve ekonomik geliflmeler gibi fak-
törlerin ilk kez ‹ngiltere’de uyumlu birlikteli¤i
sonucu 17. yüzy›lda, Sanayi Devrimi’nin do¤ma-
s› mümkün olmufltur.
18. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren buhar›n bir
enerji kayna¤› olarak kullan›ma girifli, yeni bu-
lufllar›n birbirini zincirleme bir reaksiyon fleklin-
de izlemesi, teknolojik alanda büyük bir dönü-
flümü gerçeklefltirdi. Makineleflme ve fabrikalafl-
ma, sanayileflme öncesi üretim faaliyetleriyle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, ola¤anüstü büyük miktarlarda
mamul mal üretimini sa¤lad›. Üretimdeki ola¤a-
nüstü sonuçlar, ekonomik organizasyonlarda ye-
ni metotlar kullan›m›na ve uluslararas› pazarlar
için üretim gibi etkenler ise uluslararas› siyasal
iliflkilerde yap›sal bir dönüflüme yol açt›. Burju-
vazi ve iflçi s›n›flar› sanayileflme sürecini takip
eden ülkelerde, siyasal ve toplumsal yap›da be-
lirleyici ve güçlü birer s›n›f olarak ortaya ç›kt›lar.
19. yüzy›l›n ortalar›na gelindi¤inde Avrupa, 18.
yüzy›l›n ortalar›na kadar varl›¤›n› sürdüren,
Ortaça¤ kurumlar› ve toplumsal yap›lanmas›n-
dan tamamen kopmufl, farkl›laflm›flt›r. 

Amerikan Devrimi’ni haz›rlayan flartlar ve so-
nuçlar› nelerdir?
Amerika K›tas›’n›n keflfi sonras› Avrupal› sömür-
geci ülkeler, Amerika K›tas›’nda, gerek güney ve
gerekse kuzeyde koloniler oluflturdular. ‹ngiltere
kökenli göçmenlerin oluflturdu¤u 13 koloni hal-
k›, dini inançlar›n›n da etkisiyle, eflitlik ve do¤ufl-
tan özgür olduklar› gibi liberal düflüncelere sa-
hiptiler. Bu yüzden Yeni Dünyada da, buna uy-
gun bir yönetim tarz›n› oluflturmufllard›. Sahip ol-
duklar› bu anlay›fl onlarda, kurulufllar›ndan itiba-
ren, özerk devlet olma düflüncesini beslemifltir. 
Kurulufllar›ndan itibaren, 13 kolonide yaflayan
göçmen halk ile ‹ngiltere aras›nda bir vergi soru-
nundan do¤an anlaflmazl›k nedeniyle gerilim, ça-
t›flmaya dönüflmüfltür. Yaflan›lan mücadele süre-
ci, 1783’te ‹ngiltere’nin Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin ba¤›ms›zl›¤›n› kabul etmesiyle sonuçland›.
Di¤er önemli bir sonucu da Frans›z Devrimi’ni et-
kilemesidir. Frans›zlar, bir halk›n özgürlükleri ve
haklar›n› korumak için kendi kral›na karfl› gele-
rek, despotizme karfl› yap›lan mücadeleyi kazan-
d›klar›n› görmüfllerdi. 

Frans›z Devrimi’ni do¤uran nedenler, devrimin
aflamalar› ve uygarl›k tarihi aç›s›ndan önemi
nedir?
1789 Devrimi’ne kadar geleneksel olarak Fransa,
Mutlak Monarfli anlay›fl›yla yönetilmekteydi. An-
cak özellikle Frans›z düflünürleri mutlak monarfli
anlay›fl›n› tart›fl›l›r hâle getirmiflti. 18. yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan itibaren Fransa’n›n içine düfltü-
¤ü mali bunal›m, yükselen bir s›n›f olarak burju-
vazinin siyasal sistemde temsil talepleri ve eko-
nomik yaflamdaki Ortaça¤ yap›lanmalar›n›n da-
yatt›¤› s›n›rlamalardan kurtulmak istemeleri,
Fransa’da bir devrim için gerekli alt yap›y› haz›r-
lam›flt›.
Amaç Fransa’da kral›n yetkilerini s›n›rlamak ve
Frans›z halk›n›n özgürlüklerini ve haklar›n› yaz›-
l› bir belgeye geçirmekti. Kral’›n isyan kabul etti-
¤i bu hareketi bast›rmak için askeri kuvvet top-
lamas›, Paris’te gergin bir ortam do¤urmufltu.
Meclisin da¤›t›laca¤› söylentileri üzerine 13 Tem-
muz 1789’da Paris flehrinin yönetimi devrim yan-
l›lar›n›n eline geçti. Paris d›fl›ndaki pek çok kent-
te halk, asillerin flatolar›na hücum ederek flehir-
lerin yönetimini ellerine geçirdiler. Kurucu Mec-
lis son olaylar› etkisiyle, 4 A¤ustos 1789’da asil-
ler ve ruhbana ait feodal hak ve imtiyazlar›n› kal-
d›rd›. Böylece, eflitsizlik üzerine kurulu feodal
sistem ve mutlakiyetçi yönetim anlay›fl›, Fran-
sa’da ortadan kald›r›l›yordu. Kurucu Meclisin,
Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirisi’nden de esinlene-
rek 26 A¤ustos 1789 tarihli yurttafllar›n temel hak
ve özgürlüklerini belirten “‹nsan ve Yurttafl Hak-
lar› Bildirisini” yay›nlamas›, uygarl›k tarihi aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda özel bir önem arz etmektedir.
‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi’nin etkisi ve
önemi, di¤er benzer belgelerden, çok daha bü-
yük olmufl ve getirdi¤i ilkeler tüm dünyada ev-
rensel de¤erler olarak kabul edilmifltir. 1789 Fran-
s›z Devrimi’nin, do¤urdu¤u evrensel sonuçlar ne-
deniyle, Yeniça¤’› kapat›p Yak›nça¤’› bafllatt›¤›
kabul edilmektedir.

Özet
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1830 Devrimlerini haz›rlayan flartlar, 1830 Dev-
rimleri ve hareketleri Avrupa ülkelerini nas›l et-
kilemifltir?
Fransa’da ortaya ç›kan ilk k›v›lc›m bütün Avru-
pa’y› sard›. ‹lkin olaylar›n s›çrad›¤› Belçika ba¤›m-
s›z bir devlet hâline geldi. ‹spanya ve Portekizde
1834’de liberal hareketler baflar›ya ulafl›rken,
1831’de Polonya’da ve ‹talya co¤rafyas›ndaki fle-
hir devletlerinde do¤an liberal nitelikteki ayaklan-
malar, Rusya ve Avusturya taraf›ndan sert bir fle-
kilde bast›r›ld›lar. Alman prensliklerinde ortaya ç›-
kan liberal hareketler bast›r›lm›flt›. Ancak 1830
Devrimleri aç›k bir flekilde, Frans›z 1789 Devri-
minin siyasal yönetim, birey hak ve özgürlükleri,
ulusçuluk, laiklik, hukuk devleti gibi kavramla-
r›n›n ve özgürlük anlay›fl›n›n, bu uluslar›n zihin-
lerde önemli bir yer edindi¤ini göstermekteydi.

1848 Devrimlerini do¤uran flartlar ve sonuçlar›
nelerdir?
1848 Devrimi de yine Fransa’da bafllad›. Devri-
min patlak vermesinde liberaller ve sosyalistler
kadar, Kral Louis Philippe’nin izledi¤i politikalar
da etkili olmufltur. Kral, iktidar›n› burjuvaziye da-
yand›rm›flt›. Az ücret, fazla çal›flma saatleri vb. so-
runlar› bulunan iflçi s›n›f›n›n, yeni bir devrim ya-
p›lmas› gerekti¤i konusundaki düflüncelerini,
cumhuriyet taraftarlar› da paylaflmaktayd›lar. Il›m-
l›lar ve liberallerde durumdan hoflnut de¤ildiler.
Kral’›n kendisine yönelik muhalefet artt›kça tutu-
munu sertlefltirmesi, 22 fiubat 1848 Devrimi’nin
do¤ufluna neden oldu. 24 fiubat 1848’de kral isti-
fa etmek zorunda kald›. Gerek demokratik ve ge-
rekse insan haklar› bak›m›ndan II. Cumhuriyeti
ilan etti. Aral›k 1848’de, yap›lan seçimi kazanan,
Louis Napolyon cumhurbaflkan› seçildi.
Fransa’da gerçekleflen son devrim etkisini di¤er
Avrupa ülkelerinde de gösterdi. ‹talya, Prusya,
Hollanda ve Belçika’da krallar uyruklar›na bir ta-
k›m haklar ve imtiyazlar vermek zorunda kalm›fl-
lard›r. Mutlaki rejimler ya meflruti monarfliye dö-
nüflmüfl ya da büyük oranda y›pranm›fllard›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, ‹ngiltere’de Sanayi Devri-
mi’ni haz›rlayan nedenlerden de¤ildir?

a. ‹ngiltere’nin kömür ve demir gibi yeralt› kay-
naklar› bak›m›ndan zengin oluflu

b. Büyük çapl› yat›r›mlara yönelebilecek sermaye
birikiminin sa¤lanmas›

c. ‹ngiliz parlamentosunun, serbest ticaret ve giri-
flimcili¤i desteklemesi

d. ‹ngiltere’de makineleflme için ilk bulufllar› ger-
çeklefltiren e¤itimli mühendislerin say›ca artm›fl
olmas›

e. Sanayide buhar gücünün kullan›m›na yönelik
teknik geliflmeler olmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin sonuç-
lar›ndan biri de¤ildir?

a. Aile içi üretim birimlerinin art›fl›
b. Sanayi mallar›nda büyük çapl› üretim art›fllar›
c. Kentlerde nüfusun yo¤unlaflmas›
d. Yeni pazarlar elde etme yönünde, uluslararas›

rekabetin art›fl›
e. Ekonomik faaliyetlerin, uluslararas› pazarlara yö-

nelmesi ve giderek ihtisaslaflmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi, Amerikan Devrim süreci
içerisinde, fiilen önemli bir rol oynamam›flt›r?

a. George Washington
b. Thomas Jefferson 
c. Benjamin Franklin 
d. Jean-Jacques Rousseau
e. John Adams

4. Afla¤›dakilerden hangisi, 1789 Frans›z Devrimi’ne
yol açan faktörlerden biri de¤ildir?

a. Napolyon’un Fransa içersinde giderek nüfuz ka-
zanmas› 

b. Burjuvazinin güçlenmesi 
c. Amerikan Ba¤›ms›zl›k Hareketi’ne Fransa’n›n

deste¤i 
d. Fransa’n›n s›n›fsal ayr›cal›klara dayal› bir top-

lumsal yap›ya dayanmas›
e. Fransa Kral› olan XVI. Louis ile kar›s› Marie-An-

toinnette’in kiflisel harcamalar›

5. 1789 Frans›z Devrimi’ni kronolojik olarak bafllatan
olay afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kral taraf›ndan Etats Généraux (eta jenero)’un
toplanmas›

b. Burjuvazinin güçlenmesi 
c. XVI. Louis’in Paris’ten kaçma giriflimi 
d. XVIII. Louis’in tahta ç›k›fl›
e. Maliye Bakan› R. Jacques Turgot’un uygulad›¤›

mali tedbirler

6. Afla¤›dakilerden hangisi düflünceleriyle Frans›z Dev-
rimi’ne ilham veren düflünürlerden biri de¤ildir? 

a. Voltaire 
b. Montesquieu 
c. Jean-Jacques Rousseau
d. Charles Dickens 
e. Diderot

7. Afla¤›dakilerden hangisi, Frans›z “‹nsan ve Yurttafl
Haklar› Bildirisi”nde yer almaz?

a. Egemenlik ulusundur.
b. Kanunsuz suç olmaz.
c. Çocuk haklar› bak›m›ndan, çocuklar› ebeveyn-

leri temsil eder.
d. ‹nsanlar, özgür ve haklar bak›m›ndan eflit do-

¤arlar.
e. Özgürlük, baflkas›na zarar vermeyen her fleyi

yapabilme gücüdür.

8. Afla¤›dakilerden hangisi, 1789 Frans›z Devrimi’nin
yayd›¤› ve Avrupal› devletlerce tehlikeli olarak kabul
edilen düflüncelerden biri de¤ildir? 

a. Ulus egemenli¤i 
b. Sosyal devlet anlay›fl› 
c. Laiklik 
d. ‹nsan Haklar› 
e. Ulusçuluk

9. Afla¤›dakilerden hangisi, Avrupa’da gerçekleflen
1830 ve 1848 devrimlerinin sonuçlar›ndan biri de¤il-
dir?

a. Liberal ak›mlar›n güçlenmesi 
b. Sosyalist ak›mlar›n güçlenmesi 
c. Mutlak monarfli yanl›lar›n›n güçlenmesi 
d. Ulusçuluk ak›m›n›n güçlenmesi 
e. Anayasal taleplerin güçlenmesi 

10. Günümüz dünyas›n›n kabul etti¤i de¤erler aç›s›n-
dan, afla¤›dakilerden hangisinin, 19. yüzy›l öncesi Av-
rupa’s›nda var oldu¤u, söylenebilir? 

a. Siyasal, toplumsal eflitsizlik 
b. Ulus egemenli¤i
c. Eflitlik
d. ‹nsan haklar›
e. Anayasa

Kendimizi S›nayal›m
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Zaman ‹le Makine

Zaman hepimiz biliyoruz çok yeni bir bulgudur. ...Sa-
nayicili¤in bir yan-ürünüdür... Zaman bizim ac›mas›z
yöneticimizdir. Birbirini kovalayan akreple yelkovan›
sürekli izleriz. ‹zlememiz gereklidir. Yetiflilecek trenler,
bas›lacak kartlar, belirlenmifl dönemler içinde yap›lacak
görevler, bir anl›k ayr›mlarla k›r›lan rekorlar, h›z› ayar-
layan, uyulmas› gerekli makineler vard›r. Zaman›n en
küçük birimlerinin bilinci içindeyiz art›k... 
Zaman›n en çok vurguland›¤› bir baflka yer de fabrika-
d›r, bürolar›yla birlikte bir fabrika. Fabrikalar›n amac›
belirli bir zaman içersinde belirli bir say›da mal yap-
makt›r, varl›klar› buna dayan›r. Eski zanaatç› kendine
uydu¤unca çal›fl›rd›; bu nedenle de ›smarlad›klar› mal
için tüketicileri genellikle uzun süre bekletirdi... Fabri-
ka iflçisi (büroda çal›flan da gerekli de¤iflikliklerle) za-
man› küçük birimlerine de¤in bilmek zorundad›r. El-ifli
ça¤›nda ise dakikalarla saniyelerin bu denli bilincine
varma zorunlulu¤u yoktu.
Zaman bilincimiz öylesine yo¤un bir dereceye vard› ki,
yolculuklar›m›z bizi dünyada insanlar›n dakikalarla sa-
niyelerle ilgilenmedi¤i bir köfleye götürdü¤ünde çok s›-
k›nt› çekeriz. Sözgelimi Do¤u’nun zaman kavram›ndan
yoksunlu¤u, belirli yemek- zamanlar›na, düzenli tren-
saatlerine al›flm›fl bir kimseye ilk anda çok korkunç ge-
lir. Modern bir Amerikal› ya da ‹ngiliz için bekleme psi-
kolojik bir iflkencedir. Bir Hintli bofl saatleri boyun e¤e-
rek, üstelik hoflnutlukla, karfl›lar. Bir fley yapmama sa-
nat›n› yitirmemifltir o... T›pk› eski Yunanl›lara oldu¤un-
ca. Sanayi –öncesi bir dünyada yaflayan kifliler için za-
man a¤›r a¤›r, yavafl yavafl ilerler; dakikalara ald›rmaz-
lar bile, bunun için de güzel bir nedenleri vard›r, daki-
kalar›n varoldu¤u bilinci verilmemifltir onlara çünkü.
Bu da bizi aç›k bir paradoksa götürür. Zaman›n –saat-
li çal›flmakla, trenlerin kalk›fl-var›fl saatleriyle, makine-
lerdeki devimlerle ölçülen zaman›n– en küçük bölüm-
lerinin titizlikle bilincindeki sanayileflmifl insano¤lu da-
ha genifl bölümlü eski zaman bilincini büyük ölçüde
yitirmifltir. Bizim bildi¤imiz zaman yapma, makine-ya-
p›m› zamand›r. Güneflle ayla ölçülen, do¤al uzay za-
man› üstüne hemen hiç bilgimiz yok. Sanayi öncesi in-
sanlar› zaman› günlük, ayl›k, mevsimlik ölçütler içinde
düzenli gidifllerle bilirlerdi. Güneflin do¤uflu, ö¤le, gü-
neflin bat›fl›n›, dolunay ile yeniay’›, gündönümünü, ‹lk-
baharla yaz›, sonbaharla k›fl› bilirlerdi. 
Sanayileflme ile kentleflme tüm bu düzeni de¤ifltirmifltir.

Kentliler güneflin gökyüzündeki günlük devinimini far-
ketmeden, ayla y›ld›zlar› hiç görmeden yaflayabilirler.
Bizim Samanyolumuz Broadway ile Piccadilly’dir; ta-
k›m y›ld›zlar›m›z ise neon tüpleri içinde belirlenir. Mev-
sim de¤iflimleri bile kentlileri pek az etkiler. Yapma bir
evrenin, do¤a dünyas›ndan büyük ölçüde ayr›lm›fl bir
evrenin, kiflileridirler onlar. Yeni bir bilinçlenme içinde-
yiz, ancak eski bilincimize malolmufltur bu bilinçlenifl.

Kaynak: Huxley, A. (1980). Denemeler, (çev. A.
Usluata), Assos Yay›nlar›, ‹stanbul. s.116-118.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi’nin

‹ngiltere’de Do¤ufl Nedenleri” konusunu tekrar
okuyunuz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi’nin
Sonuçlar›” konusunu tekrar okuyunuz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›ms›zl›k Savafl›”
konusunu tekrar okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Frans›z Devrimi’nin
Düflünsel ve Sosyoekonomik Nedenleri”
konusunu tekrar okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devrimin Bafllang›c› ve
Geliflimi” konusunu tekrar okuyunuz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Düflünsel Nedenler
konusunu tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsan ve Yurttafl Haklar›
Bildirisi (26 A¤ustos 1789)” konusunu tekrar
okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frans›z Devrimi’nin
Avrupadaki Etkileri” konusunu tekrar okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “1830 Devrim Hareketlerinin
Sonuçlar› ve 1848 Devrimlerinin Sonuçlar›”
konular›n› tekrar okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frans›z Devrimi, 1830
Devrimleri ve 1848 Devrimleri” konular›n› tekrar
okuyunuz.

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1
Sanayi Devrimi ilk kez ‹ngiltere’de do¤mufltur. Tarihsel
olarak bir ‹ngiliz Parlamentosu’nun varl›¤›, di¤er ülke-
lere göre, ‹ngiltere’yi demokratik haklar ve geliflmeler
bak›m›ndan daha avantajl› k›lmaktayd›. Çünkü Parla-
mento kapitalist geliflimi ve serbest ticareti destekleyici
bir unsur olurken, bir ada devleti olan ‹ngiltere co¤rafi
flartlar› nedeniyle, özellikle 16. yüzy›ldan itibaren de-
nizcilik ve ticaret bak›m›ndan dünyan›n en güçlü ülke-
siydi. Denizlerdeki üstünlü¤ü onu denizafl›r› ülkelerde
sömürgeler elde etmeye yöneltmiflti. Sömürgecilik vas›-
tas›yla büyük servetlere (kapitale) sahip bir burjuva s›-
n›f› ‹ngiltere’de do¤mufltu. Öte yandan ‹ngiltere’de sa-
nayi devrimi arifesinde gerekli ifl gücünü (iflçi s›n›f›)
oluflturacak nüfus da kentlerde yo¤unlaflm›fl durum-
dayd›. Genifl ölçekli ‹ngiliz denizafl›r› ticaretinin karfl›-
laflt›¤› gerek ham madde ve gerekse mamul mal ihtiya-
c›na yönelik talep bask›s›, ‹ngiliz müteflebbisleri yeni
üretim metotlar›n› aramaya yönlendirmesi, üretimde ye-
ni teknolojik aray›fllar› ve iyilefltirmeleri sa¤lad›.
S›ra Sizde 2

Amerikan Devrimi arifesinde, koloniler daha ilk kuru-
lufllar›ndan itibaren demokratik temsil esas›na ba¤l› ya-
sama organlar›na ve yaz›l› baz› özgürlük belgelerine sa-
hiptiler. Koloniler, daha ilk kurulufl günlerinden gelen,
eflitlik-özgürlük kavramlar›n›n oluflturdu¤u demokratik
bir gelene¤e ve liberal anlay›fla yak›nd›lar. Kolonilerle
‹ngiltere aras›nda devrim sürecini bafllatan olaylar da,
demokratik yaflam›n temel unsuru olan temsil ilkesinden
do¤mufltur. Kolonicilere göre, temsil edilmeksizin ver-

gilendirme kolonilerin özgürlü¤ünü ortadan kald›rmak-
tayd›. ‹ngiliz Parlamentosu’nda, koloniler halk› seçilmifl
üyeleriyle temsil edilmedikçe, kolonilere yönelik al›nan
kararlar geçerli de¤ildi. Nitekim koloniciler temel siya-
sal yaklafl›mlar›n›, bir siyaset belgesi olan 1776 Ameri-
kan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nde “Yöneticiler, yönetme

gücünü yönetilenlerin onay›ndan al›rlar.” ifadesiyle
aç›klam›fllard›r. Uygarl›k tarihi bak›m›ndan ça¤dafl dün-
yam›z› da flekillendiren bir de¤er olarak, “Egemenli¤in

kayna¤› ulustur.” ya da baflka bir deyiflle, “Hâkimiyet

milletindir.” ifadelerinde, Amerikan Devrimi’ni baflla-
tan temel siyasal anlay›fl› bulmak mümkündür.

S›ra Sizde 3

Sanayi Devrimi sonucu, Avrupa ülkelerinde toplumlar
yeniden yap›lan›rken, kentlerde ve fabrikalarda yo¤un-
laflan iflçiler, yeni bir s›n›f olarak ortaya ç›kmaktayd›. Si-
yasal geliflmeler ve devrimler, Avrupa insan›n›n düflün-

ce yap›s›n›, özgürleflmeye ve demokratikleflmeye yöne-
lik olarak, radikal bir dönüflüme u¤ratt›. Bu demokratik
geliflmeler, bir yandan burjuvaziyi güçlendirirken, bir
yandan da oluflan iflçi s›n›f›n›n taleplerini ortaya ç›kar-
d›. Ücretler, çal›flma saatleri, daha sa¤l›kl› ortamlarda
çal›flma gibi konularda iflçilerin iyilefltirme istekleri, Av-
rupa’da sosyalist partileri do¤urdu. ‹talya, Almanya ve
Macaristan’da ulusçuluk anlay›fl› temelinde, Prusya, Hol-
landa ve Belçika’da ise vatandafllar›n›n krallar›ndan hak-
lar talepleri fleklindeki liberal istekler, Fransa ve ‹ngilte-
re de ise sosyalistlerin talepleri fleklinde bafllayan istek-
ler, 1848 devrimlerini do¤urdu. Yeni bir siyasal unsur
olarak iflçi s›n›f› do¤maktayd›.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Birinci Dünya Savafl›’n›n tarihsel kökenlerini aç›klayabilecek,
Birinci Dünya Savafl› sonunda galip devletlerin paylafl›m h›rslar›n›n, yeni bir
savafl›n tohumlar›n› nas›l att›¤›n› tart›flabilecek,
Birinci Dünya Savafl›’ndaki benzer hatalardan ders al›nmamas›n›n dünyay›
II.Dünya Savafl› sonras›nda da nas›l kutuplaflmaya götürdü¤ünü kavrayacak,
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda artan ba¤›ms›zl›k savafllar›n› ve sona eren sö-
mürge imparatorluklar›n› kavrayacak,
Küreselleflmenin nas›l ve ne flekilde ortaya ç›kt›¤›, dünyay› nereye yöneltti¤i
hakk›nda tart›flabilecek 
bilgi ve becerilere sahibi olacaks›n›z.
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I. DÜNYA SAVAfiI VE SONUÇLARI (1914-1918)

Birinci Dünya Savafl›’n›n tarihsel kökenlerini ö¤reneceksiniz.

Birinci Dünya Savafl›, 19. yüzy›lda ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda meydana gelen olay
ve geliflmelerin bir sonucudur. Özellikle 1871-1914 devresi, art›k Frans›z ‹htilali’nin
etkilerinin geride kald›¤› ve Avrupa’da diplomatik iliflkilerin, bu iliflkiler içerisinde-
ki mücadele ve çat›flmalar›n a¤›rl›k kazand›¤› bir aflamad›r. Dönemin bu niteli¤in-
de ‹talyan ve Alman ulusal birliklerinin kurulmas›, fakat özellikle ve birinci planda
Alman ‹mparatorlu¤u’nun bir kuvvet olarak sivrilmesi bafll›ca rolü oynam›flt›r. Dip-
lomatik iliflkilerin bu yeni yap›s› ve bu yap› içindeki geliflmeler, sömürgecilik mü-
cadelelerinin de eklenmesiyle 1914 y›l›nda genel bir savafl ortam›n› haz›rlam›flt›r.

Birinci Dünya Savafl›’n›n özel nedenleri aras›nda yer alan ve Rusya ile Avusturya-Macaris-
tan’› karfl› karfl›ya getiren temel sebep nedir?

20. Yüzy›ldan 21. Yüzy›la:
Savafllar, Bar›fl ve

Küreselleflme Dönemi

1
A M A Ç
N

Savafl›n Nedenleri

a. Genel Nedenler

1. Frans›z Devrimi’nin yayd›¤› milliyetçilik düflüncesi,

2. Ba¤›ms›zl›k isyanlar›n›n artmas›,

3. Devletler aras› bloklaflma,

4. Ham madde ve pazar aray›fl›,

5. Silahlanma yar›fl›n›n h›zlanmas›,

6. Sömürgecilik

b. Özel Nedenler

1. Almanya ve ‹ngiltere aras›nda ham madde ve pazar aray›fl›ndan kaynaklanan rekabet,

2. Fransa’n›n 1871 Sedan Savafl›’nda Almanya’ya kapt›rd›¤› Alsas Loren’i geri almak iste-

mesi,

3. Balkanlar’da Avusturya ve Rusya’n›n emperyalist emellerinin çat›flmas›,

4. ‹talya’n›n Akdeniz’e egemen olma arzusu,

5. Rusya’n›n tarihî emellerine ulaflmak istemesi (Bo¤azlar-Panslavizm),

6. Uzak Do¤u ve Afrika sömürgelerinde yaflanan rekabet,

7. Avusturya-Macaristan Veliahd› Ferdinand’›n Saraybosna’da öldürülmesi.
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Savafl›n Bafllamas› ve Geliflmeler
Avrupa’da üçlü ittifak ve üçlü itilaf bloklar›n›n kurulmas›ndan sonra özellikle 20.
yy. bafllar›ndan itibaren, bloklar aras›nda birbirlerine karfl› savafl haz›rl›klar› sür-
mekteydi. Fakat kurulan denge, savafl› önlüyordu. Ancak, dünya genelinde payla-
fl›m süreci gelifltikçe denge bozulmaya bafllad›. Bu bak›mdan küçük bir olay bü-
yük bir savafla neden olabilecekti. Bu olay Saray-Bosna’da patlak verdi.

Balkanlar’da genifllemek isteyen Avusturya, ayn› bölgede ayn› amaçlarla hare-
ket eden S›rbistan’a gücünü göstermek üzere, 1914 y›l› Haziran ay› sonlar›nda Bos-
na’da bir manevra yapmaya yöneldi. Buna kat›lmak üzere Avusturya Veliahd› Ar-
flidük Ferdinand Saray-Bosna’ya gelmiflti. Ancak Veliaht ve kar›s› 28 Haziran 1914
günü Princip ad›nda bir S›rpl› taraf›ndan öldürüldü. Bu da Birinci Dünya Savafl›’na
yol açan olaylar›n bafllang›c› oldu.

Bu olaydan yararlan›p S›rbistan’› Balkanlar’da etkisiz duruma getirmek isteyen
Avusturya, Rusya’n›n S›rbistan’› destekleyece¤ini göz önünde bulundurarak Al-
manya’dan destek ald› ve ordusunu savafla haz›rlad›. Suikast olay›ndan bir ay son-
ra 23 Temmuz 1914’te S›rbistan’a 48 saatlik bir ültimatom vererek çok a¤›r istekler-
de bulundu. Baz› isteklerinin reddedilmesi üzerine 28 Temmuz 1914’te S›rbistan’a
savafl ilan etti ve Belgrat’› bombalamaya bafllad›. Avusturya’n›n bu davran›fl› Rus-
ya’y› seferber duruma getirdi. Buna karfl›l›k Almanya, Avusturya’n›n yan›nda yer
ald›. Arkas›ndan Almanya 3 A¤ustos 1914’te Fransa’ya, 4 A¤ustos 1914’te Belçi-
ka’ya sald›rd›. Geliflen olaylar üzerine ‹ngiltere, müttefiki Fransa’n›n yan›nda yer
alarak 4 A¤ustosta Almanya’ya savafl ilan etti. Avusturya ise 6 A¤ustosta Rusya’ya
savafl ilan etti. Uzak Do¤u’ya bak›ld›¤›nda ise Japonya 23 A¤ustos 1914’te Alman-
ya’ya savafl ilan ederek, bölgedeki Alman sömürgelerini ele geçirip Kas›m 1914’te
savafltan ayr›ld›.

Osmanl› Devleti’nin Savafla Girifli
Osmanl› Devleti, özellikle 19. yy. sonu ile 20. yy. bafl›nda bir dizi savafllarla, bar›fl
antlaflmalar›yla ciddi anlamda toprak kayb›na u¤ram›flt›. Avrupa’n›n akl› esas ala-
rak bilimde, sanatta, teknikte ilerlemesi, Osmanl›’n›n bu geliflmelere kay›ts›z kal-
mas›, devleti Avrupa karfl›s›nda “Hasta Adam” konumuna getirmiflti. Tüm bunlara
ilaveten ayr›ca Türkleri Avrupa’dan ve Anadolu’dan sürüp ç›karmak diye özetleye-
ce¤imiz “Do¤u Sorunu” da eklenince Osmanl› sonun bafllang›c›na gelmiflti.

II. Meflrutiyet’in ilan› (23 Temmuz 1908) sonras›nda yap›lmaya çal›fl›lan yenilefl-
me hareketlerinin (idari-askerî) tam olarak gerçekleflmemifl olmas›, dünya savafl›-
n›n ön günlerinde Osmanl›’y›, oluflan bloklara yanaflmaya itti. K›smen bloklaflan
dünyada yaln›z kalma korkusu, biraz da yüzy›l bafl›ndan beri kaybedilen toprakla-
r› tekrar kazanma arzusu ile Osmanl› Devleti kendini Almanya’n›n yan›nda bulu-
verdi (2 A¤ustos 1914 Osmanl›-Alman ‹ttifak›). ‹ttifak›n hemen sonras› genel sefer-
berlik ilan edilerek ordu haz›r duruma getirilmeye çal›fl›ld›. Bu arada devlet, taraf-
s›zl›¤›n› ilan etti ve Meclis-i Mebusan da¤›t›ld›.
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Birinci Dünya Savafl›’nda Osmanl› Devleti’nin savaflt›¤› ana cepheleri s›ralay›n›z.

Osmanl› Devleti Birinci Dünya Savafl›’na girdi¤inde topraklar›n›n geniflli¤i
1.700.000 kilometre kare olup, s›n›rlar›n›n uzunlu¤u 12.000 km’yi buluyordu. Nü-
fusu ise 1914 say›m›ndaki baz› eksikliklere ra¤men 22-23 milyon tahmin edilmek-
teydi. 1914 y›l›nda iki Alman (Goeben-Breslav) gemisinin Bo¤azlara s›¤›nmas› ve
sat›n al›nd›¤› ilan edilen bu gemilerin Karadeniz’de Rusya’n›n sahillerini bombala-
mas› üzerine Osmanl› fiilen savafl›n içine girdi.

Osmanl› Devleti savafl süresince Çanakkale Cephesi hariç, di¤er cephelerin
hiçbirinde baflar› sa¤layamad› ve Bulgaristan’›n ard›ndan ateflkes imzalayarak sa-
vafltan çekildi (30 Ekim 1918 Mondros Ateflkes Antlaflmas›). Osmanl›’y› di¤er müt-
tefikleri izledi.

Avrupa Cephelerinde Durum
Almanya, çevresindeki iki büyük devlete (Rusya ve Fransa) ayn› anda savafl açm›fl-
t›. Her gün 10 km ilerlemeyi öngören Alman planlar›na göre her fley haz›rd›. Ta-
rihte ilk defa stratejik bir konuma sahip olan tren yollar›n›n yard›m› ile h›zl› ve ha-
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Osmanl› Devleti’nin Savaflt›¤› Cepheler

Taarruz Cepheleri Savunma Cepheleri

ANA

CEPHELER

1 - Kafkas (Do¤u) Cephesi 3 - Çanakkale

2 - Kanal (Süveyfl) Cephesi 4 - Irak

YAN

CEPHELER

5 - Suriye-Filistin

6 - Hicaz-Yemen

S›n›rlar›m›z D›fl›nda
Müttefiklerimiz için Kuvvet

Gönderilen Cepheler

7 - Galiçya

8 - Romanya

9 - Makedonya
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reketli bir savafl bekleniyordu. Ateflli ç›k›fllar›n ard›ndan birkaç hafta sonunda, Al-
manlar Paris’in kuzeyinde Marne’da, Ruslar Do¤u Prusya’da Tannenberg’de durdu-
ruldu. Tahmin edilmeyen bir siper savafl› bafllamak üzereydi. Fakat bu defa savafl
Kuzey Denizi’nden, ‹sviçre s›n›r›na kadar, Balt›k’tan Karpatlar’a kadar milyonlarca
insan›n savaflt›¤› kilometrelerce alana yay›ld›. Avrupa cephesinde üç sene boyun-
ca 10 km’den fazla ilerlenemedi. Bu 10 km’lik alan içerisinde 4 milyondan fazla
genç hayat›n› kaybetti.

Savafl›n uzun sürmesi onun genifl bir co¤rafyaya yay›lmas›na neden oldu. Sa-
vaflanlar yönünden dolays›z olarak 3 k›taya, fakat dominyonlar ve sömürgeler
aç›s›ndan da dolayl› olarak 5 k›taya yay›ld›. Avrupa’da ‹spanya, ‹sviçre ve ‹skandi-
nav ülkeleri d›fl›nda 14 devlet bu savafl›n içinde yer ald›. Asya’dan Japonya, Ame-
rika K›tas›’ndan ABD eylemli olarak buna kat›l›rken, Afrika’daki sömürgelerle
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ‹ngiliz dominyonlar› da kendilerini bu savafl›n d›-
fl›nda tutamad›.

Savafl Sonunda ‹mzalanan Ateflkes ve Bar›fl Antlaflmalar›

Genel De¤erlendirme
1. 28 Temmuz 1914’te bafllayan Dünya Savafl› 11 Kas›m 1918’e kadar 4 y›l 3 ay 14

gün sürdü. Bu hâliyle dönemi itibar›yla tarihin kesintisiz en uzun savafl›yd›.
2. Bafllang›çta 3 k›taya, daha sonra getirilen askerler aç›s›ndan 5 k›taya yay›ld›.
3. Nüfuslar›n›n toplam› 1.170.735.000’ i bulan ülkelerden, 66.058.810 kiflilik ordu-

lar karfl› karfl›ya geldi [22.850.000 Ba¤laflma (‹ttifak), 43.188.810 Anlaflma (‹tilaf)].
4. Savafltaki insan kay›plar›, 17 milyona yak›n› Ba¤laflma, 22 milyonu Anlaflma

devletlerine ait olmak üzere 39 milyonu aflt›.
5. Yap›lan hesaplara göre 4 y›l boyunca toplam savafl harcamalar› Ba¤lafl›klar›n

60, Anlaflma devletlerininki 125 milyar dolar› aflm›fl olup, toplam› 186 milyar
dolara ulaflmaktayd›.

6. Bu savafl içerisinde Osmanl› Devleti’nin savafl giderleri de 1.430.000.000 dolar
olarak hesaplanmaktayd›.

7. Dünya Savafl›’n›n en önemli özelliklerinden biri de baz› yeni silahlar›n bu sa-
vaflta ilk kez kullan›lmas›yd›. Bunlar aras›nda baflta uçak olmak üzere en etkili
z›rhl› araç tank, denizalt› ve zehirli gazlar vard›.
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Devlet Ad›
Ateflkes Ad›

ve Tarihi
Bar›fl Antlaflmas›

ve Tarihi

Bulgaristan
Selanik

28 Eylül 1918
Nöyyi

27 Kas›m 1919

Osmanl› ‹mparatorlu¤u
Mondros

30 Ekim 1918
Sevr

10 A¤ustos 1920

Avusturya-Macaristan
‹mparatorlu¤u

(Macaristan) Belgrat
3 Kas›m 1918

Triyanon
4 Haziran 1920

(Avusturya) Willaquiste
4 Kas›m 1918

Sen Jermen
10 Eylül 1919

Almanya
Redhondes

11 Kas›m 1918
Versay

28 Haziran 1919

Dominyon: Eskiden Britanya
‹mparatorlu¤u’na ya da
Commonwealth ‘e ba¤l›
ülkeleri belirten terim. Bu
devletler Kanada, Yeni
Zelanda, Avustralya, Güney
Afrika Birli¤i, ‹rlanda ve
Newfoundland’d›r. Bunlar
yasal aç›dan özerk olmakla
ve d›fl ifllerinin yönetimini
kendileri üstlenmekle
birlikte, Büyük Britanya
imparatorunu hükümdar
olarak kabul ediyorlard›.
Dominyon teriminin yerine
1947’den sonra,
“Commonwealth üyesi” ya
da “Comnonwealth devleti”
terimi kullan›lmaya
baflland›.



8. Rusya’da Bolflevik Devrimi gerçekleflti. ‹ktidara geçen Bolfleviklerin ilk ifli 3
Mart 1918’ de Rusya ile ona karfl› savaflan devletler (Avusturya-Macaristan, Al-
manya, Osmanl› Devleti, Bulgaristan) aras›nda Brest-Litovsk Antlaflmas›’n› im-
zalamak oldu. Bu arada yeni yönetim, savafl içerisinde Anlaflma Devletleri ara-
s›nda yap›lan Anadolu’yu paylafl›m planlar›n› (Gizli Anlaflmalar) da aç›¤› vurdu.

‹flgallere Karfl› Tepkiler ve Türk Kurtulufl Savafl›
Osmanl› Devleti’nin Mondros Ateflkesi’ni imzalamas›ndan hemen sonra kimi za-
man Ateflkes’in farkl› yorumlanabilecek üstü kapal› maddelerinden yararlan›larak,
kimi zaman da Ateflkes hükümlerine ayk›r› olarak Anadolu ‹tilaf Devletleri taraf›n-
dan iflgale baflland›. Osmanl› Padiflah› ve yöneticileri bu durum karfl›s›nda sessiz
kal›p taç ve taht›n› koruma derdine düflmüfl, Anadolu’yu/halk›n› yüzüstü b›rakm›fl-
t›. Hatta iflgallere direnifl hareketlerini isyanc›l›kla suçlam›flt›. ‹tilaf Devletleriyle ifl-
birli¤i içerisinde olan Osmanl› yönetimi ve onun Anadolu’daki temsilcilerinin tav-
r› Türk halk›n› ve bu halk›n önderi Mustafa Kemal’i y›ld›rmad›.

Kurtulufl Savafl› bafllarken hemen her olgu ve olanak de¤erlendirilmifl ve “üç”
temel saptama yap›lm›flt›:

1. Türk toplumu tarihsel, sosyal ve kültürel yap›s› gere¤i yabanc› iflgale
karfl›d›r ve ba¤›ms›z yaflama gelene¤ine sahiptir, Türk halk›na güven
esast›r.
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Dünya Savafl›’nda ‹mzalanan Gizli Anlaflmalar

‹stanbul Anlaflmas› 18 Mart -10 Nisan 1915

Taraflar: ‹ngiltere, Fransa, Rusya

Paylafl›lmas› Tasarlanan Alan: ‹stanbul ve Çanakkale Bo¤azlar› ve çevresi savafltan sonra

Rusya’ya verilecek.

Londra Anlaflmas› 26 Nisan 1915

Taraflar: ‹ngiltere, Fransa, Rusya ve ‹talya

Amaç: ‹talya’y› kendi yanlar›na çekebilmek

Anlaflmaya göre, ‹talyan iflgalinde olan Rodos ve 12 Ada ile Bingazi ve Derne (Trablusgarb)’de-

ki Osmanl› haklar› ‹talya’ya geçiyor, ayr›ca Anadolu Asya’s› paylafl›ld›¤›nda Antalya ve çevresi

‹talyanlara vadediliyordu.

Sykes-Picot Anlaflmas› (26 Nisan 1916)

Taraflar: ‹ngiltere, Fransa, Rusya

Amaç: Orta Do¤u ve Do¤u Anadolu/Karadeniz’in paylafl›m›

Buna göre paylafl›m flu flekilde idi:

Rusya; Van, Erzurum illeri ile Trabzon ve Bitlis’in do¤u bölümleri, ayr›ca Sivas, Harput (Elaz›¤)

ve Diyarbak›r illerinin bir k›sm›n›,

Fransa; Adana, Beyrut, Alada¤, Kayseri, Akda¤, Y›ld›zda¤, Zara, E¤in aras›nda kalan topraklar›n

tamam› ile, fiam, Sivas, Halep, Harput ve Diyarbak›r illerinin bir k›sm›n› alacakt›.

‹ngiltere’ye ise Ba¤dat ve Basra illerini içeren Güney Irak verilecekti.

St. Jean de Maurienne Anlaflmas› ( 19-21 Nisan 1917)

Taraflar: ‹ngiltere, Fransa, Rusya ile ‹talya

Amaç: ‹talya’n›n Anadolu Asyas› üzerindeki haklar›n›n belirlenmesini sa¤lamaya çal›flmas›.

Anlaflmaya göre Antalya, Konya, Ayd›n, ‹zmir ve kuzeyi ‹talya’ya b›rak›l›yordu.



2. Rus Devrimi, ulusal kurtulufl savafllar› için önemli bir güç yaratm›flt›r. Bu
güçle gerçeklefltirilecek dayan›flma “Türk Kurtulufl Savafl›” na önemli katk›
sa¤layacakt›r.

3. Büyük devletler dört y›ll›k Dünya Savafl›’ndan sonra savaflacak durumda de-
¤ildirler, bu nedenle Anadolu’nun içlerine uzanarak bir silahl› çat›flmay› gö-
ze alamazlar.

Bilindi¤i gibi Türk Devrimi’nin önderi ve kuramc›s› tek bafl›na Mustafa Ke-
mal’dir. O, toplumsal bilinç ve kararl›l›k aç›s›ndan en yak›n çevresinden çok
ilerideydi. Bu nedenle Türk Devrimi’nin kuramsal ve eylemsel stratejisi onun tara-
f›ndan belirlendi ve uyguland›. Ona göre Türkler Anadolu’daki yaflam sürelerinin
tümünde, yaflad›klar› topraklar›n egemeni olmufllard›. Tutsakl›k dönemleri yoktu.
Kurduklar› askerî devlet yap›lar›yla ak›nc› bir gelene¤i sürdürmüfllerdi, 300 y›ll›k
gerileme ve duraklama dönemlerinde birçok kez yenilmifller, toprak yitirmifller,
ancak boyunduruk alt›na girmemifllerdi.

Halk›n› çok iyi tan›yan Mustafa Kemal, Kongreler yoluyla örgütlenen halk› Si-
vas Kongresi (4 -11 Eylül 1919)’nde bir araya getirip, ‹stanbul’un iflgali sonras›nda
Ankara’da aç›lan yeni Meclis (23 Nisan 1920)’te tek çat› alt›nda birlefltirdi.

Mustafa Kemal’in baflkanl›¤›ndaki Büyük Millet Meclisi ile önderin izindeki
Anadolu halk› emperyalizme ve onun ifl birlikçilerine karfl› mücadele verirken; Sa-
ray ve hükümeti Türk ulusunun yok olufl belgesini çekinmeden imzalad› (10 A¤us-
tos 1920 Sevr Antlaflmas›).

TBMM ve Hükümeti bu anlaflmay› reddetti¤i gibi onu imzalayanlar› da “vatan
haini” sayd›. Bunun üzerine ‹tilaf Devletleri Ankara’ya Sevr’i kabul ettirebilmek için
var güçleriyle iflgalleri geniflletmeye çal›flt›. TBMM Hükümeti’nin ise Milis Kuvvetler-
le düzenli orduya karfl› bir baflar› kazan›lamayaca¤›n› görmesi ve flartlar›n da alg›lan-
mas› üzerine düzenli orduya geçildi. Kurtulufl Savafl›’nda, Bat› Cephesi’nde yap›lan
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baflar›l› savafllar üzerine zafere ulafl›ld›. ‹tilaf Devletleri ateflkes istedi. Mudanya’da
yap›lan görüflmeler sonunda var›lan anlaflma ile savafl›n askerî yönü kapand› (Mu-
danya Ateflkes Antlaflmas› 11 Ekim 1922). S›ra bar›fl görüflmelerine gelmiflti. Mustafa
Kemal bu görüflmelerin ‹zmir’de yap›lmas›n› istemekteydi. Ancak belirlenen yer ‹s-
viçre’nin Lozan kentiydi. 20 Kas›m 1922 - 4 fiubat 1923 tarihleri aras›nda gerçekle-
flen konferans›n I. bölümü bat›l› devletlerin emperyalist istekleri nedeniyle sonuçsuz
kald›. Mustafa Kemal’in Anadolu’daki kararl› at›l›mlar› ile 23 Nisan 1923’te yeniden
toplan›ld›. Lozan’›n uzun süren sinir bozucu görüflmeleri tam anlam›yla diplomatik
bir taktik savafl›yd›. Kurtulufl Savafl›’n›n Türkiye aç›s›ndan kazan›mlar›, görüflmeler-
le en aza indirilmek isteniyor, gözda¤› dahil her yol deneniyordu. Her iki taraf da
birbirinin dayanma s›n›r›n› ve kararl›l›¤›n› anlamaya çal›fl›yordu. En küçük bilginin
bile önem kazand›¤› bu ortamda, Türk heyetinin Ankara ile Yunanistan ba¤lant›l›
olarak yapt›¤› görüflmelerinin tümü ‹ngilizlerce biliniyordu. Mustafa Kemal de bu
olas›l›¤› biliyor ve haberleflmesini ona göre yap›yordu. Böylece Lozan görüflmelerin-
de, yaln›z diplomaside de¤il, iletiflimde de taktik savafl› verilmiflti. Nisan ay›nda bafl-
layan II. toplant› 24 Temmuz 1923’te anlaflmayla sona erdi. 

Lozan’dan kalan birtak›m sorunlar da daha sonra ikili anlaflmalarla ekonomik,
siyasi, hukuki ba¤›ms›zl›k çerçevesinde giderilmeye çal›fl›ld›. Cumhuriyetin ilan›y-
la bafllat›lan toplumsal ilerleme ve ça¤dafllaflma mücadelesi, yokluklar ve yoksun-
luklar ile sürdürüldü. Bu, o insanlar için s›radan bir ekonomik kalk›nma hareketi
de¤ildi; vaktiyle ça¤dafl zamana yetiflemeyip geride kalm›fl olan Türklerin bunu ya-
kalama hamlesiyle, tüm ulusça giriflilen, devrimci bir baflkald›r›yd›. De¤eri bundan
ötürü büyüktü. Cumhuriyeti kuranlar, onu yaflat›p gelifltirmeye de sahip ç›km›fllar-
d›. Bu bir uygarl›k özlemiydi. Yusuf Hikmet Bayur’un 1939’da yapt›¤› de¤erlendir-
meye göre; Cumhuriyet’in 15 y›lda baflard›klar›, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bü-
yüklük devrinde” gerçeklefltirdi¤i zaferlerden daha büyüktü. Bu yönüyle Türk
Devrimi, dünyan›n emperyalist devletler taraf›ndan paylafl›ld›¤› ve aralar›ndaki pa-
zar çat›flmalar›n›n aral›ks›z sürdü¤ü bir ortamda, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n korunarak
nas›l kalk›n›laca¤›n› gösteren ilk uygulama oldu.

Sevr Antlaflmas› sizce hangi planlar›n uygulamaya konulmas›d›r?

I. DÜNYA SAVAfiI SONRASI GEL‹fiMELER

Birinci Dünya Savafl› sonunda galip devletlerin paylafl›m h›rslar›-
n›n, yeni bir savafl›n tohumlar›n› nas›l att›¤›n› ö¤reneceksiniz.

Birinci Dünya Savafl›’ndan galibiyetle ç›kanlar, sürekli bir bar›fl sa¤layacak konfe-
rans›n Paris’te toplanmas›n› kararlaflt›rm›fllard›. Bu konferansa Ba¤lafl›k Devletlere
karfl› savaflm›fl ya da onlara savafl ilan etmifl olan 32 devleti ça¤›rm›fllard›. Ancak
söz konusu devletleri üç gruba ay›rm›fllar, böylece befl büyük devlet yetkiyi kendi
ellerinde toplam›fllard›: ABD, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Japonya. Bu devletlerin
baflbakan ve d›fliflleri bakanlar›ndan oluflan Onlar Konseyi, en yetkili kurul kabul
edilmiflti. Ayr›ca kimi sorunlarda Japonya’n›n d›fl›nda öteki devletlerin kat›ld›¤›
Dörtler Konseyi öngörülmüfltü. Bafl gösteren anlaflmazl›k yüzünden ‹talya bir ara
konferanstan çekilince de ABD Baflkan› Wilson ile ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd George
ve Fransa Baflbakan› Clamenceau dünya bar›fl› ad›na kararlar almaktan çekinme-
mifller, böylece Üç Büyükler denen güç oda¤›n› oluflturmufllard›.
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Paris Bar›fl Konferans›, Frans›zlar›n gururunu okflamak için Bismarck’›n Alman
‹mparatorlu¤u’nu ilan ediflinin y›l dönümünde 18 Ocak 1919’da aç›ld›. Konferansa,
yenilen ülke temsilcileri ça¤r›lmad›. Konferans sonunda Almanya temsilcisi ça¤r›la-
rak antlaflmay› imzalamas› emredildi. Paris’in banliyösü Versay’da imzalanan anlafl-
maya göre Almanya bir daha kendine gelemeyecek flekilde cezaland›r›l›yordu. 

Yenilen di¤er ülkeler de benzer antlaflmalar› imzalamak zorunda b›rak›ld›. Os-
manl› Devleti ile yap›lacak anlaflma konusunda, devletler paylafl›m planlar›nda an-
laflamad›¤›ndan, Londra, San Remo ve Spa’da ayr› konferanslar düzenlendi. Niha-
yet yine Paris’in Sevr kasabas›nda 10 A¤ustos 1920’de Osmanl› temsilcileri (Hadi
Pafla, Reflat Halis, R›za Tevfik - 433 Madde) taraf›ndan Sevr Antlaflmas› imzaland›.

Fakat M. Kemal Atatürk önderli¤indeki Ulusal Mücadelenin baflar›ya ulaflmas›y-
la ölü do¤mufl bir antlaflma oldu. Saltanat’›n kald›r›lmas›, Cumhuriyet’in ilan› ve Lo-
zan Antlaflmas›’yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ba¤›ms›z ve eflit koflullarda dünya-
daki yerini ald›.

Birinci Dünya Savafl› sonras› Osmanl› Devletinin imzalad›¤› bar›fl antlaflmas› hangi süreç-
ten geçerek imzalanm›flt›r?

1919 Bar›fl Konferans›’n›n sonuçlar› flu flekilde özetlenebilir:
1. Avrupa’da yedi yeni devlet yarat›ld›: Çekoslovakya, Yugoslavya, Finlandiya,

Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya.
2. Wilson’un “halklar›n kendi kaderini tayin hakk›” (self-determination) ilkesi

benimsenmifl gözüküldü. Ancak s›n›rlar, egemen devletlerin belirledi¤i fle-
kilde gerçekleflti. Ama yine de Avrupa’da milliyetçi ak›mlar›n güçlenmesine
zemin haz›rlad›. Self-determination ilkesinin pek çok farkl› dili konuflan Do-
¤u Avrupa’da uygulanmas›n›n güçlü¤ü anlafl›ld›.

3. Fransa’n›n ›srarlar› üzerine Almanya’n›n a¤›r biçimde cezaland›r›lmas› Al-
man halk›nda olumsuz tepkilere yol açt› ve Hitler’in iktidara gelmesinin alt
yap›s›n› oluflturdu. 

4. ABD Kongresi Versay Antlaflmas›’n› onaylamad›. Asl›nda, Amerikan Kongre-
si “inziva politikas›”na baflka deyiflle Avrupa’n›n iç ifllerine kar›flmama ilke-
sine geri dönmek niyetindeydi.

5. ABD’nin bu tutumu, Fransa’y› tedirgin etti ve bu nedenle Almanya’y› izole
etmek için onun komflular› ile ittifak antlaflmalar› yapmaya bafllad›.

6. Versay anlaflmas›n›n onaylanmamas›, kurulufl fikri Wilson’a ait olan Milletler
Cemiyetini zay›flatt›.

ABD Baflkan› Wilson ve Milletler Cemiyeti
1913’te ABD’nin 28. Baflkan› olan Woodrow Wilson, Dünya Savafl›’na kadar Mon-
roe Doktrini ve Aç›k Kap› ‹lkesi ad› verilen iki ana ilkeyi d›fl politika esas› olarak
belirledi. Birincisi ile Avrupa devletlerini k›tadan uzak tutmaya çal›fl›rken, di¤eriy-
le de Amerika’n›n d›fla aç›l›m› sa¤lanmak istenmekteydi. Bu nedenlerle de bafllan-
g›çta Amerika’y› savafltan uzak tutmaya çal›flt›. Ancak, Alman denizalt›lar›n›n Ame-
rikan ticaret gemilerini 1915 ve 1917’de torpillemeleri üzerine Wilson’un Alman-
ya’ya savafl ilan iste¤i, 50 red oyuna karfl› 373 oyla kabul edildi. Çünkü Alman-
ya’n›n Orta Do¤u, Afrika ve Uzak Do¤u’da önemli ölçüde nüfuz sahibi olmas›,
ABD’nin Aç›k Kap› ‹lkesi’ne büyük darbe vuruyordu. Özellikle Atlantik’te dolaflan
Alman denizalt›lar› Amerikan ticaret gemilerine sald›r›nca, denizlerdeki serbest do-
lafl›m önlenmifl, Amerikan ekonomisi zarar görmüfltü.
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ABD’nin savafla girdi¤i süreçte ‹ngiltere ve Fransa da bar›fl flartlar› ile ilgili gö-
rüfller ileri sürmekteydi. Bu nedenle Wilson, Fransa ve ‹ngiltere’nin bar›fl koflulla-
r›n› kendi ç›karlar› lehine belirlemelerinden çekiniyordu. Bu ortamda, Albay Hou-
se’dan bar›fl koflullar›n›n belirlenmesi s›ras›nda ABD ulusal ç›karlar›n› temsil ede-
cek esaslar›n saptanmas› için bir kurul oluflturulmas›n› ve bir memorandum haz›r-
lanmas›n› istedi.

The City College Baflkan› S.E. Mezes ve gazeteci Walter Lippmann’›n içinde bu-
lundu¤u kurulun 22 Aral›k 1917, 2 Ocak 1918 ve 4 Ocak 1918’de yay›nlad›¤› ra-
porlar Wilson ilkelerini oluflturdu. Bar›fl koflullar› konusunda ‹tilaf Devletleri ile
Amerika aras›ndaki temel fark fluydu: Biri Türkiye’nin tamamen haritadan silinme-
sini planlarken di¤eri parçalara ayr›lm›fl (Ermenistan, Suriye, Mezopotamya), ancak
varl›¤›n› sürdüren bir yap›y› tercih ediyordu. Çünkü ABD’nin bölgede oldukça çok
say›da vatandafl› ve misyoner okullar› bulunmaktayd›. 

Yap›lan tüm bu çal›flmalardan sonra ABD baflkan›, 8 Ocak 1918’de kendi ad›y-
la an›lan ilkelerini ilan etti. Bu ilkelerin 14. maddesi flöyleydi: “Küçük-büyük dev-
letlere karfl›l›kl› olarak siyasi ba¤›ms›zl›k ve arazi bütünlü¤ü sa¤lamak maksad›yla
özel anlaflmalarla bir Genel Milletler Cemiyeti teflkil olunmal›d›r.” Böylece kurulufl
fikri ABD Baflkan› Wilson’dan kaynaklanan Cemiyet, 18 Ocak 1919 Paris Bar›fl
Konferans›’nda görüflülmüfl ve nihayet dünya bar›fl›n›n kal›c› k›l›nmas›, anlaflmaz-
l›klar›n bar›fl yoluyla çözülmesi, büyük devletlerin oldu¤u kadar küçük devletlerin
de ba¤›ms›zl›¤›na ve toprak bütünlü¤üne sayg› gösterilmesini sa¤lamak, adalete
dayal› yeni bir dünya düzeni kurmak vb. amaçlarla 8 Ocak 1920’de ‹sviçre’nin Ce-
nevre kentinde kuruldu.

Ancak Wilson’un bir dünya örgütü olarak düflündü¤ü Milletler Cemiyeti, Wil-
son’un seçim yenilgisi ve yeni baflkan Harding’in, Avrupa politikas›ndan uzak dur-
ma ilkesini benimsemesiyle kuruluflu, ABD boyutundan yoksun b›rakt›. Di¤er ka-
nat güç Sovyetler Birli¤i, zaten kuruluflun d›fl›nda b›rak›ld›¤›ndan Milletler Cemiye-
ti, Avrupa içinde güvenlik sistemi kurmay› amaçlayan iki Avrupa devletinin (‹ngil-
tere-Fransa) elinde kald›. Özetle kurulufltaki düflünce ve amaçlar›n aksine Milletler
Cemiyeti bir Avrupa örgütü olmaktan kurtulamad›. 

En güçlü devletlerin yer almad›klar›, alanlar›n ise Milletler Cemiyetinin amac›
konusunda görüfl birli¤ine varamad›klar› (‹ngiltere-Fransa) bu kurulufl, daha do¤u-
flunda sakatlanm›flt›. ‹flleyiflte de kurulufl amac›na uygun hareket etmedi. ‹çerisin-
de yer alan emperyal devletlerin söz sahibi oldu¤u, güçsüz devletlerin hakk›n›n
yenildi¤i bir ortam olufltu. Örne¤in 400 y›ll›k Osmanl› vilayeti olmas›na ve yafla-
yanlar›n büyük ço¤unlu¤unu Türklerin oluflturmas›na ra¤men, ‹ngiltere’nin lehine
kararlar verilerek Musul ‹ngiliz egemenli¤ine b›rak›ld›.

Görüldü¤ü gibi Milletler Cemiyeti pek çok eksi¤i, sak›ncay› beraberinde getir-
mekteydi ve müttefiklerin elinde yeni bir tip emperyalizm olan manda sistemi’ni
geniflletmek amac›yla kullan›l›yordu. Böylece Wilson ilkelerine karfl› gelinmeden
emperyalist amaçlara bir k›l›f bulunmufltur. Savafltan sonra kendi kendini idare
edemeyecek ülkelere bir “vesayeti vekil” tayin edilecekti. Bu, sömürgecili¤in I.
Dünya Savafl› sonras›n›n ad de¤ifltirmifl flekli idi.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve lideri Mustafa Kemal’in o dönem-
de izledi¤i “tam ba¤›ms›zl›kç›” politika sayesinde Milletler Cemiyetine davet üzeri-
ne üye olundu. Bu durum Milletler Cemiyeti tarihinde ilk ve tek uygulamad›r.

Birinci Dünya Savafl› sonras›nda Osmanl› Devleti’nin imzalad›¤› Sevr Anlaflmas› için niçin
ölü do¤mufl bir antlaflma yorumu yap›lmaktad›r? 
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Manda: Dünya siyasi
tarihinde I. Dünya
Savafl›’ndan sonra
kullan›lmaya bafllayan bu
terim, kelime anlam› olarak
Latince “madatum”,
Frans›zca “manda”
kelimelerinden gelmekte
olup özellikle “vekâlet”
anlam›nda kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.



‹ki Savafl Aras› Dönem
‹ki savafl aras› dönem, Avrupa’n›n ve sonra dünyan›n bir dünya savafl›ndan baflka
bir dünya savafl›na giriflini haz›rlayan dönemdir. Bir büyük savafl› bitiren bar›fl dü-
zenlemelerinin içine, baflka büyük bir savafl› oluflturan unsurlar›n nas›l konuldu¤u,
bunlar›n savafl›n ç›k›fl›n› nas›l etkiledi¤i, sald›rgan devletlere karfl› öteki bar›flç›
devletlerin nas›l etkili bir cephe oluflturamad›klar›n› ve Avrupal› devlet adamlar›-
n›n yak›n tehdit ve tehlikeler karfl›s›ndaki aymazl›klar› dönemin genel karakteristi-
¤idir. Bu dönemin daha kolay anlafl›labilmesi için iki alt döneme ay›rabiliriz: Geçi-
ci Bar›fl Dönemi (1919-1929) ve Bar›fl›n Y›k›lmas› Dönemi (1929-1939).

Geçici Bar›fl Dönemi (1919-1929)
ABD’nin Milletler Cemiyetine girmemesi ve Fransa’n›n Almanya üzerinde bask›
kurmak amac›yla öncülük etti¤i anlaflmalar› onaylamamas› üzerine, Fransa Alman-
ya’y› k›skaca alacak flekilde ittifak anlaflmalar›na giriflti. Birinci Dünya Savafl› son-
ras› Avrupa’da ve dünyan›n di¤er yerlerinde en çok ihtiyaç duyulan fley bar›flt›. An-
cak Fransa’n›n tasarlad›¤› bar›fl, Almanya ile Sovyetler Birli¤i’nin toprak kay›plar›
ile Avusturya-Macaristan’›n da¤›lm›fl hâli idi. 

1925’te Avrupa devletlerinin imzalad›¤› Locarno Antlaflmalar› bütün s›n›rlar›n
güvenli¤ini ve bütün anlaflmazl›klar›n görüflmeler yoluyla çözümlenmesini karara
ba¤l›yordu.

Geçici bar›fl döneminin önemli konular›ndan birisi de silahs›zlanma meselesi-
dir. Baflkan Wilson’un yer verdi¤i silahs›zlanma meselesi söyle idi: “‹ç güvenli¤in
gerekleri göz önünde tutularak, silahlanmalarda en büyük indirimler sa¤lanmal›-
d›r.” Bu düflünce Milletler Cemiyetinin 8. maddesinde de ayn› flekilde yer ald›.

Silahs›zlanmayla ilgili yap›lan ilk giriflim “Washington Deniz Silahs›zlanmas›
Konferans›” idi. ABD’nin buradaki amac› Uzak Do¤u’da giderek güçlenen Japon-
ya’n›n s›n›rland›r›lmas›yd›. Kas›m 1921’de bafllayan ABD-Japonya görüflmeleri bir
dizi anlaflman›n imzalanmas›yla 6 fiubat 1922’de sona erdi. Silahs›zlanma ile ilgili
di¤er bir giriflim “Londra Deniz Silahs›zlanma Konferans›” idi. Burada da daha ön-
ce Washington’da büyük gemiler için getirilen k›s›tlamalar küçük gemiler için ge-
tirilmeye çal›fl›ld›.

Dönemin en önemli geliflmesi ise Fransa D›fliflleri Bakan› Briand ile ABD D›flifl-
leri Bakan› Kellog’un karfl›l›kl› teklifleri üzerine geliflen “savafl› bir ulusal politika
arac› olarak kullanmaktan vazgeçme” taahhüdünün tüm dünya devletlerince im-
zalanacak çok tarafl› bir anlaflmada yer almas› düflüncesiydi. Bu iki devletin giri-
flimleri sonucunda 27 A¤ustos 1928’de ilk önce 9 devlet (ABD, ‹ngiltere, Fransa,
Almanya, ‹talya, Japonya, Polonya, Belçika ve Çekoslovakya) aras›nda imzalanan
Briand-Kellog Pakt› veya Paris Pakt›’na göre; bu ülkeler anlaflmazl›klar›n› savafl
yoluyla çözmeyeceklerini ve her zaman bar›flç› giriflimleri ön planda tutacaklar›n›
taahhüt etmekteydi.

Tüm bu bar›flç›l giriflimlere ra¤men, devletlerin silahlanma süreçleri de belirli
bir gizlilik alt›nda sürdürülüyordu. Nitekim 1920’li y›llar›n sonunda Locarno ve Bri-
and-Kellog Anlaflmalar›, Milletler Cemiyeti, Fransa-Almanya görüfl ayr›l›¤›n›n sona
erdirilmesi, cemiyet toplant›lar› ve refah›n genel olarak yeniden sa¤lanmas›, ulus-
lararas› iliflkiler yönünden Dünya Savafl›’n›n nihayet sona erdi¤ine iflaret ediyor gi-
bi görünüyordu. Ancak bir iki y›l daha geçtikten sonra, maliye ve sanayi alanlar›n-
da yaflanan periflan edici çöküntü, bu uyumu sarsm›fl ve Japon, Alman; sonralar›
‹talyan milliyetçilerinin mevcut düzene yönelttikleri elefltirilerle etkileflim içine gir-
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Locarno Antlaflmalar› (16
Ekim 1925): Almanya
Baflbakan› Streseman’›n
1925 fiubat›nda Fransa,
‹ngiltere, ‹talya ve Almanya
aras›nda bir sald›rmazl›k
pakt› imzalanmas› teklifiyle
bafllayan görüflmeler, 16
Ekim 1925’te ‹sviçre’de
Locarno Antlaflmalar›n›n
imzalanmas›yla sonuçland›.
Belgelerden biri Almanya,
Belçika, Fransa, ‹ngiltere ve
‹talya aras›nda olup
Almanya-Fransa, Almanya-
Belçika s›n›rlar›n›
kesinlefltiriyordu. Yine befl
devlet aras›nda imzalanan
di¤er anlaflmayla da
‹ngiltere ve ‹talya birinci
anlaflmay› garanti alt›na
al›yordu. Birinci ve ikinci
belgelerle Almanya’n›n
sadece bat› s›n›rlar› söz
konusuydu ve Almanya
sadece bu s›n›rlar hakk›nda
garanti vermifl, ancak do¤u
s›n›rlar› yani Polonya ve
Çekoslovakya ile ilgili bir
garanti vermemiflti. Fransa
yine ayn› gün Polonya ve
Çekoslovakya ile imzalad›¤›
anlaflmalarla bunlar›n
Almanya ile olan s›n›rlar›na
garanti verdi. Bu
anlaflmalar, Almanya’y›
tekrar uluslararas› ifl
birli¤ine sokmas›
bak›m›ndan iki savafl aras›
dönemin önemli bir dönüm
noktas›d›r.



miflti. Çok k›sa bir süre içinde savafl bulutlar› yeniden kendini göstermeye baflla-
m›flt›. Korku, nefret ve güvensizlik gitgide art›yor, ekonomik ve siyasal krizler ço-
¤al›yordu. Bu karmafla ve düzensizlik totaliter rejimlerin geliflmesi için elveriflli or-
tam› oluflturdu. Bunun sonucunda k›sa bir süre içinde Rusya, ‹talya, Almanya ve
‹spanya’da totaliter rejimler iflbafl›na geçti.

Locarno Anlaflmalar›n›n önemi nedir?

Rusya’da Bolflevik Devrimi/Çarl›ktan Sovyet Rusya’ya
13 fiubat 1917’de Rusya’n›n baflkenti Petrograd’da açl›k çeken insanlar›n özellikle
de kad›nlar›n öncülü¤ünde “Bar›fl ve Ekmek” diye bafllayan ayaklanma, k›sa za-
manda ülke geneline yay›ld›. 300 y›ll›k Rus Çarl›¤›, baflkentinde yo¤unlaflan kitle
eylemleriyle birkaç gün içerisinde y›k›ld›. 

fiubat devriminden sonra Kerenski baflkanl›¤›nda Bolfleviklerin kat›lmad›¤› ge-
çici bir hükümet kuruldu. Ancak geçici hükümetin kendini iktidar yapan kitlelerle
giderek ba¤›n› koparmas› ve düzeni sa¤lama ad›na onlar›n karfl›s›nda yer almas›y-
la, Bolfleviklerin önderli¤inde ekim ay›ndaki ayaklanma ile Paris Komününden
sonra ilk kez bir sosyalist iktidar kuruldu.

Ekim Devriminden hemen sonra bir dizi ekonomik, sosyal ve idari düzenleme-
ler getirildi. Toprak mülkiyeti kald›r›ld›. Özel çiftlikler devletlefltirildi. ‹flçiler 8 sa-
atlik ifl gününe kavufltular. Ancak savafl sürecinin ülkeyi oldukça y›pratmas› nede-
niyle 1919 bafllar›nda ürünlere devletçe el konulmaya baflland› (Savafl Komüniz-
mi). Lenin’in ölümünden sonra (1924) Stalin iktidara geldi. Özellikle Troçki’nin
yurt d›fl›na sürülmesiyle bafllayan süreç, gelecek 10 y›lda, idam, hapis ve toplama
kamplar›yla donat›lm›fl parti içi, kanl› bir iç hesaplaflmas›n›n bafllang›c› oldu. Hiç-
bir devrim kendi evlatlar›n› bu ölçüde yememiflti. 

1927-1937 aras›ndaki on y›l, politik bask›n›n yan›nda dev boyutlu sosyal ve
ekonomik at›l›mlar›n gerçeklefltirildi¤i bir dönemdir. Bu dönemde üç temel kalk›n-
ma giriflimi görülür; çiftliklerin kolektiflefltirilmesi, h›zl› sanayileflme ve e¤itimde
devrim. Geliflmifl kapitalist ülkeler 1929 Dünya Ekonomik Bunal›m›’n›n y›k›c› etki-
leriyle u¤rafl›rken, Sovyetler Birli¤i bu üç alanda flafl›rt›c› bir geliflme sa¤lad›.
1920’lerin açl›k ve yoksulluk alt›ndaki bu köylü ülkesi, 20 y›l içinde ABD’den son-
ra dünyan›n ikinci büyük sanayi ülkesi haline geldi. 

‹talya’da Faflizm 1928-1939
Sovyet Rusya’dan sonra I. Dünya Savafl›’n›n ortaya ç›kard›¤› yeni rejimlerden biri
de ‹talya’da faflizm olmufltur. Faflizm, bir tür sa¤ otoriter idare biçimidir. Bir ku-
ramdan daha çok bir eylem biçimi olarak bafllam›fl, faflistler iktidara geçtikten
sonra kuramlar›n› gelifltirmifltir. Mussolini belirli bir süreç içerisinde iktidar› ele
geçirdikten sonra, faflizmin bir felsefeye gereksinimi oldu¤una karar verdi. Bu gö-
revi de uzun süreden beri Hegelci felsefenin ‹talyan okuluyla özdefllefltirilen Gio-
vanni Gentile’ye verdi. Gentile’nin elinde haz›r Hegel devlet kuram› vard› ve çok
zaman› olmad›¤›ndan bunu kulland›. Mussolini Gentile’nin kendisine sundu¤u
öneriyi ald› ve sonuç olarak ‹talyan faflizminin kuram›n›n, bir devlet kuram›, dev-
letin üstünlü¤ünün, kutsall›¤›n›n ve her fleyi kapsar oluflunun kuram› oldu¤unu
ileri sürdü.

Politik terörün egemen oldu¤u faflist düzen, ifl gücü ile sermaye, endüstri ve ta-
r›m› Ulusal Uyuflum (Armoni) ad› verilen ve büyük sermaye gruplar› ile toprak sa-
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Faflizm: ‹talyanca “fascio”
sözcü¤ünden gelmektedir.
Bu sözcü¤ün as›l anlam›
çubuk demeti ba¤›d›r.
Mecazi olarak ise siyasal
birlik anlam›nda kullan›l›r.
Asl›nda siyasal ilkelere
dayanmamaktad›r. Devlet
otoritesini sa¤lamlaflt›rmak
ve zaferden elde edilen
sonuçlar› korumak amac›yla
hareket eden siyasal bir
ak›mdan baflka bir fley
de¤ildir. Bunun d›fl›nda
ba¤lanmak istedi¤i siyasal
kurallar ulusalc›l›k ve
emperyalizmdir.



hiplerinin belirleyici oldu¤u korporasyon örgütlerinde bir araya getirdi. Daha son-
ra Mussolini Afl›r› Faflist Kanunlar ad›yla bilinen yasalar› ç›kard›. Bu yasalar bütün
demokratik hak ve özgürlükleri kald›r›yor, sansürü ve diktatörlü¤ü getiriyordu.
‹talyan hükümeti ve Faflist Parti birlefltiriliyor; böylece Mussolini ‹talya’n›n tek
hâkimi oluyordu.

Mussolini s›n›rs›z bir özgürlük içerisinde devlet kurumlar›n› özellefltirerek ‹tal-
yan halk›n› sonu kanla bitecek bir maceraya sürüklerken ayn› y›llarda Atatürk,
yoksul Anadolu’da devletçilik yoluyla mucizeler yarat›yor, sosyal bir halk devleti
kuruyordu. 

Yo¤un devlet deste¤i ve yüksek gümrük duvarlar›yla korumaya al›nan sanayi
üretiminde belirli art›fllar oldu ama bu art›fllar ‹talya’y› zengin bir sanayi ülkesi ha-
line getirmeye yetmedi. D›fl pazar yetersizli¤i kronik bir sorun halinde bask›s›n›
sürdürdü. Bu amaçla 1923’te Yugoslavya’dan Fiume, 1927’de Arnavutluk, Libya’n›n
sömürgelefltirdi¤i Habeflistan iflgali gerçeklefltirildi. Tüm bu emperyalist giriflimler
yetmiyormufl gibi, 1934’ten sonra yo¤un bir silahlanmaya gidildi. Ekonomi bu ge-
liflmelerle k›sa sürede canland›ysa da ‹talya ve dünya kendini büyük bir çat›flma-
n›n içinde buldu.

Almanya’da Nasyonal Sosyalizm (Nazizm)
Nazizmin kurucusu Adolf Hitler, evlilik d›fl› bir iliflkiden 1886 y›l›nda bir s›n›r kö-
yünde do¤du. Bütün yöre halk› gibi o da kaba, zevklerine düflkün, karanl›k yaflan-
t›l› biriydi. Sa¤l›ks›z bir aile ortam›nda sevgisiz, dengesiz iliflkiler içinde büyüdü. 16
yafl›nda okulu b›rakt›. Ama ailesi zor durumda olmas›na karfl›n bir ifle giremedi.
Yoksulluk y›llar› içerisinde Yahudi düflmanl›¤›, afl›r› milliyetçi ve ›rkç› düflünceler
edindi. Münih’te ‹flçi Partisi adl› küçük bir milliyetçi gruba girdi ve bu partinin ad›-
n› 1920’de Nasyonal Sosyalist Parti olarak de¤ifltirerek bafl›na geçti. Bu parti yeni
ad›yla 1920-24 aras›nda toplumda giderek sivrildi. Hatta Hitler’in 1923’te Musso-
li’nin Roma Yürüyüflü benzeri, Berlin Yürüyüflü’nü düzenlemesi onun tutuklan-
mas›yla sonuçland›. 5 y›l ceza ald› ve Mein Kämpf (Kavgam) adl› kitab›n› burada
yazd›. 1924-29 y›llar› aras›nda bu nedenle parti zay›flad›. Nitekim 1924 seçimlerin-
de Sosyal Demokratlar % 33 oy al›rken, Nasyonal Sosyalist Parti yaln›zca %3 oy al-
m›flt›. 1929 Dünya Ekonomik Bunal›m›’n›n tüm dünya gibi Alman ekonomisini de
olumsuz etkilemesi, daha Dünya Savafl›’n›n olumsuz koflullar›n› üzerinden atama-
yan Almanya’da kaos ortam› yaratt›. Bu durumdan kendi ve parti ç›karlar›na yarar-
lanmak isteyen Hitler, partide militarist bir örgütlenmeye giderek Hücum K›talar›
(SA) ve Muhaf›z K›talar› (SS) oluflturdu. Naziler, Komünist ve Sosyal Demokrat
Parti taraftarlar›na, iflçilere, Yahudilere, bunlar›n binalar›na, yay›n organlar›na sal-
d›rarak sokak egemenli¤ini ellerine geçirdi. Ekonomik buhranla birlikte ortaya ç›-
kan iflsizlik ve durgunluk, halk›n Nazi Partisine destek vermesini sa¤lad›. 1928 y›l›
seçimlerinde 810.000 (%2) oy al›p sadece 12 milletvekiline sahip olan parti, 1930
seçimlerinde oy oran›n› %18,3 (6.409.000 oy)’e yükselterek 107 milletvekiliyle par-
lamentoda ikinci büyük parti haline geldi. 1932 seçimlerinde Hücum K›talar›
(SA)’n›n a¤›r bask› ve terörüne ra¤men Naziler yine ço¤unlu¤u sa¤layamad›. An-
cak oy ve milletvekili (13.745.000 oy-230 milletvekili) say›s›n› art›rarak Alman-
ya’n›n en büyük partisi oldu. Hitler, parlamento ço¤unlu¤unu ele geçirmek için bir
kez daha (Kas›m 1932) seçime gittiyse de amac›na ulaflamad›. Ancak Cumhurbafl-
kan› Hindenburg 30 Ocak 1933’te baflbakanl›¤› kendisine verdi. 

Devlet gücünü ele geçiren Hitler bir kez daha seçime gitti. Bask›, fliddet ve te-
rör alt›nda gerçeklefltirilen bu seçimde (5 Mart 1933) de ço¤unlu¤u sa¤layamad›.
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Ancak yine de oy oran› ve milletvekili say›s›n› art›rd› (%44 oy-288 milletvekili). Bu
seçim Almanya’n›n son çok partili seçimiydi. Hitler 1933’te tutuklatt›rd›¤› Komünist
ve Sosyal Demokrat milletvekillerinin olmad›¤› Reichstag (Meclis)’dan, Hücum K›-
talar› (SA) ve Muhaf›z K›talar› (SS)’n›n tehditleri alt›nda 4 y›l için ola¤anüstü yetki-
leri istedi ve Tam Yetki Yasas› olarak tan›mlanan yasay› kabul ettirdi. 1934 A¤usto-
sunda Hindenburg’un ölümü üzerine, hükümet baflkanl›¤›n›n yan›nda, devlet bafl-
kanl›¤›n› da alarak Almanya’n›n Führer’i hâline geldi. Daha sonra bütün partileri
yasaklayarak diktatörlü¤ünü kurdu. Böylece 1945’e kadar sürecek Nazi iktidar›
bafllam›fl oldu. Hitler, iç politikada Nazilere tam teslimiyet d›fl›nda hiçbir fleyi tan›-
m›yordu. Ayr›ca saf Alman ›rk›n› Yahudiler, Slavlar ve di¤er düflük ›rklardan temiz-
leyerek oluflturabilece¤i düflüncesiyle toplama kamplar›, f›r›nlar ve sürgünlerle
amac›na ulaflmaya çal›fl›yordu.

D›fl politikada ise üç aflamal› bir plan uygulamaktayd›: 
I. Almanya’n›n Versay Bar›fl Antlaflmas›’n›n s›n›rlay›c› a¤›r koflullar›ndan kur-

tar›lmas›,
II. Almanya’n›n d›fl›nda yaflayan bütün Almanlar›n birlefltirilmesi: Tek Ulus,

Tek Devlet ilkesinin gerçeklefltirilmesi, 
III. Hayat Sahas› (Lebensraum) teziyle Almanya’n›n refah seviyesinin art›r›lma-

s›. Hitler’in ismini koydu¤u bu tez, Almanya’n›n emperyalist bir politika sür-
dürece¤inin en belirgin iflaretiydi. 

Japonya
Japonya I. Dünya Savafl›’ndan sonra, Uzak Do¤u’nun en güçlü devleti haline gel-
di. Bu süreçte ‹ngiltere’nin deste¤i de önemliydi. Nitekim Uzak Do¤u’da Rus ve
ABD yay›lmas›na karfl› ‹ngiltere Japonya’y› bir denge unsuru olarak görmekteydi.
Ancak, bir süre sonra Japonya’n›n Çin üzerindeki emperyalist istekleri/planlar› yü-
zünden ‹ngiltere ile iliflkileri bozuldu. 

1930’lardan itibaren dünyadaki dengeleri gözeten Japonya Uzak Do¤u’da yay›l-
maya bafllad› ve önce Mançurya’y› iflgal etti ve bölgenin denetimini 1932’de eline
ald›. Bu ortamda ne ABD ne Sovyet Rusya ne de Milletler Cemiyeti etkin olarak bir
fley yapamad›. Bu ortamdan yararlanmak isteyen Japonlar, Çin ile savafla giriflti ve
ABD’nin protestolar›na ald›rmayarak, Çin’in iç k›s›mlar›na do¤ru ilerledi. 

Japonya’n›n bölgedeki üstünlü¤ü ele almas›, Pasifik’teki güç dengesini bozdu.
Durumdan rahats›z olan ABD baflta olmak üzere Sovyet Rusya ve ‹ngiltere, Çin’e yar-
d›ma bafllad›lar. Bölgedeki gerilim II. Dünya Savafl›’n›n 2. y›l›nda, Japonya’n›n
ABD’nin Pasifik’teki deniz üssü Pearl Harbor’a hava sald›r›s›yla en üst düzeye ulaflt›.

1929 Dünya Ekonomik Bunal›m›
‹ki dünya savafl› aras› dönemin en önemli ekonomik geliflmesi Büyük Buhran ad›
verilen ve tüm dünya ülkelerini etkileyen ekonomik bunal›md›r.

Ekonomik bunal›m›n baz› unsurlar›, baflta Avrupa olmak üzere birçok ülkede
var olmas›na ra¤men krizin bafllang›c›nda, dünyan›n birkaç önemli ekonomi ve ti-
caret merkezlerinden birisi olan New York “Wall Street Borsas›”n›n çöküflü rol oy-
nad›. Kriz ABD’den bütün dünyaya yay›ld›.

I. Dünya Savafl›’ndan sonra ABD’nin alacaklar›ndan vazgeçmesine ra¤men re-
fah seviyesi oldukça yüksekti. Ancak bu durum tüm sektörler için geçerli de¤il-
di. Örne¤in 1921-25 aras› üretim %26 artarken, maafllar %14 oran›nda artt›. Ma-
afllar› zaten yetersiz olan halk, tüketim olanaklar›n› k›s›tlad›. Halk›n al›m gücü-
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nün gerilemesine ra¤men kârlar hâlâ büyük boyutlara ulaflmaktayd›. Bu neden-
le ellerinde yo¤un sermaye birikimi olan zenginler, üretim sektörü yerine para-
lar›n› borsaya yat›rmaya bafllad›lar. 1925’lerden itibaren borsadan çok yüksek
kârlar elde etmeye baflland›lar. Borsan›n ç›lg›n art›fl› onu ekonomik gerçeklerin
d›fl›na tafl›d›. Borsadaki hisse fiyatlar› dörde katlan›rken üretim iki kat›na bile ç›-
kamad›. Millî gelir ise sadece 1/3 oran›nda artabildi. Küçük bir kar›fl›kl›k bu kâ-
¤›ttan flatoyu yerle bir edebilirdi.

1929’un yaz›nda Amerikal› yetkililer kredileri k›s›tlamaya karar verdiler. Bu da
çöküfl için psikolojik ortam›n yarat›lmas›n› sa¤lad›. Çöküfl 23 Ekim 1929’da patla-
d›. Birbirini takip eden 22 gün içerisinde kurlar çöktü, 12 milyon hissenin sat›fla su-
nuldu¤u 24 Ekim Kara Perflembe’den sonra 29 Ekim kara Sal›’da bu rakamlar 16
milyonla rekor düzeye ulaflt›.

Birkaç hafta içinde hisse fiyatlar› %40 oran›nda düfltü. Pek çok kifli iflas etti, ifl
yerleri kapand› ve Amerikan ekonomisi felç oldu. Amerikan krizinin etkileri, da¤›-
laca¤› güne kadar güdümlü bir ekonomi taraftar› olan Rusya’n›n d›fl›nda, bütün
dünyay› etkiledi. Bunda iki temel faktör belirleyici rol oynad›: Ham madde fiyatla-
r› ve Amerikan sermayesine ba¤›ml›l›k. Amerikan ekonomisindeki buhran, Ameri-
ka’n›n ithalat›n› azaltmas›, di¤er devletlere verdi¤i borçlar› geri istemesi ve yeni
krediler aç›lmas›n› durdurmas› sonucunda Avrupa’da da h›zla yay›ld›. Kriz ilk ön-
ce Amerikan sermayesine ba¤›ml› Avusturya gibi ülkeleri vurdu. Buradan Avustur-
ya bankalar› ile iyi iliflkileri olan Almanya’ya s›çrad›. Almanya’n›n ödeme güçlü¤ü-
ne düflmesi ile ondan alacaklar› savafl tazminatlar› üzerinden plan yapan ‹ngiltere
ve Fransa’n›n krize girmesine neden oldu. ABD hükümeti, Avrupa ülkelerinin, sa-
vafl borçlar›n›n ertelenme iste¤ini geri çevirince ekonomik buhran daha da yo¤un-
laflt›. Art›k hükümetler borçlar›n› ödeyemez, bütçelerini denklefltiremez hâle geldi.
Tar›m ve ham madde fiyatlar›n›n düflüflü ile fabrikalar birbiri ard›nca kapanmaya
bafllad› ve ekinler tarlalarda çürümeye terk edildi. 

Ekonomik bunal›mdan ç›k›fl için çeflitli yollar denendi. ‹thalat azalt›ld›. ‹hracat
art›r›lmaya çal›fl›ld›. Devletler kendi ürettikleri ürünlerinin rekabet gücünü koruya-
bilmek için gümrük duvarlar›n› yükselttiler. Üretimde Kota Sistemi, tüketimde Kar-
ne Sistemi uygulanmaya baflland›. Ticareti art›rabilmek için ulusal paralar›n›n de-
¤erini düflürdüler. Örne¤in 1934’te ABD, dolar›n de¤erini %41 oran›nda devalüas-
yona tabi tuttu. Tüm geçerli paralar›n de¤erlerini ayn› anda düflürmesi, yöntemi et-
kisiz hâle getirmekle beraber, uluslararas› geçerlili¤i olan paralar›n -sterlin, dolar,
frank- savafl›m›na da dönüfltü.

Ekonomik bunal›m›n yaratt›¤› iflsizlik, açl›k, yoksulluk genifl halk kitlelerinin
otoriter yönetimlere e¤ilimlerini art›rd›. Bu toplumsal durumun yaratt›¤› siyasal so-
nuç ise diktatörlüklerin kurulmas› oldu. Böylesi ortamda halka ekmek ve ifl vadeden
diktatörler, aç kitlelerin deste¤ini kolayca elde etmifller ve II. Dünya Savafl›’n›n en
belirleyici rollerini paylaflm›fllard›.

Ekonomik bunal›ma yönelik baz› belirtiler olmas›na ra¤men, krizi as›l bafllatan olay
nedir?
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‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI

Birinci Dünya Savafl›’ndaki benzer hatalardan ders al›nmamas›,
dünyay› II. Dünya Savafl› sonras›nda da nas›l kutuplaflmaya gö-
türdü¤ünü ö¤reneceksiniz.

Nedenleri
1. I. Dünya Savafl›’ndan sonra galip devletlerin dayatmalar›yla oluflan flartlar› a¤›r

antlaflmalar,
2. Dünya Savafl› sonras› emperyalist ç›karlar do¤rultusunda çizilen yeni s›n›rlar

(Milliyet ilkesinin göz önünde bulundurulmamas›),
3. Milletler Cemiyetinin bar›fl› koruyacak, savafl› önleyecek yap›ya sahip olmamas›,
4. Almanya’n›n her f›rsattan yararlanarak Versay koflullar›n› esnetmesi,
5. ‹talya’da faflizmin, Almanya’da Nazizmin ortaya ç›k›fl›,
6. Militarist e¤ilimlerle birlikte emperyalist düflüncenin de artmas› (›rkç›l›k ve

sald›rganl›k),
7. Avrupa ülkelerinde, Mussolini ve Hitler’e istediklerini vererek yat›flt›rma politi-

kas›n›n baflar›s›zl›¤›,
8. 1929 Dünya Ekonomik Bunal›m› ve korumac› ekonominin getirdi¤i yüksek

gümrük duvarlar›n›n devletler aras› rekabete ve sürtüflmelere yol açmas›,
9. Hitler’in Hayat Sahas› (Lebensraum) ve Almanya’y› dünyan›n hâkimi yapma ça-

ba ve arzusu (hakimiyet h›rs›),
10. Savaflan Taraflar›n Mihver Devletleri: Almanya, ‹talya, Japonya; Müttefikler: ‹n-

giltere, Fransa, ABD, SSCB fleklinde bloklaflmas›,

Savafl›n Bafllamas›
23 A¤ustos 1939’da Hitler ve Stalin aras›nda yap›lan Almanya ile Sovyetler Birli¤i
sald›rmazl›k anlaflmas›ndan bir hafta sonra, Almanya’n›n 1 Eylül 1939’da Polon-
ya’y› iflgaliyle savafl bafllad›. Hitler’in Fransa ve ‹ngiltere’nin birlikte verdikleri ülti-
matomu reddetmesiyle, bu iki devlet Almanya’ya savafl ilan etti (3 Eylül 1939). Po-
lonya’n›n durumu SSCB’yi harekete geçirdi. Sovyet ordular› 17 Eylülde Polonya s›-
n›r›n› aflarak 23 A¤ustos 1939 tarihli Alman-Sovyet Antlaflmas›’nda kendilerine ay-
r›lan yerleri iflgale bafllad›. Do¤u s›n›r›n› güvenlik alt›na alan Almanya bat›ya yö-
neldi. Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’u iflgal etti. Alman or-
dular› k›sa süre içerisinde Paris’e girdi. Yap›lan ateflkesle Fransa’n›n kuzeyi Alman-
ya’n›n denetimi alt›na al›nd›.1941 y›l›na gelindi¤inde Almanya, Avrupa’n›n büyük
k›sm›na Balkanlar’a, Do¤u Akdeniz’e ve Ege Denizi’ne egemen olmufltu.

Uzak Do¤u ve Japonya
Bat›da Almanya’n›n genifllemesi sürerken Japonya Uzak Do¤u’da bir süreden beri
bafllatt›¤› yay›lmac› politikalar›na h›z verdi. Avrupa’da savafl›n devam etmesi, ona
bu f›rsat› vermekteydi. Amac›, Pasifik ‹mparatorlu¤u’nu kurmakt›. Fakat bu nokta-
da ABD ve Sovyet Rusya ile ç›karlar› çat›flmaktayd›. Japonya, Sovyet Rusya ile olan
anlaflmazl›¤›n›, 13 Nisan 1941’de Moskova’da bir Tarafs›zl›k ve Sald›rmazl›k An-
laflmas› ile giderdi. Böylece bat›s›n› güvenlik alt›na ald›. 

Uzak Do¤u savafl› ise Japonya’n›n ABD’nin Hawaii’de Pearl Harbour’da bulu-
nan deniz üslerini bombalamas›yla bafllad› ve h›zla geniflledi.
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Savafl›n Sonucu
1943’ten sonra savafl Almanya’n›n aleyhine döndü. Özellikle müttefiklerin Nor-
mandiya Ç›karmas›’yla Alman düflüflü bafllad›.

Uzak Do¤u’da ise Japonya, ABD’nin 6 A¤ustos 1945’te Hiroflima’ya, 9 A¤ustos
1945’te Nagasaki’ye atom bombas› atmas›yla kay›ts›z flarts›z teslim oldu. 1945 y›l›n-
da mihverin tamam› (Almanya-Japonya-‹talya) öne sürülen flartlar› kabul ederek
savafltan çekildi.

II. Dünya Savafl› S›ras› ve Sonras›nda Yap›lan Toplant›lar
Yaklafl›k alt› y›l süren, milyonlarca insan›n can kayb›na, bir o kadar insan›n sakat
kalmas›na ve hatta atom bombas› nedeniyle uzun bir süre psikolojik bunal›mlara
neden olan II. Dünya Savafl› daha sona ermeden savafl sonras› durumlar için kon-
feranslar yap›lmaya bafllanm›flt›.

Atlantik Demeci (Bildirisi) (14 A¤ustos 1941)
ABD’nin daha savafla girmeden önce, savafl sonras› düzenle ilgili olarak haz›rlam›fl
oldu¤u bu bildiri 14 A¤ustos 1941’de Rooswelt ve Churchill taraf›ndan Atlantik’te
bir savafl gemisinde imzaland›. 1 Ocak 1942’de Washington’da 26 devlet taraf›ndan
imzalanm›fl demeç flu flekilde özetlenebilir: 

- ABD ve Büyük Britanya topraklar›n› geniflletmek istememektedirler.
- Toprak (s›n›r) de¤iflikli¤i arzu edilmemektedir.
- Her ulus kendi istedi¤i hükümet biçimini seçebilecektir.
- Bütün devletler dünya ticaretine eflit bir flekilde kat›labilecektir.
- Uluslararas›nda ekonomik anlamda tam iflbirli¤i istenmektedir.
- Deniz ve okyanuslarda serbest dolafl›m (ticaret).
- Nazi istibdad›n›n y›k›lmas›ndan sonra, bütün uluslar›n güvence içinde yafla-

d›klar› bir bar›fl›n sa¤lanmas›.

Casablanca Konferans› (14-24 Ocak 1943)
Bu konferans Rooswelt ve Churchill aras›nda yap›ld›. Toplant›ya Stalin de davet
edilmiflse de gelemedi. Konferansta flu karar al›nd›: Rusya üzerideki bask›y› hafif-
letmek için Sicilya’ya ç›karma yapmak, Balkanlar’da yeni bir cephe açmak için Tür-
kiye’yi savafla kat›lmaya ikna etmek. Konferans, müttefiklerin siyasi birli¤ini sa¤la-
yamamakla birlikte stratejik yönden uyum sa¤lad›klar› bir toplant› oldu.
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Washington Konferans› (12-16 May›s 1943)
Yine Rooswelt ve Churchill’in kat›ld›¤› bir konferanst›r. Konferansta flu kararlar
al›nm›flt›r: ‹talya’n›n iflgal edilmesi, Türk havaalanlar›ndan yararlan›lmas› (savafla
kat›lmas›), ikinci cephenin Fransa’da aç›lmas›, savafl sonras› bar›fl› koruma sorum-
lulu¤unun ABD, ‹ngiltere, Sovyet Rusya ve Çin’e verilmesi.

fiifre ad› dolay›s›yla Trident Konferans› da denilen bu toplant›da ayr›ca, bu dört
devletin oluflturdu¤u Dünya Konseyi’ne ba¤l› olmak üzere; Avrupa, Amerika ve
Uzak Do¤u Bölge Konseyleri oluflturulacakt›r. Avrupa, Tuna, Balkan ve ‹skandinav
federasyonlar›ndan oluflacak bir konfederasyon kurulacakt›r. Türkiye de Balkan
federasyonuna dahil olacakt›r.

Quebec Konferans› (11-12 A¤ustos 1943)
Savafl›n ortalar›nda yap›lan bu toplant›da Churchill ve Rooswelt; Almanya’n›n si-
lahs›zland›r›lmas›n› ve kontrol alt›na al›nmas›n›, Türkiye’nin savafla sokulmas›n›,
ikinci cephenin Balkanlar’da aç›lmas›n› tart›flt› ve görüfltüler. Ancak ikinci cephe-
nin Fransa’da aç›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Moskova Konferans› (19 Ekim-1 Kas›m 1943)
ABD, ‹ngiltere, Sovyet Rusya ve Çin d›fliflleri bakanlar› 19 Ekim 1943’te Mosko-
va’da, savaflta meydana gelen son geliflmeleri görüflmek ve savafl sonras› Alman-
ya’n›n durumunu de¤erlendirmek amac›yla bir araya geldi. Konferansta ayr›ca Tür-
kiye’ye hemen savafla kat›lmas› için bask› yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca üç dev-
letin hükümet baflkanlar› aras›nda bir konferans›n yap›lmas› da kabul edildi. 

Kahire Konferans› (22-26 Kas›m 1943)
ABD, ‹ngiltere ve Rusya’n›n devlet baflkanlar›n›n yapaca¤› toplant› öncesinde, Ro-
oswelt ve Churchill görüflmeye karar verdiler. Uzak Do¤u sorunlar›n›n da görüflül-
dü¤ü bu toplant›ya Çin Devlet Baflkan› Çan Kay fiek de ça¤r›ld›. Toplant›da her-
hangi bir karar verilmeyip, sadece görüfl al›flverifli yap›ld›.

Tahran Konferans› (28 Kas›m-1 Aral›k 1943)
D›fliflleri bakanlar›n›n Moskova Konferans›’nda, üç devletin hükümet baflkanlar›n›n
toplanmas›na karar verilmiflti. Ancak toplant›n›n yeri uzun süren görüflmelere ne-
den oldu. Düflünülen yerler Ankara, Ba¤dat ve Tahran idi. Sonuçta Stalin’in ›srar›
üzerine toplant›n›n Tahran’da yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Churchill, Rooswelt ve Stalin’in bir araya gelmesiyle oluflturulan toplant›da sa-
vafl ve savafl sonras› düzen ele al›nd›. Tahran Konferans›’n›n önemli sonucu, za-
fere yaklafl›ld›kça müttefikler aras› görüfl ayr›l›klar›n›n giderek belirginleflmeye
bafllamas›yd›.

Yalta Konferans› (4-11 fiubat 1945)
Üç büyüklerin (ABD, ‹ngiltere, Rusya) bir araya geldi¤i bu toplant›da savafl sonra-
s› dünyan›n alaca¤› biçim üzerinde duruldu. Savafl sürecinde gözlerden saklanan
gizli düflünceler bar›fl düzeninin sürecinde yavafl yavafl aç›¤a ç›kt›. Her üç devlet
de kendi amaç ve tasar›lar›n› gündeme getirmeye bafllad›. Bu nedenle Yalta Kon-
ferans› 1815 Viyana Konferans›’na benzetilebilir.

Konferansta Türkiye ile ilgili olarak Montreux (Montrö) Bo¤azlar Sözleflme-
si’nde yer alan bo¤azlar›n statüsünün Rusya lehine de¤ifltirilmesine ve durumun
Türkiye’ye bildirilmesine de karar verildi.
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Konferans, Büyük ‹ttifak’›n sonunu getirdi ve bundan sonra ittifak devletleri
aras›nda rekabet ve mücadele bafllad›.

Potsdam Konferans› (17 Temmuz-12 A¤ustos 1945)
Savafl›n sona ermesi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sorunlar›n çözümü için
üç büyük devlet temsilcisi Berlin yak›n›nda Potsdam’da bir araya geldi. Birçok ko-
nunun (Polonya, Almanya, Avusturya, ‹talya, ‹spanya, ‹ran, Bo¤azlar vs.) görüflüldü-
¤ü toplant›da, Almanya dört bölgeye ayr›ld›. Bu bölgeler ABD, ‹ngiltere, Fransa ve
Rusya taraf›ndan yönetilecekti. Do¤u Prusya, Rusya ve Polonya aras›nda bölüflüldü.
Almanya’n›n sanayisinin azalt›lmas›na ve ordusunun la¤vedilmesine karar verildi.

II. DÜNYA SAVAfiI SONRASI GENEL DURUM

‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda artan ba¤›ms›zl›k savafllar›n› ve
sona eren sömürge imparatorluklar›n› ö¤reneceksiniz.

Avrupa
II. Dünya Savafl› sona erdi¤inde dünyada art›k bar›fl›n egemen olaca¤› san›lm›flt›.
Çünkü savafl sonunda Avrupa ülkeleri tam bir çöküntü içerisindeydi. Almanya ise,
bir enkaz durumundayd›. Ekonomisi ve sanayisi çökmüfl, halk› flaflk›n bir durum-
dayd›. Savafltan sonra Avrupa’n›n gücünü yitirmesiyle dünya politikas›na iki yeni
kuvvet, ABD ve Sovyet Rusya yön verir olmufltu. Sovyet Rusya’n›n etkinli¤i ile yi-
ne dünya politikas›nda ideoloji de ön plana ç›km›fl oldu. Sovyet Rusya’n›n komü-
nist düzen ve ideolojiyi yayma giriflimlerine karfl› ABD de Truman Doktrini ve ar-
d›ndan Marschall Plan› ile engel olmaya çal›flt›. Bu da iki kutuplu dünyada so¤uk
savafl›n bafllang›c› oldu. 

Bu dönemin en önemli geliflmelerinden biri de sömürgecili¤in tasfiyesidir. 19.
yy. da Japonya’n›n gerçeklefltirdi¤i kalk›nmay›, 20. yy. ›n ilk çeyre¤inde Anado-
lu’da Mustafa Kemal Atatürk önderli¤inde Anadolu halk›n›n da farkl› bir aç›dan
(ba¤›ms›zl›k savafl› ile) gerçeklefltirmesi Asyal› ve Afrikal› uluslara örnek oldu. II.
Dünya Savafl›’ndan sonra bu uluslar ba¤›ms›zl›k için ayaklanmaya bafllad›lar. En
az›ndan fiilî emperyalizmin sonu geldi.

II. Dünya Savafl› sonras› dönemin bir baflka önemli geliflmesi ise ABD öncülü-
¤ünde NATO’nun kurulmas›d›r (Kuzey Atlantik Pakt›, 1949). Buna Sovyet Rus-
ya’dan cevap gecikmedi; ekonomik iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤layacak COME-
KON ve Varflova Pakt› (1955) kuruldu. 

Japonya ve Çin
II. Dünya Savafl›’nda at›lan iki atom bombas› ile maddi ve manevi bir çöküntü ya-
flayan Japonya bu travmay› hemen atlatarak, k›sa sürede demokrasi ve sanayi ham-
lelerini gerçeklefltirdi. Siyasi ve ekonomik alanda at›lan do¤ru ad›mlarla mucizevi
bir flekilde kalk›narak dünyan›n en zengin ve güçlü devletleri aras›na girdi. Çin’de
ise II. Dünya Savafl›’n›n hemen sonras›nda iç savafl bafllad›. 1950’lerden sonra Mao
Tse Yung liderli¤inde komünist bir rejim kuruldu.

Orta Do¤u
Savafl sonras› dönemde Avrupa’da karfl›l›kl› bar›fl dönemi egemen olurken,
Orta Do¤u, sonuçlar› sonraki yüzy›llarda da devam edecek trajedi dönemine
sürükleniyordu.
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I. Dünya Savafl› içinde ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Balfour’un yay›nlad›¤› deklaras-
yonla Filistin’e Yahudi göçü h›zland›. Bu süreç Hitler’in iktidar›yla birlikte büyük ra-
kamlara ulaflt›. BM’nin 1947’de ‹ngiltere’nin önerisiyle Filistin’i iki devlete ay›rma pla-
n› Orta Do¤u’yu iyice gerdi. Sonunda 14 May›s 1948’de ‹srail devleti kuruldu ve Or-
ta Do¤u’da art›k sular hiç durulmad›. ‹lk Arap-‹srail savafl› 1948’de ç›kt› ve 1949’da
‹srail’in zaferiyle sonuçland›. Bu arada Sovyetler Birli¤i de Orta Do¤u’da M›s›r ile ifl-
birli¤i içerisine girdi. Ancak, akl›n galip gelmesiyle yeni bir savafl durumunun k›y›-
s›ndan dönüldü. Bununla birlikte ABD ve Rusya, Orta Do¤u’da karfl› karfl›yayd›.

Sonuç olarak II. Dünya Savafl›’ndan sonra dünya yeni geliflmelerle birlikte (Kü-
ba Krizi, Orta Do¤u vs.) üçüncü bir dünya savafl›n›n efli¤ine gelmifl, ancak sa¤du-
yunun galip gelmesiyle buna izin verilmemifltir. Dünya böylesi gergin bir flekilde
15 y›l geçirdi. Bu döneme So¤uk Savafl Dönemi (1945-1960) denildi. So¤uk Savafl
Döneminin uygarl›k tarihi aç›s›ndan en önemli özelli¤i ise bu dönemde Asya ve
Afrika’daki sömürge uluslar›n ba¤›ms›zlaflma sürecine girmeleri oldu. Bu ülkelerin
örnek alacaklar› di¤er ülkeler de gelecek 15 y›lda ba¤›ms›zl›klar›na kavuflacaklar-
d›. Nitekim Birleflmifl Milletler kuruldu¤unda 51 üyesi varken, ba¤›ms›zl›k hareket-
leriyle birlikte bu say› 131’e yükseldi. 80 yeni devletten 59’u yeni ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zanan, Avrupal›lar›n Afrika ve Asyal› sömürgelerinden olufluyordu ve Üçüncü
Dünya Ülkeleri olarak adland›r›lmaktayd›. Tüm bunlara Avrupa ve Amerika’daki
yo¤un sanayileflme ve sermaye birikimini de ekleyince uluslararas› kapitalin yeni
yollar bulmas› da kaç›n›lmaz olmaktayd›. 

Ortaya ç›kan yo¤un sermaye birikimine karfl›l›k Üçüncü Dünya Ülkelerindeki
sermaye aç›¤›, borçlanmay› beraberinde getirdi. Böylece uluslararas› sermaye, ba-
¤›ml›laflt›rma için yeni bir yol buldu. Bu süreçte geliflmifl ülkeler zenginliklerini ar-
t›r›rken, az geliflmifl/geliflmekte olan ülkelerin önce ekonomilerini sonra ticaretini
en sonunda da siyasetini Bat›l› merkezlere ba¤›ml› hale getirdi. 

II. Dünya Savafl› sonras›nda ve yak›n dönemde dünyay› etkileyen di¤er gelifl-
meler ise ABD ve Rusya aras›ndaki uzay savafllar›, ABD’nin Vietnam yenilgisi, Ko-
re Savafl›, Rusya’n›n Afganistan’› iflgali, Yugoslavya’n›n parçalanmas›, ‹ran- Irak sa-
vafl› ve ABD’nin Irak’› iflgali say›labilir.

21. YÜZYIL VE KÜRESELLEfiME

Küreselleflmenin nas›l ve ne flekilde ortaya ç›kt›¤›n› ö¤reneceksiniz.

Küreselleflme kavram› 1980’lere do¤ru Harward, Stanford, Columbia gibi prestijli
Amerikan iflletme okullar›nda kullan›lmaya baflland› ve yine bu çevrelerden ç›km›fl
baz› iktisatç›lar taraf›ndan popüler hâle getirildi. Yeni biny›l›n sihirli sözlerinden bi-
ri olan bu kavram›n tan›m› ve içeri¤i konusunda pek çok araflt›rma yap›lm›fl olma-
s›na ra¤men bunlar, sosyolog Emre Kongar’a göre “körlerin fili tan›mlamas›” gibi-
dir. Kimileri küreselleflme denince dünya ekonomilerinin birbiriyle entegrasyonu-
nu anl›yor. Kimileri dünyan›n küçülmesinden, global bir köy haline dönüflmesin-
den bahsediyor, kimileri kültür farkl›l›klar›n›n ortadan kalkmas›ndan. Bunlar›n ya-
n›nda ortaya at›lan yeni tezlerle ulus devletin ortadan kalkt›¤›, her etnik toplulu¤un
devlet haline gelece¤i de ileri sürülmektedir. Oysaki küreselleflmenin içeri¤inde
hepsi birlikte olmakla beraber, tek bafl›na hiçbiri bir anlam ifade etmemektedir.

Kongar’a göre, küreselleflme dünyan›n yaflad›¤› tar›m ve endüstri devrimlerin-
den sonra ortaya ç›kan üçüncü büyük devrimin, iletiflim ve biliflim (telefon ve bil-
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gisayar) devriminin görüntülerinden biridir. Buna bir de Sovyetler Birli¤i’nin çök-
mesiyle, 1945’ten bu yana devam eden So¤uk Savafl’›n sona ermesi ve iki kutuplu
dünyadan tek kutuplu/merkezli dünyaya geçilmesi eklenince süreç tamamlanmak-
tad›r. Bu yaklafl›m› flematik olarak Bask›n Oran flöyle tan›mlamaktad›r: “Bugün ya-
flananlar›n üçüncü küreselleflme oldu¤u söylenebilir”. Bunu bir tabloyla flematize
edecek olursak flöyle bir sonuç ortaya ç›kacakt›r:

Siyaset Bilimi, ‹flletme, Finans, Sosyoloji gibi birçok farkl› disiplinin küresellefl-
me kavram›n› kendi perspektifleri aç›s›ndan ele almalar› sonucunda, küreselleflme-
nin birbirinden ba¤›ms›z 8 farkl› boyutu ortaya konmufltur:

1. Ekonomik Küreselleflme: Çok uluslu firmalar›n dünyan›n her yerinden
sermaye ve emek kullanan yeni küresel üretim sistemlerine geçmesi.

2. Siyasal Küreselleflme: Serbest pazar ekonomisi, kamu harcamalar›n›n k›-
s›lmas›, özellefltirilme vs. yi öngören neo-liberal politikalar›n tüm dünyaya
yay›lmas›.

3. Sosyal Küreselleflme: “Dünya toplumu” fikirlerinin yayg›nlaflmas›, ulusla-
raras› sivil toplum hareketlerinin yayg›nlaflt›¤›n›n düflünülmesi.

4. Teknolojik Küreselleflme: Baflta internet olmak üzere biliflim teknolojile-
rinin yayg›nlaflmas›.

5. Finansal Küreselleflme: Dünya sermaye piyasalar›n›n artan karfl›l›kl› ba-
¤›ml›l›klar› ve ortakl›klar kurmalar›.

6. Co¤rafi Küreselleflme: Artan iletiflim ve ulafl›m fikriyle s›n›rs›z dünya
fikri.

7. Kültürel Küreselleflme: Baflta Amerikan olmak üzere Bat›l› kültürel de¤er-
lerin egemenli¤inde tek boyutlu bir dünya kültürünün oluflmas› ve küresel
ürünlerin tüketilmesi.
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Birinci

Küreselleflme

‹kinci

Küreselleflme

Üçüncü 

Küreselleflme

‹tici

Güç

Denizcilikteki 

geliflmeler

Merkantalizm

Sanayileflme ve 

do¤urdu¤u 

gereksinimler

1. 1970’lerde çok 

uluslu flirketler

2. 1980’lerde ‹letiflim Dev-

rimi

3. SSCB’nin y›k›lmas› ile

1990’larda Bat›’n›n raki-

binin kalmamas›

Yöntem

Önce kâflifler sonra

askerî iflgal

Önce misyonerler, sonra

kâflifler, sonra ticaret flir-

ketleri en sonra iflgal

Kültürel ideolojik etki Böy-

lece ülkenin her yan› eko-

nomik, siyasal, sosyal

olarak kendili¤inden etkile-

niyor.

Hakl›

Gösterifl

Putperestlere 

Tanr›’n›n dinini gö-

türme

“Beyaz Adam›n Yükü”

“Uygarlaflt›r›c› görev”,

›rkç› teoriler

En yüksek uygarl›k 

düzeyi, Uluslararas› toplu-

lu¤un iradesi, 

Piyasan›n gizli eli. 

Küreselleflme herkesin or-

tak ç›kar›nad›r.
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8. Ekolojik Küreselleflme: S›n›r tan›mayan “küresel ekolojik sorunlar”›n orta-
ya ç›k›fl› ve ortak eylem plan› gerektirmeleri.

Özetlenecek olursa, E. Kongar’›n belirtti¤i gibi küreselleflme, S‹YASAL, EKONO-
M‹K ve KÜLTÜREL ölçülerde oluflmaktad›r.

Küreselleflmenin siyasal aya¤› çok k›saca ABD’nin siyasal liderli¤i ve dünya jan-
darmal›¤›d›r. Ekonomik ayak, küreselleflmede uluslararas› sermayenin egemenli¤i
anlam›na gelmektedir. Yani uluslararas›nda dolaflan, Türkiye’nin gelirlerinin on kat›
bir para var. Dünyaya egemen olan bu para her fleyi belirliyor. Kültürel ayak ise iki
boyutludur: Birinci boyut, tüketim kültürünün dünyadaki egemenli¤idir. Ayn› tarz
beslenme, ayn› markalar› giyinme, ayn› kanallardan benzer fleyleri izleme. Kültürel
aya¤›n di¤er boyutu ise mikro milliyetçilik ve mikro dincilik olarak özetlenebilir. Bu
her bir alt kültür grubunun siyasal birlikten kopar›larak ba¤›ms›zl›¤a kavuflturulmas›
e¤ilimidir. Yani insanl›¤›n tekdüze bir tüketim kültüründe marka ve firma imajlar›y-
la birlefltirilmesi, bütünlefltirilmesi sa¤lan›rken, siyasal bazda kültür temeline dayal›
olarak mikro parçalara bölünerek siyasetten iyice uzaklaflmas› hedeflenmektedir.

Yukar›da söylediklerimizden de anlafl›laca¤› üzere küreselleflmenin temel he-
defi “ulus-devletler”dir. Bunlara göre, ulusal ba¤›ms›zl›k diye bir kavrama da ge-
rek yoktur. Çünkü ba¤›ms›zl›k bir ulusa, ç›karlar›n› savunmak için gereklidir. Oy-
sa küreselleflme ülke (ulus) s›n›rlar›n› ve gümrüklerini kald›rd›¤›na göre art›k orta-
da ne di¤erlerininkinden farkl› bir ulusal ülke ç›karlar› ne de ç›karlar› savunulacak
bir ülke kalacakt›r. Bu ve benzeri dayatmalarla dünyada de¤iflim o kadar bafl dön-
dürücü bir flekilde yaflanmakta ki, yerel hükümet yetkilileri, bürokratlar, siyasetçi-
ler ulusal kimliklerini yitirirken flirket yöneticileri, gazete patronlar› öne ç›kmaktad›r.
Küresel Kültür piyasalar›n›n yaratt›¤› yeni insan tipi, kendi ülkesine yabanc›lafl›r-
ken, özendi¤i ülkelerce de kabul edilmemektedir. Bu kifliler yerel ülke sorunlar›-
n›, uluslararas› finans örgütlerinin küresel reçeteleriyle çözeceklerine inan›yor, an-
cak büyüyen yeni sorunlarla karfl›laflmaktad›r. Eskiden dünya savafllar›yla de¤iflti-
rilen ülke s›n›rlar› art›k bar›fl içinde güle oynaya yenileniyor ya da ilgili ülkelerin
baflkan, d›fliflleri bakan› ya da baflbakanlar›nca aç›klan›yor. 

Dünya ticaret hacminin büyümesine karfl›n yoksul ülkeler daha çok yoksul-
lafl›yor. Yoksulluk yaln›zca az geliflmifl ülkelerde de¤il, geliflmifl ülkelerde de ya-
y›lmakta. Sermaye ihrac› üretimsizli¤e, üretimsizlik yeni toplumsal sorunlara yol
aç›yor: Terörizm. Ne yaz›k ki küresellefltirilmeye çal›fl›lan dünyada terörizm de
küreselleflmektedir.

Sonuç olarak “küreselleflme” olgusu yads›namaz bir gerçek, onaylay›p onayla-
mamak bireylere kalm›fl bir konu. Ancak, bunu tamamlanm›fl bir süreç saymak
do¤ru olmayacakt›r. Çünkü küreselleflmenin en ileri aflamalar›nda bile ba¤›ms›zl›k
bir gereksinim olarak varl›¤›n› devam ettirecektir. Belki de bu düzenin do¤al sonu-
cu olarak, dünya flimdiden yeni bir bloklaflmaya bafllam›fl durumda. Üç büyükler
arka bahçelerinde kendi imparatorluklar›n› kuruyorlar. Geniflletilmifl ortak pazar-
larla 21. yüzy›l›n süper bloklar› oluflturuluyor. Sanki zaman içinde geçmifle gidili-
yor. 20. yy. bafl›nda ‹ngiltere’nin Devletler Toplulu¤u; Fransa’n›n Kuzey Afrika’s›,
ABD’nin Güney Amerika’s› varken, flimdi, Almanya’n›n AB’si, ABD’nin NAFTA’s›,
Japonya’n›n APEC’i var. Ancak bloklar, global düzeydeki etkinliklerin yar›s›n› orta-
dan kald›r›yor. Ekonomik alanda yakalanan, hatta geçilen ABD, askerî üstünlü¤ü-
nü sürdürmede kararl› görünüyor. Bunun için bütün dünyada ve Avrupa’da özel-
likle güvenlik konular›n›n uluslaflmas›n› istemiyor. Tarih sanki yeniden yaflan›yor
ve dünya 21. yüzy›la, yüz y›l öncesine benzer koflullarda giriyor.
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Birinci Dünya Savafl›’n›n tarihsel kökenleri ne-

lerdir?

I. Dünya Savafl›’n›n nedenleri 1815-1914 aras›n›n
siyasal ve diplomatik geliflmelerinde yatmakta-
d›r. Özellikle Frans›z Devrimi ile milliyetçili¤in
ortaya ç›kmas›, Avrupa güç dengesini ve ulusla-
raras› iliflkileri derinden etkilemifltir.

Birinci Dünya Savafl› sonunda galip devletlerin

paylafl›m h›rslar›n›n, yeni bir savafl›n tohumlar›-

n› nas›l atm›flt›r?

Özellikle Almanya’da Hitler’i iktidara dünya sa-
vafl›n›n galiplerinin ezici politikalar› tafl›d›. 1 Ey-
lül 1939’da Almanlar›n Polonya’y› iflgaliyle II.
Dünya Savafl› bafllad›. Avrupa haritas›n› tama-
men de¤ifltiren Alman iflgalleri (Polonya, Fransa,
Danimarka, Norveç vs.) ile devam eden savafl
ABD’nin Japonya’ya att›¤› iki atom bombas› ile
sona erdi.

Birinci Dünya Savafl›’ndaki benzer hatalardan

ders al›nmamas› dünyay› II. Dünya Savafl› son-

ras›nda da nas›l kutuplaflmaya götürmüfltür?

I. Dünya Savafl› sonunda yap›lan bar›fl antlaflma-
lar›ndaki benzer hatalar II. Dünya Savafl› sonra-
s›nda da tekrarland›. Art›k dünyada iki süper güç
vard›: ABD ve Sovyet Rusya. Bu nedenle II. Dün-
ya Savafl› sonras› dönemin ilk 15 y›l› (1945-1960)
So¤uk Savafl Dönemi diye adland›r›ld› (Varflova
Pakt›-Kuzey Atlantik Pakt›). Ancak daha sonra
bu bloklar içerisinde de k›smi yap› de¤ifliklikle-
ri oldu. Hatta iki güç Orta Do¤u’da yeni bir sa-
vafl›n efli¤inden döndü. Sonraki süreç ise silah-
s›zlanma antlaflmalar›n›n yo¤unlaflt›¤› bir dönem
oldu ki bu dönem de Yumuflama (Detant) ola-
rak adland›r›ld›.

‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda artan ba¤›ms›z-

l›k savafllar› ve sona eren sömürge imparatorluk-

lar›n›n sonunun geldi¤ini kavrayal›m.

Süreç içerisinde dünyadaki di¤er co¤rafyalarda
ba¤›ms›zl›k hareketlerinin artt›¤› ve yeni devlet-
lerin kuruluflu gözleniyordu. Bu hareketler sö-
mürge imparatorluklar›n›n (‹ngiltere, Fransa, ‹s-
panya, Portekiz, Belçika, Hollanda vs.) sonunu
getirdi ve bu devletler sömürgeleri birer birer
terk etmek zorunda kald›.

Küreselleflme nas›l ve ne flekilde ortaya ç›km›flt›r?

Küreselleflme dünyay› nereye yöneltmektedir?

1985 y›l›na gelindi¤inde dünyay› ilgilendiren
önemli bir geliflme Sovyet Rusya’da Mihail Gor-
baçov’un iktidara gelifliydi. Glasnost (Ekonomi-
de Aç›kl›k) ve Perestroika (Yeniden Yap›lanma)
olarak adland›r›lan reformlara ivme kazand›r›l-
mas› Rusya’da ba¤›ms›zl›k e¤ilimlerini art›rd› ve
SSCB da¤›ld›. Art›k dünya tek kutuplu ve tek
merkezliydi. ABD bu yap›y› güçlendirmek ve
hatta daha da sa¤lamlaflt›rmak için ideolojik te-
meller oluflturmaya bafllad›. Yeni dünya düzeni
veya küreselleflme (globalleflme) Amerikan çev-
relerinde ifllenmeye ve dünyaya dayat›lmaya ça-
l›fl›ld›. Uluslararas› sermaye ve onun güdümün-
deki resmî kurulufllar (Dünya Bankas›, ‹MF) ara-
c›l›¤› ile de tüm dünyada yaflanan bir süreç hali-
ne getirildi.
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1. Türk Kurtulufl Savafl›’n›n askerî yönü hangi antlafl-
mayla sona ermifltir?

a. Lozan Antlaflmas› (1923)
b. Ankara Antlaflmas› (1921)
c. Mondros Ateflkesi (1918)
d. Londra Antlaflmas› (1915)
e. Mudanya Ateflkes Antlaflmas› (1922)

2. Afla¤›dakilerden hangisi I. Dünya Savafl›n›n genel
nedenlerinden biri de¤ildir?

a. Bloklaflma
b. Silahlanma yar›fl›
c. Milliyetçilik
d. Sömürge aray›fl›
e. ‹talya’n›n emperyalist amaçlar›

3. Afla¤›dakilerden hangisi, I. Dünya Savafl›’nda Osman-
l› Devleti’nin savaflt›¤› ana cephelerden biri de¤ildir?

a. Kafkas
b. Galiçya
c. Çanakkale
d. Kanal
e. Irak

4. Afla¤›daki, I. Dünya Savafl›’na son veren devlet ve
bar›fl anlaflmalar› efllemelerinden hangisi yanl›flt›r?

a. Osmanl›-Mondros
b. Bulgaristan -Nöyyi
c. Macaristan-Trianon
d. Almanya-Versay 
e. Avusturya-Sen Jermen

5. Ulusal Kurtulufl Savafl›’m›z›n “kongreler yoluyla ör-
gütlenme” sürecinde, M. Kemal hangi kongrede tüm
ulusal örgütleri tek çat› alt›nda birlefltirmifltir?

a. Erzurum Kongresi
b. Sivas Kongresi
c. Bal›kesir Kongresi
d. Alaflehir Kongresi
e. Afyonkarahisar Kongresi

6. Afla¤›dakilerden hangisi I. ve II. Dünya Savafl›
aras›ndaki dönemde de gerçekleflen olaylardan biri
de¤ildir?

a. ‹talya’da Faflizm
b. Almanya’da Nasyonal Sosyalizm
c. 1929 Dünya Ekonomik Bunal›m› 
d. Japonya’n›n Uzak Do¤u’ya Yay›l›m›
e. Yalta Konferans›

7. II. Dünya Savafl› içerisinde (28 Kas›m - 1 Aral›k 1943)
toplanan ve ABD (Rooswelt), ‹ngiltere (Churchill) ve
Sovyet Rusya (Stalin)’n›n bir araya gelmesiyle oluflan,
savafl›n ve savafltan sonraki düzenin ele al›nd›¤› toplan-
t› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tahran Konferans›
b. Quebec Konferans›
c. Yalta Konferans›
d. Moskova Konferans›
e. Potsdam Konferans›

8. I. Toprak (s›n›r) de¤iflikli¤i arzu edilmemektedir.
II. Her ulus kendi istedi¤i hükümet biçimini seçe-

bilecektir.
III. Deniz ve okyanuslarda serbest dolafl›m (ticaret)

sa¤lanacakt›r.
IV. Uluslararas› alanda ekonomik anlamda tam bir

ifl birli¤i istenmektedir.
Yukar›daki maddeler, afla¤›dakilerden hangisinin
içeri¤inde yer almaktad›r?

a. Atlantik Demeci
b. Milletler Cemiyeti Tüzü¤ü
c. Casablanka Konferans›
d. Washington Konferans› 
e. Tahran Konferans›

9. Üç büyüklerin (ABD, ‹ngiltere, Rusya) bir araya ge-
lerek, II. Dünya Savafl› sonras› dünyan›n alaca¤› biçim
üzerinde durduklar›; hatta Montreux (Montrö) Bo¤azlar
sözleflmesinin Rusya lehine de¤ifltirilmesine karar ver-
dikleri toplant› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Qubec Konferans›
b. Postdam Konferans›
c. Yalta Konferans›
d. Tahran Konferans›
e. Adana Konferans›

10. Afla¤›dakilerden hangisi, küreselleflmenin boyutla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Ekonomik 
b. Siyasal
c. Kültürel 
d. Ekolojik 
e. ‹klimsel

Kendimizi S›nayal›m
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Bat› topraklar›; bafllayan de¤ifliklikten tedirgin. Bat› eya-

letleri; f›rt›nadan önce atlar gibi tedirgin. Büyük mal sa-

hipleri; ortada bir de¤ifliklik sezinlemifller, de¤iflikli¤in

niteli¤ini de bilmiyorlar; tedirgin. Büyük mal sahipleri ilk

önlerine gelene vurmak için ç›rp›n›yorlar: Hükümetin

genifllemesi, iflçi birliklerinin geliflmesi; yeni vergiler, ye-

ni tasar›lar. Bilmiyorlar bunlar›n “neden” de¤il, “sonuç”

oldu¤unu; bunlar neden de¤il, sonuç; Nedenler derin-

lerde yat›yor; pek de yal›n: Nedenler karn›n içindeki aç-

l›k; milyon kez kat kat olmufl açl›k; tek bir canda açl›k;

sevince, güvenli¤e susam›fll›k, milyon kez kat kat susa-

m›fll›k. Kaslar, kafalar büyümeye, çal›flmaya, yaratmaya

can atman›n sanc›s›n› çekiyor; milyon kez kat kat olmufl

bir sanc›. ‹nsan›n en son belirli ifllevi: Kaslar çal›flmaya

can at›yor; kafalar bir tek gereksinmenin ötesinde yarat-

maya can at›yor. ‹flte, insan bu. Duvar örmek, ev yap-

mak, kurmak; duvara, eve, su bendine ‹nsan’dan bir fley-

ler katmak; duvardan, evden, bentten ‹nsan’a bir fleyler

almak; kalk›nmadan sert kaslar elde etmek, tasarlama-

dan da duru çizgiler, biçimler yaratmak. Çünkü insan

evrendeki örgensel ya da örgensel-d›fl› hiçbir fleye ben-

zemez; yapt›¤› iflten daha öte büyür, kavramlar›n›n basa-

maklar›ndan yukar› ç›kar, baflar›lar›ndan daha ileri f›rlar.

‹nsan için flunu söyleyebilirsiniz: Kuramlar› de¤ifltirme,

çökünce, okullar, felsefeler, gerek ulusal, gerek dinsel,

gerek geçimsel düflüncenin o dar, karanl›k yollar› bü-

yüyüp parçalan›nca, ‹nsan uzan›r, ileri at›l›r; kimi vakit

de ac› çekerek, yan›lg›lara u¤rayarak. ‹leri do¤ru ad›m

at›nca geriye kayd›¤› da olur ama, ancak yar›m ad›m;

hiçbir zaman geriye tam ad›m de¤il.

Bunu söyleyebilirsiniz; görürsünüz de. Kara uçaklardan

çarfl› alan›na bombalar ya¤arken, tutsaklar domuz sürü-

leri gibi t›k›fl-t›k›fl götürülürlerken, yere serilmifl gövde-

lerden toz-toprak içinde kanlar pis pis akarken görür-

sünüz bunu. Böyle görür anlars›n›z. Ad›m at›lmasayd›,

ileriye f›rlama sanc›s› duyulmasayd› bombalar ya¤maz,

bo¤azlar kesilmezdi. Bombac›lar sa¤ olup da bombalar

ya¤mazsa korkun; çünkü her bomba kafan›n ölmedi¤i-

nin kan›t›d›r. Büyük malsahipleri sa¤ olup da zorlama-

lar›n ard› kesilirse korkun; çünkü her zorlaman›n kesil-

mesi ileri ad›m›n at›ld›¤›n›n kan›t›d›r.

‹nsan’›n bir kavram u¤runa ac› çekti¤ini, can vermedi-

¤ini görürseniz korkun; çünkü bu özellik ‹nsan’›n te-

melidir. Bir tek bu özellik ‹nsan’d›r; ‹nsan’› evren için-

de ‹nsan yapan özellik.

Bat› eyaletleri; de¤iflikli¤in bafllamas›ndan tedirgin. Te-

xas, Oklahoma, Kansas, Arkansas, New Mexico, Arizo-

na, California. O topraklardan bir tek aile göç etti. Ba-

ba bankadan borç para alm›flt›, flimdi banka topra¤› is-

tiyor. Toprak iflleten ortakl›k -sizin anlayaca¤›n›z, top-

ra¤› ele geçiren banka- o topraklarda traktör ister, aile

de¤il. Traktör kötü bir fley mi? Uzun uzun izler açan

güç kötü bir ifl mi yap›yor? Bu traktör bizim olsayd› iyi

say›l›rd›; “benim” de¤il, “bizim” olsayd›. O, uzun uzun

saban izlerini bizim traktör açsayd› iyi bir ifl yapm›fl

olurdu; benim topra¤›mda de¤il, bizim topraklarda. Bu

topraklar bizimken onu nas›l seviyorsak o traktörü da

severdik. Gelgelelim, bu traktör iki fley yap›yor: Topra-

¤› alt-üst ediyor; bizi de, topra¤›m›zdan söküp at›yor.

Bu traktörle tank aras›nda pek bir ayr›m yok. ‹kisi de

insanlar›, korku içinde, önüne kat›p sürüyor. Bunun

üzerinde düflünmeliyiz. Topra¤›ndan sürülmüfl bir

adam, bir aile; anayolda bat›ya do¤ru tang›r-tungur gi-

den flu pasl› araba. “Topra¤›m› yitirdim, bir tek traktör

topra¤›m› elimden ald›. Yapayaln›z›m, flaflk›na dön-

düm.” Sonra, geceleyin, bir aile çukur bir yerde mola

veriyor, bir aile daha geliyor, çad›rlar kuruluyor. ‹ki

adam da yere çöküp oturuyorlar; kad›nlarla çocuklar

dinliyorlar. ‹flte dü¤üm burada; siz ki de¤ifliklikten tik-

sinirsiniz, devrimden korkars›n›z. Çömelmifl oturan bu

iki adam› birbirinden ay›r›n; birbirlerinden tiksinsinler,

korksunlar, kuflkulans›nlar. ‹flte sizin korktu¤unuz fle-

yin esas› bu. Döllenmifl tohumdur bu. Çünkü, “Topra-

¤›m› yitirdim” de¤iflmifltir art›k: Göze çatlam›flt›r; bu çat-

lamadan da sizin tiksindi¤iniz fley büyümektedir: “Top-

ra¤›m›z› yitirdik”. Tehlike burada iflte. Çünkü iki adam

bir tek adam gibi tek bafllar›na de¤illerdir, flaflk›n de¤il-

lerdir art›k. Bu ilk “biz”den daha da tehlikeli bir fley bü-

yür: “Az›c›k bir yiyece¤im var” art› “Hiç yiyece¤im yok”.

Bu sorunun toplam› “Az›c›k bir yiyece¤imiz var” ise ifl

yoluna girmifl, devinim bir yön tutmufl demektir. fiimdi,

küçücük bir çarp›m ifllemi: “Bu toprak, bu traktör bi-

zim.” Çukur yerde çömelmifl oturan o iki adam, o ufa-

c›k atefl, tek bir tencerede hafllanan s›y›rma et, o tafl

gözlü sessiz kad›nlar; arkada, kafalar›n›n kavrayamad›-

¤› sözcükleri canlar›yla dinleyen o çocuklar. Gece iler-

liyor. Bebecik üflütmüfl. “Al flu battaniyeyi. Yündür. Ana-

m›n battaniyesi. Al, bebeci¤i sar.” ‹flte bombalanacak

fley. Bafllang›çt›r bu. “Ben”den “Biz”e.

Okuma Parças›
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Baflkalar›n›n olmas› gereken fleyin sahibi olan sizler bu-

nu anlayabilirseniz, varl›¤›n›z› koruyabilirsiniz. Sonuç-

lardan nedenleri ay›rabilirsiniz, Painelerin, Jeffersonla-

r›n, neden de¤il, sonuç olduklar›n› anlayabilirsiniz, var-

l›¤›n›z› koruyabilirsiniz. Gelgelelim, anlayamazs›n›z ki.

Çünkü malsahibi olma niteli¤i sizi hep dondurur. “Ben”

yapar, hep “Biz”den kesip ay›r›r.

Bat› eyaletleri bafllayan de¤ifliklikten tedirgin. Gerek-

sinme kavram›n dürtüflüdür, kavram da eylemin. Yar›m

milyon kifli ülkede göç halinde; bir milyonu isteksiz da-

ha; on milyonu da ilk tedirginli¤ini duyumsuyor.

Traktörler de bofl topraklarda topra¤› sürüyor.

Kaynak: Steinbeck, J. (1992). Gazap Üzümleri, (çev.

Vahdet Gültekin), Engin Yay›nc›l›k, ‹stanbul. s.212-214.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flgallere Karfl› Tepkiler ve
Türk Kurtulufl Savafl›” konusunu yeniden
okuyunuz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Dünya Savafl› ve Sonuçlar›
(1914-1918) konusunu tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Devleti’nin Savafla
Girifli “ konusunu tekrar okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl Sonunda ‹mzalanan
Ateflkes ve Bar›fl Antlaflmalar›” konusunu tekrar
okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flgallere Karfl› Tepkiler ve
Türk Kurtulufl Savafl›” konusunu tekrar
okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ki Savafl Aras› Dönem”
konusunu tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahran Konferans›”
konusunu yeniden okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atlantik Demeci/Bildirisi”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Dünya Savafl› ve
Sonras›nda Yap›lan Toplant›lar” konusunu
tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “21. yy. ve Küreselleflme”
konusunu tekrar okuyunuz. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Her iki ülkenin de Osmanl› Devleti’nin Balkan toprak-
lar› üzerinde genifllemek istemesi.

S›ra Sizde 2

Kafkas, Kanal, Irak ve Çanakkale cepheleri.

S›ra Sizde 3

Birinci Dünya Savafl› içerisinde yap›lan ve Anadolu’yu
paylaflma planlar›n› içeren gizli anlaflmalar›n uygulama-
ya konulmas›d›r.

S›ra Sizde 4

Paris Bar›fl Konferans› ile bafllayan süreç, as›l fleklini
Londra, San Remo, Spa Konferanslar›nda alm›flt›r.

S›ra Sizde 5

Türk ulusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli¤inde bafl-
latt›¤› ulusal kurtulufl mücadelesini kazanarak kendisi-
ne dayat›lan antlaflmay› geçersiz k›lm›flt›r. Ayr›ca bu yö-
nüyle de tüm dünyaya emperyalizme karfl› mücadele
edilebilece¤i mesaj›n› vererek ba¤›ml› uluslara da ör-
nek olmufltur.

S›ra Sizde 6

Locarno Anlaflmalar› Almanya’y› tekrar uluslararas› ifl
birli¤ine sokmas› bak›m›ndan iki savafl aras› dönemin
önemli bir dönüm noktas›d›r. 

S›ra Sizde 7

Ekonomik bunal›m›n baz› unsurlar› baflta Avrupa ol-
mak üzere birçok ülkede var olmas›na ra¤men krizin
bafllang›c›nda, dünyan›n birkaç önemli ekonomi ve ti-
caret merkezlerinden birisi olan New York “Wall Street
Borsas›”n›n çöküflü önemli bir rol oynad›. Kriz ABD’den
bütün dünyaya yay›ld›.
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A
Abakus: Antik sütun bafll›¤›nda dörtgen tafl bir levha, üst ya-

p›y› tafl›yan bir elemand›r. 

Acheulean: Bir baltan›n uç k›sm›n› hat›rlatt›¤› için el baltas›

denen iki yüzü de ifllenmifl, simetrik, genellikle damla

biçimli aletlerden oluflan tafl alet teknolojisi. Alt Paleoli-

tik’te görülür. 

Afrika’dan Ç›k›fl Modeli: Homo sapienslerin yaklafl›k 200 ilâ

150 bin y›l önce Afrika’da evrimleflip sonra Afrika d›fl›na

yay›ld›klar›n› savunan teoridir.

Agora: Antik Yunan flehirlerinde ticari, resmi, adli ve dini

fonksiyonlar› olan aç›k aland›r. En basit tan›m›yla pazar-

yeri demektir

A¤aç Halkalar› Yöntemi (Dendrokronoloji): A¤aç gövde-

lerinde halkalar halinde gözlemlenebilen a¤ac›n yafllan-

ma sürecinin ölçülmesine dayanan tarihleme yöntemidir.

Akropolis: Yukar› flehir. Antik Yunan’da flehrin en yüksek ve

savunmaya en müsait yerine kurulan iç kaleye verilen

isimdir. Genellikle sarp bir tepe üzerine infla edilmifltir.

Ambrosia: Eski Yunanl›lara göre Olympos Tanr›lar›’n›n yiye-

ce¤i. Mitolojiye göre, baldan tatl› ve güzel kokulu olan

bu g›dadan yiyenler ölümsüzlük kazan›yorlard›.

Amfitiyatro: Antik Roma’da gladyatör gösterilerinin, vahfli

hayvan mücadelelerinin yap›ld›¤›, daire ya da oval plan-

l› etraf› basamakl› oturma alan› ile çevrili yap›d›r. Türki-

ye’de bu form nadir olarak kullan›lm›flt›r.Yar›m daire

planl› tiyatrolar›n bu kelime ile adland›r›lmas› yanl›flt›r.

Aminoasit: Protein yap› tafllar›d›r.

Anglikanizm: ‹ngiltere’de reform hareketleri sonras› ortaya

ç›kan Kalvenizm ve Katolikli¤in birleflmesinden oluflan

yeni bir mezhepdir. Kral VIII. Hanri eflinden boflanabil-

mek için bu mezhebi ve kilisesini kurmufltur. Kraliçe I.

Elizabeth döneminde (1588-1603) ise resmi mezhep ola-

rak tan›nm›flt›r.

Antropoid (Anthropoidea): Eski ve Yeni Dünya maymun-

lar›, büyük maymunlar ve insan›n üyesi oldu¤u primat

alt tak›m›d›r.

Aquadukt: Suyun arazideki e¤imleri ve çukur yerleri afl-

mas› için infla edilen kemerler üzerinde yükselen su

köprüleridir.

Arianism: Hristiyan inanc›nda bir ak›m olup, ‹skenderiyeli

rahip Ariyus’tan ad›n› almaktad›r. Bu ak›m temel olarak

O¤ul’un, Baba’n›n tanr›sall›¤›na kat›lmay›p, Baba’ya ba-

¤›ml› oldu¤unu ileri sürüyordu. Buna göre O¤ul, Ba-

ba’n›n sadece ilk ve en yüce yarat›¤›d›r.

Arkeolojik Tarihleme Yöntemleri: Tabakalanma, tipoloji

ve göreli tarihlendirme gibi tarihlenme yöntemleridir. 

Arkeometri: Fizik, kimya, jeoloji gibi bilim dallar›n›n yön-

temleriyle arkeolojik buluntular›n ve yerleflimlerin tarih-

lendirilmesidir.

Arkeometrik Tarihleme Yöntemleri: Karbon 14, potas-

yum-argon, a¤aç halkalar› yöntemi (dendrokronoloji) ve

termolüminesans gibi tarihleme yöntemleridir.

Art› Ürün: Hanenin veya iktisadi birimin geçimlik ihtiyac›n-

dan fazlas›n› temsil eden üründür. Bu ürüne sahip olan

toplumsal tabakaya ekonomik temelli bir güç sa¤lar. 

Atl›lar (Equestrii): Para zenginli¤i ile asil unvan› kazanan

s›n›ft›r.

Atriumlu Ev: Odalar› merkezi ve tepesi aç›k bir avlunun et-

raf›nda yer alan ev plan› tipidir.

Aurignacian: Üst Paleolitik dönemde, 34-27 bin y›llar› ara-

s›nda görülen alet kültürüdür.

Australopithecus: Güney, do¤u ve kuzey Afrika’da günü-

müzden 4,4 milyon y›l ilâ 1 milyon y›l öncesinde yafla-

m›fl olan homininlerdir.

B
Balbal: Orta Asya’da ölen savaflç›lar›n mezarlar›n›n etraf›na

dikilmifl, savaflç›n›n öldürdü¤ü düflmanlar› simgeleyen

insan figürlü tafl heykellere verilen isimdir.

Basilika: Roma mimarisinde mahkeme ve borsa binas›d›r.

Big Bang (Büyük Patlama): Evrenin oluflumunu aç›klayan

bir teori. Bu teoriye göre evren, 15 milyar y›l önce saf

enerjiden oluflan bir noktan›n büyümeye bafllamas›yla

oluflmufltur. 

Bipedalizm: ‹ki ayak üzerinde dik durufl ve hareket biçi-

midir.

Boule: Eski Yunan’da dan›flma meclisi görevinin yan› s›ra,

parasal konularla, savafl ve d›fl siyaset sorunlar›yla u¤ra-

flan, halk meclisinde görüflülecek maddeleri haz›rlayan

etkin bir hükümet organ›d›r.

Bouleterion: Eski Yunanl›lar›n siyaset yaflam›nda önemli bir

role sahip ve günümüzdeki meclis binalar›yla ayn› iflle-

vi olan kamu yap›s›d›r.

Börü: Süvari a¤›rl›kl› Hun ordusuna verilen isimdir.

Burjuvazi: Yeniça¤ Bat› Avrupa’s›n›n s›n›fsal yap›s› içinde

yükselen s›n›f› oluflturan, zenginli¤i ticarete dayal› olan,

ekonomik yap›da üstünlü¤ü ele geçiren ve sonras›nda

siyasal yap›da hak aray›fllar› içine giren, döneme damga-

s›n› vuran bir s›n›ft›r.

Sözlük
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C-Ç
Caesoropapistik: Tevrat’taki David (Davud) gibi rahip-kral

yönetici modelidir.

Comitia Curiata: Üyelerini Roma kentinin aristokratlar›n›n

meclistir.

Comitia Tributa: Delegelerin Roma kenti çevresindeki yerle-

flim birimlerinden seçilerek gelmelerini esas alan ve plep-

ler taraf›ndan kurulan meclistir.

Cro-Magnon: Üst Paleolitik dönemde Avrupa’da yaflam›fl olan

anatomik aç›dan modern Homo sapienslerdir. 

Çekirdek: Alet yapmak amac›yla yontularak yonga ç›kart›lan

tafl parças›d›r. 

Çok Merkezli Evrim Modeli: Afrika, Asya ve Avrupa’ya ya-

y›lan Homo erectuslar›n, bulunduklar› bölgelerde yani

birçok merkezde bölgesel evrimler geçirdiklerini, ancak

aralar›ndaki genetik al›flveriflin hiç kesilmedi¤ini savu-

nan teoridir.

D
Demokrasi: Yunanca demos “halk”, kratein/krasia ise yönet-

mek anlam›na gelir. Yani, halk›n egemenli¤i temeline

dayanan yönetim biçimidir.

Dilgi: Boyu eninin iki kat›ndan daha uzun olan ince, uzun tafl

yongad›r. Üst Paleolitik’te yayg›nd›r.

Dioecesis: Roma eyaletlerinin topland›¤› büyük idari bölge-

dir.

DNA: Deoksiribonükleik asit. Genetik kodu tafl›yan molekül-

dür.

Dominyon: Eskiden Britanya ‹mparatorlu¤u’na ya da Com-

monwealth ‘e ba¤l› ülkeleri belirten terim. Bu devletler

yasal aç›dan özerk olmakla ve d›fl ifllerinin yönetimini

kendileri üstlenmekle birlikte, Büyük Britanya imparato-

runu hükümdar olarak kabul ediyordu.

Dükal›k: Bir krall›k içerisindeki en büyük toprak parças›d›r.

E
Ekhinos: Eski Yunan mimarl›¤›nda Dor düzeninde abakusun

alt›nda kalan d›fl bükey kesitli silme.

Ekonomik Ç›kar Bölgesi: Bir toplumun geçimini sa¤layacak

genifllikteki aland›r. 

Endüljans: Tam kurtulufl için affedilmeyen günahlar›n ceza-

s›n›n ba¤›fllanmas›d›r.

Etrüskler: Kuzey ‹talya’da Demir Ça¤›’nda kurulan bir kültür-

dür. Etrüsklerin muhtemelen Anadolu kökenli oldu¤u

da öne sürülmüfltür

Evrim: Biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak

de¤iflikli¤e u¤ramas›d›r.

F
Faflizm: Bir tür sa¤ otoriter idare biçimidir. Devlet otoritesi-

ni sa¤lamlaflt›rmak ve zaferden elde edilen sonuçlar›

korumak amac›yla hareket eden siyasal bir ak›md›r.

Ba¤lanmak istedi¤i siyasal kurallar ulusalc›l›k ve em-

peryalizmdir.

Fief: Ortaça¤’da Lord taraf›ndan vasale verilen topra¤›n ad›-

d›r. Fief elde eden vasal, kendi fiefi üzerinde baflkalar›-

na fief tan›yabiliyordu.

Fosil: Eski canl› formlar›n›n mineralleflmifl kal›nt›lar› veya

izleridir.

Fotosentez: Bitkiler taraf›ndan karbondioksitin günefl enerji-

si kullanarak sentezlenmesi. Bu ifllem sonucunda oksi-

jen aç›¤a ç›kar.

G
Gondwana: Güney yar›küredeki k›tad›r. Bugünkü Güney

Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya ve Antarktika k›-

talar›n›n parçalanmadan önceki birleflik halidir.

Göreli Tarihleme: Arkeolojik buluntular›n tipolojileri ve han-

gi tabakada yer ald›klar›na dayanarak birbirleriyle karfl›-

laflt›r›lmalar› ve hangisinin daha eski ya da daha yeni ol-

du¤unun belirlenmesidir.

Gravettian: Üst Paleolitik dönemde, günümüzden 27-21 bin

y›l öncesinde görülen alet kültürüdür.

Gregoryen Takvimi: Miladi takvimin yanl›fl oldu¤unu dü-

flündü¤ü yerlerini düzeltmek için Papa Gregorie taraf›n-

dan yapt›r›lan takvimdir. 1582 y›l›nda kabul edilmifltir.

Grifon: Do¤u sanat›na özgü, hayali bir yarat›kt›r. Kanatl› ve-

ya kanats›z aslan vücuduna, genellikle kartal olan y›rt›c›

kufl bafl›na, gagaya ve at veya eflek kula¤›na sahiptir.

Gymnasium: Antik Yunan’da gençlerin düflünsel ve beden-

sel yönden e¤itilip, ö¤renim gördükleri ve spor etkinlik-

lerinde bulunduklar› yap›ya verilen isimdir.

H
Hades: Yeralt› tanr›s›d›r. Ayn› zamanda antik Yunan dünya-

s›nda ölümden sonra gidilen yeralt› dünyas›na bu isim

verilmifltir.

Halaf: Erken Kalkolitik’te Kuzey Mezopotamya’da görülen

geliflmifl köy kültürlerinden biridir.

Hassuna: Geç Neolitik’te Kuzey Mezopotamya’da görülen

geliflmifl köy kültürlerinden biridir.

Hellenizm: Büyük ‹skender’in Asya seferi ile Yunan kültürü-

nün Yunanistan s›n›rlar›ndan ç›karak Do¤u Akdeniz ve

Ön Asya’n›n eski ve köklü kültürleri ile kar›flmas› ve kay-

naflmas› sonucunda oluflan evrensel kültürün ismidir.
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Hiyeratik Yaz›: Hiyerogliflerin el yaz›s› hali olarak düflünül-

melidir. M›s›r rahipleri ve katipler taraf›ndan kay›t tut-

mak için kullan›lm›flt›r.

Hiyeroglif Yaz›: Resim ve simgeler kullanan yaz› sistemleri-

nin ortak ad›d›r. Kutsal yaz› anlam›na gelmektedir.

Holosen: Günümüzden 10 bin y›l önce bafllay›p hâlâ devam

eden jeolojik dönem. Dördüncü zaman›n ikinci evresidir.

Hominid (Hominidae): Primatlar tak›m› içerisinde bir aile-

dir. Orangutan, goril, flempanze gibi büyük maymunlar

ve insan bu ailenin üyelerini olufltururlar.

Hominin: ‹nsan ve insan›n atalar›ndan oluflan tribus. Bu tri-

busun üyelerini di¤erlerinden ay›ran anatomik özellik

bipedalizm yani iki ayak üzerinde hareket biçimidir. 

Homo Erectus: Alt Paleolitik dönemde Afrika, Asya ve Avru-

pa’da yaflam›fl olan insan türü.

Homo Ergaster: Homo erectuslar›n erken örneklerine veri-

len isimdir.

Homo Genusu: ‹nsan türlerini kapsayan genus ya da cinstir.

Homo Habilis: Alt Paleolitik dönemde Afrika’da yaflam›fl olan

insan türüdür.

Homo Neanderthalensis: Orta Paleolitik dönemde Avru-

pa’da ve Güneybat› Asya’da yaflam›fl insan türüdür.

Homo Rudolfensis: Alt Paleolitik dönemde Afrika’da yafla-

m›fl olan insan türü. Homo habilislerle büyük benzerlik-

ler gösterir.

Homo Sapiens: Anatomik aç›dan modern insan. Yaklafl›k

200 bin y›l önce ortaya ç›kt›¤› kabul edilmektedir. 

Höyük: ‹nsano¤lunun bin y›llar boyunca ayn› yerde üst üste

kurmufl oldu¤u yerleflmelerin y›k›nt›lar›n›n oluflturdu¤u

yapay tepelere verilen isimdir.

Hümanizm: Latince kökenli bir kelime olup “insanc›l›k” an-

lam›na gelmektedir. Rönesans Avrupas›nda antik dönem

metinlerinin incelenmesiyle ortaya ç›kan, insan› temel

alan, insan›n her fleyin ölçüsü oldu¤unu kabul eden dü-

flünce ak›m›na verilen isimdir. Hümanizm, öte dünya

görüflüne karfl›l›k bu dünya görüflünü öne ç›kar›r. ‹nsan,

evrenin merkezinde Tanr›’n›n yerini al›r. Hümanizmle,

bireycilik ve laiklik gibi görüfller ön plana ç›kar.

Hymation: Antik Yunanda kad›nlar ve erkeklerin kulland›¤›

uzun ve pelerine benzeyen bir elbisedir.

‹
‹kili Teflkilat: Eski Türklerde devlet yönetiminin kolayl›k sa¤-

las›n diye ço¤unlukla do¤u ve bat› olarak ayr›lmas› idi.

Ka¤an do¤uda otururken, bat›n›n yönetimi hükümdar

ailesinden önde gelen bir kifliye -genelde ka¤an›n kar-

defli- b›rak›l›rd›.

‹norganik: Karbon içermeyen moleküllerdir.

‹nvestiture: Piskoposlar›n imparator huzurunda resmi bir tö-

renle makam sembolü olan yüzük ve asayla donat›lmas›

uygulamas›d›r.

‹flçi S›n›f›: Yeniça¤ Avrupa’s›nda ekonomik ve sosyal yap›da

meydana gelen de¤iflimle birlikte ortaya ç›kan ve imalat-

hanelerde iflbölümü esas›na göre çal›flan; ücret karfl›l›¤›

emeklerini satarak geçinen yeni s›n›fa verilen isim. Bu

s›n›f› oluflturanlar serfler ve zanaatç›lard›.

K
Kambriyen Patlama: Kambriyen veya Birinci Zaman ad› ve-

rilen jeolojik dönemde çok hücreli canl›lar›n say›s›ndaki

büyük art›fl. 

Kapitalist S›n›f: Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan, eko-

nomik sistemin de¤iflmesini sa¤layan sermaye sahibi, gi-

riflimci s›n›ft›r.

Kapitalizm: Yeniça¤’da Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan, üretici

güçlerin üretim araçlar›ndan ayr›l›¤› esas›na dayanan,

sermaye sahibi giriflimci bir s›n›f ile iflçi s›n›f›n›n ekono-

mik iliflkisine dayal› sisteme verilen isimdir.

Karbon 14 (C 14) Yöntemi: Canl›lar›n bünyelerinde bulu-

nan ve canl›n›n ölümünden sonra azalmaya bafllayan

Karbon 14 izotoplar›n›n miktar›n›n ölçülmesine dayanan

tarihleme yöntemidir. 

Kardinal: Katolik kilisesine ba¤l› baflpapaz›n tafl›d›¤› un-

vand›r.

Karum: Assurca liman ve r›ht›m anlam›na gelen yerleflmeler-

dir. Bu yerleflmelerde Assurlu tüccarlar belirli bir serbes-

ti içinde yaflay›p ticaret yapmaktayd›lar. 

Kent Devleti: Etraf›ndaki daha küçük yerleflimlerin de ba¤l›

oldu¤u kent tipi idari merkezdir. ‹lk kent-devletleri Me-

zopotamya’da tap›nak ekonomisi esas›na dayanan bir

sistem etraf›nda flekillenmifllerdir. 

Khiton: Antik Yunanda dikdörtgen bir kumafl›n karfl›l›kl› iki

kenar›n›n birbirine dikilmesi ya da i¤neler ile tutturulma-

s›yla yap›lan ve adeta alt k›sm› olmayan bir çuval gibi

görünen hem erkek hem kad›nlar›n giydi¤i bir giysidir. 

Kilise Kanonu: Roma kilisesinin kendi içindeki düzenlenme-

leri yürütmek üzere oluflturmufl oldu¤u kanunlar› anlat-

mak için kullan›lan bir terimdir. Genelde bu kanunlar

ara ara toplanan kilise meclislerinde görüflülen sorunlar›

çözmek amac›yla al›nan kararlar ya da önlemlerdir.

Konsil: Hristiyan din önderlerinin, hristiyanl›kla ilgili tart›fl-

mal› konular› ayd›nlatmak ve bir sonuca ba¤lamak için

tart›fl›lacak konunun önemi ve ilgilendirdi¤i bölge ora-

n›nda düzenledikleri büyük toplant›lard›r.

Konsül: Roma Devleti’ni yönetmek için comitia curiata üye-

leri aras›ndan her y›l seçilen iki üyeye verilen isimdir.

Kopt Yaz›s›: H›ristiyan M›s›rl›lar›n (K›pti) Yunan alfabesine

yapt›klar› alt› harflik ilave ile oluflan yaz›.

Kore: Arkeolojide giysili genç k›z heykellerine verilen isimdir.

Kotuz/Sorguç: Orta Asya’da hükümdarl›k sembolü olarak

bafll›¤a tak›lan bir tutam yabani s›¤›r ya da at k›l›.
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Kurgan: Eski Türk mezarlar›na verilen add›r. Genelde devlet

yöneticileri için yap›lan bu mezarlar, bazen tafl bazen

tahtalarla çevrili mezar odas›n›n üzerine toprak y›¤›lma-

s› ile oluflturulurdu. 

Kuros: Arkaik Ça¤’da ç›plak, genç erkek heykellerine verilen

isimdir.

Kut: Gök Tanr› taraf›ndan Ka¤an’a verildi¤ine inan›lan, flans,

baht aç›kl›¤› talih, devleti yönetme yetkisi olup kan yo-

luyla, ka¤an›n çocuklar›na geçti¤i düflünülürdü.

L
Latinler: ‹talya’n›n kuzeyindeki Latium bölgesinin yerli hal-

k›d›r.

Laurasia: Kuzey yar›küredeki k›tad›r. Bugünkü Kuzey Ameri-

ka, Avrupa ve Asya k›talar›n›n parçalanmadan önceki

birleflik bir halidir.

Liberalizm: Temelinde “özgürlük” kavram›n›n flekillendirdi-

¤i, düflünce özgürlü¤ü çerçevesinde, bireylerin ifade öz-

gürlü¤ünü, s›n›rlamalar olmaks›z›n özel giriflimcili¤in ve

serbest piyasa koflullar›n›n ekonomik alanda geçerlili¤i-

ni, sa¤lamay› amaçlar. Bu amaçlar›n gerçekleflmesine

yönelik olarak, toplumsal yaflama devlet vb. kurumlar›n

müdahalelerini en asgari seviyede tutmay› ve hukukun

üstünlü¤ünü esas alan, bir toplum düzenini hedefleyen

ö¤retidir.

Limes: Roma’n›n s›n›r boylar›nda kurdu¤u kaleler ve surlar-

dan oluflan savunma sistemidir.

Litosfer: Yer kabu¤unun sert d›fl yüzeyidir.

Lonca: Ayn› meslek grubuna ba¤l› zanaatkarlar›n oluflturdu-

¤u, rekabeti önleyici flekilde kaynaklar›n, üretimin, fiyat-

lar›n kendi içlerinde s›k› bir disiplinle kontrol edildi¤i ve

piyasa üzerinde devlet kontrolünü sa¤lar nitelikteki, mes-

leki birliktir.

Lotus: S›¤ sularda yetiflen genifl yaprakl› ve kokulu çiçek

açan bir bitkidir. Yunan sanat›nda gerek vazolarda ge-

rekse mimari plastikte dekoratif bir süsleme ö¤esi ola-

rak kullan›lm›flt›r.

M
Magdalanian: Üst Paleolitik dönemde 16-11 bin y›l öncesin-

de görülen alet kültürüdür. 

Manda Sistemi: Dünya siyasi tarihinde I. Dünya Savafl›ndan

sonra kullan›lmaya bafllayan bir terimdir. Kelime anlam›

olarak Latince “Madatum”, Frans›zca “Manda” kelimele-

rinden gelmekte olup özellikle “vekalet” anlam›nda kul-

lan›lmaya bafllanm›flt›r. Sömürgecili¤in I. Dünya Savafl›

sonras›n›n ad de¤ifltirmifl fleklidir. Savafltan sonra kendi

kendini idare edemeyecek ülkelere bir vesayeti vekil ta-

yin edilecekti.

Maniyerizm: 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Rönesans sanat›na

karfl› duyulan bir tepkinin sonucunda ortaya ç›km›flt›r.

Rönesans’›n insan› ön plana alan, s›k› bir geometriye da-

yanan ak›lc› tutumuna karfl› ç›kma, kat› kal›plar› y›kma

eylemidir.

Meander: Kelimenin kökeni Menderes Nehri’ne dayan›r. Geo-

metrik k›vr›mlar yapan flerit biçiminde bir bezeme moti-

fidir. Antik Dönem’de mimari süslemelerde ve seramik

sanat›nda uygulanm›flt›r.

Mezopotamya: Co¤rafi olarak Dicle ve F›rat nehirleri aras›n-

da kalan bölgeye verilen isimdir. 

Mikrolit: Mezolitik/Epipaleolitik’te yayg›n olarak kullan›lan 3

cm’den daha ufak boyutlu; üçgen, trapez, dikdörtgen ve

kare biçimli olabilen küçük tafl aletlerdir.

Missi Dominici: Frank kral› ve 2. Reich’›n yani 2. Bat› Roma

‹mparatorlu¤unun kurucusu Büyük Karl’›n taflradaki kont

ve dük gibi devlet görevlilerinin icraatlar›n› kontrol et-

mek üzere merkezden yollad›¤› biri sivil di¤eri ruhban-

dan oluflan müfettifller.

Mitoloji: Yunanca mitos (mythos) masal, efsane, logos söz ve

bilgi anlam›na gelip, çok tanr›l› dinlerde tanr›lar›n yaflan-

t›s› ile onlar›n insanlar ve di¤er efsanevi yarat›klarla ilifl-

kileri hakk›ndaki öyküleri kapsayan efsaneler bilgisidir.

Mitos:Tanr›lar›n insanlarla olan maceralar›n› anlatan edebi

eserlerdir.

Moleküler Saat: Mutasyonlar›n ortaya ç›kma ve birikme süre-

sinin hesaplanmas›.

Mousterian: Önceden haz›rlanm›fl bir tafltan yonga ad› veri-

len parçalar ç›kart›lmas› ve bu parçalar›n tekrar flekillen-

dirilerek alet olarak kullan›lmas› yöntemine dayanan tafl

alet teknolojisi.

Mutasyon: DNA’da meydana gelen de¤iflimdir.

N
Natron: Karbonat, bikarbonat, klorid ve sodyum sülfat kar›fl›-

m›d›r. Nil Nehri’nin kenar›nda do¤al olarak bulunuyor-

du ve M›s›r’da mumyalamada organlar›n kurutulmas›nda

kullan›l›yordu.

Natufyen Kültürü: Do¤u Akdeniz bölgesinde günümüzden

12 bin y›l ilâ 10 bin y›l öncesinde, Epipaleolitik Ça¤’da

yaflanan kültür evresidir.

Nektar: Eski Yunan Tanr›lar›n›n içkisi. Onlara ölümsüzlük ka-

zand›r›r. Homeros’a göre nektar k›rm›z› flarab› and›r›r.

Tatl› bir tad› ve hofl kokusu vard›r..

Nome: Eski Yunancada eyalet anlam›na gelen “nomos”dan

türemifltir. M›s›r’da kabile niteli¤indeki yönetim birim-

leridir.
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O
Obol: Sikkenin en küçük birimidir.

Obsidyen: Siyah renkli volkanik taflt›r. 

Olduvan: En eski tafl alet teknolojisi. Çak›l tafllar›n›n basit bir

yöntemle yontulmas› esas›na dayan›r. En eski örnekleri

2,5 milyon y›l öncesine aittir. 

Oligarfli: Siyasal gücün küçük bir gruba ait oldu¤u, yönetim

biçimidir.

Onluk Teflkilat: Türklerin dünya askeri tarihine katm›fl ol-

duklar› en önemli kavramd›r. Günümüzde ordular›n he-

men tamam› bu sistem ile düzenlenmektedir.

Optimatlar: Kan ba¤›, memuriyet veya büyük toprak sahipli-

¤i vas›flar›yla, güç ve sonras›nda asalet ünvanlar› kazanan

eski patricius, plepler ve memurlardan oluflan s›n›ft›r.

Organik: Canl› organizmalar› oluflturan moleküller. Bu mole-

küller hidrojen, oksijen, karbon ve nitrojen içerir.

Ota¤: Orta Asya’da hükümdar çad›r›na verilen isimdir.

P
Palestra: Antik Yunan’da genelde gymnasiuma ba¤l› ve gü-

refllerin yap›ld›¤› alana verilen isimdir. 

Pangea: Bütün k›talar›n birleflik hali olan tek k›ta. Bu k›ta 200

milyon y›l önce parçalanmaya bafllam›fl ve sonuçta bu-

günkü k›talar ortaya ç›km›flt›r.

Papirüs: Nil Nehri’nde yetiflen saz türü bir bitkidir. M›s›rl›lar

yaz› yazmak için kullanm›fllard›r. Bitkiyi ka¤›t haline ge-

tirmek için, gövdesinden ince fleritler kesilir, düz bir ze-

mine önce yatay daha sonra dikey olarak dizilir ve pres-

lenerek kurutulurdu. Yaklafl›k 48x43 cm boyutlar›ndaki

her tabaka uç uca eklenerek 40 m uzunlu¤a kadar ula-

flan papirus rulolar› yap›labilirdi.

Paranthropus: ‹ri yap›l› Australopithecuslard›r.

Patricius/ Patricii: Roma kentinin yerel aristokrasisine veri-

len isimdir.

Peloponnes: Yunanistan’›n güney ucundaki Mora Yar›mada-

s›’n›n antik ça¤daki ismidir. 

Plantasyon: S›nai mallar›n›n üretiminde kullan›lan tar›m ürün-

lerinin (pamuk, çay, kahve vb.) genifl ölçekli olarak ye-

tifltirildi¤i iflletme.

Pleistosen: Günümüzden 2 milyon y›l öncesinden 10 bin y›l

öncesine kadar süren jeolojik dönem. Dördüncü zama-

n›n ilk evresidir.

Plep: Köken olarak afla¤› tabakadan gelen veya sonradan Ro-

ma vatandafll›¤›na al›nan yurttafllara verilen isimdir.

Polis: Antik Yunan’da Polis hem flehir hem flehir devleti de-

mektir. fiehir ve devlet birbiri içine girmifl bir kavramd›.

Polis çevre köyleri içine alan ve genellikle tabii s›n›rlara

dayanan siyasi bir topluluktur.

Pontif (ex) Maximus: Roma ‹mparatorlu¤u döneminde im-

paratorlar›n tafl›d›¤› dinsel nitelikle bir ünvand›r. ‹mpa-

ratorlar en yüksek idareci oldu¤u gibi en yüksek ruha-

ni liderdi. Bu yüzden, büyük dini görevli anlam›na ge-

len bu ünvan› kullanm›fllard›r. Ortaça¤’da ise bu paye,

dinsel iflleri yürüten Roma’n›n mirasç›s› Papalar taraf›n-

dan tafl›nm›flt›r.

Potasyum-Argon Yöntemi: Volkanik kayaçlarda bulunan

radyoaktif potasyumun argona dönüflme h›z›n›n ölçül-

mesine dayanan tarihleme yöntemidir. 

Praetoria: Roma’da saray muhaf›zlar› birli¤idir.

Prehistorik Arkeoloji (Tarih Öncesi Arkeolojisi): Yaz›n›n

bulunuflundan önceki toplumlara ait toprak alt›nda kal-

m›fl maddi kültür unsurlar›n› kaz›lar yaparak ortaya ç›ka-

ran, bu buluntular› s›n›fland›r›p ve karfl›laflt›rarak eski

kültürleri araflt›ran bilimdir.

Prehistorya: Tarih öncesi, yaz›n›n bulunuflundan önceki

dönemlerdir.

Primat: Zoolojik s›n›fland›rmada memeliler s›n›f›n›n bir tak›-

m›. Anthropoid ve prosimiyenleri kapsar. Primatlar bü-

yük beyinli, ço¤unlukla a¤açta yaflayan, üç boyutlu ve

renkli görme yetene¤ine sahip, tutucu el ve ayaklar› olan,

sosyal canl›lard›r. 

Prokonsül/Propraetor: Bir Roma eyaletini yönetmek için

gönderilen validir.

Proletaria: fiehirlerde yaflayan yersiz, yurtsuz ve ço¤u zaman

iflsiz insan kitlelerinden oluflan s›n›ft›r.

Prosimiyen (Prosimii): Maymun benzeri ufak primatlar

olan Lemurlar, Lorisiler ve Tarsierlerden oluflan primat

alt tak›m›.

Protein: Hücreleri meydana getiren ve yaflamsal ifllevler gö-

ren moleküller.

Protohistorik Ça¤: Bir toplum henüz kendisi ile ilgili dolay-

s›z bilgi sa¤layan belge yaratma aflamas›na gelmemifl, fa-

kat çevresinde bulunan ve yaz›y› kullanmas›n› bilen bafl-

ka toplumlar›n belgeleri o toplumla ilgili bilgi veriyorsa,

söz konusu insan toplulu¤u protohistorik bir ça¤ yafl›yor

demektir.

Pseudodipteros: Hellenistik Ça¤’da iki sütun ekseni geniflli-

¤inde bir sütun çemberi ile çevrelenmifl tap›nak plan›d›r.

R
Reform: Daha iyi duruma getirmek için yap›lan de¤ifliklik,

iyilefltirme, düzeltme, ›slahat anlamlar›na gelmektedir.

Reform, 16.yüzy›l bafllar›ndan itibaren, Katolik Kilisesi-

nin yozlaflmas›na karfl› ç›k›flla bafllayan ve Protestanl›k

mezhebinin ortaya ç›k›fl›na yol açan, dinsel bir hareket-

tir. Önce Almanya’da, daha sonra Fransa, ‹ngiltere ve

Kuzey Avrupa ülkelerinde etkili olmufltur.
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Roma Hamamlar›: Sadece y›kanma amac›yla s›n›rl› kalma-

yan, e¤itim, spor ve kültürel faaliyetler içinde kullan›lan

çok mekanl› ve çok amaçl› büyük yap›lard›r.

Rönesans: 15.ve16.yüzy›lda Avrupa’da edebiyat ve güzel

sanatlar alan›ndaki yeniliklerin ve sanat anlay›fl›n›n

tümüdür.

Ruhban S›n›f›: Hristiyanl›kta tanr› ile kul aras›nda kendileri-

ne yine tanr› taraf›ndan yetki verildi¤ine inan›lan, bu

yetkilere dayanarak standartlar koyan, bu standartlara

uyulmas›n›n tanr›ya ulaflt›¤›n› öne süren s›n›ft›r.

S-fi
Safran: So¤anl› çi¤deme benzeyen mor çiçekli bitkidir. Eski

Yunan ve Roma’da kokusu ve ilaç etkisiyle çi¤neniyor,

boya olarak kullan›l›yordu.

Samarra: Geç Neolitik’te Kuzey Mezopotamya’da görülen ge-

liflmifl köy kültürlerinden biridir.

Sanayi Toplumu: Hemen her alanda üretim sürecinin maki-

neleflti¤i ve toplum yaflam›n›n da buna göre flekillendi¤i

bir ekonomiye sahip toplumdur.

Sarkophagus/Sarkofaj/Lahit: Yunanca kelime anlam› et iyi-

ci demektir. Tafltan yap›lm›fl sand›k fleklinde 2–3 metre

ebatlar›nda olan bir mezar tipidir. 

Satir/Satyr: Yunan mitolojisinde yer alan yar› insan yar› hay-

van biçimli yarat›klara verilen isimdir. 

Satrapl›k: Perslerde eyalet sisteminin ismidir.

Sebasteion: Tanr›ça Roma ve tanr›laflm›fl Roma ‹mparatoruna

tapmak için infla edilen tap›nakt›r.

Senatus (Senato): Roma Devleti’nde üyeleri patriciuslar ara-

s›ndan konsüller taraf›ndan seçilen meclistir.

Serf: Feodal dönemde güçlü beylerin, derebeylerinin, lordla-

r›n arazilerinde çal›flan ve onlar›n mülkü say›lan, toprak-

la u¤raflan köylülerdir. Bu insanlar topraktan ald›klar›

has›lat›n bir bölümünü kendileri kullan›rken bir k›sm›n›

da güvenlikleri için lordlara verirdi.

Sikke: Ticaret ve günlük al›flveriflte ödeme arac› olarak kul-

lan›lan, a¤›rl›¤› ve içindeki de¤erli maden miktar› onu

basan devlet taraf›ndan konan resim ve yaz› ile garanti-

ye al›nm›fl küçük madeni parçad›r. Sikkeden önce tah›l

ürünleri, maden kazanlar, s›¤›r ve benzerleri para ola-

rak kullan›lmaktayd›. Sikke bu çeflitlili¤e son vermifl ve

standartlaflt›rm›flt›r.

Simoni: Kilise makamlar›n›n para ile sat›n al›nmas› uygula-

mas›d›r.

Skene: Antik tiyatronun sahne yap›s›na verilen isimdir. 

Solutrean: Üst Paleolitik Dönem’de görülen alet kültürüdür.

Sömürgecilik: Bir ülkenin, bir baflka devleti veya toplumu si-

yasal bak›mdan egemenli¤i alt›na alarak, do¤al kaynak-

lar› ve pazarlar› üzerinde kendi ç›karlar› do¤rultusunda

hakimiyet kurmas›d›r.

Stel: Dikilmifl, yüksekli¤i eninden uzun yekpare bir tafltan

oluflan yap›t. Biçim olarak dikdörtgen ince bir tafl levha

veya silindirik bir sütun gibi biçimlerde görülür. Mezo-

potamya’da steller genellikle kral buyruklar›n›n yaz›l› ol-

du¤u ya da salt bir an›t niteli¤i olan yap›tlard›r. Eski Yu-

nan’da da kabartmal› ve yaz›tl› mezar tafllar›na bu isim

verilmifltir.

Sukkal: Eski Mezopotamya’da kral›n vekili olarak davalara

bakan yüksek komiser.

Sunak/Altar: Üzerinde kurban kesilen ve tanr›ya sunu yap›-

lan, masaya benzer, yüksekçe, genelde tafltan, yuvarlak

veya dörtgen fleklinde yap›lan ve kurban kanlar›n›n ak-

mas› için bir deli¤i bulunan mimari ö¤e. Genelde tap›-

naklarda veya yak›n›nda bulunur. Eski Yunan mimarl›-

¤›nda tap›nak d›fl›nda, tiyatrolar›n orkestras› içine ve ago-

ralara yerlefltirilmifltir. 

Synkretik: Pek çok de¤iflik pagan tanr›s›n›n kültleri ve dola-

y›s›yla özelliklerinin birlefltirilmesi ile ortaya ç›kan kar›-

fl›k kültlerdir.

fiaman/Kam: Ruhlarla insanlar aras›nda iletiflimi transa geçe-

rek sa¤layan kifli. Büyücü rahip.

fiamanizm: ‹lkel kavimlerde görülen, ruhlarla insanlar aras›n-

da arac›l›k yapt›¤› ve hastalar› iyilefltirme gücüne sahip

oldu¤u kabul edilen flamanlar çevresinde yo¤unlaflan

inanç sistemidir.

T
Tabakalanma: Bir yerleflim yerinin, uzun zaman boyunca is-

kan edilmesi sonucu üst üste biriken katmanlar›n arke-

ologlar taraf›ndan ay›rt edilmesi. 

Tablet: Eski ça¤larda yaz› malzemesi olarak kullan›lan, genel-

likle killi topraktan, bazen de madenden yap›lma dik-

dörtgen levhad›r.

Tap›nak Ekonomisi: Üretilen art› ürünün dini merkez olan

tap›nakta toplan›p ve yeniden da¤›t›lmas› esas›na daya-

nan sistem. Bu sistemde bütün üretimi tap›nak ve tap›-

nak rahipleri kontrol eder. 

Tarihi Dönemler: Yaz›n›n bulunuflundan sonra, tarihin kay-

d›n›n tutulmaya bafllad›¤› dönemler.

Tengri: Eski Türkçede gök veya Gök Tanr›s› anlamlar›na gel-

mektedir.

Teokrasi: Yönetimin tanr›n›n temsilcileri olduklar›na inan›lan

din adamlar›n›n elinde bulundu¤u, dini kökenli toplum-

sal, siyasi düzen demektir.

Terek/Kaoche: Orta Asya Türkleri için gezici birer ev niteli-

¤i tafl›yan atl› arabalara verilen isimdir. Arabalar›n yük-

sekli¤i yüzünden yabanc› toplumlar Türklere “yüksek

arabal› kavim” ad›n› vermifllerdir.

Termolüminesans: Maddede biriken radyasyon enerjisinin

miktar›n›n ölçülmesine dayanan tarihleme yöntemi.
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Tholos: Halaf kültürüne ait yerleflmelerde görülen, çap› 3 ile

7 m aras›nda de¤iflen yuvarlak planl›, kubbeli bir oda ile

bu odaya eklenmifl dikdörtgen planl› bir baflka odadan

oluflan yap›d›r. Bunlar, balç›k, kerpiç ya da tafltan yap›-

l›yorlard›; Miken Dönemi’nde daire planl›, kubbeli me-

zarlar için de ayn› terim kullan›lm›flt›r. 

Tipoloji: Kaz›larda bulunan çeflitli maddi kültür ürünlerinin

yap›m teknikleri ve stillerine göre dönemlerinin ay›rt

edilmesidir.

Totemcilik: Bir kabilenin atas› olarak kabul edilen bir hayva-

na ya da bir bitkiye tap›nma, onu kutsal sayma biçimin-

de beliren ilkel inançt›r.

Toy/Kurultay: Eski Türklerde devleti oluflturan boy beylerin-

den oluflan bir meclis idi. Y›lda genellikle üç kez topla-

n›r, bu toplant›larda devlet iflleri görüflülürdü. 

Töre: Yaz›s›z hukuk kurallar›d›r. 

Tribus: Tribe veya infrafamily. Biyolojik s›n›fland›rma siste-

minde bir kategoridir. Alt aile (subfamily) olarak adlan-

d›r›lan kategorinin alt›nda yer al›r. 

Triumvirlik: Roma devlet yönetiminin üç kifli aras›nda

paylafl›lmas›d›r.

Tunç: Bak›r ve arsenik veya bak›r ve kalay›n belirli oranlarda

birbirine kar›flt›r›lmas›yla elde edilen sert alafl›md›r.

Tyran: Bazen halk, bazen aristokrat kesimin deste¤ini alarak

bir darbeyle iktidara gelen kifli.

U-Ü
Ubeyd: Kalkolitik Ça¤’da Güney Mezopotamya’da köylerin

kentlere dönüfltü¤ü aflamay› temsil eden kültür evresi.

Uruk: Kalkolitik Ça¤’da Güney Mezopotamya’da ilk kent-dev-

letlerinin ortaya ç›kt›¤› kültür evresi.

Üç Ça¤ Sistemi: Tarihöncesi ve erken tarihi ça¤lar›n araç-

gereç yap›m›nda kullan›lan hammaddeleri esas alarak

Tafl Ça¤›, Tunç Ça¤›, Demir Ça¤› fleklinde üç evreye

bölünmesi.

Ütopya: Büyük ölçüde zihinde tasarlanm›fl, olmas› istenen,

düfllenen ya da baz› verilerden yola ç›karak olaca¤› ka-

bul edilen düfller, isteklerdir.

V
Vabartum: Konuk anlam›na gelen, Assurlu tüccarlar›n ana

merkezler aras›nda konaklad›klar›, belki mallar›n› geçici

olarak depolad›klar› bir çeflit kervansaraylard›r.

Vasal: Kendi bafl›na hükümdar olmay›p bir baflka hükümdara

ba¤l› olarak hükmeden yönetim biçimidir

Venüs Heykelcikleri: Üst Paleolitik dönemde görülen; gö-

¤üs, kar›n ve kalçalar› abart›l› bir biçimde yap›lm›fl; tafl

veya kilden küçük kad›n heykelcikleri.

Verimli Hilâl: Filistin’den bafllayarak Bat› ve Kuzey Suriye’yi,

Kuzey Mezopotamya’y› ve Dicle nehrinin do¤usunda ka-

lan Zagros Da¤lar›’n›n bat› eteklerini kapsayan bölge.

W
Wanax: Miken Uygarl›¤›’nda kral demektir. Hem ordunun

baflkomutan› hem baflrahip konumundad›r.

Y
Yargan: Eski Türklerde basit suçlara bakan yarg›çlara verilen

isimdir.

Yonga: Bir tafl parças›ndan baflka bir tafl yard›m›yla kopart›la-

rak elde edilen, boyu eninin iki kat›ndan az olan parça.

Z
Zafer Tak›: Bir zaferi kutlamak için infla edilen an›tsal ka-

p›d›r.

Ziggurat: Eski Mezopotamya’da basamakl› bir piramit biçi-

mindeki tap›na¤›n ismidir. En kutsal yer, en üsttedir. Dik

aç›da birleflen üç merdiven ile ç›k›l›r. Buras›, tanr› evi ol-

man›n yan›nda yaz›c› okulu, kütüphane ve arfliv ifllevle-

rini de görüyordu.
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Arap Yar›madas› 38, 40, 253

Arapça 95

Arap-‹slam ‹mparatorlu¤u 254

Araplar 33, 42, 51, 54, 67, 160, 232, 233, 240-243, 245, 256

Arcadius 208, 219, 233, 258

Archimedes 254

Ardys 116

Ares 171

Areyastis An›t› 112

Argolis 167

Ariadne 234

Arianism 228, 232, 254

Aristo 275, 281, 309

Aristophanes 178

Aristoteles 254

Arifl 265

Arius 232-235

Ariyus 230

Arkaba (Veya Akrabâ) Zaferi 265

Armavir (Argifltihinili) 105

Armenia 236, 237, 242, 243

Armeniakon 237

Arnavutlar 311

Arnavutluk 349

Arsenios 245

Arslan Yürekli Richard 242, 245

Arflidük Ferdinand 337

Artemis 171, 174, 181, 183, 187

Artimu 118

Aryanam 148

Arzava 97

Asia Eyaleti 197, 199, 201
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Asitavanda 103, 122

Askania Gölü (‹znik Gölü) 109

Aslankaya An›t› 112

Aslanl› Kap› 168

Aslantepe 92-94, 122

Aspendos (Belk›s) 172, 211-213, 216

Assuan 61, 77

Assur 38-40, 42-44, 46, 50, 53-55, 94-97, 103-106, 108, 110,

116, 122, 123

Assur Devleti 96

Assur ‹mparatorlu¤u 103, 106, 116, 122

Assur Krall›¤› 147, 148

Assurbanipal 116, 147

Assurlular 34, 39, 40, 42, 49, 54, 55, 67

Assuva 97

Astyages 148, 149

Asya 6, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 131-139, 141-144-149,

151, 156, 158 216, 269-271, 289, 290, 301, 303, 309, 340,

341, 357

Asya Hun ‹mparatorlu¤u 136

Afla¤› M›s›r 60, 61-63, 77

Afla¤› M›s›r Krall›¤› 62

Afla¤›p›nar 91

Afl›kl›höyük (Aksaray) 21

Afl›kl›höyük 89

Athena 171, 175-177, 187

Athena Parthenos Tap›na¤› 177, 187

Atilla 139

Atina 150, 167, 169, 172, 173, 176-179, 185-187, 249

Atinal›lar 150

Atlantik 346, 354, 357, 361

Atlas Okyanusu 305

Aton 66, 74

Attalos III 197

Atteleia 212

Attika 167, 176, 177, 185, 187

Attika-Delos Deniz Birli¤i 176, 177, 185, 187

Augustus 229, 230, 237

Augustus Maximianus 230

Aurelianus 206

Aurignacian 15, 16

Australopithecus 7, 8, 11

Avan 145, 146

Avanlar 146

Avaris 64, 65

Avarlar 236

Avignon 253

Avrupa 6, 12, 13, 15, 16, 18, 26, 133-135, 139, 143, 151, 152,

201, 208, 209, 211, 216, 217, 220, 227, 229-231, 233-237,

239, 240, 242, 244, 245, 247-254, 256-258, 265-267, 269-

273, 275, 276, 279-282, 286, 291, 292, 298-316, 320-329,

336-338, 340, 345-347, 351-353, 355, 357, 360, 361

Avrupa Hunlar› 139

Avrupal›lar 231, 240, 253, 266, 269, 271

Avustralya 3, 4, 6, 10, 16, 308, 309, 320, 321, 323, 325, 327,

329, 337, 338, 340, 341, 347, 352, 356

Avusturya-Macaristan 337, 340, 341, 347

Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u 327

Ayanis (Rusahinili) 105-107

Ayd›n 203, 212, 341

Azerbaycan 147, 158

Aztek 290, 316

Aztek Uygarl›¤› 270

B
Babek 272, 273

Babil 34, 38-40, 45, 46, 48-55, 174, 

Babil Kulesi 40

Babil Sülalesi 40

Babil’in Asma Bahçeleri 56

Babilliler 34, 40, 49, 52, 54, 55, 116

Bacon 276

Badari Kültürü 62

Badema¤ac› 90, 94

Baden 325

Ba¤dat 254, 271-276, 278, 341, 355

Bahflayifl An›t› 112

Bak›r Ça¤› 9

Baktaran Vadisi 145

Baktria 180

Balboa 305

Balfour 357

Bal›kesir 86, 214

Balih 35

Balkan 337, 338, 353-355, 361

Balkanlar 91, 97, 98, 102, 229, 236-238, 243, 245, 247, 259,

271, 290, 300, 309, 311

Ball›hisar 210

Balt›k 340

Balt›k Denizi 216

Barad›z 19, 87

Basamakl› Piramit 63, 71, 78

Basiliki (‹mparatorluk Kanunlar›) 242

Bask›n Oran 358

Basra 266, 267, 273, 275, 276, 280, 341

Basra Körfezi 35, 52, 55, 144, 149, 152, 158, 204



402 Uygar l ›k  Tar ih i

Bastet 74

Bastille Hapishanesi 318, 319, 329

Bat› Akdeniz 230

Bat› Anadolu 92, 94, 97, 98, 102, 109, 110, 150, 151, 155, 169,

177, 180, 195, 197, 199, 204, 205, 230, 233, 236, 237, 240,

265, 267, 270-273, 282

Bat› Avrupa 291, 309, 310

Bat› Avrupa Uygarl›¤› 259

Bat› Hint Adalar› 307

Bat› Kilisesi 240, 253, 257

Bat› Roma 207-209, 219, 220

Bat› Roma ‹mparatorlu¤u 209, 227, 229, 234, 256

Batlamyus 304

Batman 88, 121

Baudouin 245

Bavaria (Bavyera) 236

Baykal Gölü 137, 143

Baykent 268

Beethoven 314

Belbafl› 86-88

Belbafl› Ma¤aras› 19

Belçika 309, 320, 323, 325, 327, 329, 338, 347, 353, 361

Beldibi Ma¤aras› 86-88

Belgrad 243

Belgrat 338, 340

Belisarius 234, 235

Belk›s 216

Benî Kureyza 264, 279

Benjamin Franklin 313

Berberîler 268, 270, 271

Bergama (Pergamon) 180

Bering Bo¤az› 16

Berlin 327, 350, 356

Berna Alpagut 85

Bernerdina Pintura 312

Bes 74, 80

Beflik-Sivritepe 92

Beflflar B. Bürd 274

Bey Da¤› 115

Beycesultan 92, 94

Beyrut 341

Beyflehir 90, 102

Beyflehir Gölü 88

Beytü’l-Hikme 275

Big Bang 3, 26

Bilecik 86

Binalar Hakk›nda (De Aedificiis) 235

Binbirdirek Sarn›çlar› 253

Bingazi 341

Bingöl Da¤lar› 98

Birecik 85, 90

Biris Mezarl›¤› 87

Bîrûnî 275, 281

Bismarc 344

Bithynia 243

Bithynia Eyaleti 200

Bitinya (Bithynia) 180

Bitlis 341

Bizans 86, 195, 209, 220, 228, 229, 231-234, 236-250, 252-254,

257

Bizans Hanedan› 240

Bizans ‹mparatorlu¤u 195, 233, 237, 247-249, 255, 268, 272

Bizans ‹mparatoru Leon 269

Bizansl›lar 229, 236, 244, 245

Boccacio 276

Bodin 292, 293, 315

Bogomil Mezhebi 311

Bo¤azköy 95-98, 100-102, 114, 122

Bo¤azlar 91, 102, 108, 123, 337, 339, 341, 356

Bohemund 244

Bohemya 321

Boiotia 167

Bologna 244, 325

Bolflevikler 341, 348

Bosnal›lar 311

Boston Liman› 313

Bouvines 242, 246

Bozda¤ 115-117

Breslav 339

Brezilya 270

Briand 347, 348

Brienne 317

Brindisi 243

Britanya 202, 207, 230, 312

Brunswick 325

Brutus 201, 218

Brygler 108

Bucak 206

Buffon 292

Buhara 268, 269

Bulgaristan 339, 341

Burdur 19, 21, 87-91, 110, 123, 206, 214

Burgonya 269

Burgundiya 230, 231, 244, 245, 250

Burgundiyal›lar 230

Burgundlar 229

Bursa 303

Busbecq 309, 314
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Buto 62

Büveyhîler 273, 274

Büyük Alfred 241

Büyük Britanya 340, 354

Büyük Camii (Samarra) 278

Büyük Camii (fiam) 277

Büyük Constantinus 229, 257

Büyük Çekmece 87

Büyük Güllücek 92, 94

Büyük ‹skender 42, 54, 151, 158

Büyük ‹skender ‹mparatorlu¤u 67

Büyük Karl (Charlemagne) 231

Büyük Kyros 154, 156, 157

Büyük Menderes Irma¤› 169

Büyük Zap 35, 36, 54

Büyükkale 100

Byzantion (‹stanbul) 172

Byzantion 208, 229, 248, 255

Byzas 229

C-Ç
Caesar Constantius Chlorus 230

Caesaria 206, 211

Caferhöyük (Malatya) 21

Calabria 236

Caligula 203

Calonne 317

Camille Desmoulin 319

Campenalla 275

Camufllu 86

Can Hasan I 91

Canhasan (Karaman) 21

Canhasan III 88

Cannae 196

Canterbury Piskoposu Thomas Becket 242

Capet Hanedan› 243

Capet Krallar› 243

Caracalla 205, 219

Carolet 314

Carpaccio 307, 312

Casablanca 354

Cassius 201

Cem Sultan 312

Cemdet Nasr 37

Cemel Vak‘As› 267

Ceneviz 244, 245, 246, 257, 273

Cenevizliler 240

Cenevre 279, 346

Cenova 244, 245, 250

Cermo (Jarmo) 36

Cervantes 313

Cevsaku’l-Hakani Saray› 278

Cezayir 196, 202, 324

Charles d’Anjou 246

Charles Townshend 312

Charles-Albert 327

Chi Hanedan› 135

Childeric 231

Chora Manast›r› (Kariye Camii) 253

Chou Devleti 136

Chou Hanedan› 135

Chris Stringer 15

Christian Jürgen Thomsen 9

Christoph Gluck 295

Churchill 354, 355, 356

Chün- Chen 138

Cicero 200, 201, 215, 218

Cihannüma 305

Cilavuz 86

Cisalpine Galyas› 196

Clamenceau 344

Claudius 202, 203, 205, 206, 218

Clermont Konsili 240, 257

Clovis 230, 231

Cluny 228, 237-240, 256, 257

Cluny Manast›r› 237, 256

Cluny Reformu 228, 237, 240

Cluny Tarikati 237, 239

Cologne (Köln) 248

Colonia Agrippina 211

Columbia 358

Commodus 204, 205

Comte d’Artois 321

Condorcet 294

Constance 245

Constans 208, 232, 238

Constantinopolis 229, 231, 233, 234, 236, 238-242, 244-249,

252, 254

Constantinopolis Üniversitesi 249

Constantinus 207, 208, 228-235, 238, 240, 242, 243, 247, 248,

250, 251, 254

Constantinus Dukas 242, 243

Corpus Juris Civilis 234

Cortes 305

Coser 63, 71

Costanzo Da Ferrara 312

Crassus 200, 201, 218

Cundiflapur 275
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Çaka Bey 244, 256

Çan Kay fiek 355

Çanakkale 86, 92, 245, 255, 338, 339, 341

Çarkini 86

Çatalca 85

Çatalhöyük (Konya) 21

Çatalhöyük 90, 91

Çavdarhisar 207

Çavufltepe (Sardurihinili) 105-107

Çayönü (Diyarbak›r) 21, 22

Çayönü 36, 88-90

Çek Cumhuriyeti 17

Çekoslovakya 345, 347

Çemberlitafl 253

Çi-Çi 138, 141, 158

Çimpe Kalesi 246, 259

Çin 12, 25, 216, 254, 271, 351, 354, 355, 357

Çin Hindi 133

Çin Seddi 137

Çinliler 136-138

Çorum 95, 100, 101, 110, 123

Çubuksuyu 85

Çukurbostan Aç›k Sarn›c› 253

Çukurova 90, 91, 94, 97, 103, 122, 200

Çumra 90

D
D’alembert 292

Dagobert 231

Dahflur 63, 71

Daidalos 165

Dakia 204

Dakibyza 196

Dalmaçya 243

Damascus (fiam) 240

Damgan fiehri 278, 281

Danimarka 353, 361

Danton 321

Davut Heykeli 277

De¤irmentepe 91, 94

Deir El-Bahri 67, 72

Deir El-Medine 60, 80

Delos Adas› 177

Demeter 171

Demetrios 247

Demir Ça¤› 9

Demircihöyük 94

Deniz Kavimleri 66

Deniz Kavimleri Göçü 98

Derbent Kap›lar› 97

Dereköy-Ludumlu 85

Derne 341

Dervifl’in Han› 87

Descartes 293, 299

Dicle (‹diglat) 35, 54

Dicle 20, 23, 96, 204, 271

Diderot 292, 316

Dikilitafl 253

Diocletianus 207-209, 215, 219, 229, 230, 235, 254

Dionysos 118

Diyarbak›r 20-22, 86, 88, 90, 341

Do¤u Akdeniz 18, 19, 21, 22, 26, 197, 199, 211, 220, 204, 207,

211, 353

Do¤u Anadolu 35, 36, 40, 41, 341

Do¤u Anadolu Bölgesi 85, 105, 123

Do¤u Asya 133, 137

Do¤u Avrupa 271

Do¤u Hindistan fiirketi 313

Do¤u Hint Adalar› 133

Do¤u Kilisesi 240

Do¤u Roma 139, 193, 207-209, 220

Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u 208, 209, 220, 229, 230, 271

Do¤u Roma Uygarl›¤› 229

Dolni Vestonice Venüsü 17

Domesday Book 241

Domitianus 203

Don Pedro 325

Donatism 228, 231, 258

Donatus 231

Dorlar 169, 170, 186

Dorylaion (Eskiflehir) 244

Dorylaion (fiarhöyük) 110

Draç 243

Drakon (Yalakdere) Nehri 243

Dukas Murçuflos 245

Dumuzi 46, 52

Dülük Vadisi 86

E
E. Pittard 85

Ea 50

Eannatum 37, 53

Ebu Bekir 237, 253

Ebû Câfer Mansûr’u 271

Ebu Cehil 263

Ebu Dulef Câmii 278

Ebû Mâfler 275, 281

Ebû Musa El-Eflarî 267, 280
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Ebû Müslim 271, 272, 280

Ebû Tâlib 262

Ebû Ubeyde 265

Ebû’l Abbas 271, 272, 280

Ebû’l Abbas El-Mu‘Tezid 273

Edessa 206

Edirne 90, 207, 208, 303

Edward 241, 242, 243, 250, 258

Efes 203, 209

Eflatun 275

Eflatunp›nar 101, 102

Ege Adalar› 169, 185

Ege Denizi 98, 150, 197, 305, 353

Egeliler 155

E¤in 341

Ekbatana 147, 148, 154, 156

Eknaton 65, 66, 74

El-Akmer Camii 278

Elam 38, 39, 46, 48, 54

Elam Devleti 145, 146

Elaml›lar 145-147, 149, 151, 152, 158

Elaz›¤ 86, 93, 97, 122, 341

Elbe Adas› 322

Elburz Da¤lar› 144

El-Cüyûflî Camii 278

El-Ezher Camii 278, 281

El-Hâkim Camii 278, 281

Elhamra Saray› 277, 278, 281

Elizabeth 301

El-Meadi 62

El-Muhit 305

Emevî Camii 281

Emevi ‹mparatorlu¤u 254

Emeviler 240, 253

Emin 272

Emre Kongar 358

Endonezya 12

Endülüs 260, 269-271, 277, 280, 281, 303, 311

Enki 46, 51

Enlil 45, 46, 55

Enver Bostanc› 85

Ephesos (Efes) 170, 182, 203, 205, 209, 212, 213

Epipaleolitik 9, 11, 18-21

Epiros 245

Epirus 169, 196

Erasmus 276

Erbaba 90

Erek Da¤› 108

Ergani 88, 89, 96

Eridu 37, 47, 49

Erken Hanedanlar Dönemi 33, 37, 54

Erksin Güleç 85

Ermeni 343

Ermenistan 105, 123, 133, 346

Erythrai (Ild›r›) 170

Erzincan 105, 123

Erzincan-Alt›ntepe 105

Erzurum 341

Esarhaddon 67

Eski Babil Devleti 40

Eskihisar Kalesi 253

Eskiflehir 210

Eskiflehir Orman Fidanl›¤› 91

Eskiyapar 94, 97

Estonya 345

Eflnunna Saray› 53, 55

Etat Generaux 228, 250, 257

Etiyokuflu 85, 94

Etiyopya 11

Etrüsk 195, 209, 211, 212, 220

Etrüskler 195

Eudokia 243

Euphrates 195

Europa 165

Eusebius 230

Ezruh 267

F
F.Engels 309

Fârâbî 275, 281

Fars Eyaleti 149

Fas 202

Fas›llar 102

Fatih Sultan Mehmet 209, 300, 307, 312, 313

Fazl B. Sehl 272

Fenike 151, 155

Feodalizm 230, 231, 256

Fergana 134, 269

Fernandez Cortez 270

F›rat (Purattu) 35, 54

F›rat 23, 65, 96, 97, 103, 105, 123, 195, 202, 204, 206

Fief 228, 231, 234, 241, 245, 246, 256

Fikirtepe 91

Filistin 20, 21, 24, 65, 66, 67, 149, 229, 230, 237, 249, 252,

259, 338, 357

Finike 238

Finlandiya 345

Fiume 349
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Flaviuslar 203

Floransa 248, 270, 273, 277

Fondoca Dei Turchi 311

Fraktin 102

Francisco Pizarro 270

Francois De Bellefort 308

Frank Devleti 231

Franklar 215, 229, 230, 231, 256, 269

Fransa 12, 13, 16, 196, 198, 200, 227, 229, 231, 233, 234, 237,

238, 241-244, 246, 247, 249-253, 256-258, 270, 273, 276,

290-295, 301, 309, 311, 312, 314-329, 337, 338, 340, 341,

344-348, 352-356, 360, 361

Frans›z 336, 337, 344, 361

Frans›z ‹htilali 291, 298, 299

Frans›z Kral› II. Philip 238

Frans›zlar 344

Fransuva 301

Franz Joseph Haydn 295

Frig Devleti 110, 123

Frig Krall›¤› 103, 108, 111, 116, 122, 123

Frigler 108-115, 117, 119, 123, 124

Frigya 155, 241, 244

Furslar 149

Fustat 265, 276

G
G. Friedrich Grotefend 48

Gabriel Bounin 313

Galerius 207

Galiçya 338

Galya (Bugünkü Fransa) 230

Galya 196, 198, 200, 210, 229, 230, 231, 256

Gaskonia 236

Gaugamela 151

Gaumata 150

Gavurini 86

Gavurkale 102

Gazâlî 275, 281

Gaziantep 86, 87, 103, 122

Gazipafla 204

Gebze 196

Geç Hitit Kent Devletleri 103, 105, 122

Gedikli 94

Gediz 115, 123

Gelibolu 246, 259

Gelimer 235

Gennadios 310

Gentile Bellini 306, 312

Georg Friedrich Handel 295

George Washington 313

Germanos 239

Germen 198, 204, 205, 209, 220

Germen Kavimleri 229, 230

Germenler 230, 231, 232, 256

Geyre 203, 212

Gezbel 102

G›lgam›fl 49-51, 55

G›rnata (Granada) 277, 281

G›rnata 290, 311

Giovanni Gentile 349

Girit 64, 165-167, 170, 186, 242

Gize 63, 71

Gizzida 49, 50

Goben 339

Gondwana 6

Gordion (Yass›höyük) 109-111, 113, 114, 116, 123

Gordion Büyük Tümülüs 113

Gordios 110, 114, 123

Gordon Childe 21

Gortyna 166

Gotlar 139, 215, 229, 230, 233, 235, 256

Gotthold Lessing 295

Göbekli Tepe (Urfa) 21, 36, 88, 89

Gök Tanr› 136, 141, 142, 144, 158, 160

Göktürkler 138, 143

Gölbafl› 40

Göller Bölgesi 88, 91, 92

Gözlükule 94, 101

Gracchus Kardefller 198

Granikos 151

Gratianus 233

Gravettian 15, 16

Grek 209, 210, 212, 213, 221

Grekler 211

Gudea 39, 53

Guillaume (Ya Da William) 241

Gutiler 38

Güney Afrika 307

Güney Amerika 6, 21, 25, 311, 360

Güney Arabistan 24

Güney Asya 133

Güney Galya 229, 230

Güney Hun Devleti 138

Güney Irak 341

Güney Mezopotamya 23, 24, 35, 37, 39, 40, 43, 50

Güney Rusya 133-136

Güneydo¤u Anadolu 21, 23, 24, 36

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi 87, 88, 102
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Güneydo¤u Asya 20, 26

Güneydo¤u Asya Adalar› 271

Gürcistan 12, 105, 123

Güven Arsebük 85

Güzel Philip 250

Gyges 116, 124

H
H. Schilemann 168, 186

Habeflistan 155, 263, 349

Habsburg Hanedan› 302

Habsburg ‹mparatorlu¤u 300

Habur 35, 36

Habur Nehri 97

Haccac B. Yusuf Es-Sakâfî 268

Hac› Firuz 145

Hac›lar (Burdur) 21

Hac›lar Höyü¤ü 91

Hac›tu¤rul-Yenido¤an Höyü¤ü 110

Haçepsut 65, 72

Haçl› Kontluklar› 267

Haçl› Seferleri 227, 240, 247, 257

Haçl›lar 267

Hadi Pafla 345

Hadrianopolis 207, 208

Hadrianus 204, 212, 218

Hagia Irini (Kutsal Bar›fl) Kilisesi 235

Hagia Sophia =Ayasofya 234

Hakem 267, 268, 270, 271, 280

Hakem Olay› 267, 280

Halaf 23, 24, 36, 37, 54

Haldi 106, 107

Halep 97, 341

Hâlid B. Velid 265, 266

Halife Harun’ur Reflid 240

Halime 262

Hallan Çemi (Batman) 21

Hallan Çemi 88, 121

Hammurabi 40, 42, 43, 45, 46, 50, 53, 54

Hammurabi Kanunu 43, 54

Han Sülalesi 137

Hanasiruka 147

Hannibal 196

Haramidere 85

Harding 346

Harezm 269

Harezm Bölgesi 144, 158

Harizmî 275, 281

Harpagos 149

Harput 341

Harran 270

Hârûn Reflîd 272, 276, 280, 281

Harura 267

Harward 358

Hasanda¤› Volkan› 90

Hasano¤lan 94

Hassekhöyük 92

Hassuna 23, 24, 36, 54

Hastings 241

Haflim 262, 268, 271

Haflimîler 268

Hatip 102

Hatti Ülkesi 94, 98, 99

Hattiler 94, 96

Hattufl 96-98, 122

Hattufla 95, 97, 98, 100, 110, 122

Hawai 353

Haydn 314

Hazar Denizi 133, 134, 139, 158, 278

Hazarlar 269

Hazreti Muhammed 253

Hegel 349

Helena 168

Hemedan 147, 158

Hemite 102

Henry Breuil 17

Hepat 100

Hephaistos 171, 177

Hera 171

Heracleius 236-238, 248, 254

Heraclonas (Heracleon) 238

Herakleitos 179

Heraklios 265

Hercules (Herkül) 230

Hermes 171, 183

Herodotos 61, 111, 117, 118, 134, 147, 155, 179, 187

Hesiodos 170, 173, 185

Hesse-Kassel 325

Hestia 171

H›rvatistan 13

Hicaz-Yemen 338

Hiera (Fenerbahçe) Saray› 240

Hierokonpolis 62, 72

Hiksoslar 64, 65, 72

Hilakku 103, 122

Himalayalar 133, 158

Hindenburg 350
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Hindistan 6, 24, 133, 134, 150, 152, 158, 180, 216, 270, 271,

307, 313

Hint Avrupallar (Aryan) 133

Hint Okyanusu 270, 289, 303, 305

Hint-Avrupa 99, 111, 119

Hipokrat 179, 275

Hipparkhos 172

Hippias 172

Hira Da¤› 262, 279

Hiroflima 353

Hisartepe 92

Hiflâm 269, 270, 271, 277

Hiflâm B. Abdurrahman 270

Hitit 40, 43, 46, 54

Hitit Devleti 94, 96-99, 122

Hitit ‹mparatorlu¤u 98, 102, 103, 105, 122

Hititler 65, 66, 96-98, 100, 102, 122, 345, 350-353, 357, 361

Hiung- Nu 136
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Krysopolis 207

Ksenophon 178

Kserkses 150

Kubaba 111

Kubbetü’s-Sahra 277, 281
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Marie-Antoinette 317

Marius 198, 199, 200

Mâriye 262

Marmara Adas› 214
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Maurikios 235, 236

Max Weber 309

Maxentius 230, 231, 254

Maximianus 207, 230

Mazdek 272
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Naksos Adalar› 174

Nanna 46, 55

Nannos 249

Napoléon Bonoparte 321

Napoli Krall›¤› 273

Napolyon 322, 323, 327, 329

Naram-Sin 38, 42, 53, 94

Narmer 62, 77

Narmer Paleti 62

Narses 234, 235

Natron 75

Natufien 54

Natufyen 19, 20



415Diz in
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