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ÖNSÖZ
Uygarlıklar Tarihi, bir genel kültür dersi olmasının ötesinde modern çağda sosyolog adayının
bilmesi ve görmesi gereken büyük resmin, insanoğlunun dönüşüm ve deviniminin de adeta genel bir
tablosusudur. Bu genel dönüşüm ve gelişim tablosu görülmeden insanoğlunun belirli bir zaman
dilimi ve/veya belirli bir coğrafyada yaşayan kesimi ile ilgili yapılacak değerlendirmeler en hafif
ifade ile hatalı olacaktır.
Büyük toplum bilimci ve tarihçi İbn-i Haldun’un dediği gibi, “insanlar gibi devletler de
doğarlar, gelişirler, büyürler, yaşlanırlar, gerilerler ve ölürler”. Size sunduğumuz elinizdeki
Uygarlıklar Tarihi ders notlarında insanoğlunun bilinen tarihinde kurduğu tespit edilebilen belli
başlı uygarlıklarına genel bir bakış sunmayı hedefledik. Böylece sosyolog adayının toplum ile ilgili
değerlendirmeler yapmaya başlamadan önce genel tabloyu veya başka bir deyişle büyük fotoğrafı
görmesi hedeflenmiştir.
Uygarlıklar Tarihi, ders notlarında her uygarlık tarih içinde işgal ettiği yer ve en önemlisi
diğer uygarlıklar üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alınarak verilmeye çalışılmıştır. Ancak dünya
uygarlıklarının sayısı, çeşitliliği ve her uygarlığın tarihçi, sosyolog, arkeolog gibi binlerce bilim
insanını meşgul ettiğini düşünürsek bu çalışmanın sınırları içerisinde belki özetin özeti olarak
insanoğlunun kurduğu uyagarlıklara ancak panaromik olarak değinilebilmiştir.
Bu panaromanın ve büyük fotoğrafın sosyolog adaylarına fikir vermesi ve bir başlangıç
oluşturması dileğiyle…
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1.TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE UYGARLIĞIN DOĞUŞU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1Temel Kavramlar
1.1.1. Uygarlık Nedir?
1.1.2. Çağ Nedir?
1.1.3. Kültür Nedir?
1.2. Tarih Öncesi Çağlar
1.2.1. Taş Çağı
1.2.1.1.
Paleolitik Dönem (Eski Taş Çağı)
1.2.1.2.
Mezolitik Dönem (Orta Taş Çağı)
1.2.1.3.
Neolitik Dönem (Yeni Taş Çağı)
1.2.2. Maden Çağı
1.2.2.1.
Bakır Çağı (Kalkolitik Dönem)
1.2.2.2.
Tunç veya Bronz Çağı
1.2.2.3.
Demir Çağı
1.3. Uygarlığın Doğuşu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uygarlık nedir?

2)

İlk uygarlıklar hangileridir?

3)

İlk uygarlıklar nerede kurulmuş olabilir?

4)

İlk uygarlıklardan acaba geriye neler kalmıştır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İlk uygarlıkların ortaya
çıkışını ve tarihsel gelişim
sürecini kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Uygarlık kavramına bakış

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Uygalıklar tarihinin
Okuma, slaytları inceleme
konusunu ve görevini detaylı ve videoları izleme ile.
olarak ortaya koyabilmek.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
İnsanlık tarihinin ilk
dönemlerinde ilk
uygarlıkların nasıl ortaya
çıktığını açıklayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar





Uygarlık
Çağ
Kültür
İlk uygarlıklar
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Giriş
Bu derste uygarlık, çağ ve kültür kavramları anlatılarak derse giriş yapılacaktır.
Bundan sonra Taş ve Maden Çağları anlatılacak, ilk uygarlıkların ortaya çıkış sürecinin
üzerinde kısaca durulacaktır. Son olarak da ilk uygarlıkların ortaya çıkışı sosyolojik açıdan
değerlendirilecektir.
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1.1.Temel Kavramlar
1.1.1. Uygarlık Nedir?
Uygarlık Arapçadan türetilen medeniyet ve batıda kullanılan “civilization”
kavramlarının günümüz Türkçesindeki karşılığıdır. Arapçada “medine” kelimesinden türetilen
medeniyet kavramı ve batıda “civic” kelimesinden türetilen “civilization” kavramı esasen
birbirini anlam olarak karşılayan kavramlar değildir. “Medeniyet” ve “civilization”
kavramları daha çok şehirde yaşayan “şehirli” anlamında kullanılmaktadır. Ancak, kavramlar
derinlemesine incelendiğinde medeniyet yaşam tarzı ve bireysel olarak tavır ve davranışları
kapsarken yani insanı öne alırken “civilization” kavramının binaları ve yapıları tabir ettiği ve
maddeyi öne alarak, uygarlığı binaya ve yapılara bağladığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan
“medeniyet” ve “civilization” kavramları aslında tam olarak birbirini karşılamamaktadır.
Uygarlık kavramı ise, kökeni Orta Asya’da yaşayan Uygur Türklerine dayandırılan bir
tabir olup şehirlilik kültürünü ve şehirde yaşamayı kastettiği gibi aynı zamanda birtakım
davranış ve hareketlerin toplumda kabul gören normlarını da kapsamaktadır. Sonuç olarak
bakıldığında uygarlık kavramının esasen medeniyet ve “civilization” kavramlarını da
kapsadığı anlaşılır. Elbette ki yüzyıllar içerisinde medeniyet kavramı eski Türkçemizde uygar
tabirinin yerini almıştır. Dolayısıyla Türkçede kullanılan “medeniyet” ve “uygarlık” tabirleri
birbirlerini karşılarken “civilization” kavramından insanı öne almaları bakımından ayrılırlar.

1.1.2.Çağ Nedir?
Çağ kavramı, sosyal bilimciler ve özellikle de tarihçiler tarafından insanoğlunun belirli
bir bölgede, belirli bir dönemde yaşamış, geliştirmiş veya değiştirmiş olduğu maddi, kültürel,
sosyal, ekonomik tüm sosyal olguları ve maddi kültürel değişim ve gelişim süreçlerini içine
alır. Mesela, belirli bir coğrafyada yaşayan insanlar zaman içerisinde inşa ettikleri binalar ve
yapı şekilleriyle önceki dönemlerden çok büyük farklılıklar gösterebilirler. Veya sosyolojik
anlamda din, dil, kültür gibi alanlarda yepyeni bir farklılık, değişim veya gelişim
gösterebilirler. Kullandıkları araç-gereçler yaşam tarzları düşünce şekilleri tamamen yepyeni
bir forma dönüşebilir. İşte bu dönüşüm, değişim veya başkalaşım esasen yeni bir çağın
başlangıcını işaret edebileceği gibi bir önceki çağın da sonunu gösterebilir. Dolayısıyla
tarihçiler çağları ayırırlarken bu türden toplumu ilgilendiren siyasi ve sosyal olayları göz
önünde bulundurarak toplumsal değişim ve gelişimi dikkate alarak çağ kavramını
kullanmışlardır.
Ancak hemen belirtelim ki çağ kavramı aynı anda tüm dünya için geçerli değildir.
Mesela, Avrupa’da ve Orta Doğu’da 1453 yılında İstanbul’un fethi Yeni Çağ’ın başlangıcını
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ifade ederken, Japonya’da, Çin’de Afrika’da veya Amerika kıtasında yaşayanlar için herhangi
bir şey ifade etmemekteydi. Aynı şekilde 1789 Fransız İhtilali Yakın Çağ’ın başlangıcını ifade
ettiği Avrupalı tarihçiler tarafından iddia edilirken, esasen başlayan Avrupa Yakın Çağ’ı idi.
Yoksa tüm dünyada Yakın Çağ’ın başladığını ifade etmek sosyolojik açıdan mümkün
olmayacaktır. Yine aynı şekilde Eski Çağ ve Orta Çağlarda da her coğrafya hatta aynı
coğrafyada yaşayan farklı millet ve topluluklar aynı anda farklı çağları yaşayabilirler.
Örneğin, Meksika’da yaşayan Aztekler ileri bir mühendislik ve mimariye sahipken, aynı
coğrafyada yaşayan birçok kabilenin çadırlarda yaşadığı ve bina inşa teknolojisi ve
mühendislik bilgisinden haberdar olmadıkları görülmektedir. Aynı şekilde Orta Asya’da
Türkler maden devrini yaşarlarken, Avrupa’da yaygın olarak taş devrinin yaşandığı yapılan
araştırmalarda ve kazılarda görülmüştür.
Sonuç olarak, Çağ kavramı daha çok tarihi yazanların göz önünde bulundurdukları
kriterlere göre birbirinden farklılıklar gösterir. Şu anda Türkiye’de hâkim olan tarihsel
anlayış, Avrupa tarihçiliği olduğundan bizdeki çağ taksimatı da Avrupa çağ taksimatına
göredir.

1.1.3.Kültür Nedir?
Kültür kavramı Latince “cultura” kelimesinden türetilmiştir. Cultura inşa etmek,
işlemek, süslemek anlamlarını taşır. Kültür, bir topluluk, bir toplum veya millette nesilden
nesile aktarılan herhangi bir işi genel olarak yapış, herhangi bir olaya genel olarak bakış ve
herhangi bir durumda genel olarak davranış tarzlarını kapsar.
Bu açıdan kültür, genel bir anlam taşıyabileceği gibi özel olarak da herhangi bir iş oluş
veya davranışı niteleyebilir. Örneğin, iş kültürü, okuma kültürü, kahve kültürü gibi. Örneğin
yemek içmek hayati bir ihtiyaçken sofra düzeni, diyetin sebzelerden ya da tahıllardan
oluşması kültürel farklılıklardır. Barınma ilk insandan günümüze kadar insanların ortak
ihtiyacıyken, bu ihtiyacın nasıl giderileceği kültüreldir. İşte bu kültürel öğelerin ilk
insanlardan itibaren görüldüğünü biliyoruz. İlk insanlar sanılanın aksine yeme-içme, giyinme,
barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında kültürel alanda da faaliyet göstermişlerdir.
Kültürün daha büyük sosyal olaylar içinde niteleyici ve ayırt edici bir yapısı da vardır.
Örneğin, düğün kültürü, göç kültürü, şehirleşme kültürü gibi. Bu bakımdan kültür, bir şahsı
tarif etmek için kullanılabileceği gibi, bir mahalleyi, toplumu, milleti de tarif etmek ve
diğerlerinden ayırt etmek veya benzerliğini ortaya koymak için de kullanılır. Kültür için
dilimizde, Arapçadan gelen hars tabiri de kullanılmış olup, yaklaşık olarak Latincedeki
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cultura tabiriyle aynı anlamı taşımaktadır. Ancak günümüzde kültür kelimesi dilimize büyük
ölçüde yerleşmiştir.
Burada hemen belirtmek gerekirse kültür tabiri geçmişte karakter veya karakteristik
özellik anlamında kullanılan seciyye tabiri yerine de yukarıda ifade edilen tamlamalar
şeklinde kullanılır olmuştur. Günümüze kadar gelen binlerce mağara resmi ilk insanların din,
doğurganlık, sosyal aktiviteler, dini bir törenin parçası olduğu düşünülen danslar gibi işlerle
de meşgul olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu resimlerin dini bir törenin parçası olmadıkları
ve başlı başına sanatsal üretim ya da tecrübeleri gelecek nesillere aktarma amaçlı olduğu da
bazı bilim adamları tarafından ileri sürülmüştür. Bu bilgiler eşliğinde ortaya çıkan tabloda ilk
insanlar sadece yeme içme gibi maddi ve pratik kaygılarla değil, iletişim, sanat, din gibi
kültürel alana daha yakın olan kaygılarla da yaşamışlardır.

1.2.Tarih Öncesi Çağlar
1.2.1.Taş Çağı (MÖ 2.500.000-5500)
1.2.1.1.Paleolitik Dönem (Eski Taş Çağı)(MÖ2.500.000- 10000)
İnsanlar bu dönemde, taş aletler kullanarak avcılık ve toplayıcılık yapıyorlardı. Sürekli
yerleşim yerleri yoktu. Sürekli olarak av hayvanlarını takip ediyor ve küçük gruplar hâlinde
mağaralarda ve inlerde geçici olarak yaşıyorlardı. İspanya’da Altamira, Fransa’da Lascaux
(Lasko) mağaralarında Paleolitik dönemde yaşayan insanların geride bıraktıkları ve mağara
duvarlarına çizdikleri resimler, Paleolitik uygarlık hakkında önemli ipuçları verirler.
Not: Türkiye’deki Paleolitik yerleşimler: Küçükçekmece’de Yarımburgaz Mağarası,
Antalya’da Karain Mağarası ve Beldibi Mağarası’dır.

1.2.1.2.Mezolitik Dönem (Orta Taş Çağı) (MÖ 10.000-8000)
Son Buzul Çağı’nın sona ermesinin ardından, Orta Taş Çağı’nda bitki ve hayvan
türleri değişmeye başlamış ve Buzul Çağı’nın mamut türü iri ve hantal hayvanların yerini
daha küçük ve çevik olanlar almıştır. Bu durum insanları daha iyi, daha gelişmiş silah ve
aletler yapmaya zorlamıştır. “Mikrolikt” olarak adlandırılan obsidyen ve çakmaktaşından
yapılan küçük taş aletler, Mezolitik Çağ insanlarının ulaştığı teknolojiyi temsil etmektedir.

1.2.1.3.Neolitik (Yeni Taş Çağı) (MÖ 8000-5500)
Neolitik dönem, insanlık tarihinde bir dönüm noktasını teşkil eder. Bu dönemde,
insanlar ilk defa hayvan evcilleştirerek ve bitkileri ehlileştirerek tarım yapmaya başlamış
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ve bunun sonucunda ilk defa yerleşim yerleri ortaya çıkmıştır. Batı Şeria’da Jericho (Eriha),
Suriye’de Abu Hureyra, Türkiye’de Hallan Çemi, Çayönü, Nevali Çori, Göbeklitepe,
Çatalhöyük, Hacılar önemli Neolitik yerleşim yerleridir.
Not: Tarım ilk defa Bereketli Hilal bölgesinde, kısa bir süre sonra da Çin’de yapılmıştır.
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Harita 1: Bereketli Hilal
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1.2.2.Maden Çağı (MÖ 5500-1200)
1.2.2.1.Bakır Çağı (Kalkolitik) (MÖ 5500-3000)
Kalkolitik Çağ’da teknoloji ilerlediğinden, insanlar yağmura dayalı tarımın yapıldığı
yerlerden, zengin alüvyon tabakasının olduğu bereketli nehir vadilerine (Nil, Fırat, Dicle,
İndus, Sarı Nehir) giderek buralarda bataklıkları kurutmuş, setler ve sulama kanalları inşa
etmiş ve böylece çok zengin tarım bölgelerinde yaşamaya başlamışlardır. Yiyecek üretiminin
artmasına paralel olarak nüfus artmış ve küçük yerleşim yerleri büyümüş ve bunun sonucunda
tarihte ilk defa şehirler ortaya çıkmıştır. Bu çağın en önemli keşfi hiç şüphesiz yazının
bulunmasıdır.
Not: Irak’ta Ubeyd ve Halaf kültürleri dönemin en önemli temsilcileridir.

1.2.2.2.Tunç veya Bronz Çağı (MÖ 3000-1200)
Anadolu’da Kalkolitik Çağ’ın sonunda kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç
kullanımı görülmeye başlar. Bu devir boyunca tunç kullanımı giderek yaygınlaşmıştır.
Mezopotamya'da ve Mısır'da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (MÖ 4.
bin yıl sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine yazılı
belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılır. Buna karşılık yazıyı henüz
kullanmayan Anadolu, Hellas (Yunanistan), Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeler için Tunç Çağı
deyimi geçerlidir. Tunç Çağı Anadolu'da MÖ 3000, Girit'te, Ege'de ve Hellas'ta MÖ 2500 MÖ 2000, Avrupa'da ise MÖ 2000 yıllarında başlar.

1.2.2.3.Demir Çağı (MÖ 1200-1000)
Antik Yakın Doğu’da Demir Çağı “I” ve “II” olarak iki dönem içinde incelenir. I.
Dönem MÖ 1.200 – 1.000 yılları arasında Bronz Çağı’nın bir anlamda devamı olan bir
dönemdir. Neredeyse tüm Akdeniz’in doğu yarısında yaşanan Bronz Çağı Çöküşü özellikle
Deniz Halkları’ndan grupların saldırıları ve yıkımları, geniş topraklarda hüküm süren
krallıklardan bazılarının sonunu getirmiştir. MÖ 600’lere kadar devam ettiği kabul edilen
Demir Çağı’nın I.Dönemi’nden sonra Orta Çağ’a kadar devam eden Demir Çağı’nın II.
Dönemi veya ara dönemi başlar.
Genel olarak bazı bölgelerde MÖ 1000 bazı bölgelerde ise MÖ600’den MÖ 300-200’e
kadar devam ettiği kabul edilmektedir. Demir Çağı boyunca en iyi aletler ve silahlar çelikten
yapıldı. Çelik silahlar ve aletler, bronzdan yapılan benzerleriyle hemen hemen aynı ağırlıkta
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fakat daha sert olurlar. Ancak bilinen yöntemlerle çelik üretmek güçtü ve üretimi daha kolay
olan dövme demir ürünler daha yaygın ve daha ucuzdu.

1.3.Uygarlığın Doğuşu
Montesquieu, “İlk kez kıymetli bir arazinin (rantın) etrafını çevirerek ‘burası
benimdir’ diyen ilk savaşı da başlatmıştır” der.
Tarımın giderek ilerlemesi, sulamalı tarım ve fazla ürünün ortaya çıkması, şehirlerin
ortaya çıkması, giderek büyümesi, insanların iş ve mesleklerde uzmanlaşmaya başlaması ile
uygarlıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte kaynak ve imkânlara sahip olmayanların
olanlara karşı saldırıları ve bunlara karşı savunma veya saldırı ihtiyacı, toplumda ekonominin
ve tabakalaşmanın ortaya çıkışı gibi etmenler de uygarlığın doğuşunda etkili olmuştur.
Bu gelişmelere paralel olarak nüfusun artışı, yakın ve uzak yerlerle mal değiş tokuşu
ve ticaret, eğitsel ve kültürel ihtiyaçlar ve bunların organize edilmesi gerekliliği devletleri
ortaya çıkarmıştır. Sulama kanallarının yapımında insanların kitleler hâlinde çalıştırılması ve
birilerinin bu işi yönetmesi ve planlaması gerekmiştir. Aynı şekilde tapınaklar ve anıtsal
binaların inşasında da insanlar çalıştırılmıştır. Bunun için büyük çaplı bir organizasyona
ihtiyaç doğmuştur. Bu organizasyonda liderler ve onların yardımcıları olmalıdır. Bu amaçla
oluşturulan bütün kurumlar, sonuçta devlet bürokrasisine dönüşmüşlerdir.
Toplumsal tabakalaşmanın artması, insanların kaynaklara ulaşımları arasında bazı
farklılıklar doğurmuştur. Toplumun en üstündeki yönetici tabaka, güç ve zenginliğe sahip
olmuştur. Yönetmenin yolu da yine bu gücü elde tutmaktan geçtiğinden böylece hem içeride
hem de dışarıda mücadeleler ilk kez görülmeye başlanmıştır. İlk taht kavgaları ilk geniş çaplı
fetihler ve mücadeleler ilk çağlardan itibaren görülür. Anıtsal mimari aracılığıyla bu güç, ilk
çağlarda özellikle vurgulanmıştır. Karmaşık bir toplumsal yapıya sahip büyük ölçekli kent
yerleşimlerinde merkezî bir devlet organizasyonu; ekonomik, siyasal, askerî ve yasal
konuların bir sisteme oturtulmasını sağlamıştır. Mezopotamya dışında Mısır, İndus Vadisi,
Çin, Orta ve Güney Amerika kültürlerinde de yukarıda sayılan benzer nedenlerle ilk devletler
ortaya çıkmıştır.
İlk devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uygarlığın da başladığı kabul edilmektedir.
Uygarlık tarihsel olarak devlet, üretim ve iş gücünün denetimi, toplumsal tabakalaşma,
mesleki uzmanlaşma, anıtsal yapılar, yazı ve büyük nüfuslu yerleşimler gibi gelişmelerle
özdeşleştirilmektedir. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan nedenler sırasıyla; yerleşik yaşama
geçiş, tarımın özellikle de sulu tarımın başlaması, fazla ürün üretimi ve kent devletlerinin
ortaya çıkışı olarak sayılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uygarlık, çağ ve kültür gibi temel kavramlar anlatılmıştır. Yazının bulunmasından
önce yaşanan çağlar, yani tarih öncesi çağların doğuşu, Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik Taş
Çağları ve Bakır, Tunnç-Bronz ve Demir gibi madenlerin işlenildiği ve kullanıldığı Maden
Çağı anlatılmıştır. Devamında ise ilk uygarlıkların doğuşu anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Tarıma ve yerleşik hayata geçiş hangi dönemde gerçekleşmiştir?

2)

İlk yerleşimler hangi çağda kurulmaya başlanmıştır?

3)

Uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşullar nelerdir, kısaca açıklayınız?

4)

İlk şehirler hangi çağda kurulmuştur?

5)

Uygarlık, çağ ve kültür kavramlarını kısaca tanımlayınız?
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2.ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ VE UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1

Sümerler (MÖ 5300-1940)

5.2

Akadlar (MÖ 2500-1950)

5.3

III. Ur Hanedanı (MÖ 2112-2000)

5.4

Amurrular (MÖ 2000 -1600)

5.5

Eski Babil Dönemi (MÖ 1900-1595)

5.6

Asurlular (Eski Asur Dönemi) (MÖ 2500-936)

5.7

Kassitler (MÖ 1595-1158)

5.8

Aramiler (MÖ 2300-1200)

5.9

Yeni Asur Krallığı (MÖ 911-607)

5.10

Yeni Babil Krallığı (MÖ 620-539)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
nerelerdir?
4)

Mezopotamya bölgesi günümüzde hangi devletlerin sınırlarını kapsamaktadır?
Mezopotamya bölgesinin sosyal ve ekonomik özellikleri nelerdir?
Mezopotamya’da kurulmuş olan devletler hangileridir ve başkentleri
Mezopotamya uygarlıklarından günümüze kadar ulaşan eserler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsanlık tarihinin birinci
ekonomik devrimi olan tarım
devrimini detaylı olarak
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Tarım devrimini açıklayan
teoriler hakkında bilgi
edinebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Tarıma geçişi, tarımın
yayılmasını ve bu yayılımın
sonuçlarını inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar






Mezopatamya
Yazı
Hammurabi Kanunları
İmparatorluk
Ticaret kolonileri
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Giriş
Bu bölümde Mezopotamya’da kurulan Sümer, Akad, Amurru, Asur, Kassit, Arami
gibi topluluklarının siyasi tarihi, ticari ilişkileri ve kültürleri açıklanarak, Mezopotamya’da
kurulan devletlerin uygarlık tarihi açısından önemi ve uygarlık tarihine katkılarına
değinilecektir.
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2.Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı
Genel olarak bugün Irak sınırları içinde yer alan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki
bereketli topraklar, Mezopotamya (Yunanca “İki nehir arasındaki ülke”) olarak bilinmekteydi.
Taş, maden ve ormandan yoksun olan bu bölge, Fırat ve Dicle’nin getirdiği bereketli alüvyon
toprakları sayesinde zenginleşmiş ve eksikliklerini komşu bölgelerle sıkı ticari ilişkilere
girerek tamamlamaya çalışmıştır.
Kuzey ya da Yukarı Mezopotamya (Bağdat’ın kuzeyi) Akad, Asur ve Mitanniler’e;
Güney Mezopotamya ise Sümer Şehir Devletleri, Babil Krallığı, Kassitler ve Khaldelilere ev
sahipliği yapmıştır.

2.1.Sümerler (MÖ 5300-1940)
Sümerlerin kesin olarak nereden ve ne zaman Mezopotamya’ya geldikleri bilinmez.
MÖ 3000 civarında Sümerlerin, güney Mezopotamya’da gelişmiş bir uygarlık kurdukları ve
birbirinden bağımsız şehir devletlerinde yaşadıkları bilinmektedir. Yazının MÖ 3200 yılında
kullanılmaya başlanmasına rağmen ancak 600 yıl sonra, MÖ 2600 civarında tarihsel yazıtlar
kullanılmaya başlanmıştır.
Sümer’de her bir şehrin bir baş tanrısı ve ensi ya da lugal unvanlı bir yöneticisi vardı.
Bu dönemdeki en önemli Sümer şehirleri Kiş, Ur, Uruk, Lagaş, Umma ve Nippur’du. Bu
şehirler, toprak ve sulama kanalları yüzünden sık sık birbirleriyle mücadele içindeydiler. Bu
nedenle Sümer şehirlerinin etrafı güçlü surlarla çevriliydi ve her bir şehrin güçlü orduları
vardı.
Sümerler dünya uygarlığına yazıyı (çivi yazısı), tekerleği ve 60’lık matematik
sistemini hediye etmişlerdir.
Not: Lagaş kralı Urukagina, bilinen ilk kanun koyucudur.
Not2: Sümer şehir devletlerinde, kerpiçten yapılmış, basamaklı yüksek tapınaklar ziggurat
olarak adlandırılmaktaydı.

2.2.Akadlar (MÖ 2500-1950)
Sümer tarihinde çok önemli bir yer alan Kiş şehrinin sarayında kral Urzababa’nın baş
muhasebecisi olan ve Sami halkına mensup olan Sargon, MÖ 2350 yılında bir savaştan yenik
dönen kralına darbe düzenleyerek tahta geçmiştir. Sami halkının ilk kralı olan Sargon, Kiş
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şehrini ele geçirdikten sonra, güneye doğru ilerleyerek diğer Sümer şehirlerini de sınırları
içine aldı. Sargon yaptığı bütün seferlerinde kuşattığı topraklara, Sami kültürünü ve dilini de
götürmüştür. Sümer kültürünü temel alan ve kendi kültürüyle bütünleştirerek özümseyen
Akadlılar, büyük bir medeniyeti geliştirdiler. Böylece dünyada ilk kez, bu kadar geniş bir alan
üzerinde, merkezi bir devlet kuruldu.
Sami kökenli bir halk olan Akadlar (veya Akkadlar) MÖ 3. bin yılın ortalarında
yaklaşık iki yüzyıl boyunca Mezopotamya’da hüküm sürmüştür. Bütün Mezopotamya’yı
egemenlikleri altına alan ilk topluluk oldukları gibi kralları için önceki Kent Kralı imgesinin
yerine Evrenin Kralı simgesini ortaya çıkarmışlardır. Bu kavramı belki de ilk kullanan
topluluk olarak Akadlar kültürel anlamda Sümerlerin mirasçılarıdırlar ve Sümer kültürünü
büyük oranda benimsemiştirler.
2350 civarında Sümerlerin kuzeyindeki Akad ülkesinin kralı Sargon, Umma kralını
yenerek Sümer ülkesine hâkim oldu. Sargon, torunu Naram Sin ve sonra gelenlerin hepsi,
krallığın sınırlarını Suriye, İran ve Anadolu içlerine kadar genişletmiştir. Devletin başkenti
Akad’dır.

İlk

düzenli

ordu

sistemini

kurmuşlardır.

Sümerliler’in

kuzeyinde, Fırat

Nehri boylarında tarihte ilk bilinen imparatorluğu kurdular. Sümer kültüründen etkilendiler ve
bu kültürü Ön Asya’ya yaydılar. Sargon’un ölümünden sonra devlet zayıfladı ve Sümerliler
tarafından ortadan kaldırıldı.

2.3.III. Ur Hanedanı (MÖ 2112-2000)
Sümerlerin meşhur şehri Ur’un III. Hanedanı tarafından kurulmuştur. MÖ 2112
civarında Ur Nammu, modern tarihçilerin III. Ur Hanedanı olarak adlandırdıkları yeni bir
hanedan kurdu. Hanedanın en önemli krallarından Şulgi, imparatorluğun sınırlarını
genişletmiş ve politik, idari ve ekonomik reformlar yaparak merkezi yapıyı güçlendirmiştir.
III. Ur Hanedanı; iç mücadeleler, Elam istilaları ve Amurru göçleri sonucu 2000
civarında yıkılmıştır.
Not: III. Ur Hanedanı dönemi “Yeni Sümer Dönemi” ya da “Sümer Rönesans Çağı” olarak da
bilinir.

2.4.Amurrular (MÖ2000 -1600)
Amurru kelimesi Akadcadır ve aşağı yukarı MÖ 1950’den 1651’e kadar Babil’e kral
yetiştiren batılı bir topluluğa verilen addır. MÖ III. bin yıldan sonra Suriye’nin kuzeyinde
Babilonya’da Palmira vahasında yerleşmiş bir Samî kavim olduğu bilinmektedir. MÖ XV.23

XIV. Yy’larda Amurrulara, Suriye’nin güneyinde Kenan diyarından Arnon’a kadar, Ürdün
ırmağının doğu kıyıları boyunca rastlanır. İbraniler çölde kaldıktan sonra onlarla burada
temasa geçmişlerdi. Amurruların sanatı Batı Mezopotamya Samilerinin sanat grubuna girer.
Onların eseri sayılabilecek anıtlar, II. bin yıl başlangıcında görülür. En tipikleri, daha çok Batı
ve Fırtına tanrısı Amurru’yu temsil eden silindirlerdir. Louvre’daki, diz çökmüş bir insanla
başı altın yaldızlı yabani tekeler grubu şeklindeki adak bu tanrıya adanmıştır. Dönüm noktası
sayılabilecek bir eser de, kral Hammurabi’nin kanununu ihtiva eden steldir. Bu stel Babilonya
sanatına yol açar, Mezopotamya’daki daha eski devirlerin sanat niteliklerini toparlar.

2.5.Eski Babil Dönemi (MÖ 1900-1595)
Amurrular, Ur Hanedanı’nın yıkılmasından yaklaşık yüz yıl sonra Babil’de bir krallık
kurdular. Babil’deki Amurru Krallığı’nın en meşhur kralı Hammurabi (1792-1750),
1760’larda güney Mezopotamya’yı birleştirerek krallığı büyük bir imparatorluk hâline getirdi.
Bununla beraber Hammurabi büyük bir fatihten ziyade bir kanun koyucu olarak bilinir.
Hitit Kralı I. Murşili, 1595 yılında Babil’i fethedip yağmaladı ve Babil Krallığı’na son
verdi.
Not: Hammurabi Kanunları, “göze göz, dişe diş” yani kısasa kısas özellikleriyle dikkat
çekmektedir.

2.6.Asurlular [Eski Asur Dönemi (MÖ 1250-936)]
Asur, Dicle’nin batı kıyısında önemli bir kentti. III. Ur Hanedanı’nın yıkılmasının
ardından bağımsızlığını kazanan kent, kuzey Mezopotamya’da önemli bir güç hâline
gelmiştir. Başkentleri Ninova’dır.
İlk Çağ’da, Orta Doğu’nun en büyük imparatorluklarından biri olmuştur. MÖ 2. bin
yılın

başından

taşımışlardır.

itibaren

Asur

ülkesi,

özellikle Anadolu’da koloniler kurmuş,
önceleri

Babil’e,

MÖ

2.

bin

Anadolu’ya
yılın

büyük

yazıyı
bölümü

boyunca Mitannilere bağımlı kalsalar da MÖ 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış
ve Fırat’a

kadar

topraklarını

genişleterek

buralara

yerleşmişlerdir.

Daha

sonra

Mezopotamya’da, Anadolu’nun güneydoğusunda, zaman zaman da Suriye’nin kuzeyinde
büyük güç kazanmışlardır
Amurru etnik kökenli I. Şamsi Adad (1796-1775), Eski Asur Krallığı’nı büyük bir güç
hâline getirmiştir. Ölümünden kısa bir süre sonra 1763 yılında Eski Asur Krallığı son
bulmuştur.
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Asur; İran, güney Mezopotamya ve Anadolu’daki beyliklerle ticari ilişki içine girmiş
ve Anadolu’da çok sayıda karum (ticaret kolonisi) ve Wabaratum (küçük konaklama yerleri)
kurmuştur. MÖ1920 ve 1750 tarihlerini kapsayan süreç, Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak
da adlandırılmıştır. Bu dönem aynı zamanda Anadolu topraklarında yazılı tarihin ve Orta
Tunç Çağı’nın da başladığı tarihi içermektedir. Tunç yapımı için ihtiyaç duyulan kalay,
Anadolu’da az olduğu için, Mezopotamya kalayına ihtiyaç duyulmuştur. Asurlu tüccarlar da
bu sebeple Anadolu’ya kalay götürmeye başlamıştır. Zamanla taşınan malların çeşitliliği de
artmıştır.
Anadolu’daki en önemli Asur Karumu Kayseri, Kültepe yakınlarındaki Kaneş’te idi.

2.7.Kassitler (MÖ 1595-1158)
MÖ 1680 – 1160 arasında Zagros (Van bölgesinde, İran-Irak sınırında) dağlarından
güneye inerek Mezopotamya’da devlet kuran dağ kavmidir. Üçüncü Ur sülâlesi ve Birinci
Babil Devleti zamanında Kassitler, asker, işçi, köle olarak veya atlarını satmak üzere Babil
bölgesine girmeye başladılar. Kerkük Ovası’nda, bugünkü Süleymaniye dolaylarına
yerleştiler, fakat sonra Babilliler tarafından batıya doğru sürüldüler. Mezopotamya’nın karışık
durumundan faydalanarak Gandaş adlı bir liderin başkanlığında birleştiler, Fırat boylarından
güneye inerek Babil bölgesini istilâ ettiler. Burada altı yüzyıl hüküm sürdüler, Sümer ve
Akkad kültürlerinin büyük ölçüde etkisi altında kaldılar. Zamanla kendilerini Mezopotamyalı
saymaya başladılar. Bu devirde Kassit tahtına Agum (hük. 22 yıl), Kastiliyaş I (hük. 84 yıl) ve
Kastiliyaş II (hük. 22 yıl) adlı krallar geçti. MÖ XVII. yy’ın başlarında Kassit tahtına geçen
kralların önemli bir faaliyeti görülmez. Bu yüzyılın ortalarına doğru Kassit tahtına Agum II
adlı bir kral geçti.
MÖ XVI. yy’da Kassit devletinin başına geçen krallar şunlardır: Barnaburiaş I,
Kastiliyaş III, Ulam Buriaş, Agum III (Amenofis III ile çağdaştır). Bu son kral zamanında
Kassitler geniş bir yapım faaliyetine giriştiler; kanallar açtılar, sulama sistemini geliştirdiler.
Agum III dış siyasete de önem verdi; Mısır ile siyasî ilişkiler kurdu.
MÖ XV. ve XIV. yy’larda Kassitlerin başına Kadaşman Harbe (1410 – 1396) geçti;
sonra sırayla Kurigalzu I, Kadaşman Enlil I, Burnaburiaş II (1367 – 1346), Kadaşman Harbe
II, Kurigalzu II (1343 – 1321), Nazi Muruttaş (1320 – 1295), kral oldular. Kassitlerin
Elamlılar ve Asurlularla yaptıkları sürekli mücadeleler Ön Asya’nın tarihî gelişimi
bakımından önemlidir.
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Mısırlılarla dost geçinen Kassitler, Suriye üstünde hak iddia etmekten vazgeçtiler,
fakat buna karşılık gerek Elam’ın ve gerekse Asur ülkesinin hâkimi olmak istediler. Fakat
Mitanni krallığının yıkılmaya yüz tutması üzerine yeniden bağımsızlığını kazanan Asur
Devleti’ne karşı, siyasî ve askerî bir üstünlük sağlayamadılar. MÖ XIII. yy’da Kassit tahtına
şu krallar geçti: Kadaşman Targu (1294 – 1278), Kadaşman Enlil (1277 – 1271), Kudur Enlil
(1270 – 1263), Şagarkti Enlil (1263 – 1250), Kastiliyaş IV (1243 – 1242), Enlil Nadir Şumi,
Kadaşmanı Harbe (1241 – 1238), Adad Şum İddina (1241 – 1238), Adad Şum Naşır. MÖ
XIII. yy’ın son çeyreğinde Kassit kralı Kaştiliyaş IV, Asur kralı Tikulti Ninurta I’e yenilince,
Babil şehrinin hâkimiveti Asur’a geçti. Asur kralı Tikulti Ninurta I’in ölümünden sonra
Kassitler kısmen bağımsızlıklarını kazandılar, hatta bir süre için Asur’u nüfuzları altına
aldılar. Fakat bu başarı çok uzun sürmedi ve MÖ 1160 yıllarında Mezopotamya’daki Kassit
hâkimiyeti büsbütün ortadan kalktı.
1158 yılında İran’dan gelen Elamlar, Babil’i fethederek Kassit Krallığı’na son
vermiştir.

2.8.Aramiler (MÖ 2300-1200)
Yaklaşık 1100’den itibaren göçebe Aramiler, kuzey Suriye’den Mezopotamya’ya
girmeye başladılar. Şehirlere saldırmalarına rağmen kendilerinden önceki Amurruların tersine
şehirleri ele geçiremediler ve kırsal alanlara yerleştiler. Bununla beraber, Kuzey Suriye’de
çok sayıda şehir devletleri kurdular. Asurlular Arami şehir devletlerini 9. yüzyıldan itibaren
fethetmiş ve Aramileri zorunlu göçlere tabi tutmuşlardır. Bunun neticesinde Aramice’nin
kullanımı yaygınlaşmış ve MÖ 1. bin yılda Doğu dünyasının en önemli dili hâline gelmiştir.

2.9 Yeni Asur Krallığı (MÖ 911-607)
10. yüzyılın sonlarına doğru yükselişe geçen Asurlar, sahip oldukları güçlü orduları ile
Mezopotamya, Suriye, Doğu Akdeniz’in tamamını; Mısır ve Anadolu’nun bir kısmını
fethederek büyük bir imparatorluk kurdular. İmparatorluk içindeki halkları korku ve tehcir
yoluyla kontrol altında tutan Asurlular, iç çekişmeler sonucunda zayıflamış ve nihayet 612
yılında Babil ve Med ordularının Niniveh’i fethetmesinden kısa bir süre sonra 607 yılında
yıkılmıştır.
Sargon, Esarhaddon, Asurbanipal gibi kralların döneminde en parlak çağlarını
yaşamışlardır.

26

Not: Her ne kadar Asurlular savaşçı bir toplum olarak bilinmekteyse de, Asur kralı
Asurbanipal’in kütüphanesi meşhurdu.

2.10. Yeni Babil Krallığı (MÖ 620-539)
MÖ 626 yılında Babil’i ele geçiren Kalde kabilesinin lideri Nabopolassar,
Mezopotamya tarihinin en önemli krallıklarından birini kurmuştur. Nabopolassar, Medler ile
birlikte Asur İmparatorluğu’na son vermiştir. Oğlu ve ardılı Nabuchednezzar, Babil’i
genişletmiş ve güzelleştirmiştir.
Dağlık İran’dan gelen eşi için dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen
Babil’in Asma Bahçeleri’ni inşa etmiştir. Nabuchednezzar, Kudüs’ü fethetmiş, Hz.
Süleyman’ın Mabed’ini yıkmış ve Yahudilerin ileri gelenlerini Babil’e sürgüne göndermiştir
Yeni Babil Krallığı MÖ 539 yılında Pers Kralı Kyros tarafından fethedilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarıma elverişli, zengin ve bereketli topraklarda kurulan yani Mezopotamya
coğrafyasında kurulan devlet veya imparatorlukların diğer devletlerle ilişkileri ve sosyal
yapıları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Mezopotamya uygarlığının temel özelliklerini açıklayınız.

2)

Sümerlerde, ilk yazılı reformları ile tanınan Sümer kralı kimdir?

3)

Assurluların Anadolu’daki ana ticaret merkezi neresidir

4)

Mezopotamya’da yazının ilk defa ortaya çıktığı kent hangisidir

5)

Asurlu tüccarların Anadolu’ya getirerek sattıkları maden hangisidir?
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3. ESKİ MISIR TARİHİ VE UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Erken Hanedan Dönemi (MÖ 3100-2700)
Eski Krallık (MÖ 2700-2190)
Orta Krallık (MÖ 2000-1630)
Yeni Krallık (MÖ 1550-1070)
3.5 Mısır Kültür ve Uygarlığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Eski Mısır’da dini inanış nasıldır?

2)

Eski Mısır’dan günümüze ulaşan yapılar ve eserler nelerdir?

3)

Eski Mısır kültür ve medeniyetinin önemli özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünyannın önemli
uygarlıklarından olan Mısır
medeniyetini daha iyi
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Mısır dini inanış ve ilim
hayatı hakkında bilgi
edinebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Mısır medeniyetinin
günümüze etkilerini ve
katkılarını inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar





Nil
Firavun (Tanrı)
Piramitler
Hanedan
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Giriş
Bu bölümde eski Mısır tarihi anlatılacak, sosyal ve kültürel yapısının uygarlık tarihine
etkilerine, bıraktığı eserlere genel olarak değinilecektir.
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2.Eski Mısır Tarihi ve Uygarlığı
Ünlü Yunanlı tarihçi Herodotos, “Mısır Nil’in armağanıdır” der. Nil Orta Afrika’nın
dağlarında doğar ve yaklaşık 6671 km akarak Akdeniz’e dökülür. Son 960 km, Mısır’dır.
Mısır, aslında Nil vadisi, delta ve etrafındaki birkaç vahadan oluşur. Nil Vadisi, kuzeyde
deniz; güneyde ise balta girmemiş ormanlar, bataklık bölgeler; doğu ve batıda çöller
tarafından korunduğundan izole ve emniyetli bir bölgeydi.

Harita 1: Eski Mısır
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3.1.Erken Hanedan Dönemi (MÖ 3100-2700)
Mısır başlarda iki ayrı bölgeden oluşuyordu: Kuzeyde deltada Aşağı Mısır, güneyde
Nil Vadisi’nde Yukarı Mısır. MÖ 3100 civarında Yukarı Mısır’ın kralı Menes, delta bölgesini
fethederek Mısır’ı birleştirdi. Mısır’ın tek bir hükümdar idaresinde birleştiği ve Mısır’ın
dünya uygarlık tarihine tek devlet olarak çıktığı dönemdir. Başkent, Abydos’tan Memphis’e
taşınmıştır. Ancak Abydos güneydeki kutsal şehir olarak kalmaya devam etmiştir. Mısır
medeniyeti, özellikle sanatı, mimarisi ve dini, pek çok yönden bu dönemde şekillenmiştir.
Otonom köyler bu dönemde birleşirler. Hükümdarlar bu dönemde ülkeyi bölgelere ayırarak
buralara kraliyet valileri tayin etmeye başladılar. İlk hiyeroglifler bu dönemden biraz önce
ortaya çıkarken asıl şeklini yine bu dönemde almaya başlamıştır.

3.2.Eski Krallık Dönemi (MÖ 2700-2190)
Bu dönemde merkez teşkilat oldukça güçlüydü. Özellikle de 5. Hanedan döneminde
hükümdarlar Ra’nın çocukları olarak takdim edilmişlerdir. Delta’nın güney ucunda yer alan
Memphis, Eski Krallık Dönemi boyunca başkentlik yapmıştır.
Eski Krallık Dönemi, Piramitler Çağı olarak da bilinir. İlk Piramit, 3. Hanedan
Dönemi’nde İmhotep tarafından 3. Hanedan kralı Djoser için inşa edilen basamaklı piramittir.
4. Hanedan Dönemi’nde Khufu, Khafra ve Menkaure tarafından Giza’da inşa edilen devasa
piramitler hâlâ ayaktadırlar. 5. Hanedan Dönemi’nde taşra teşkilatı yöneticilerinin ve
rahiplerin güçlenmesine paralel olarak merkezi yönetim zayıflamaya başlamıştır ve 6.
Hanedan Dönemi’nde Eski Krallık dönemi sona ermiş ve Birinci Ara Dönem başlamıştır.
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Resim 1: Rahip İmhotep-Louvre Müzesi
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Resim 2: Sakkara'daki basamaklı piramit

3.3.Orta Krallık Dönemi (MÖ 2000-1630)
Eski Krallığın çöküşünden sonra Mısır, Birinci Ara Dönem olarak adlandırılan bir
dağılma ve kargaşa dönemine girmiştir. MÖ 2000 civarında Mısır tekrar birleştirilerek Orta
Krallık dönemi başlamıştır. Teb, bu dönemin Mısır başkenti olarak bilinir. Bu dönemde
firavunların gücü bir önceki döneme göre daha azdı. Firavunlar görkemli anıtsal mezarlara
değil kayaya oyulmuş mezarlara gömülüyorlardı.
Mısır, yaklaşık MÖ 1650 tarihinde Doğu Akdeniz’den gelen toplulukların istilasına
uğradı. Mısır kaynaklarında Hyksos olarak adlandırılan bu gruplar, verimli delta bölgesini ele
geçirerek burada başkenti Avaris olan bir krallık kurdular. Hyksosların bu işgali ile Mısır
İkinci Ara Dönem’e girdi.
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Resim 3: V. Sobekhotep'in diz çökmüş heykeli
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Resim 4: Bir Grup Asyalı’yı belki de Hyksosları Mısır'a girerken resmeden bir parşomen
MÖ1950

Resim 5: Hyksos Kralı Apophis'in mührü

3.4.Yeni Krallık Dönemi(MÖ 1550-1070)
18. Hanedan’ın kurucusu I.Ahmosis, Hyksosları MÖ 1550 civarında yenerek delta
bölgesini fethetti ve Mısır’ı tekrar birleştirdi. Böylece Yeni Krallık dönemi başladı. Bu dönem
Mısır uygarlığının en geniş sınırlarına (Sudan’dan Filistin’e) ulaştığı en ihtişamlı dönemidir.
Bu hanedanın üyelerinden kadın firavun Haçepsut, güneyde Punt ülkesine; I. Thutmosis
Filistin’e başarılı seferler düzenlemişlerdir. Aynı hanedanın başka bir üyesi, IV. Amenhotep,
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Mısır’ın geleneksel dinini dışlayarak tek tanrılı (güneş tanrısı Aten) bir din tesis etmeye
çalışmıştır. Bu bağlamda başkenti Teb’den yeni kurduğu Akhetaten’e taşımış ve kendi adını
da Akhenaten olarak değiştirmiştir. Ancak ölümünden sonra ardılları tekrar geleneksel dine
dönmüş ve Akhenaten’i lanetleyerek adını her yerden silmeye çalışmışlardır. Akhenaten’in
ardılı Tutankhamun genç yaşta ölmesine karşın mezarı yağmalanmadan günümüze ulaşan
tek firavun olduğu için günümüzde en fazla tanınan firavunların başında gelir.

Harita 2: Yeni Krallık Dönemi Mısır'ın en geniş sınırları
19. Hanedan Dönemi’nde Mısır’ın ihtişamı devam etmiştir. Bu hanedanın en bilinen
üyesi, Hitit Kralı II. Muvatalli ile Kadeş’te mücadele eden II. Ramses’tir. Kadeş Antlaşması
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bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Savaşın sonucu tam olarak bilinemese de iki taraf da kendisini
galip ilan etmiştir.

Harita 3: Kadeş Savaşı sırasında Hitit ve Mısır'ın sınırları
Bronz Çağı’nın sonlarına doğru, 1200 civarında Akdeniz’de yaşanan sosyal,
ekonomik, siyasi krizlerin sonucunda Mikenler, Hititler, Doğu Akdeniz şehir devletleri ve
Mısır zayıflamıştır. Bu karışıklıklar sonucunda yerlerinden ayrılarak Anadolu ve Doğu
Akdeniz’i istila eden ve Mısırlıların “Deniz Kavimleri” olarak adlandırdıkları halklar,
Hititleri yıkmış, Ugarit başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki devletleri yağmalamış ancak
Mısır önlerinde durdurulmuşlardır. Yine de Mısır Doğu Akdeniz’deki bu karmaşadan
olumsuz etkilendiğinden Yeni Krallık Çağı sona ermiş ve 3. Ara Dönem başlamıştır.
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3.5.Mısır Kültür ve Uygarlığı
Eski Krallık Dönemi kralları piramitlere; Yeni Krallık Çağı firavunları, Teb’in karşı
kıyılarında yer alan Krallar Vadisi’nde yer altına oyulan oda mezarlara gömülmüşlerdir.
Mısır’da mumyalama genelde hükümdar ve soylu kişilere has bir uygulamaydı ve
mumyalama sırasında tüm iç organlar çıkarılıp ayrı ayrı kaplara konulurken kalp vücutta
bırakılırdı. Mısır, dil ve kültür bakımından dünyadaki uygarlıklar arasında en köklülerinden
birisidir. Sudan, Libya, Ege-Yunan, Mezopotamya ve Anadolu ile kurduğu ticari ve kültürel
ilişkiler ile hızla gelişen Mısır’da matematik, edebiyat, astronomi çağını aşan şekilde ilerleme
gösterdi. Amarna kazılarında bulunan bir Mısır arşivinde ele geçen 80 bin kadar tabletin
büyük çoğunluğunu Hititçe tabletlerin oluşturması, eski Mısır’ın Anadolu ile ne kadar yoğun
bir ilişki içinde olduğunu gösterdiği gibi yazılı kültürün, diplomatik ilişkilerin ne denli ileri
gittiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Aynı şekilde Hitit başkenti Hattuşa’da yapılan
kazılarda da Mısır tabletleri bulunmuştur. Matematikte de ileri giden Mısırlılar bugün bile
hâlâ gizemini koruyan devasa binalara imza atmışlardır.

Resim 6: Krallar Vadisi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Nil Nehri’nin verimli arazilerinde kurulmuş olan Mısır uygarlığının hanedanlara göre
belirli dönemleri ve o dönemlerde yapılıp günümüze kadar gelen yapılar ve eserler ve son
olarak Mısır kültür ve medeniyeti anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Eski Mısır tarihinin “Piramitler Çağı” olarak da adlandırılan dönemi

aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Erken Dönem

b)

Eski Krallık Dönemi

c)

Orta Krallık Dönemi

d)

Yeni Krallık Dönemi

e)

Geç Dönem

2)

Eski Mısır tarihindeki kadın firavun aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hatşepsut

b)

Ahmose

c)

Tutmosis

d)

Amenofis

e)

Amenemhet

3)

Mumyalama işlemi sırasında vücut içinde bırakılan iç organ aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

Mide

b)

Bağırsaklar

c)

Akciğerler

d)

Kalp

e)

Karaciğer

4)

Antik Yunan dünyasının 7 harikasından biri olarak kabul edilen piramitlerin en

büyüğü hangi Mısır firavunu tarafından yaptırılmıştır?
a)

Narmer

b)

Snefru

c)

Coser

d)

Keops

e)

Kefren

5)

Mısır’da tek tanrı inancını yerleştirmeye çalışan firavun kimdir?

a)

II. Ramses

b)

Akhenaten

c)

Tutankhamun

d)

Haçepsut
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e)

Khufu

CEVAPLAR: 1)B 2)A 3)D 4)D 5)B
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4.İRAN TARİHİ VE UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1

Elamlar (MÖ 3200-MÖ 539)

4.2

Medler (MÖ 678 – MÖ 549)

4.3

Persler [Akhaemenid Hanedanı (MÖ 550-330)[

4.4

Selevkoslar (MÖ 312- MÖ 63)

4.5

Partlar (MÖ 238 - MS 224)

4.6

Sasaniler (MS 224-MS 651)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Günümüze kadar İran coğrafyasında kurulmuş olan devletler hangileridir ve

başkentleri neresidir?
2)

İran’da kurulmuş olan devlet veya imparatorlukların konuştukları diller

nelerdir ve hangi dil ailesine mensuptur?
3)

Sasanilerin Müslümanlarla ilişkileri nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsanlık tarihinin birinci
ekonomik devrimi olan tarım
devrimini detaylı olarak
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak

Tarım devrimini açıklayan
teoriler hakkında bilgi
edinebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak

Tarıma geçişi, tarımın
yayılmasını ve bu yayılımın
sonuçlarını inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak
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Anahtar Kavramlar





Pers
Satraplık
Kral Yolu
Sasani
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Giriş
Bu bölümde İran’da kurulan Elam, Med, Pers, Selevkos, Part ve Sasani uygarlıklarının
tarihi anlatılacak, kültürel yapıları, ticari ve iktisadi faaliyetleri uygarlık tarihi bakımından
incelenerek İran bölgesinin uygarlık tarihi açısından önemine değinilecektir.
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4. İran Tarihi ve Uygarlıkları
İran, Hindistan, Orta Asya, Mezopotamya, Anadolu ve Kafkasya arasında yer
almaktadır. İran, tarih boyunca bu bölgelerden gelen halkların ve kültürlerin etkisinde kalmış
ve bu birikimle kendisine has yeni kültürler oluşturmuştur.

4.1.Elamlar (MÖ 3200-MÖ 539)
Elamlar İran’ın güneybatısında, Mezopotamya ve Sümer ülkesinin doğusunda yer alan
bölgede hüküm sürmüşlerdir. Elamlar, MÖ 3. bin yılın başlarından, MÖ 539’a kadar,
Mezopotamya tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. III. Ur Hanedanı ve Kassitlere son
vermişlerdir. Sümerler ve Akadlar ile birçok savaş yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin
boyunduruğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Başkenti Susa şehri olan Elamlar bilim ve
teknikte ileri olmamalarına rağmen güzel sanatlar, süsleme ve madencilik alanında büyük
gelişme göstermişlerdir. Çömlek ve seramik sanatında ileriydiler. Tarımla ilgilenen Elamlılar
çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Elamlar, Sümerlerin doğusunda yaşamışlar ve bölgede çok
fazla kalıcı bir eser bırakmamışlardır. Elamlar Asurlular tarafından zayıflatılmış ve Pers Kral
Kyros tarafından 550 yılında fethedilmişlerdir.
Devletleri, site şehir devletleri şeklindedir. En bilinen kentleri başkent Susa ve
Anşan’dır. Kendilerine özgü bir dil, yazı ve kültüre sahip bulunan Elamlıların kökeni
bilinmemektedir. Sümer ülkesinin doğusunda Kerha ve Karun Irmakları çevresindeki
coğrafyaya hakim olan Elamlar, bölgedeki Sümer egemenliğine de son vermişlerdir. Sümerce
gibi, Elamca da bilinen herhangi dil ailesine mensup değildir.
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Resim 7: Elam Sanatı (Wikipedia)
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Resim 8: Elam Sanatı

4.2.Medler (MÖ 678 - MÖ 549)
Medler, günümüzdeki İran Azerbaycan’ı bölgelerine yerleşmiş olup bu bölgelerdeki
halkların öncüllerindendir. Yunanlar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya adını vermişlerdir.
Medler ilk kez Asur kralı III. Salmaneser’in dönemindeki (MÖ 858- MÖ824) yazılarda
“Mada” adı ile kaydedilmişlerdir. Birinci bin yılın başlarında İran’a göç eden Hint-Avrupa
diline mensup bir dil konuşan gruplar, 8. yüzyılda Orta Zagros bölgesinde Ecbatana
(Hamedan) merkezli Med Krallığı’nı kurmuşlardır. Yeni Babillilerle birleşerek Asur
Krallığı’nı yıkan Medler (MÖ 612), 6. yüzyılda Anadolu’dan Afganistan’a kadar büyük bir
arazide imparatorluk kurmuşlardır. Medlerin batıda, Anadolu içlerindeki ilerleyişleri 585
yılında Lydialılar tarafından Kızılırmak Savaşı’nda durdurulmuş ve Kızılırmak her iki devlet
arasında sınır olarak kabul edilmiştir.
Medler İran’ın bir imparatorluk ve bir millet olarak kurulmasına ve altın çağına Büyük
Erush döneminde ulaşan ilk birleşik Pers-Med İmparatorluğu’nun oluşmasına önayak
olmuşlardır. Bu durum (Aryani kültürü ve milli birliği) Pers İmparatoru Achaemenid’in
büyükbabası Med hükümdarı Astyages’i öldürerek Pers İmparatorluğu’nu kurmasına dek
devam

etmiştir.

Bu

noktaya

dek,

bütün İranlılar Mede veya Mada (Med)

olarak

adlandırılmıştır.
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Med kralı Astiyag’ın yeğeni Kiros’un saray darbesiyle, siyasal otorite ilk defa
Güneybatı İran’da yoğunlaşan Pers aristokrasisinin eline geçer ve kısa bir süre sonra MÖ
550’li yıllarda güçlü ve merkezi bir Pers İmparatorluğu’nun kuruluşuyla Medler yıkılır.
Medler, isimlerini Medya’dan almış olan, günümüz İran’ında hüküm sürmüş bir halktır.
Toros-Zagros dağ sistemi içinde ve Dicle’nin doğusunda yaşadıkları için, tarihçiler tarafından,
verimli ve üretken bir medeniyetin halkları olarak anılmışlardır.

4.3.Persler [Akhaemenid Hanedanı (MÖ550 – MÖ330)[
Medler gibi, birinci bin yılın başlarında İran’a göç eden ve Hint Avrupa dili konuşan
Persler, İran’da Pers (Fars) bölgesine yerleşmişlerdir. MÖ559 yılında Perslerin başına geçen
Akhaemenid Hanedanı’ndan Kyros, MÖ550 yılında Medleri, MÖ546 yılında Lydia
Krallığı’nı, MÖ539 yılında Babil Krallığı’nı işgal etti. Bu topraklardaki halklara askeri
seferlerde bulunarak imparatorluk sınırlarını Orta Asya’da Afganistan’dan Ege ve Akdeniz
kıyılarına kadar genişletti. Kyros’un oğlu Kambyses de Mısır’ı MÖ 525’de ele geçirdi.

Resim 9: Büyük Kyros (Wikipedia)
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Resim 10: I.Darius (Wikipedia)
Kambyses’in ardından başa geçen I. Darius, MÖ514 yılında İstanbul Boğazı üzerinden
Avrupa’ya geçerek Tuna ötesinde İskitlere karşı seferler düzenledi. Bu sefer esnasında
Makedonya Krallığı Pers hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı. Böylece Pers İmparatorluğu en
geniş sınırlarına ulaşmış oldu. I. Darius bir fatihten ziyade teşkilatçı özelliğiyle tanınır. Pers
İmparatorluğu’nu “satraplık” adı verilen eyaletlere bölmüş ve eyaletlerin başına Satrap
unvanlı Pers aristokratlarını atamıştır. Satrapları denetlemek için de merkezden atanan ve
“Kralın gözü ve kulağı” olarak adlandırılan görevliler vardı. Persler, satraplıklarda tımar
sistemine benzer bir sistemle askerler konuşlandırmış ve eyaletlerin güvenliğini
sağlamışlardır. Lydia Krallığı’nın başkenti olan Sardes kenti, M.Ö 6. yüzyılda Perslerin Lydia
Krallığı’na son vermelerinden sonra bir Pers Satraplık merkezi hâline gelmiştir.
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Resim 11: Persepolis kalıntıları (Wikipedia)
Pers İmparatorluğu, MÖ 331 yılında Büyük İskender tarafından fethedilmiştir.

Resim 12: Grek ve Pers askeri savaşırken (Wikipedia)
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Not: Batı Anadolu’da Daskyleion ve Sardes iki önemli satraplığın başkentleriydiler. Persler
Susa’dan Sardes’e kadar uzanan 2.500 km uzunluğundaki Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı
arasında ticari ve kültürel alışverişi geliştirdiler.

4.4.Selevkoslar (M.Ö 312- M.Ö 63)
Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu yıktıktan çok kısa bir süre sonra, arkasından
varis bırakamadan öldü. Bu yüzden devlet, generalleri tarafından paylaşıldı. Bu generallerin
genel adı olan diadokilerden biri olan Selevkos, Balkanlardan Hindistan’a kadar olan bölümü
aldı.

Büyük

İskender’in

generalleri

birbirlerine

üstünlük

sağlamak

için

sürekli

savaşıyorlardı. Büyük İskender’in generallerinden biri ve Mısır bölgesinin kralı Ptolemaios,
Büyük İskenderi’in naibi Perdikkas’ın ölümüne yol açan bu savaşlara karşı çıkmıştır. Bu karşı
çıkış sonucu İskender İmparatorluğu yeni bir bölünme yaşamıştır. MÖ 320 yılında yapılan bu
bölünmeye Triparadisus Bölünmesi denir. Ama Perdikkas’ın altında MÖ 323 yılına kadar
“Kamp Kumandanı” olan Selevkos, Perdikkas’tan sonra gelen hükümdarın öldürülmesine
yardım etmiş, Babil’in elde tutulmasını sağlamış ve hükümdarlığını zalimce genişletmiştir.

Harita 4: Büyük İskender’in Ölümünden Sonra İmaparatorluğunun Taksimi (Wikipedia)
Selevkos, hükümdarlığını resmen MÖ 312 yılında Babil’de ilan etmiştir. Bu tarih aynı
zamanda Selevkos Devleti’nin kuruluş tarihi olarak geçer. Selevkos sadece Babil’i değil,
İskender’in Makedon İmparatorluğu’nun doğu tarafının büyük kısmını da yönetmiştir.
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Tarihçi Appian kaynaklarında Selevkos hakkında, “Frig ülkesinden İndus Nehri’ne kadar olan
bölgenin hükümdarı olmuştur.” cümlesini kullanmıştır. Selevkos’un, Hindistan’a kadar
gidip Çandragupta Maurya adlı Hint kralıyla bir anlaşma imzalayıp devletinin doğu
topraklarını 500 fil karşılığında Hintlilere vermesiyle Selevkos Devleti Hindistan üzerindeki
hâkimiyetini bir daha kazanamamak üzere kaybetti; buna karşın aldığı filler İpsus Savaşı’nı
kazanmasında büyük rol oynadı.
MÖ 100’de ise güçlü Selevkos İmparatorluğu’ndan bir tek Antakya ve çevresindeki
birkaç Suriye şehri kalmıştı. Güçlerinin büyük bir kısmını kaybetmelerine ve krallığın
zayıflamasına rağmen soylular kralların seçiminde önemli rol oynamaya devam etti. Bu
seçimleri genelde Ptolemaois Hanedanı’nın elindeki Mısır veya diğer dış güçler kontrol
ediyordu. Selevkoslar bir süre daha ayakta kaldılar; hiçbir millet onların mirasını devralmak
istemiyordu. Çünkü Selevkoslar o bölgede bir tampon görevi görüyorlardı. Ancak Pontus
Kralı VI. Mithridates ve Romalı Sulla ile Anadolu’da yapılan savaşlarda Selevkosları hiçbir
ülke desteklemedi.
Mitridates’in azimli yeğeni Ermenistan Kralı Tigranes, iç karışıklıklar içinde bulunan
güneye inme imkânını gördü. MÖ 83’te, bitmez tükenmez iç savaşı durdurmak amacıyla
Suriye’ye girdi ve yakın bir süre sonra da kendisini Suriye kralı ilan ederek Selevkos
Devleti’nin hemen hemen sonunu getirdi.
Bunlara rağmen, Selevkos Devleti tam anlamıyla yıkılmadı. Romalı General
Lukullus’un Mithridates ve Tigranes’in ikisini de MÖ 69 yılında yenmesiyle arta kalan
Selevkos Krallığı XIII. Antiokhus’un hâkimiyeti altında toplandı. Bu zamanlarda bile, iç
savaşlar önlenemedi. II. Filip, Antiokus ile taht kavgasına girşti. Pontus’un Roma kontrolüne
geçmesiyle, Romalılar, Selevkos kontrolündeki Suriye topraklarındaki istikrarsızlıklara
yoğunlaştı. MÖ 63’te Mithridates, Roma Generali Pompeus tarafından yenilgiye uğratılınca,
Pompeus Helenistik Doğu’yu yeni bağımlı krallıklar kurarak ve yeni vilayetler oluşturarak
yeniden oluşturmak istedi. Ermenistan ve Yahudiye gibi yerel krallıklara bir ölçüde özerklik
verildi. Ancak Pompeus, Selevkosların devam etmesinin çok zahmetli olduğunu görünce,
Suriye’yi bir Roma vilayeti hâline getirdi ve böylece Selevkos İmparatorluğu son bulmuş
oldu.
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4.5.Partlar (MÖ 247 - MS 224)
Orta Asya kökenli olan Partlar, MÖ 238 yılında Selevkoslara başkaldırarak
bağımsızlıklarını kazanmış ve en parlak çağlarında imparatorluğun sınırlarını İndüs’ten
Fırat’a kadar genişletmişlerdir. Fırat, Roma ve Partlar arasında sınır teşkil etmişse de, her iki
güç Suriye ve Mezopotamya için sürekli mücadele etmiştir. MÖ 150 ve M.S. 224 yılları
arasında Mezopotamya’yı aralıklarla yönetmişlerdir. Ağır süvariyi icat eden Partlar bundan
dolayı Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en büyük düşmanı olmuşlardır. Sasaniler, İran’daki
Part hâkimiyetine MS. 224 yılında son vermişlerdir.

Harita 5: Part İmparatorluğu
Not: Partların zenginlik kaynaklarından biri de Çin ve Roma arasında yapılan İpek Yolu
ticareti idi.

4.5.Sasaniler (MS. 224-MS 651)
Sasani

Hanedanı,

3.

yüzyıl

başlarında

bugünkü

İran’ın

Persis

eyaletinin

hükümdarlığını ele geçiren tanrıça Anahita’yı takib eden rahiplerin soyundan gelen I. Ardeşir
tarafından Persis’te (Pars ya da Fars vilayeti) Istakhr şehrinde kurulmuştur.
Babası Babak, ilk başlarda küçük bir şehir olan Kheir’in yöneticisiydi. 205’te
Bazrangidlerin son kralı olan Gocihr’i tahttan indirmeyi başararak kendini yeni hükümdar
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olarak ilan etti. Bazrangidler, Partlara bağlı olarak Persis’in yerel yöneticiliğini yapıyorlardı.
Annesi Rodhagh, Persis eyalet valisinin kızıydı. Sasani ismi I. Ardaşir’in baba tarafından
dedesi olan Sasan(Zazan)’dan gelir. Zazan, Anahita Tapınağı’nın başrahibiydi.
Babak’ın yerel gücü ele geçirme çabaları, o sıralar Mezopotamya’da kardeşi VI.
Vologases ile hanedanlık mücadelesi veren Arşaklı İmparatoru IV. Artabanus’un gözünden
kaçtı. Babak ve en büyük oğlu Şapur, Arşaklılar arasında çıkan bu problemlerden
faydalanarak güçlerini bütün Persis’e yayabildiler. Devam eden olaylar kaynakların
yetersizliği yüzünden açık değildir. Fakat 220 civarında Babak’ın ölmesiyle, o sırada
Darabgird’in valisi olan Ardeşir’in en büyük kardeşi olan Şapur’la bir güç mücadelesine
girdiği kesindir. Kaynaklar, Şapur’un 222 yılında kardeşiyle bir toplantıya giderken bir
binanın çatısının üstüne düşmesi sonucu öldüğünü söylerler.
Bu noktada, Ardeşir, başkentini Persis’in daha güneyine kaydırdı ve Firuzabad’da yeni
bir başkent kurdu. Yüksek dağlarla iyi desteklenen ve dar geçitler arasında kolayca
savunulabilen şehir, Ardaşir’in daha fazla güç kazanma çabalarının merkezi oldu. Şehir,
büyük ihtimalle Darabgird’den örnek alınan yüksek ve çember şeklinde bir duvarla
çevrelenmişti. Kuzey tarafında günümüzde hâlâ kalıntıları duran büyük bir saray
bulunmaktaydı.
Kendilerinden önce gelen Partlar gibi, Sasani İmparatorluğu da Çin’le aktif dış ilişkiler
yürüttü. İran elçileri sık sık Çin’e seyahat etti. Çin belgeleri, Çin’e giden on üç adet Sasani
sefareti olduğunu naklederler. Ekonomik olarak, Çin’le yapılan kara ve deniz ticareti hem
Sasaniler hem de Çinliler açısından önemliydi. Güney Çin’de bulunan çok sayıda Sasani
madeni parası denizden yapılan ticareti doğrular.
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Harita 6: Sasani İmparatorluğu En Geniş Sınırları
Sasani kralları, İran’ın en yetenekli müzisyenlerini ve dansçılarını farklı zamanlarda
Çin kraliyetine gönderdi. İpek Yolu üzerinden yapılan ticaretten iki imparatorluk da
faydalandı ve bunu koruyup devam ettirme noktasında benzer bir çaba içerisinde oldular. Orta
Asya’dan geçen ticaret yollarının korunması için ortak hareket edip, sınır bölgelerinde
kervanları, göçebe kabilelerden ve eşkiyalardan korunması için karakol mevkileri
oluşturdular.
Politik olarak, ortak düşman olan Akhunlar’a karşı, Sasanilerin ve Çinlilerin birkaç
defa ittifak kurma teşebbüsünde bulunduğunu görürüz. Orta Asya’da göçebe Türk
devletlerinin verdikleri zarar üzerine, Türklerin ilerlemelerini durdurabilmek için Çin ve
Sasani Devleti arasında işbirliği olarak adlandırılabilecek girişimleri de görürüz.
Partlar gibi Sasaniler de Roma İmparatorluğu ile sürekli bir husumet içindeydi. 395
yılında Roma İmparatorluğu’nun bölünmesinin ardından başkenti Konstantinopolis olan Doğu
Roma İmparatorluğu İran’ın birincil batılı düşmanı olarak Roma İmparatorluğu’nun yerine
geçti. İki devlet arasındaki çekişmeler daha da sıklaştı. Roma İmparatorluğu’na benzer şekilde
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Sasaniler de komşu krallıklar ve göçebe kavimler ile sürekli bir mücadele içindeydi. Bu
kavimlerin saldırıları hiçbir zaman tamamen bitirilemediyse de, tehdit eden göçebelere karşı
koordineli girişilen seferler sayesinde, Sasaniler bu meselelerle Romalılardan daha başarılı
şekilde başa çıkabildiler.
Sasaniler ilk Arap İslam ordularının tehditlerine karşı hiçbir zaman yeterli bir direniş
oluşturamadılar. Sasaniler gibi, Bizans da ortaya çıkan Arap İslam seferleri konusunda benzer
bir tehditle burun burunaydı ve artık karşı koyabilecek konumda değildi. Buna rağmen, Sasani
İmparatoru Yezdigirt danışmanlarının kontrolü altında bulunuyordu ve küçük feodal
krallıklara bölünmeye başlayan çok büyük bir ülkeyi birleştirmekten acizdi. Sasanilerle
Müslüman Araplar arasındaki ilk karşılaşma 633 yılının nisan ayındaki bir savaşla
başlamıştır. Hz. Muhammed’in seçilmiş sahabelerinden biri olan Hz. Halid bin Velid
komutasındaki disiplinli Arap ordularıyla Sasani orduları arasında 633 yılı sonuna dek dokuz
çatışma daha gerçekleşmiş ve tümü Halid bin Velid’in zaferiyle sonuçlanmıştır.

Resim 13: Pers Miğferi
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Harita 7: Dört Halife Dönemi’nin Başında İslam Devleti Sınırları
Hz. Ömer bin Hattab’ın halifeliği sırasında bir Müslüman ordusu 637 yılında Rüstem
Farrokhzad komutasındaki kendinden daha büyük bir orduyu Kadisiye Savaşı’nda mağlup etti
ve Ktesifon’u kuşattı. Uzun süren bir kuşatmanın ardından Ktesifon düştü. Yezdigirt ardında
imparatorluğun devasa hazinesinin çok büyük bir kısmını bırakarak doğuya kaçtı. Kısa bir
süre sonra Ktesifon’u ele geçiren Araplar güçlü bir finansal kaynağın sahibi oldular. Sasaniler
de kaynak sıkıntısına düştü. İmparatorluk yorgun, bölünmüş ve etkili bir hükümetten yoksun
olmasına rağmen tek bir ordu olarak hareket eden Sasani askeri kanadının özel atlı birlikleri
olan Azadan (Asavaran/Asatan) kuvvetli bir ihtimal Arapları yenebilirdi. Fakat olayların hızlı
gelişmesi sonucu İmparatorluk’ta beliren güç boşluğunda hiçbir zaman bir araya gelemediler.
Bunun sonucu olarak İslam fethi amacına ulaştı ve Sasani İmparatorluğu’nun büyük kısmı
fethedildi. Bir kısım Sasani valileri güçlerini birleştirerek İslam ordularını püskürtmek
isteseler de merkezi otoritenin olmaması buna engel oldu ve neticede 641’de Nihavend
Savaşı’nı kaybettiler. Ordu komuta yapısı yok olan, soylular dışında kalan tımarlı birlikleri
önemli ölçüde azalan, finansal kaynakları elinden giden ve azar azar yok edilen Sasani
İmparatorluğu, bundan sonraki 10 yıl boyunca Arap ordularının fetihlerine sahne oldu.
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Nihavend Yenilgisi’nin haberini alan Yezdigirt yanındaki Fars soyluları ile birlikte
kuzeyde Horasan vilayetinin iç taraflarına kadar kaçtı. 651 yılının sonlarına doğru bir
değirmenci tarafından Merv’de suikast sonucu öldürüldü. Diğer İran soyluları Orta Asya’ya
yerleşerek bu bölgede İran kültürünü ve dilini yayacak olan ilk yerel Fars Hanedanlığı
Samanileri kurdular. Samaniler, İslam’ın egemen olmasından sonra Sasani gelenek ve
kültürünü yeniden diriltmeye çalıştılar.
Not: Sasaniler ve Romalılar arasındaki mücadele, Kur’anı Kerim’de Rum Suresi’ne konu
olmuştur.

67

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İran coğrafyasında kurulmuş olan devlet veya imparatorlukların siyasi olayları ve bu
devletlerin kültürel yapıları, sosyal yapıları, ticari ve iktisadi faaliyetleri uygarlık tarihi
bakımından açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakiler şehirlerden hangisi Ege bölgesindeki Pers satraplık merkezi idi?

a)

Sardes

b)

Ephesos

c)

Gordion

d)

Miletos

e)

Bergama

2)

Elam, Med ve Pers uygarlıklarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin

katkısı yoktur?
a)

Lidya

b)

Asur

c)

Yunan

d)

Sümer

e)

Asya Hun Devleti

3)

MÖ 6. yüzyılda Medlerin Anadolu’da egemenlik kurmak için, Kızılırmak

Savaşı’nı yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hititler

b)

Lidya

c)

İyonya

d)

Frigya

e)

Urartu

4)

Sasani-İslam Devleti ilişkilerini mikro ölçekte açıklayınız.

CEVAPLAR 1) A 2) E 3) B
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5.ESKİ ANADOLU TARİHİ VE UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Hitit Öncesi Anadolu: Hatti ve Diğer Krallıklar
Hititler
Frigyalılar
Lidyalılar
Urartular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Anadolu’da kurulmuş olan krallıklar ve imparatorluklar hangileridir ve
bunların başkentleri nerelerdir?
2)
Hititler ile Mısırlar arasındaki ilişkiler nasıldır?
3)
Anadolu medeneiyetlerinden günümüze kalan yapı veya eserler nelerdir?
4)
Urartuların dini inanışı hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anadolu uygarlıklarının
nasıl ortaya çıktığını
açıklayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Anadolu’da kurulmuş olan
devletlerin diğer
uygarlıklarla olan ilişkilerini
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Anadolu’da kurulmuş olan
uygarlıklar hakkında detaylı
bir biçimde bilgi
edinebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar





Anadolu
Kadeş
Para/sikke
Tümülüs

74

Giriş
Bu bölümde Anadolu’da kurulan Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve Urartuların tarihini
inceleyecek ve dini, siyasi, iktisadi ve politik yapılarının uygarlık tarihine katkılarına ve
bıraktıkları mirasa kısaca değinilecektir.
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5.1.Hiti Öncesi Anadolu: Hatti ve Diğer Krallıklar
Anadolu, MÖ 2000-1800 yılları arasında Asurluların Anadolu’da ticaret kolonileri
kurmasıyla yazı ile tanışmış ve tarihsel dönemlere girmiştir. Yazılı kaynaklardan anlaşıldığı
kadarıyla bu dönemde Anadolu’da birbirinden bağımsız küçük krallıklar vardı. En önemli
krallık Purushanda idi. Kaynaklar, bu krallıktan başka Hititlere ismini veren ve merkezi
Hattuş olan Hatti ve yanı sıra Mama, Urşu, Landa, Zalpa ve Kuşşara krallıklarından da
bahsederler.

Resim 14: Çatalhöyük’teki duvar resimlerinden (Wikipedia)

5.2.Hititler
MÖ 3. bin yıl sonlarına doğru Anadolu’ya göç eden Hititler, buradaki yerli halklarla
karışarak başkenti Hattuşa olan büyük bir devlet kurmuşlardır. Hitit tarihi iki devreye ayrılır:
Eski Krallık Dönemi (MÖ1700-1400) ve Yeni Krallık Dönemi (MÖ1400-1200).
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Resim 15: Boğazkale duvar çizimlerinden
Eski Krallık Dönemi’nin en parlak çağı I. Hattuşili (MÖ1650-.1620) ve torunu I.
Murşili (MÖ1620-1590) dönemidir. Hattuşili Suriye’ye seferler düzenlemiş, torunu Murşili
bu seferleri devam ettirerek Halep’i ele geçirmiş ve hatta daha güneye inerek Babil’i MÖ1595
yılında ele geçirip yağmalamıştır. Murşili, Hattuşa’ya döndükten sonra bir suikast sonucu
öldürülmüş ve ülke uzun bir süre iç karışıklıklara, taht kavgalarına sahne olmuştur. Bu karışık
dönem Telipinu’nun (MÖ1525- 1500) tahta geçişi ile son bulmuştur. Telipinu, tahta geçişi
belli kurallara bağlamış ve böylece taht kavgalarının önüne geçmiştir. Ayrıca düzenlediği
askeri seferlerle toprak kayıplarını telafi etmiştir.

77

Harita 8: Eski Krallığın Sonu Yeni Krallığın Başlarında Hitit İmparatorluğu (Wikipedia)
Yeni Krallık Dönemi I. Tudhaliya ile başlar. Batı Anadolu’da ve kuzey Suriye’de
başarılı seferler gerçekleştiren Tudhaliya, Hitit İmparatorluğu’nun temellerini atmıştır.
İmparatorluk, I. Şuppililiuma döneminde altın çağını yaşamıştır. Şuppililiuma, Güneydoğu
Anadolu merkezli güçlü Mitanni Krallığı’na son vermiş, Kuzey Suriye’yi imparatorluk
topraklarına katmış ve böylece Mısır İmparatorluğu ile komşu olmuştur. Mısır ile çatışmalar
bu dönemde başlamış ve MÖ1274 yılında Suppililiuma’nın ardıllarından Muwatalli ve Mısır
kralı II. Ramses Kadeş’te karşı karşıya gelmişlerdir. Kadeş Savaşı’nın kesin kazananı yoksa
da, Hititler lehine sonuçları olmuştur. MÖ 1259 yılında Muwatalli’nin ardılı III. Hattuşili ve
II. Ramses Kadeş Barış antlaşmasını imzalamışlardır.
Hitit İmparatorluğu bu antlaşmadan bir süre sonra, IV. Tudhaliya döneminde iç
karışıklıklar, taht kavgaları, Asur tehlikesi ve kuraklık sonucu baş gösteren kıtlıklar nedeniyle
zayıflamıştır. Kargaşanın hâkim olduğu bu dönemde batıdan doğuya göç eden ve Mısır
kaynaklarında “Deniz Halkları” olarak bilinen halklar, Anadolu ve Suriye’yi istila etmiş ve
Hitit İmparatorluğu’na son vermişlerdir.
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Hitit kültürü, Güneydoğu Anadolu’da ve
Kuzey Suriye’de kurulan geç Hitit şehir devletlerinde yaşamaya devam etmiştir. Bu devletler,
MÖ 8. yüzyılda Asurlular tarafından fethedilmiştir
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5.3.Frigyalılar
Frigler, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından güneydoğu Avrupa’dan
Anadolu’ya göç etmişlerdir. Sekizinci yüzyılda başkenti Gordion olan güçlü bir krallık
kurmuşlardır. Frigya Krallığı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Yunan ve Roma kaynaklarına
göre, krallığın kurucusu Gordios; en meşhur kralı da oğlu Midas’tı. Doğu kaynakları da
Muşkili Mita’nın (Midas) Doğu’da Asurlulara karşı mücadele verdiğinden bahsederler.
Frigya krallığı, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya giren Kimmer istilası sonucu MÖ 700
civarında yıkılmış ve Frigler batıda Lydia; doğuda ise ilk önce Med daha sonra Pers
hâkimiyetine girmişlerdir.

Harita 9: Doğu Roma İmparatorluğu’nun Frigya Eyaletleri (Wikipedia)
Hint-Avrupa diline mensup bir dil konuşan Frigler, Yunan alfabesinden uyarladıkları
bir yazı kullanıyorlardı.
Not: En önemli tanrıçaları Kybele idi. Kybele’yi daha sonra Amazonlar da kabul edeceklerdi.
Frig, Güneş Tanrısı Sabazios ve Ay Tanrısı Men de en tanınmış Frig tanrılarındandır.
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5.4.Lidyalılar
Anadolu’nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Antik
Çağ’da Lidya, bu topraklarda yaşayanlara da Lidyalılar denilmiştir. Hint-Avrupa kökenli bir
kavim olan ve doğudan Anadolu’ya gelen Lidyalılar önce Hititler’in daha sonra da Frigler’in
egemenliği altında yaşadılar. Dilleri, Hitit dili ile benzerlik göstermektedir.
En parlak dönemlerinde kuzeyde Marmara Denizi, batıda Ege Denizi doğuda
Kızılırmak’la sınırlanan Lydia Krallığı’nın Mermnad Hanedanı’nın ilk kralı Gyges bir saray
darbesi ile iktidarı ele geçirmiştir. Gyges Kimmer tehlikesine karşın Asurlulardan yardım
istemiş, daha sonra da Asurlulara karşı Mısır isyanını desteklemiştir. Gyges, Kimmerlere karşı
savaşırken hayatını kaybetmiş ve yerine Ardys geçmiştir.
Alyattes, Kimmerleri Lydia’dan sürmüş ve Medlere karşı savaşmıştır. MÖ 28 Mayıs
585 yılında Kızılırmak yakınlarında Medlerle savaşırken güneş tutulmuş, bunun üzerine
savaşa son verilerek Kızılırmak’ın Lydia ve Medlerle sınır olmasını öngören bir antlaşma
imzalanmıştır.
Alyattes’in ardından başa geçen oğlu Kroisos (MÖ 560-546) zamanında Lydia krallığı
en parlak çağını yaşamıştır. Ancak Medlerin yerine İran’da Pers İmparatorluğu’nun
temellerini atan Kyros, Sardes’i kuşatarak MÖ 546 yılında Lydia krallığına son vermiştir.

Resim 16: Tmolos Dağı (Bozdağ)
Lydia kralları özellikle de Tmolos (Bozdağ) Dağı’nda çıkarılan altınlarla
zenginleşmişlerdir. Yunan dünyası ile sıkı ilişkiler içine girmiş ve Yunan kehanet
merkezlerine hediyeler göndermişlerdir.
Lidyalılar tarihte ilk madeni parayı icat edenlerdir. O zamanlarda paranın adı para
değildi, Lidyalılar tarafından ona “sikke” deniliyordu. Sikke eski uygarlıklardan kalmış bir
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para türüdür. Para, altın, gümüş, bakır, nikel, tunç ve aliminyum gibi metal alaşımların
karışımları ile üretilmiş olup ilkel çağlarda ticarette kullanılan takas yöntemi yerine daha
kullanışlı bir değişim aracı arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Lydia kralları toprağın yığılmasıyla oluşturulan tümülüslere gömülmüşlerdir.

5.5.Urartular
MÖ 13. yüzyıldan itibaren Asur baskısı altında olan Doğu Anadolu bölgesindeki Hurri
kabileleri veya beylikleri, bu baskının etkisiyle MÖ 9. yüzyılda I. Sarduri (MÖ 832-825)
liderliğinde bir krallık kurmuşlardır. Başlarda savunma amaçlı kurulan krallık, Sarduri ve
ardılları tarafından sınırları kuzeyde bugünkü Ermenistan içlerine; doğuda Aras; güneydoğuda
Urmiye gölü; güneybatıda Fırat’ın batı kıvrımına kadar genişletilmiştir.

Harita 10 Urartu Krallığı

Krallık, 7. yüzyılın sonlarına doğru iç çekişmeler, Asur baskısı ve Kimmer istilaları
nedeniyle yıkılmıştır.
Asurluların Urartu olarak adlandırdığı ülkeye kendi sakinleri Bianili adını
vermişlerdir. Başlarda başkent Tuşpa (Van) iken sonraları Toprakkale’ye taşınmıştır.
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Urartu Krallığı, dış düşmanlara özellikle de Asur tehdidine karşı stratejik noktalarda
inşa ettikleri kalelerden oluşan etkin bir savunma ağı ile kendini korumuştur. Bunun yanında
engebeli arazi ve sert geçen kış mevsimi de savunmaya yardımcı olmuştur.
Uzun kanallar ve muazzam su bentleri içeren gelişmiş sulama projeleri, Urartu
tarımına hayat vermiştir.
Urartu ekonomisinin diğer bir önemli kaynağı madencilikti. Krallık içindeki bakır ve
demir madenleri etkin bir şekilde işletilmiştir. Urartulu ustaların ürettiği bronz kaplar ve
tripodlar; Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan dünyasına ihraç edilmiştir.
Urartuların baş tanrısı Haldi idi. Urartu kralları askeri seferlere başlarken Haldi’ye dua
eder ve yapıların inşası sırasında dikilen kitabelerde Haldi’nin adı yazılırdı. Haldi’nin kült
merkezi Musasir kenti idi. Krallık içinde inşa edile kraliyet kalelerinde Haldi için tapınaklar
inşa edilmiştir. Diğer önemli Urarta tanrıları Fırtına Tanrısı Teişeba ve Güneş Tanrısı Şivini
idi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu’da kurlmuş olan Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve Urartuların tarihi, siyasi ve
sosyal yapısı, aynı zamanda uygarlık tarihine bıraktıkları ve günümüze kadar ulaşan mirası
açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Hitit-Mısır uygarlıkları arasında imzalanan Kadeş Anlaşması’nın uygarlık

tarihi açısından önemi ne olabilir?
2)

Anadolu’da görülen tümülüsler hangi amaçla inşa edilmişlerdir?

3)

İlk sikke/para kimler tarafından icat edilmiştir?

a)

Hititler

b)

Lidyalılar

c)

Frigler

d)

Urartular

e)

İonlar

4)

Urartu ve Friglerin başkentleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak

verilmiştir?
a)

Hattuşa-Sardis

b)

Tuşpa-Sardis

c)

Gordion-Hattufla

d)

Gordion-Kaneş

e)

Tuşpa-Gordion

CEVAPLAR: 3)B 4)E
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6.UZAKDOĞU VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1

Uzakdoğu Uygarlıkları

6.1.1 Çin Uygarlığı
6.1.2 Hint Uygarlığı
6.2

Doğu Akdeniz Uygarlıkları

6.2.1 Fenikeliler
6.2.2 İbraniler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
nelerdir?
2)
nelerdir?
3)
olmuştur?
4)

Uzakdoğu uygarlıklarından Çin ve Hint uygarlıklarının genel özellikleri
Doğu Akdeniz uygarlıklarından Fenikeliler ve İbranilerin genel özellikleri
Fenikelilerin Kartaca kolonisinin Roma İmparatorluğu ile ilişkileri nasıl
Çin medeniyetinde ortaya çıkan düşünürler kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uzakdoğu uygarlıklarını
daha detaylı olarak
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Doğu Akdeniz uygarlıklarını
daha detaylı olarak
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Fenikelilerin dünya tarihine
kattıkları alfabeyi daha iyi
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar







Savaş sanatı
İpek Yolu
Kast sistemi
Kartaca
Alfabe
Yahud
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Giriş
Bu bölümde Uzakdoğu’da kurulmuş olan Çin ve Hint uygarlıkları ile Doğu
Akdeniz’de kurulan Fenikeliler ve İbranilerin tarihi incelenecek, kültürel yapıları, ticari ve
iktisadi faaliyetleri göz önünde bulundurularak uygarlık tarihine katkıları anlatılacaktır.
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6.1.Uzakdoğu Uygarlıkları
6.1.1 Çin Uygarlığı
Çin uygarlığı tıpkı Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları gibi suya dayalı “hidrolik” bir
uygarlıktır. Çin’de ilk uygarlıklar, Huang He (Huañ Hı, Sarı Nehir) ve Chang Jiang (Çañ
Cyañ, Yangzi) ırmakları boyunca gelişmiştir.

Resim 17: Çin Hanedan Kervanı (Wikipedia)
Eski Çin kaynaklarına göre Büyük Yu (Yü) adında bir kral Çin’de Xia (Şya)
Hanedanı’nı MÖ 2200 yılında kurmuştur. Geç kaynakların bildirdiğine göre, Büyük Yu, Sarı
Nehir’i kontrol altına almakla ün salmıştır. MÖ 1500 civarında ortaya çıkan Shang Hanedanı
(MÖ 1500- MÖ 1050), Sarı Nehir Vadisi’nin büyük bir kısmını kontrol altına almıştır. Shang
Hanedanı döneminde ilk defa yazı ve bronz kullanılmıştır. Shang Hanedanı, batı komşuları
Zhoular tarafından MÖ 1050 yılında ortadan kaldırılmıştır.
Zhou (Cov) Hanedanı (MÖ 1050-MÖ 276) iki ana döneme ayrılır: Batı Zhou olarak
bilinen ilk dönem (MÖ 1050- MÖ 771), Çin’in altın yılları olarak da kabul edilir. Zhou
Hanedanı’nın, MÖ 771 yılında başkenti Luoyang’a taşımasından sonra Doğu Zhou dönemi
(MÖ 771-MÖ 256) başlar. Bu dönemin ilk evresinde (İlkbahar-Sonbahar Dönemi: MÖ 771MÖ 476) hanedan gücünü kaybetmiş, ülkede karışıklıklar başlamış ve yarı bağımsız feodal
devletler ortaya çıkmıştır. Doğu Zhou döneminin ikinci evresinde (Savaşan Devletler
Dönemi: MÖ 475-MÖ 221) yedi devlet, iktidarı ele geçirmek için birbirleriyle mücadele
etmiştir. Bu mücadeleler esnasında MÖ 256 yılında Zhou kralı tahtından indirilmiştir.
Düşünürler, ülkenin bu karışık zamanlarında düzenin geri gelmesi için kafa yormuş ve
tavsiyelerde bulunmuşlardır. Sözgelimi Konfüçyüs; erdem, dürüstlük ve ahlakın önemine
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değinmiştir. Ayrıca dönemin şartlarına uygun olarak Sun-tzu ya da Sunzi savaş stratejileri ve
taktikleri ile ilgili Savaş Sanatı isimli önemli bir eser kaleme almıştır.

Resim 18: Qin Shihuangdi (Wikipedia)
MÖ 221 yılında Qin Shihuangdi (Çin Şıhuañdi), bu savaşlardan zaferle çıkarak Qin
(Çin) Hanedanı’nı (MÖ221-206) kurmuştur. Qin Shihuangdi, ülkeyi birleştirmekle kalmamış;
para, yazı ve ölçüm birimlerini standart hâle getirmiştir. Ayrıca yeni yollar, kanallar ve daha
önce parça parça inşa edilen duvarları birleştirerek Çin Seddi’ni inşa etmiştir. Konfüçyüs’ün
eserleri dâhil birçok kitabı yaktırdığı ve buna karşı çıkanları da diri diri gömdürdüğü
kaydedilir. 1974 yılında günışığına çıkarılan Terrakota ordusu (6000 adet), Qin
Shihuangdi’nin mezarını korumak için yapılmışlardır.
İmparatorun ölümünden kısa bir süre sonra Qin Hanedanı sona ermiş ve yerine Han
Hanedanı (MÖ 206-MS 220) geçmiştir. Özellikle de İmparator Wu-di zamanında (MÖ 14186) önemli gelişmeler yaşanmıştır: Wu-di Konfüçyüs öğretilerini devletin temel felsefesi
olarak ilan etmiş ve okullarda okutulmasını sağlamıştır. Wu-di’nin MÖ 101 yılında Fergana
bölgesini ele geçirişi, süvari manevraları için çok değerli kabul edilen bölgenin uzun bacaklı
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atlarına ulaşmasını sağlamış, aynı zamanda İpek Yolu üzerinde stratejik bir bölge ele
geçirilmiştir.

Resim 19: Sima-Qian
Wu-di zamanında yaşayan Sima-Qian, Shiji (Tarihsel Kayıtlar) adlı önemli tarih
eserini kaleme almıştır. Sima-Qian, “Çin’in Herodotos’u” olarak da bilinir.
Not: Romalılar ve Han Hanedanı İpek Yolu üzerinden ticari ilişkiler kurmuşlardır.

6.1.2 Hint Uygarlığı
MÖ 2500 civarında bir grup halk, İndüs Vadisi’ne yerleşerek Harappa uygarlığının
temelini attılar. Harappa uygarlığı, Himalayaların eteğinden Hint Okyanusu’na İndüs Nehir
Vadisi boyunca (yaklaşık 1600 km) uzanıyordu. Harappalılar, tıpkı Mezopotamya’da olduğu
gibi, nehri kontrol altına almak için setler inşa etmiş ve suyu daha iç kısımlara götürmek için
kanallar inşa etmişlerdir.
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Harita 11: İndus Vadisinde İlk Yerleşimler (Wikipedia)
Harappalılar, buğday, arpa, fasulye gibi ürünler ekmişlerdir. Bunun yanı sıra, pamuk
üretimine diğer uygarlıklardan önce başlamışlardır. Harappa uygarlığının en önemli
yerleşimleri Harappa ve Mohenjo-daro idi. Zaman içinde tam olarak anlaşılamayan
nedenlerden dolayı Harappa uygarlığı zayıflamış ve MÖ 1500’lerden itibaren İndüs Vadisi’ni
istila eden Ariler, bölgeyi ele geçirerek Harappa uygarlığına son vermişlerdir.
Ariler Hindistan’da küçük krallıklar kurmuşlardır. Birbiriyle kaynaşması yasaklanan
toplumsal sınıflar (kast sistemi) Ari toplumun en önemli özelliğidir. Kast sisteminde en üstte
din adamları (Brahmanlar); daha sonra Raca, asker ve aristokratlar (kşatriyalar); tüccar ve
çiftçiler (vaysiyalar); zanaatkâr ve işçiler (südralar) gelmekteydi. Geri kalan köleler (paryalar)
sistemin dışındaydı.
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Harita 12: Büyük İskender’in Fetihlerinden Sonra Hindistan ve Komşuları (Wikipedia)
MÖ 6. yüzyılda Persler, daha sonra MÖ 327 yılında Büyük İskender, İndüs Vadisi’ni
fethetmiştir. Daha sonra Büyük İskender’in generallerinden Selevkos, buradaki toprakları 500
fil karşılığında Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu Chandragupta’ya vermiştir.

Resim 20: Sanskritçe Veda Metinlerinden (Wikipedia)
Not: Ariler Hint-Avrupa dili konuşan halklardandı. Arilerin Hindistan’a göçleri ile ilgili bilgi
veren en erken kaynak, Veda (Sanskritçe “bilgi”) adı verilen dini içerikli (Hinduizm)
metinleridir.
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6.2.DOĞU KADENİZ UYGARLIKLARI
6.2.1 Fenikeliler
Fenikeliler, bugünkü Lübnan ve Suriye sahillerine yerleşerek tarih sahnesine
MÖ3000’lerde çıkmışlardır. Aradus, Simyra, Tripoli, Cebal-Byblos, Beryte, Sidon, Tyros,
Akkho liman şehirlerini kuran Fenikeliler, MÖ 2500 yıllarından itibaren Mısırlılarla ticari
münasebete başlamışlardır. Bu ülkeye ağaç ve nebati koku maddesi, zeytinyağı ve reçine
ihraç ederlerdi. Ancak siyasi bakımdan iyi teşkilatlanamadıklarından kısa zamanda Mısır’ın
nüfuzu altına girdiler. MÖ 2000 yıllarının başında Hiksosların istilalarına uğradılar. Mısırlılar
istilacılara karşı korumak bahanesiyle Fenike topraklarını tamamen askeri işgal altına aldılar.

Harita 13: Fenikelilerin Lübnan'da Kurduğu Şehirler (Wikipedia)
Uzun süren karışıklıklardan sonra Fenike, MÖ 14. yüzyılın sonunda Mısır’ın
işgalinden kurtuldu. MÖ 9. yüzyılda ise, Fenike için Asurlular büyük bir tehdit unsuru oldu.
Zaman zaman Fenike üzerine seferler düzenleyen Asurlular bölgeyi kısa aralıklarla
hâkimiyetleri altına aldılar. Fenike MÖ 6. yüzyılda Perslerin istilasına uğradı. Daha sonra
Büyük İskender tarafından zaptedildi.
Fenikelilerin Sur kentinden kovulan bir grup asi Fenikeli MÖ 800 yılında Tunus
sahillerinde Kartaca’yı kurdular. Kartaca kendi statüsüne rağmen Fenike kentlerinden olan
Tyros’a bağlılığını sürdürdü ve ticari kârının %10’unu tanrı Melkart’ın tapınağına bağışladı.
96

Kartaca Roma’ya karşı Hannibal isimli komutanı ile girdiği savaşı kaybetti ve bu sayede
Roma, Akdeniz ticaretini ve hâkimiyetini ele geçirdi.
Fenikelilere, Fenikeliler ismini veren Yunanlılar olmuştur ve Fenikeliler ismini ilk
olarak Yunanlı tarihçi Homeros kullanmıştır. Fenikelilerin kendi dillerinde kendilerine ne ad
verdiği tam olarak bilinmemektedir. Kendilerini Kenaniler adıyla zikrettikleri sanılmaktadır.
Kenani adı bazı araştırmacılara göre Hurrice olan bir sözcük iken bazı araştırmacılara göre de
Samice bir sözcüktür ve kırmızı anlamına gelen Kenanigi’den gelmektedir. Fenikeliler adı da
benzer şekilde Yunanca’da ‘kızıl insanlar’ anlamına gelen Phonikes kelimesinden
gelmektedir. Kısaca bu etnik topluluğa Helenler Fenikeliler adını verirken Doğu kavimleri
Kenaniler adını kullanmıştır.

Resim 21: Asurlular İçin Yapılan Bir Fenike Savaş Gemisi
Doğusunda Lübnan Dağları, batısında Doğu Akdeniz kıyıları, güneyinde Ras Nakura
Burnu, kuzeyinde Asi Irmağı bulunan alanda yaşayan Fenikeliler, denizci olduklarından Orta
Doğu’dan Batı Akdeniz kıyılarına kadar yayılmışlardır ve deniz ticareti ile uğraşmışlardır.
Fenikeliler Akdeniz civarında birçok koloni kurmuşlardır. Ticarette çok ileriydiler, gemileri
de gelişmişti. Ham madde kaynaklarına ulaşmak için koloni kuruyorlardı ve Yunanlıların en
büyük rakipleriydi. Kumaş, metal eşya, keten ihracatı yapıyorlardı.
Akdeniz çevresinde birçok ticaret merkezleri ve koloniler kuran Fenikeliler, çöl
kervanlarının uğrak noktaları olan Şam, Hama, Dibre şehirlerinden ticaret malları alıp
satıyorlardı. Batı ile doğu arasındaki ticarete aracılık ve komisyonculuk edip, ithalat ve
ihracattan büyük gelir sağladılar. Dokuma, işlenmiş deri, mor boya ve koku maddeleri ticaret
dallarının başta gelenleriydi. Mezopotamya kavimlerinde olduğu gibi, Fenikeliler de
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politeisttiler. Tanrıları erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ayrıca her şehrin bir tanrı ve
tanrıçası vardı. Bereket Tanrıçası Astart, Tarım Tanrıçası Atargatis en büyük tanrılarındandı.
Dağlar ve tepelere tapınak yapıp ilk doğan erkek çocuklarını tanrılarına kurban edip, oturarak
taparlardı.
Fenikelilerin dili, Kenan grubundan Sami dilidir. Alfabenin mükemmel hâl getirilmesi
ticaret işlerini kolaylaştırmıştı. Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1050 yılında ortaya çıkmış,
Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabe Fenike
alfabesinden türemiştir. Arap alfabesi, Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve Yunan alfabesi
üzerinden Kiril alfabesi gibi. Fenike yazılı metinleri ticari mahiyettedir. Mimarlıkta en çok
kullandıkları malzeme, taş olmuştur. Evleri tek katlı olup, salonu, hamamı ve su kuyusu vardı.
Tapınakları dikdörtgen şeklinde olup koridorla avludan ve adak yerlerinden meydana gelir.

6.2.2.İbraniler
MÖ 11. yüzyılda, Mısır ve Asurlular gerileme döneminde iken, daha önce Mısırlıların
Kenan olarak adlandırdıkları bölgede İsrail Krallığı ortaya çıkmıştır. Krallığın ortaya çıkış
süreci tartışmalıdır. Ancak ilk kral Saul’un ardından tahta geçen Hz. Davut (MÖ 1000-970),
Kudüs’ü fethederek kenti başkent ilan etmiş, merkezî bir ordu meydana getirerek İbrani
kabilelerin ve liderlerinin gücünü kırmıştır.
“On Emir”i içerdiğine inanılan tabletleri de Kudüs’e getirtmiş ve böylece yeni
başkentin dinî merkez olmasını da sağlamıştır. Oğlu Hz. Süleyman (MÖ 970-930) özellikle de
krallığın konumundan faydalanarak ticareti geliştirmiş ve İlk Mabed’i Fenikeli ustaların
katkısıyla inşa etmiştir.
Hz. Süleyman’ın ölümün ardından Krallık ikiye ayrılmıştır: Kuzeyde Samaria
merkezli Yehuda ve güneyde Kudüs merkezli İsrail. Kuzeydeki krallık, MÖ 722 yılında
Asurlular tarafından yıkılmış ve krallığın sakinleri kuzey Mezopotamya’ya sürülmüştür.
Güneydeki krallık da MÖ 587 yılında Babil kralı Nabuchednezzar tarafından yıkılmıştır.
Nabuchednezzar, Kudüs’ü kuşatıp ele geçirdikten sonra Hz. Süleyman’ın inşa ettiği Mabed’i
yıkmış ve krallığın önde gelenlerini Babil’e sürmüştür.

98

Resim 22: İbranilerin İkiye Ayrılması
Pers Kral Kyros, MÖ539 yılında Babil’i fethettiğinde, İbranilerin ülkelerine
dönmelerine izin vermiş ve İbraniler MÖ530 yılında Kyros’un desteğiyle İkinci Mabed’i inşa
etmişlerdir. Bölge Pers hâkimiyeti altında göreli olarak rahat yaşamıştır.
Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’nu fethetmesinin ardından, İbraniler önce
İskender İmparatorluğu’na, daha sonra sırasıyla Ptolemaios Krallığı’na ve Selevkos
Krallığı’na dâhil olmuşlardır. Yahudiler, Selevkos kralı IV. Antiokhos’un Yunan yaşam
tarzını empoze etmeye çalışması üzerine MÖ 167-160 döneminde Selevkoslara isyan
etmişlerdir.
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Bölge daha sonra Roma sınırlarına Judaea eyaleti olarak dahil olmuştur. Yahudiler,
Nero zamanında Romalılara isyan etmiş ve isyan birkaç yıl sonra Vespasianus’un oğlu Titus
tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bu süreç içerisinde, MS 70 yılında Kudüs ve İkinci
Mabed yağmalanarak yakılmıştır.
Yahudiler daha sonra, Hadrianus zamanında MS. 135’te tekrar Romalılara isyan etmiş bu
isyan da kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra Yahudiler sürgün edilmişlerdir. Hadrianus,
eyaletin Judaea olan adını da Syria Palaestina olarak değiştirmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uzak Doğu’da kurulmuş olan Çin ve Hint medeniyetleri ile Doğu Akdeniz’de
kurulmuş olan Fenikeliler ve İbranilerin tarihi, ortaya çıkışı, sosyo-ekonomik faaliyetleri,
kültürel yapıları ve medeniyetler tarihine katkıları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Hangi Çin Hanedanı Konfüçyüs’ün öğretilerini siyasi yapıya dayanak

yapmıştır?
a)

Shang Hanedanı

b)

Zhou Hanedanı

c)

Qin Hanedanı

d)

Xia Hanedanı

e)

Han Hanedanı

2)

Eski Çin’de Savaş Sanatı adlı eseri kaleme alan ünlü düşünür kimdir?

a)

Konfüçyüs

b)

Buda

c)

Sun-Tzu

d)

Qin Shi Huangdi

e)

Dareios

3)

Fenike uygarlığının en önemli özellikleri nelerdir?

4)

İbranilerin İlk Mabed’ini kim kurmuştur?

CEVAPLAR 1)E 2)C
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7.ORTA ASYA İLK TÜRK TARİHİ VE UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1

Hunlardan Önceki Orta Asya Tarihi ve Uygarlığı

7.2

Orta Asya’daki İlk Yerleşmeler

7.3

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

7.3.1 Asya Hun Devleti
7.3.2 İskitler
7.4

Kavimler Göçü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin genel özellikleri nelerdir?
2)
Orta Asya’daki kazılara göre hangi kültürler Türk soyununun ön tipini
oluşturmuştur?
3)
Mete Han’ın Türk ve dünya tarihine kattığı ilkler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Orta Asya’da kurulmuş olan
ilk Türk devletlerini daha
detaylı biçimde
açıklayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Asya Hun Dvleti’nin
günümüze bıraktığı etkileri
daha iyi inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

İlk Türk uygarlıklarının nasıl Okuma, slaytları inceleme
ortaya çıktığını
ve videoları izleme ile.
açıklayabilmek.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar






Orta Asya
Asya Hun Devleti
Mete Han
İskit
Kavimler Göçü
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Giriş
Bu derste Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri ve uygarlıklarının tarihi ve kültürel
mirasından bahsedilecek, Türk ve dünya tarihine katkıları anlatılacaktır.
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7.1.Hunlardan Önceki Orta Asya Tarihi ve Uygarlığı
MÖ 5. bin yıldan itibaren Sibirya’nın batısında ve güneyinde özgün bir Bozkır
uygarlığı varlığını sürdürmekteydi. Bu dönemde yazıyı kullanıp kullanmadığı tam olarak
bilinmeyen bu uygarlık atlara koşum takan ilk uygarlık olmuş, tahta, deri gibi dayanıksız
ürünleri işlemesini bilmiş, daha sonra metali de işleyerek tarım yapmasını öğrenmiştir.

7.2.Orta Asya’daki İlk Yerleşmeler
Orta Asya’daki ilk yerleşmelerin MÖ 2500’lerde olduğu tahmin edilmektedir. Orta
Asya’daki arkeolojik araştırmalara göre Minusinsk bölgesindeki Afenesyevo Kültürü (MÖ
2500 - 1700) ile aynı bölgedeki Andronovo Kültürü (MÖ 1700 - 1200)’nün temsilcilerinin
Türk soyunun prototipini (ön tipi) oluşturan insanlar olduğu anlaşılmıştır.
Ön Türkler diye adlandırılan bu insanların, bir görüşe göre bu bölgede (Altaylar-Sayan
Dağları’nın güneybatı bölgesi) Neolitik Dönem’den beri yaşadığı kabul edilmektedir.
Andronovo Kültürü’nden sonra ortaya çıkan Karasuk Kültürü (MÖ 1200 - 700) ile özellikle
Tagar Kültürü (MÖ 700 - 300) döneminde artık bölgenin adından dolayı burada yaşayan
insanlara Altaylılar denmeye başlanmıştır. Bu arada kendinden önceki tüm kültür
dönemlerinin bir sentezi niteliği taşıyan Tagar Kültürü, İskit ve Hun sanatında derin etkiler
meydana getirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.

Resim 23: Orta Asya Stepleri(Wikipedia)
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Harita 14: İlk Türk Yerleşimleri ve Kültürleri (Wikipedia)
Altay bölgesinde yerleşimler devam ederken, bir taraftan da Çin topraklarına kalabalık
gruplar hâlinde göçler yaşanmıştır. Hatta MÖ 1050 - 256 yılları arasında Çin’de kurulan Chou
devletinin kurucularının Türk kökenli olduğuna ilişkin görüşler vardır. Chouların ekonomik
yapılarının, inançlarının, yönetim ve sanat anlayışlarının Türklere olan benzerliği bu görüşü
desteklemektedir.
Orta Asya’nın doğusunda bu gelişmeler yaşanırken, batısında MÖ 800-700 yıllarında
Herodotos’a göre Masagetlerin baskısıyla bulundukları bölgeden daha batıya göç ederek
Hazar Denizi’nin kuzeyinden Güney Rusya’ya geçen ve burada bulunan Kimmerleri
Kafkasların güneyine doğru iten İskitler, tarih sahnesinde yer almaya başlamışlardı. İskitlerin
kökeni hakkında farklı görüşler vardır. Slav ya da İran kökenli olduklarına yönelik yorumlar
olmakla birlikte son dönemlerdeki araştırmalar Ural-Altay kökenli olduklarına işaret
etmektedir.
MÖ700 - 500 yıllarında İskitlerin, burada Kimmerler ile birlikte, İranlı bir kavim olan
Medler ve Mezopotamya’da güçlü bir krallık kurmuş olan Assurlar ile mücadeleleri söz
konusudur. İran’da Medler yıkılınca, bu kez de onların yerine kurulan Persler ile savaşlar
başlayacaktır. MÖ 529’da Perslerin Aral havzasını işgale yönelik faaliyetlerine Tomris Hatun
önderliğindeki İskitler karşı koymuştur. Bir süre bu coğrafyada etkinliklerini sürdüren İskitler,
110

MÖ 3. yüzyılda (270’ler) Sarmatların baskısı ile Volga Nehri’nin batısına kadar
çekilmişlerdir.
İskitlerin Orta Asya tarihine ilişkin en önemli yönleri bu bölgeye ait kültür değerlerini
daha batıya taşımalarıdır. Örneğin Güney Rusya’da bulunan arkeolojik malzemelerin Orta
Asya’da bulunanlarla benzerlikler taşıması Orta Asya’nın diğer coğrafi alanlarla etkileşim
hâlinde olduğunu göstermektedir.

7.3.Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri
Batıya, kuzeye ve güneye göç eden Türkler bu coğrafyalarda güçlü devletler
kurmuşlardır. Merkezi Türkistan bölgesinde kalan Türk boyları da anayurt coğrafyasında
tarihe yön veren devlet oluşumları meydana getirmişlerdir. İlk Türk devletleri ile ilgili en
sağlıklı bilgileri Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz.
Aslında çöl değil, yayla iklimine sahip bozkırlar halkı olan Türklerin, yayılmaları
esnasında, çoğunlukla bozkır coğrafi ve iktisadi şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin
yaşama imkânının zayıfladığı sınırlarda durakladıkları; ormanlık, sıcak veya rutubetli
bölgelere pek girmedikleri görülmektedir. Türklerin irili ufaklı siyasi kuruluşlar meydana
getirerek mevcudiyetlerini devam ettirdikleri saha, daha ziyade Kuzey Çin’den bütün
Türkistan’ı, İran’ı ve Anadolu’yu içine alacak şekilde, Avrupa’da Tuna dirseğine kadar
devam eden geniş coğrafi kuşak olmuştur. Bugün de Türk toplulukları umumiyetle aynı
coğrafyada hayatlarını devam ettirmektedirler.

7.3.1.Asya Hun Devleti
Türkistan coğrafyasında Çin kaynaklarında ismi geçen ve teşkilatı olan ilk Türk
devletidir. Hunların merkezi Orhun ve Selenge (Selenga) nehirlerinin suladığı Türkler
tarafından ilahi bir mana yüklenen Ötüken’dir. Hun siyasi tarihi kesin olarak Çin
kaynaklarından MÖ 4. asırdan itibaren takip edilebilir. Hunlularla ilgili en eski yazılı vesika
olarak MÖ 318 yılına ait antlaşma metnidir.
Hunluların bilinen ilk lideri Teoman, en önemli lideri ise meşhur ‘ıslık çalan oklarla’
babası Teoman’ı ortadan kaldırarak Tanhu unvanını ilk defa kullanan Mete Han’dır. Hunlular
Mete Han döneminde Çinlileri hâkimiyet altına almıştır. Çinliler Hunlular döneminde Türk
akınlarından korunmak için uzunluğu 3.000 km’yi bulacak Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir.
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Çin kaynaklarında Hiung-nu olarak geçen Hunlular, Tu-ku (Türk) kabilesine mensup
Tanhu Mete dönemi’nde (MÖ 209-174) en ihtişamlı zamanlarını yaşamışlardır. Bu dönemde
Hunlular önce doğudaki Tung-huları (Moğol-Tunguz kabileler birliği), akabinde Hind-Avrupa
menşei oldukları iddia edilen Yüe-çileri, son olarak ise Çinlileri hâkimiyet altına alarak
sınırlarını doğu batı yönünde Aral Gölü-Kore sınırları, kuzey güney yönünde Tibet-Kuzey
Sibirya arasında genişletmiştir.
Tanhu Mete’nin ilk defa uyguladığı onlu, yüzlü ve binli ordu sistemi MÖ 209’dan
sonra bütün Türk devletleri tarafından kullanılmıştır. Bu sistem hâln Türkiye Cumhuriyeti
ordusu tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Türk tarihinin bilinen ilk yazılı antlaşması MÖ
197 yılında Mete Han döneminde Çinlilerle yapılmıştır.
Tanhu Mete MÖ 174 yılında öldüğünde geride Çinlilere karşı muazzam bir gücü
bulunan devlet bırakmıştır. Ayrıca Mete Han, Çinlileri hâkimiyet altına almasına rağmen
sadece onlardan vergi almış, onların topraklarına gidip yerleşmemiştir. Bunun nedeni ise
Türklerin Çinliler tarafından asimile edilmesine fırsat vermemektir.
Tanhu Mete’den sonra Hun tahtına oturan oğlu Ki-ok(Gök) devletin Çinliler
karşısındaki

gücünü

korumaya

gayret

gösterdi.

Tanhu

Ki-ok,

Çinlilerin

iktisadi

yükümlülüklerini yerine getirmediklerini iddia ederek Çin sarayını ele geçirmiş, bu sefer
sonunda da Çinlileri kendine bağlamak adına bir Çinli prenses ile evlenmiştir. Bu evlilik ilk
başta Hunluların lehine sonuçlar verse de devam eden dönemlerde Hun Devleti’nin
yıkılmasına sebep olmuştur.
Ki-ok döneminde fazla hissedilmeyen Çin etkisi oğlu Kün-Çin zamanında iyice
kendisini göstermiştir. Hun topraklarında Çinli prenseslerin izniyle gelen Çinli diplomatlar,
burada halkın arasına karışıyor, gerekli yerlerde halkı yönetime karşı kışkırtıyordu. Diğer
yönden devlette Tanhu’nun oğulları arasındaki taht kavgalarına Çinlilerin müdahil olması
Hun devlet yönetimini yıpratıyordu. Çinlilerin, İpek Yolu üzerindeki Hunluların batı
sınırlarındaki devletlerle işbirliği hâlinde olmaları ve İpek Yolu üzerinde Hun hâkimiyetini
kırmaları, Çinlilerden gelen hediye ve vergilerin azalması Hunluları iktisadi yönden olumsuz
etkilemiş, zamanla devlet yönetimi zayıflamaya başlamıştır.
Çinlilerin sistematik çalışmaları sonrasında boylar arasındaki çekişmeler zamanla
savaşa dönüşmüştür. Boylar savaşı sonrasında devlet ilk önce batı-doğu diye ikiye ayrılmış,
akabinde de Doğu Hunları güney-kuzey olmak üzere yine bölünmüştür. Doğu Hunları belli
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dönemlerde güçlenerek Çin Devleti ile mücadelesini devam ettirse de hiçbir zaman eski
gücüne kavuşamamıştır. Güney Hunları Çin hâkimiyetine ilk başlarda direnmiş fakat bu
direnç uzun sürmemiştir. Kuzey Hunları ise Sien pi-ler tarafından ortadan kaldırılmıştır.
Batı Hunları Batı’ya doğru yönelmiş, kavimler Göçü’nün Avrupa’yı etkilemesinde en
önemli sebep olmuşlardır.

Harita 15: Hunların Batıya Doğru Göç Yolları (Wikipedia)

7.3.2.İskitler
İskitler, Çin kaynaklarında ‘Skit’ olarak geçmektedir. Bazı kaynaklar Sakaların da
İskit olarak geçtiğini yazmıştır. MÖ 8. ve 7. asırlar arasında Karadeniz’in kuzeyinde; Türk
(Saka), Slav, Fin-Ugor (Ogur), Got ve diğer halkların birleşmesiyle meydana gelen
federasyona ‘İskit’ adı verilmiştir. MS. II. yüzyıla kadar bu coğrafyada gücünü korumuştur.
İskit adı etnik bir milletin adı değil, coğrafi bir bölgenin adıdır. Grek kaynakları;
İskitlere, Çin kaynakları gibi ‘Skit’ adını vermiştir. Batılı kaynaklar ise İskitleri ‘Skif’ olarak
nitelendirmiştir. Avrupalı tarihçiler İskitleri Farisi (Aryani) bir kavim olarak dile
getirmişlerdir. Ancak Avrupalıların Harzemşahlar ve Safevileri dahi Farisi kökenli görmesi bu
fikrin bir dayanağı olmadığının en önemli kanıtıdır. Diğer yönden Greklerin Sakalara da
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‘Skit’ adını vermesi İskitlerin Türklerin liderliğinde bir devlet yapısında olduğu fikrini
kanıtlayan en önemli argümandır. Bundan dolayı Rus tarihçiler İskitlerin çok yüksek ihtimal
Türk olduklarını iddia etmişlerdir.

Harita 16: İskit Devleti En Geniş Sınırları (Wikipedia)
Günümüze kadar İskitlerin, Sakalar olup olmadığı tartışıla gelmiştir. Sakaların,
İskitlerin diğer bir ismi olup olmadığı hâln dahi açıklığa kavuşturulamamıştır. 20. yüzyılın
ortalarında Rus bilim adamları, Sakaların Türk olduğunu kanıtlamıştır. Dönem itibarıyla
Karadeniz’in kuzeyinin tamamının Türk olması imkânsız olacağından Sakaların İskit
Konfederasyonu’nda yaşayan Türk halkı olduğu fikri daha kabullenebilir bir iddadır. Bütün
bu bilgiler ışığında kesin olmamakla birlikte İskitlerin Türklerin liderliğinde kurulan bir
devlet olduğu dile getirilebilir.

7.4.Kavimler Göçü
MS. 374 yılında Balamir önderliğinde İtil Nehri’ni geçen Batı Hun Türkleri Doğu
Avrupa’daki halkların kuzeye göç etmelerine neden olmuşlardır. Hunlar kendilerine bağlı FinUgor ve Macarlarla birlikte kuzeye yönelince de bu kavimler, Orta Avrupa’ya göç etmişlerdir.
Roma İmparatorluğu’nun önce doğu-batı diye bölünmesine ve sonunda da Batı Roma’nın
yıkılmasına varan bu göç dalgasına tarihte Kavimler Göçü adı verilmiştir.
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Harita 17: Kavimler Göçü ve Siyasi Sonuçları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden Asya Hun Devleti ve İskitlerin tarihi,
sosyal yapısı ve kültürel özellikleri anlatılmış ve bu devletlerin ve toplumların Türk ve dünya
tarihine ekledikleri miraslar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki alfabelerden hangisinin Türkler tarafından keşfedildiği iddia

edilebilir?
b)

Grek

c)

Orhun

d)

Sanskrit

e)

Kiril

f)

Latin

1.

Türkistan coğrafyasında kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, İdil

Bulgarları ise evlerini daha çok ahşaptan yapmışlardır.
Sadece bu bilgi ile aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
a)

Hunlar ev yapım tekniğinde Çinlilerden etkilenmişlerdir.

b)

İdil Bulgarları göçebe hayat sürmemişlerdir.

c)

İdil Bulgarları Ruslardan etkilenmemiştir.

d)

Yerleşik hayata ilk Hunlar geçmiştir.

e)

Tabiat şartları Hunlar ve İtil Bulgarlarının hayat biçimini etkilemiştir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir.

a)

Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmiştir.

b)

Avrupa’da bir Türk devleti kurulmuştur.

c)

Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.

d)

Doğu Roma yıkılmıştır.

e)

Avrupa’da feodal yönetimin başlamasına sebep olmuştur.

3.

Hunlarda Tanhu’nun (Kağan) Çinli hanımından doğan erkek çocukları

herhangi bir hak iddiasında bulunamazdı. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a)

Çinliler ile savaşmamak için.

b)

Taht kavgalarını en aza indirmek için.
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c)

Çinli hanımlar fazla sevilmediği için.

d)

Türkler Çinlilere düşman olduğu için.

e)

Çinliler baskın ırk olduğundan, Türklerin asimile olmasını önlemek için.

4.

Türkistan’da kurulan ilk Türk devletlerinde,

I. Ülke yazılı olmayan ve töre adı verilen hukuka göre yönetilirdi.
II. Yönetme yetkisinin Tanrı’dan verildiğine inanılırdı.
III. Toprak, zemlya diye adlandırılırdı.
Yukarıdaki çıkarımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve II

d)

II ve III

e)

I ve III

CEVAPLAR: 1)B 2)E 3)D 4)E 5)C
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8.KAVİMLER GÖÇÜ SONRASINDA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ
VE UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1 Kavimler Göçü
8.2
8.3

Kavimler Göçü’nün Sonuçları
Avrupa Hun Devleti (374-469)

8.4

Ak Hunlar (Eftalitler)

8.5

Hunların Türk Tarihindeki Önemi

8.6

Tabgaç Devleti 320-581

8.7 Göktürkler
8.7.1 Birinci Göktürk Devleti (552-630)
8.7.2 İkinci Göktürk Devleti (682-745)
8.7.3 Göktürklerin Türk Tarihindeki Önemi
8.8 Uygurlar (745-840)
8.8.1 Uygurların Türk Tarihi Açısından Önemi
8.9 İslamiyet Öncesi Diğer Türk Devlet ve Boyları
8.10

Büyük Bulgar Devleti

8.11

Sibirler (Sabarlar-Sabirler)

8.12

Avarlar (558-805)

8.13 Hazarlar (630-1048)
8.14

Türgişler (651-766)

8.15

Karluklar

8.16

Kırgızlar

8.17

Peçenekler

8.18

Kumanlar (Kıpçaklar)

8.19

İslam Öncesinde Kurulan Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

8.19.1 Devlet ve Memleket Yönetimi
8.19.2 Ordu
8.19.3 Sosyal Hayat
8.19.4 Ekonomik Hayat ve Ticaret
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8.19.5 Yazı, Dil ve Edebiyat
8.19.6 Hukuk (Töre)
8.19.7 Sanat
8.19.8 Bilim
8.19.9 Din ve İnanış
8.19.9.1

Totemcilik

8.19.9.2

Şamanlık (Şamanizm)

8.19.9.3

Doğa Olaylarına İnanış

8.19.9.4

Atalar Kültü

8.19.9.5

Gök Tanrı Dini

8.19.9.6

Diğer Dinler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kavimler Göçü’nün sonuçları nelerdir?

2)

Kavimler Göçü’nden sonra kurulan Türk devletleri hangileridir?

3)

İslamiyet’ten önce Türklerin dini ve inanç anlayışı nasıldı?

4)

Kavimler Göçü’nden sonra kurulmuş olan Türk Devletleri’nden günümüze

kalan miraslar nelerdir?
5)

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet nasıl yönetilirdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsanlık ve dünya tarihinin
önemli olaylarından olan
Kavimler Göçü’nü daha
detaylı inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

İslamiyet öncesi Türk
devletlerini daha detaylı
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

İslamiyet öncesi Türk
devletleri ile günümüz Türk
devletleri arasındaki
ilişkileri daha iyi
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Kavimler Göçü



İslamiyet öncesi Türk devletleri



Avrupa Hun Devleti



Göktürkler



Uygurlar



İpek Yolu



Kürk Yol



Kut anlayışı
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Giriş
Bu bölümde Kavimler Göçü’nden sonra kurulan Türk devletlerinin siyasi ve sosyal
tarihleri anlatılacaktır. Orta Asya, Ön Asya ve Avrupa’da kurulan Türk devletlerinin kültür ve
medeniyetleri hakkında bilgi verilecektir.
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8.1. Kavimler Göçü
Orta Asya'daki Çin egemenliğinden kurtulmak için MS. 350 yıllarında batıya hareket
eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine
neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan
Gotlar ve günümüzdeki Slav halklarının ataları olan Ön Slavlar yaşamaktaydı. 375 yılında
Hunlar, Gotların ve Ön Slavların yaşadıkları bu bölgeye girdiler.
Hunların bu bölgeye yerleşmesiyle bu bölgede daha fazla tutunamayan ve çoğunluğu
Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler, Burguntlar, Vandallar ve Germen olmayan
Slavlar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu
kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri de önlerine katarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya
kadar ilerlediler. Avrupa'da yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçü,
günümüz Avrupa devletlerinin temellerinin atıldığı önemli bir olaydır.
Göçün ilk yıllarında Cermen kabileleri Roma İmparatorluğu'nun batı kesimindeki
birçok bölgeyi ele geçirmişti. 376'da Hunlarla savaşan Got kabilesi Tervingiler, Roma
topraklarına girdi. Ertesi yıl, Marcianopolis'te Tervingilerin lideri Fritigern, Romalı asker
Lupicinus ile buluşmasında öldürüldü. Tervingiler ayaklandı ve Got kabilesi olan Vizigotlar
410'da İtalya'yı istila etti. Büyük Teoderik komutasındakı Ostrogotlar tarafından İtalya'nın
içlerine kadar takip edildiler. Galya'da Franklar ağır ağır Roma topraklarına girdiler.
Allemanni'deki savaşları kazanan Vizigotlar geleceğin Fransa ve Almanya'sı olacak Frank
Krallığı'nı kurdular. Britanya'ya gelen Anglo-Saksonlar ise Roma'nın Britanya'daki sonunu
getirdi.

8.2. Kavimler Göçü ve Sonuçları


Göçler sonrasında Eski Çağ sona ererken, Orta Çağ başlamıştır.



Hunların baskısıyla Orta Avrupa’ya gelen kavimler bugünkü Avrupa

devletlerinin temelini atmışlardır.


Türk, Macar, Fin gibi Ural-Altay kavimlerinin Avrupa’daki faaliyetleri

başlamış, Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.


Kavimler Göçü sonrasında MS. 395 yılında Roma İmparatorluğu doğu ve batı

olmak üzere ikiye ayrılmış, Hunların baskısı sonucunda ise Batı Roma güçten düşmüş, 476
yılında da yıkılmıştır.


Batı Roma’nın yıkılmasıyla Avrupa’da feodal bir yönetim egemen olmuş,

iktisadi, siyasi, dini ve sosyal açıdan Avrupa’yı asırlarca etkileyecek bir dönem başlamıştır.
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Hıristiyanlık yeni gelen kavimler arasında da yayılmış, giderek daha katı bir

dini düşünce Avrupa’ya hâkim olmuştur. Bunun sonucunda Avrupa’da skolastik dönem
başlamıştır.

8.3.Avrupa Hun Devleti (374-469)
MS. 4. yy’ın ortalarında Alanları mağlup ederek tarih sahnesinden silen Hunlar, 374
yılında Balamir önderliğinde İtil Nehri’nde görülmüşlerdir. Akınlarını batı yönünde devam
ettiren Hun Türkleri, Balamir’in oğlu veya torunu olan Uldız döneminde Orta Avrupa’da
siyasi bir güç olarak belirmeye başlamışlardı. Uldız, Batı Roma ile iyi ilişkiler kurarken Doğu
Roma’yı devamlı baskı altında tutuyordu. Bu siyasete Uldız Siyaseti adı verilmiştir.
Uldız’dan sonra Avrupa Hunları tahtına Rua geçmiş, bu dönemde Hunlar Avrupa’da
hem Doğu hem de Batı Roma’yı vergiye bağlamışlardır. Rua’dan sonra ise Hun tahtına Attila
geçmiştir.
Attila, amcasının izinden giderek Hunları gücünün zirvesine taşıdı. Attila, kardeşi
Bleda ile beraber devleti ikili bir şekilde yönetti. 441-442 ve 447 yılllarındaki yaptığı I. ve II.
Balkan seferleri ile Doğu Roma’ya ağır vergi yükümlülükleri getirerek, onları tamamen
hâkimiyet altına aldı. Attila döneminde Uldız Siyaseti’nden taviz verildi. 447 yılından sonra
Doğu Roma’nın tamamen hâkimiyet altına alındığı düşünülerek, Batı Roma’nın da hâkimiyet
altına alınmasına karar verildi. 449-450 yılları arasında Batı Roma sarayındaki taht
mücadelesini fırsat olarak değerlendiren Attila sefer hazırlıklarına başladı. 451 yılındaki ilk
seferde başarılı olamayan Attila, 452 yılındaki ikinci seferde Batı Roma’nın başkenti Ravenna
yakınlarında Papa I. Leo’nun Roma’nın hâkimi olarak Attila’yı tanıdıklarını söylemesinden
sonra seferden vazgeçti. Attila’nın Roma seferinden sonraki hedefi Sasanileri hâkimiyet altına
almaktı. Ancak 453 yılında ani bir şekilde vefat etmesi bu hedefin gerçekleşmesini engelledi.
Attila’nın ölümünden sonra tahta sırasıyla oğulları İlek, Dengizik ve İrnek geçti. İlek
454 yılında Germenlerle yaptığı savaşta öldü. Dengizik ise 469 yılında Bizans ile yapılan
savaşta öldü. Orta Avrupa’da daha fazla tutunamayacağını anlayan en küçük oğlu İrnek, Hun
Türklerinin büyük bir kısmını etrafına toplayarak Tuna’yı aşmış ve Karadeniz’in batı
kıyılarına ve kuzeyine yerleşmişlerdir. Hunların devamı olarak Macar Ovası’nda ve Karpat
Dağları’nda az da olsa Hun kalmıştır. Günümüzde ‘Sekel’ diye tabir edilen halk, Avrupa
Hunlarından kalan toplumdur.
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8.4. Ak Hunlar (Eftalitler) (420-557)
Balamir önderliğindeki Hunların bir kısmı İtil Nehri’ni geçip batıya yönelirken, bir
kısmı da İtil Nehri’nden aşağı güneye inerek günümüzdeki Kazakistan ve Türkmenistan
topraklarına hakim oldular. 552 yılında Türkistan coğrafyasında siyasi hâkimiyetini kuran
Göktürkler 557 yılında Sasanilerle anlaşarak Ak Hunları ortadan kaldırmışlardır.

8.5. Hunların Türk Tarihindeki Önemi
Hunları diğer devletlerden ayıran en önemli özellik parçaları bir bütüne çevirmeyi ve
ancak bu şekilde ayakta kalınabileceğini diğer devletlere göstermiş olmasıdır. Asya Hun
Devletin’den önce devlet kurulmaya çalışılsada Türk tarihinde bunu başaran ilk devlet Asya
Hun Devleti olmuştur.
En parlak devirleri sayılan Mete Han (Oğuz Kağan) döneminde dünya ordu
literatürüne geçmiş olan orduda onluk sistemini ilk kez kullanan Türk topluluğu olmuşlardır.
Asya Hun İmparatorluğu'nda İmparator Mete tarafından MÖ 209 yılında ilk defa teşkilatlı bir
ordu kurulmuş olup bu tarih Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak
kabul edilmiştir. Mete tarafından kurulan ilk daimi Türk ordusu 10'lu teşkilat sistemine göre
oluşturulmuştur. Bu teşkilatta en büyük birlik 10.000 kişilikti ve bu birliğe "tümen" adı
veriliyordu. Tümenler de 1000'li, 100'lü ve 10'lu olmak üzere kademeli olarak küçülen
birliklere ayrılıyordu. Söz konusu bu teşkilat, ufak değişikliklerle bütün Türk devletlerinde
varlığını sürdürmüştür.

8.6. Tabgaç Devleti (320-581)
MS. 4. yy’da Kuzey Çin’de siyasi bir teşekkül oluşturmuşlardır. Çinliler bu siyasi
teşekkülü To-ba (T’o-pa) diye adlandırmakta iken Bizanslılar ise Tabgaçları, Taugast olarak
bilmekteydiler. Ancak Bizanslılar Tabgaç Hanedanlığı’nı Çinli olarak kaydetmişlerdir.
Nedeni ise Türk olan bu hanedanlığın Çinli prenseslerle evlenen çocuklarına taht hakkı
vermesinden dolayı hanedanlığın zamanla Türklüğünü kaybederek Çinlileşmesidir.

8.7. Göktürkler
8.7.1.Birinci Göktürk Devleti (552-630)
552 yılında Batı Tabgaç Devleti ile birlik oluşturarak Juan-Juanlara ağır bir darbe
indiren Bumin, Kağan unvanını alarak Göktürk Devleti’ni resmen kurmuştur. Devletin
merkezi Ötüken’dir. Bumin Kağan devleti ikili devlet teşkilatı(doğu-batı) yönünde
yönetmiştir. Kurulduktan hemen sonra devletin batı kanadının yönetimine kardeşi İstemi’yi
getirmiştir.
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Bumin Kağan’ın oğlu Mukan Kağan döneminde devlet hem siyasi hem de idari
yönden altın çağını yaşadı. Bu dönemde Bizanslılarla münasebetler geliştirildi. Mukan
Kağan’dan sonra 572 yılında tahta geçen Tapo kendisini kutlamaya gelen Kuzey Çin’de
bulunan devlet başkanlarına ‘oğullarım’ şeklinde hitap ediyordu. Buradan anlaşıldığı
kadarıyla bu devirde bütün Kuzey Çin Göktürk hâkimiyetine girmişti. Batı’da ise devletin
sınırları Karadeniz kıyılarına kadar ulaşıyordu.
581 yılında Ta-po öldükten sonra devlet Çin’in baskısı altına girdi. 582 yılında ise İstemi
Kağan’ın oğlu Tardu’nun idareyi tanımadığını ilan etmesi ile Göktürkler resmen doğu ve batı
olmak üzere ikiye ayrıldı. 630 yılında Çin her iki devleti de hâkimiyeti altına alarak Birinci
Göktürk Devleti’ni ortadan kaldırdı.

8.7.2. İkinci Göktürk(Kutluk) Devleti (682-745)
Göktürkler için 630-681 yılları arası tam anlamıyla esaret ve karanlık bir dönemdir.
Bu dönemde Çinliler Türkleri hâkimiyet altına almışlardır. Türk beylerinden birçoğu Çinlilere
karşı bağımsızlık mücadelesine girişse de bu girişimler Çinliler tarafından akamete
uğratılmıştır. Nihayet 681 yılında Kutluk, yardımcısı Tonyukuk ile beraber bağımsızlık
savaşına girişti. 682 yılında Ötüken’e tekrar hâkim olan Türkler II. Göktürk Devleti’ni
kurdular. Kutlug kendisini Kağan ilan ederek ‘İlteriş’ (devleti toparlayan, derleyen) unvanını
aldı. Tonyukuk’u ‘Aygucı’ (Başbakan) görevine getirerek askeri ve idari işleri onun emrine
verdi.
692 yılında Kutlug Kağan ölünce yerine kardeşi Kapgan geçti. Kapgan Kağan
döneminde Çinlilere yönelik yayılma siyaseti izlendi. Diğer yönden daha önce Çinlilerin
kuzeye yerleştirdikleri Türklerin Çinlileşmesini önlemek adına kuzeydeki Türkler geri
getirilerek asimile olmaları engellendi. Kapgan Kağan Çinlilerin entrikalarına karşı Türk
boylarına gereğinden fazla sert davranınca yönetime karşı isyanlar baş gösterdi. Bu isyanların
birinde Bayırkular tarafından öldürüldü. Yerine oğlu İnel geçti. İnel idari yönden zayıf
olduğundan tahttan indirilerek yerine İlteriş’in oğlu Bilge getirildi. Bilge ilk iş olarak amcası
döneminde devlete isyan eden boy beylerini itaat altına aldı. Bilge Kağan döneminde
Budistlik kabul edilmeye çalışılsa da boy meclisi tarafından Türk adet ve geleneklerine uygun
olmadığı düşünülerek bu inanışın topluma yayılması engellendi.
734 yılında ölen Bilge Kağan’dan sonra, kağan seçilenler yeterince karizmatik değildi.
Bundan dolayı devlette kısa süre içerisinde iç karışıklıklar baş gösterdi. 742 yılında Basmil ve
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Uygurların isyan hareketleri devleti zor duruma düşürdü. 745 yılında ise Uygurlar Göktürkleri
tarih sahnesinden silmiştir.

8.8. Uygurlar (745-840)
Uygurlar hakkında da ilk bilgileri Çin kaynakları vermektedir. Uygur kelimesinin
manasını Çinliler ‘şahin hızıyla hücum eden’ olarak vermektedir. Uygur ismi ilk defa 717
yılında Göktürk ülkesindeki ayaklanmalar sırasında geçmektedir. Dokuz Oğuz boy birliğine
dâhil olan Uygurlar, Göktürk Devleti’nde doğu bölgesinde hayatlarını devam ettiriyorlardı.
Bayan Çor Kağan döneminde altın çağını yaşayan Uygurlar, Böğü Kağan döneminde
Maniheizm inancını benimsemişlerdir. Bu inancın benimsenmesi Uygurlar için gerilemenin
sebebi olarak gösterilmektedir. Çünkü Manihezmin mücadeleci bir millet olan Türklerin
yapısına uygun olmamakla birlikte, Çin asimilasyonunu hızlandırmıştır.
Uygurlar 821 yılından sonra gerilemeye başlamıştır. 840 yılında başka bir Türk boyu
olan Kırgızların saldırıları ile ağır darbe alan Uygurlar Kansu ve Beşbalık Uygurları olmak
üzere ikiye ayrılmışlardır.

8.9. Büyük Bulgar Devleti
Attila’nın en küçük oğlu İrnek komutasında Macar Ovası’ndan ayrılarak Tuna’yı aşan
Hunların Kuzey Karadeniz’e gelerek buradaki Ogurlarla (Oğuzlarla) karışmasıyla Bulgarlar
ortaya çıkmıştır. Bulgar Türkçede karışmak manasına gelmektedir. Bulgarlar, VI. asır
boyunca Karadeniz’in kuzeyinde varlıklarını devam ettirmiş, 552’de kurulan Büyük Türk
Konfederasyonun (Göktürkler) kurulmasıyla aynı Hazarlar gibi bu konfederasyona bağlı
kalmışlardır. Bulgarlar Göktürklerin batı kolunu oluşturuyorlardı.
630 yılında Türk konfederasyonunun zayıflamasıyla Bulgarlar başbuğ Kurt Han
(Kobrat-Kubrat) liderliğinde Karadeniz’in kuzeyinde Büyük Bulgar Devleti’ni kurmuşlardır.
Doğu Roma ile dostane ilişkiler kuran Büyük Bulgar Devleti’nin sınırları doğuda Kuban,
batıda Dinyeper, kuzeyde Donetsk nehirleri ile güneyde Karadeniz ve Azak Denizi’ne kadar
uzanmaktadır. 642 yılında Kubrat’ın ölümünden sonra Hazar Devleti’nin baskısıyla Büyük
Bulgar Devleti yıkılmıştır.
Bulgarlar yıkılmaları sonrasında beş bölgeye ayrılmışlardır.
Kubrat’ın büyük oğlu Bat-bayan, Hazarların hâkimiyetini kabul ederek eski Bulgar
topraklarında ve Azak Denizi’nin kuzey kıyılarında kalmıştır.
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Kubrat’ın bir diğer oğlu Asparuh Han komutasında Tuna kıyılarına yerleşen Bulgarlar
ise burada Tuna Bulgar Devleti’ni kurmuşlardır.
Kubrat’ın oğullarından bir diğeri (ismi Kuber-Kuver olduğu düşünülen) Tuna’yı
aşarak Pannonia’ya göç ederek Avar hâkimiyetine girmiştir.
Diğer bir oğul kendisine bağlı hassa birlikleriyle beraber İtalya’ya giderek Ravennalı
Pentapolis’in topraklarına yerleşmiştir.
Çoğunluğunu Otuz-Ogurların oluşturduğu Bulgarlar ise kuzeye yönelerek İtil Nehri’nin
orta kısımlarını kendilerine yurt edinmişlerdir. İtil bölgesini yurt edinen Bulgarlar, İtil
Bulgarları olarak adlandırılmışlardır.

8.10. Sibirler (Sabarlar-Ssabirler)
MÖ 5-6. asırlarda Batı Sibirya (günümüzdeki Kazakistan, Altay Cumhuriyeti ve
Kırgızistan) ve Kafkaslar arasındaki bölgede önemli bir rol oynamışlardır. Sibirler sırasıyla
Asya Hun, Göktürk ve Hazarlara bağlı olarak kalmışlardır. Daha sonra batıya yönelerek
Hazar Denizi ve Kafkasya’ya yerleşmişlerdir. Hazarları kuran Semender ve Belencer
boylarının kökeni Sibirlere dayanmaktadır.

8.11. Avarlar (558-805)
Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Türkistan’daki Türk devletlerinden biri
olan Juan Juanlar önce Tabgaçlar tarafından bozguna uğratılmış, akabinde de Göktürkler bu
devleti ortadan kaldırmıştır. Göktürk hâkimiyetini benimsemeyen Türk boyları batıya
yönelerek Sabir ve Ogurlarla karışan Türkler Macaristan bölgesine giderek Macarlarla
beraber Avar Devleti’ni kurmuşlardır.
Bizans kaynaklarındaki çelişkili ifadeler araştırmacıların Avarların, Juan Juanların
devamı değil de, Sibir, Bulgar ve Göktürklerin devamı olduğu fikrine kapılmasına sebep
olmuştur.
Avarlar Attila’nın yolunda giderek Doğu Avrupa’da nüfus olarak en kalabalık halk
olan Slavları korumuş, Katolik ve Ortodokslar tarafından asimile edilmelerine engel
olmuşlardır. Diğer yönden Avarlar bilhassa savaşlarda Slavların askeri yönlerinden
faydalanmışlardır.
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Hunlardan sonra Bizans Sarayı’na korku salan ikinci Türk tehlikesi Avarlardır. Slav
destekli Avar ordusu 626 yılında Sasanilerle birlikte İstanbul’u kuşatmışlar, ancak başarılı
olamamışlardır.
Avarlar Frankların baskılarına fazla dayanamamış 805 yılında yıkılmışlardır. Türk ve
Slav nüfus ise Dalmaçya ve Balkanlara gelerek buradaki yerli halk ile karışmış ve tamamen
Hıristiyanlaşmışlardır.

8.12. Hazarlar (630-1048)
Asya Hunları zamanında Hunların Batı’daki en uzak sınırı olan Hazar Türkleri,
Avrupa Hunları zamanında bu coğrafyada yaşamaya devam etmiş, 552 yılından sonra ise
Büyük Türk Birliği’ne (Göktürk) bağlı kalmışlardır.
Hazar Kağanlığı, Büyük Türk Birliği’nin (Göktürk) dağılmasından sonra 630-651
yılları arasında Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da yaptıkları mücadelelerde başarı
göstererek bağımsızlıklarını kazanmışlar, dönemin iki önemli gücü Bizans ve Araplarla savaş
ya da barış hâlinde kalmışlardır.
Hâkim oldukları coğrafyada hem Ortodoks hem de Müslüman tebaanın bulunması
Hazar Kağanlığı’nın sadece siyasî değil, dinî yönden de Bizans ve Emevilerin baskısı altında
kalmasına neden oldu. 732 yılında Emevilerin Azerbaycan Valisi olarak atanan Mervan bin
Muhammed, Ermenileri ve diğer Kafkas halklarını hâkimiyeti altına aldıktan sonra hedefini
Hazar ülkesi olarak belirledi. 737 yılında Mervan, Hazarların üzerine büyük bir orduyla sefere
çıktı ve bu sefer sonunda Hazarlara muazzam kayıplar verdirdi.
Mervan, Hazar Kağanı’nı İslâm dinini kabule zorlamış, Kağan da İslâmiyeti kabul
etmek zorunda kalmıştır. Diğer bir ifadeyle kılıç zoruyla din değiştirmek zorunda kalmıştır.
Hazar Kağanı, Emevi tehlikesi bertaraf edildikten sonra tekrar eski inancına döndüğünü (GökTengri) ilan etmiştir. Kağan atalar inancına geri dönse de, Müslümanlığa geçen Türk halkını
geri atalar inancına döndürmeye gayret göstermemiştir.
Hazar Kağanı 786-809 yılları arasında Müslümanların ve Hıristiyanların tahakkümüne
girmemek adına Museviliğe intisap etmiştir.
Hazar Kağanı Museviliği kabul etse de Hazar Devleti sınırları içerisinde daha çok
Müslüman ve Hıristiyanlar yaşamaktaydı. Her üç dine inananlar aralarında herhangi bir
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çatışma olmadan Hazar coğrafyasında yaşadığı için sağlanan bu barışa Pan-Hazarya (Hazar
Birliği) adı verilmiştir.
Hazarlar İsrailoğulları haricinde Museviliği kabul eden dünyadaki tek toplumdur.
Ticaret yollarının kesişme noktasında bulunan Hazarlar uluslararası ticarette önemli
rol oynamışlardır. Hazar bölgesi üzerinden İstanbul’a hatta İskenderiye’ye sığır, balık ve en
önemlisi deri ticareti yapılıyordu. Hatta kuzeyden balmumu, bal ve kehribar Hazar’a
getirtilirdi. Hazarlar işlemiş demiri ihraç ediyorlardı. Hazar ülkesinden Bulgar samurları,
bartus tilkileri, Rus zerdevaları diğer bölgelere gönderilirdi.

8.13. Türgişler (651-766)
Göktürklere bağlı batıdaki kalabalık Türk boylarından biridir. Aynı coğrafyada
hâkimiyet mücadelesi verdiği için II. Göktürk Devleti ile uzun sürecek savaşlara girdiler. Bu
savaşlarda Çinlileri kendilerine dost edindiler.
Arap ilerleyişini durduran Türk boyu olarak bilinir. Su-lu Han döneminde Araplarla
çetin mücadelelere girdiler. Arapların Türk coğrafyasını hâkimiyet altına almasını
engellediler. Karluklar tarafından 766 yılında yıkıldılar.

8.14. Karluklar
Uygur ve Basmillerle birlikte II. Göktürk Devleti’ni sona erdiren Türk boyudur.
Türgiş Devleti’ni ortadan kaldırmışlardır.
Yağma, Çiğil ve Toksılarla (Tohsı) birlikte Karahanlıların esas kütlesini meydana
getirmişlerdir.
Çinlilere karşı eski düşman Araplarla birlikte Talas Savaşı’nı kazanan ve daha sonra
aileler hâlinde Müslümanlığa geçen Türk boyudur.
Cengiz Han’ın batıya yönelişinde 1221’de Moğol hâkimiyetini kabul etmek zorunda
kalmışlardır. Bu tarihten sonra Türk-Moğol devletlerinin hâkimiyetinde yaşamışlardır.

8.15. Kırgızlar
Kırgızlar Çin kaynaklarında MÖ 206’larda geçmektedir. Bu yönde Hunlularla beraber
tarihi bilinen en eski Türk kavmidir.
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Göktürklerin hâkimiyetinde yaşayan Kırgızlar, Uygurlar kurulduktan sonra bu devletin
hâkimiyetine girmiş, 840 yılında Uygurların hâkimiyetine son vererek Ötüken merkez olmak
üzere kendi devletlerini kurmuşlardır. Cenzin Han batıya yönelirken ilk Türk halkı olarak
Kırgızları hâkimiyeti altına almıştır.
Neşet ettikleri coğrafya olarak Baykal Gölü ve çevresi dile getirilmektedir. Daha sonra
güneye inmişlerdir. Yenisey Yazıtları Kırgızlardan günümüze kalan tarihi eserdir. Ayrıca
Manas Destanı da Kırgız edebiyatının bir ürünüdür.

8.16. Peçenekler
Türkistan bölgesinden batıya doğru Türk göçlerinin son dalgasını Peçenekler
oluşturmaktadır. Hazar-Oğuz ittifakı sonrası baskıya dayanamayan göçebe Türk boyu
Peçenekler önce Karadeniz’in kuzeyine, daha sonra da Avrupa Hun sahasına yerleşmişlerdir.
Peçenekler tarihleri boyunca devlet kuramamış, boy düzenine göre Başbuğlarının
etrafında birleşmişlerdir. Her boy kendi siyasi menfaatine göre farklı devletlerin askeri
hizmetinde bulunmuştur.
Peçenekler en fazla Kiev Hanlığı ile münasebette bulunmuş, bu hanlığın topraklarına
hücum etmişlerdir.
Rus-Peçenek mücadelesi Rusların Karadeniz ve İtil coğrafyasında güçlenmesine engel
teşkil etmiştir.
Peçenekler Malazgirt Savaşı’nda Bizans saflarından ayrılarak taraf değiştirmiş,
Türklerin savaşı kazanmalarına katkı sağlamışlardır.
Zamanla Hıristiyanlığı kabul eden Peçenekler Orta Avrupa, Balkanlar ve Karadeniz’in
kuzeyinde diğer halklarla karışmıştır.

8.17. Kumanlar (Kıpçaklar)
Peçenekler gibi son dalga Türk göçleriyle batıya gelen Kuman ve Kıpçaklar; Bizans ve
Latin kaynaklarında Kumanos (Cumanus), Kumanoi, Arap kaynaklarında Kıpçak, Rus
kaynaklarında Polovets, Polovtsi, Got ve Frank kaynaklarında Falben, Falones, Valoni,
Volmen, Polladi, Ermeni kaynaklarında Hartes, Macar kaynaklarında Kun olarak
geçmektedir. En eski Türk kaynaklarında ise Qıfçağ olarak geçmektedir. Bu kelimenin ortak
anlamı sarı, sarımsı, açık sarı, saman sarısıdır.
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Batı Göktürk topluluklarından olan Kuman ve Kıpçaklar Hazarlardan sonra Doğu
Avrupa Türk tarihine yön vermiş bu bölgede kurulan diğer unsurlarla mücadele hâlinde
olmuşlardır. Kuman devlet yapısında kalmışlardır.
Kumanlar Moğol akınlarına kadar Ruslar ile mücadele hâlinde olmuşlardır. Kumanlar
Hazarların yıkılmasından sonra XI. ve XIII. asırlar arasında Kuzey Karadeniz’de siyasete yön
vermişlerdir. Hazar–Bizans ve Rus mücadelesinde etkin unsur olan Kumanlar, Rus ve
Bizans’ın Hazarları yıkmasında büyük rol oynamış, Hazarlar yıkıldıktan sonra bu coğrafyaya
yerleşmişlerdir.
Kumanlar yaklaşık olarak VI. ve XIII. asırlar arası Tuna nehri ile İtil nehri arasındaki
sahada birçok kavimle münasebet içerisinde olmuş (Türk ve Gayri Türk kavimlerle, Peçenek,
Bulgar, Hazar, Tatar, Slav, Rus, Gürcü gibi) bu halklarla kan bağı yoluyla birleşerek
Karadeniz’in kuzeyinde etkin bir kavim hâline gelmişlerdir.
Kumanlar göçebe bir hayat sürdüklerinden dolayı kendileri için hayati önem arz eden
bölgeleri, suyun olduğu yerleri ve bozkırı tercih etmişlerdir. Kuman Türk’ü yerleşik hayata
geçene iyi gözle bakmaz, onu aşağılardı. Yerleşik hayata geçenlere “yatuk” (catuk) derlerdi.
Yatukun kelime manası tembeldir.

8.18. İslam Öncesinde Kurulan Türk Devletlerinde Kültür ve
Medeniyet
8.18.1. Devlet ve Memleket Yönetimi
Bilinen ilk Türk devletlerinde yönetim, boyların bir araya gelmesi ile oluşturulan
konfederasyon şeklindedir. Bu nedenle İskit Konfederasyonu, Göktürk Konfederasyonu gibi
isimlerle anılmışlardır. Devleti yöneten şahıslar değişik unvanlar kullanmışlardır. Kullanılan
unvanların çok fazla ve değişik lisanlarda olmasının sebebi Türklerin geniş bir coğrafyaya
yayılmasıdır. Türkler tanhu, idikut, şad, yabgu, şanyü, başbuğ, kağan, hakan, han, ilteber vb.
unvanları kullanmışlardır.
Türkler de diğer pek çok halk gibi yönetimin Tanrı tarafından verildiğine
inanıyorlardı. Örneğin Asya Hunlarında devleti yöneten lidere ‘Gök tanrının, güneşin, ayın
tahta çıkardığı ‘Tanrı kut’u Tanhu’ adı verilmiştir. Tanrı’nın verdiği bu yönetme yetkisine
Türkler ‘kut’ adını vermişlerdir. Tanrı’dan yönetme yetkisini alan Tanhu’nun halkına karşı
sorumlulukları bulunmaktaydı. Tanhu’nun, töreleri uygulamak, orduyu yönetmek, halkına
adaletli davranmak, halkını korumak ve kollamak gibi görevleri vardı. Ayrıca toyun (meclis)
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düzenlenmesi ve yönetmesi de Tanhu’nun görevleri arasındaydı. Bu bilgiler nazarında
Türklerin dönem itibarıyla diğer birçok toplumdan daha fazla sosyal bir yönetime sahip
oldukları dile getirilebilir. Çünkü kendilerini yöneten liderlere kısıtlama getirdikleri
görülmektedir.
Tanhular devleti yönetmek için bazı semboller kullanmışlardır. Bunlar otağ, örgin
(taht), tuğ, davul, kotuz (sorguç), ve yay olarak adlandılmıştır.
Devlet işleri devlet meclisinde (kurultay-toy) görülmekteydi. Meclisi Tanhu yönetiyor,
Tanhu’nun çocukları, hanımı ve boy beyleri mecliste yer alıyorlardı. Devlet için hayati öneme
haiz kararlar devlet meclisinde karara bağlanıyordu. İlk dönemlerde ilkbaharda yapılan bu
toplantılar daha sonra giderek artmıştır. Devlet meclisinde son kararı Tanhu vermekteydi.
Türk devletlerinde iktidar, yönetici hanedanın soyundan gelen erkek çocukların
hakkıdır. Hanedan üyelerinden olan erkek çocuklara Tegin (Tigin) denilirdi. Türk olmayan
Tanhu hanımlarından yahut hanedan mensuplarının hanımlarından doğan çocukların yönetime
geçmeye hakları bulunmuyordu. Bu hussu Çin asimilasyonuna karşı alınmış bir savunma
stratejisi sayılabilir. Böylece Türkler baskın ırk olarak kabul edilen Çinlilerden doğan
çocuklara yönetimde hak vermeyerek hanedanlığın asimilasyonunu önlemişlerdir.
Hanedanlığın bütün erkek çocuklarının tahtta iddia sahibi olması taht kavgalarına
sebep olmuştur. Türk tarihinde çoğu devlet kut inancı gereği tiginlerin taht kavgalarına
girişmesi sonucunda kısa sürede parçalanmışlardır. Diğer yönden Tanhuların sağlıklarında
devletin topraklarını tiginler arasında paylaştırması da Türk devletlerinin kısa sürede
parçalanmasına neden olan başka bir devlet yönetim şeklidir.
Tanhu’nun eşine Hatun adı veriliyordu. Hatunların yönetimde söz hakkı
bulunmaktaydı. Kurultayda bulunmak hakkı da olan hatun, yabancı elçilerin kabulü sırasında
Tanhu’ya eşlik ederdi. Tanhu olmadığı zaman meclis başkanlığı dahi yapmışlardır. Hatta bazı
Türk devletlerinde devlet reisliği yapmış hatunlar bulunmaktadır. Buradan şu rahatlıkla dile
getirilebilir, Türklerde diğer pek çok millete göre ilk dönemlerden itibaren kadının yeri hep
erkeğin yanındadır, arkasında değildir.
Türklerde devletin yapısal olarak ortaya konulması Mete Han ile başlatılır. Mete Han,
hâln iyi bir şekilde uygulandığında başarının anahtarı kabul edilen İkili Yönetim sistemini
Türk tarihine armağan etmiştir. Bu sisteme göre Büyük Tanhu (Hakan) Tanrı’dan aldığı kut
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gereği kutsal yön doğuda ülkeyi yönetirken, hanedanın en önemli ikinci üyesi ona yardımcı
olmak adına batıda yönetici olarak kalmıştır. Bu şekilde devlet, uyum içerisinde bütün
sınırlarını güvenliğe alarak yönetilmiştir. Türkler bu yönetimi tarihin her döneminde
uygulamışlardır. Güçlü oldukları zamanlarda ikili yönetim devletin devamı için sorun
olmamış, güçsüz dönemlerde devletin kısa sürede parçalanmasını beraberinde getirmiş, diğer
bir ifadeyle yeni oluşumlara zemin hazırlanmıştır.
Türklerde bürokrasiden de bahsedilebilir. Devlet yönetiminde Tanhu’nun işlerine
yardım eden ve hukuki işlerden sorumlu aygucı, mali işlerden sorumlu tudun, yazışmalardan
sorumlu tamgacı (bitikçi) gibi görevliler de bulunmaktadır.

8.18.2. Ordu
Türkler bozkır kültürünün etkisiyle her zaman mücadeleye hazır bulunmak
zorundaydılar. Bundan dolayı askeri teşkilatlanmaları diğer yerleşik ve orman halklarından
farklıdır.
Türklerde orduda görev yapan askerler arasında ücretli sınıf bulunmamaktaydı.
Bundan dolayı Türklerde ordu devletin savunma gücü pozisyonundaydı.
Türklerde ordu daimi bir şekilde tanzim edilmişti. Bundan dolayı spor oyunları,
eğlence ve avlanmaları dahi askeri eğitim şeklinde idi.
Türklerde ordu genel itibarıyla atlı askerlerden (süvari) kurulu idi. Yaya olarak görev
yapanlar çok azdı.
Türklerde ordu süvari olduğundan dolayı silahlar hafif yapılmaktaydı. Bu silahlar
arasında ok, yay, kılıç ve kalkan bulunmaktaydı.
Türklerin savaşlarda kullandıkları en önemli taktik sahte geri çekilme olarak bilinen
Kurt Taktiği de denilen Turan Taktiği’dir.
Türklerde ilk defa ordu düzenini kuran ve onlu sistemi Türk tarihine armağan eden
Tanhu Mete’dir. Mete Han orduyu on, yüz, bin ve on bin askerlik kısımlara ayırmış, bu
kısımların başına da onbaşı, yüzbaşı, bin başı ve tümenbaşı rütbeleriyle komutanlar
atamıştır. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin ordusu
günümüzde bu sistemi kullanılmaktadır.
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8.18.3. Sosyal Hayat
Türklerde sosyal hayat toplumun en küçük sosyal birliği olan aile (oğuş) ile
başlamaktadır. Türklerde aile yapısı güçlü olduğundan dolayı azınlık oldukları coğrafyalarda
dahi yönetici konumuna gelebilmişlerdir. Ayrıca Türklerdeki aile yapısının güçlü olduğunun
bir diğer kanıtı diğer halklarda görülmeyen akrabalık adlarının çok çeşitli olmasıdır. Türk
ailesi ataerkil bir yapı arz etse de, göçebeliğin bir sonucu olarak erkek ve kadın birlikte
hareket ettiği için kadın da en az erkek kadar ailede söz sahibiydi. Kadın ve erkek barış ve
savaş zamanlarında birlikte hareket ediyorlardı.
Göçebe bir hayat tarzı olan Türklerin diğer göçebelerden ayrılan bir hayatları vardı.
Türkler genel itibarıyla yaylak-kışlak (yazlık-kışlık) olmak üzere iki bölgede hayatlarını
devam ettirirlerdi. Kışın soğuktan korunmak için girintili bölgeleri, yazın ise hayvanların
otlayacağı ve kendileri için suyun bol bulunduğu yerleri tercih ederlerdi.
Türklerde göçebeliğin bir getirisi olarak kölelik sınıfı yoktur. Her kişi kendi üzerine
düşen görevi yerine getirdiğinden, tam olarak yerleşik hayat düzeni bulunmadığından kölelik
Türklerde hiçbir dönem (yerleşik hayat öncesinde) görülmemiştir. Köleliğin olmamasının bir
sebebi de Türklerde özel mülkiyete fazla önem verilmemesidir. Ayrıca Türkler, yerleşik bir
hayatları olmadığından ötürü tarım alanlarını sadece hayvanlarına mera olarak kullanmışlar,
tarımsal faaliyetlerde bulunmamışlardır. Türklerin tarıma önem vermemesinin sebebi tarıma
yatkın olmadıklarından değil, göçebe hayat sürdürdüklerinden dolayı tarım arazilerini
kullanmamalarıdır. Yerleşik hayata geçen Uygurlarda sulama kanallarının mükemmel bir
seviyede olması bunun kanıtıdır.
Küçük ailelerin birleşmesinden uruglar (sülale), urugların bir araya gelmesinden
boylar, boyların birliğinden ise devlet (bodun) meydana gelmiştir. Bodunları, arazisinin ve
kendisine bağlı halkın çokluğuna göre yabgu, ilteber ve şad gibi unvanları kullanan idareciler
yönetiyorlardı. Bu bodunlar bazı dönemlerde müstakil bir şekilde, bazı dönemlerde ise
herhangi bir konfederasyona bağlı olarak hayatlarını devam ettiriyorlardı.
Daha önce dile getirildiği gibi idari işlerin görüldüğü Toy (Devlet Meclisi) vardı.
Diğer yönden dini ve milli amaçlarla toylar da yapılırdı. Düzenlenen meclislerde çeşitli
eğlenceler ve yarış müsabakaları olurdu. Müzik aletleri (bilhassa Kopuz) eşliğinde türküler
söylenir, toyların bitiminde Tanhu (Han) tarafından verilen yemek katılımcılar tarafından
yağmalanırdı. ‘Hanı yağma’ deyimi buradan gelmektedir.
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Türklerin barış zamanındaki eğlenceleri de savaşa hazırlık mahiyetindedir. Örneğin
sürek avları, at yarışları, güreş, ok atma ve kılıç oyunları bu eğlencelerin en önde gelenleridir.

8.18.4. Ekonomik Hayat ve Ticaret
Türkler göçebe olduklarından dolayı tarım alanlarını sadece hayvanları için
kullanıyorlardı.

Diğer

uğraşamamışlardır.

bir

Uygurlar

ifadeyle

Türkler

dönemine

kadar

hayat

tarzlarından

Türklerin

tarımla

dolayı

tarımla

uğraştıklarını

görememekteyiz. Uygurlarla beraber yerleşik hayata geçen Türkler tarımda gelişmeler
göstermiş, tarım alanlarını sulamak için dönemin şartlarına göre mükemmel su kanalları
yapmışlardır.
Türklerde kölelikle beraber asilzade sınıfının gelişmemesinin bir sebebi de yerleşik
hayata çok geç geçmeleridir. Diğer yönden Türklerde toprak milletin (devletin) malı
sayıldığından dolayı da köleliğin ve asilzade sınıfının oluşmadığı aşikârdır.
Türklerde madencilik de çok önemliydi. Türkler demiri diğer milletlere göre daha iyi
işledikleri için yapılan mücadelelerde genelde galip gelen taraf olmuşlardır. Rus arkeologların
araştırmaları sonucunda Türklerin Hunlar döneminden itibaren de süs eşyası olarak altın ve
gümüşü kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.
Türkler madeni parayı ilk kez Türgişler döneminde kullanmıştır. Daha önceki
dönemlerde üzerinde Tanhu mührü bulunan kumaşlar para yerine kullanılmıştır. Türk devlet
geleneğinde en önemli husus devlete verilmesi gereken vergidir. Devlete vergisini veren kim
olursa olsun aynı seviyede görülmüştür. Vergisini veren gayri-Türk halkların hayatlarına
karışılmamış, ancak verilmesi gereken vergiler kuruşu kuruşuna alınmıştır. Bu husus Orhun
kitabelerinde dahi dile getirilmiştir.
Türkler hâkimiyet altına aldıkları halklardan sadece vergi almaları ve sosyal
hayatlarına karışmamaları neticesinde, ticaret Türklerin hâkimiyet kurduğu bölgelerde
gelişme göstermiştir. Bu hususta verilecek en iyi örnekler Asya Hunları, Avrupa Hunları,
Bulgarlar ve Hazarlardır.
Türkler umumiyetle, başta at olmak üzere canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk,
hayvani gıda satmış, karşılığında hububat ve giyim eşyası almışlardır. Türkler tarihin ilk
devirlerinden beri önemli ticaret yollarının kontrolünü sağlamak için mücadele etmişlerdir. Bu
yollardan birincisi Çin Seddi’nden başlayıp Akdeniz kıyılarına kadar uzanan İpek Yolu’dur.
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Diğeri ise bu yola kuzeyden paralel bir şekilde uzanan, Çin’den başlayan Altay ve Ural
Dağları, sonrasında Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya uzanan Kürk Yolu’dur. Türkler bu
iki ticaret yolunu hâkimiyet altına aldıklarında iktisadi olarak güçlenmiş, siyasi olarak Asya
ve Doğu Avrupa’ya egemen olmuşlardır.

8.18.5. Yazı, Dil ve Edebiyat
Türkler bilinen tarih itibarıyla kadim milletlerin başında yer alsa da, yazıya geç
dönemde geçen milletlerdendir. Bunun en önemli sebebi kendi tarihlerini başka milletlerin
kaleme almasıdır. Türkler ilk dönemlerde Orhun olarak bilinen Göktürk alfabesini
kullanmıştır. Bu alfabeye Runik alfabesi de denirdi. Daha sonra bu alfabe geliştirilerek Uygur
alfabesi adını almıştır. Günümüzdeki Uygur alfabesi ise İslamiyet’in kabulünden sonra Arap
harflerinin etkisi altına girmiştir.
Göktürk alfabesi 38 harften oluşuyordu. Sağdan sola doğru yazılıyordu. Bu alfabeden
günümüze kalan en önemli eser Orhun Yazıtları olarak da adlandırılan Göktürk kitabeleridir.
Kül Tegin adına dikilen kitabe, Bilge Kağan ve Kül Tegin’in (Kül Tigin) atabeyi YollıgTegin
tarafından kaleme alınmıştır.
Göktürk kitabelerini ilk olarak Danimarkalı bilim adamı (Türkolog) V. Thomsen, Rus
Türkolog V. Radloff’un yardımıyla okuyabilmiştir. Thomsen 1893 yılında Danimarka
Kraliyet Akademisi’nde yazıtların okunduğunu ilim âlemine açıklamıştır. Yazıtlar ilmi, edebi,
hukuki ve içtimai yönden dünya tarihi açısından dönemin en önemli kayıtlarından biridir.
Türkler Orhun alfabesinden başka, sırasıyla Sogd, Kril, Arap ve Latin alfabelerini de
kullanmışlardır. Bu alfabelerin tamamı başka milletlerin etkisi altında kalınması sonucu
alınmış ve kullanılmıştır.
Türkçe Ural-Altay dil ailesine ait dünyanın kadim lisanlarından biridir. Yazılı edebiyat
alanında eski Türklerde az örnekler vardır. Sözlü edebiyat alanında ise bu örnekler çok
fazladır. Bilinen en önemli destanlar şunlardır: Oğuz Kağan Destanı, Alp Er Tunga Destanı,
Ergenekon Destanı, Manas Destanı, Türeyiş ve Göç Destanları ve Dede Korkut Destanı.
Türkler bu destanları saz eşliğinde söylerlerdi. Kırgızların milli destanı Manas
günümüzde Kırgızistan’da bu şekilde söylenmektedir.
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8.18.6. Hukuk (Töre)
Türklerde hukuk yazılı değil, sözlü bir şekilde işlerdi. Hukuk ‘töre’ olarak
nitelendirilmiştir. Töre göçebe kültürünün asırlar boyu sosyal hayat içerisinde yer alan yazılı
olmayan kurallarıdır. Çünkü Türklerde töre (hukuk) sosyal hayatın bir parçasıydı. Kutadgu
Bilig’e göre töreler belirli ölçütlere dayanmaktadır. Bunlar adalet, iyilik, eşitlik ve insanlıktır.
Devlet ve toplum işlerini töreye göre uyarlayan Türkler, göçebe kültürden dolayı çok
katı cezalar verirlerdi. Öyle ki törenin verdiği hükme Hakanlar dahi karşı gelemezdi. Ayrıca
verilen cezalarda zengin yahut fakir ayrımı yapılmazdı. Devlet düzenini bozan, savaştan
kaçan ve hırsızlık yapanlar toplum tarafından dışlanır, adam öldürme, zina ve tecavüz ise
ölümle cezalandırılırdı. Göçebe hayat gereği Türklerde hapis cezası çok kısa süreli olurdu.
Yargılama hızlı bir şekilde yapılır, ceza hemen tatbik edilirdi.
Türk töresine göre çocuklar mirastan anne ve babaları sağken pay alırlardı. Evlenen
kız baba evinden payına düşeni ‘kalıng’ (çeyiz) olarak kocasının evine götürür, geriye kalan
ise baba ocağındaki erkek evladın payı olarak kabul edilirdi.
Türklerde davalara yargucı dediğimiz yargıçlar bakardı. Hazarlar, günümüzdeki
demokratik ülkelere yol gösterecek bir hukuk sistemini kullanmışlardır. Hazarlarda yedi
yargıç bulunur, iki yargıç Müslümanların, iki yargıç Musevilerin, 2 yargıç Hristiyanların
geriye kalan tek yargıç ise paganların (ateist) anlaşmazlıklarını çözerdi. Bu yönden Türklerin
dönem itibarıyla diğer dünya milletlerinden hukuki üstünlüğünü Hazarlar kanıtlamışlardır.
Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra töre yazılı hâl getirilmiştir.

8.18.7. Sanat
Göçebe kültürün etkisiyle Türklerde demircilik, tahta oymacılığı, dokumacılık,
dericilik ve süs eşyacılığı gibi el sanatları öne çıkmıştır. Türklerin savaş meydanlarından hep
galip çıkmasının bir nedeni demiri diğer milletlere nazaran daha iyi işlemeleridir.
Türkler bilhassa günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların üzerine değişik motifler
işlemişlerdir. Kılıç kabzası, ok uçları ve kamaların üzerlerinde bu motiflerin örnekleri
görülmektedir. Motifler daha çok hayvan resimlerinden oluşmaktadır. Güney Türklerinde kurt
ve çift başlı kartal Kuzey Türklerinde ise Bars (Pars) motifi en çok görülenlerdendir.
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Türklerde heykelcilik de gelişmiştir. Günümüze kadar gelen balballar bunun en önemli
kanıtıdır. Balballar daha çok mezarların bulunduğu yerlerde görülmektedir. Kurganlardan
çıkan küçük heykelcikler bunun en önemli kanıtıdır.
Türkler göçebe bir hayat devam ettirdiklerinden ötürü mimari fazla gelişmemiştir.
Ancak Türklerin kurdukları çadırlar, saraylar kadar ihtişamlıdır. 448 yılında Attila’nın
sarayına gelen Bizans elçilik heyetinde bulunan Priskos, Attila’nın çadırına olan hayranlığını
gizleyememiş, çadırın Bizans sarayları kadar ihtişamlı bir yapı olduğunu belirtmiştir.
Uygurların yerleşik hayata geçmesinden sonra Türklerde mimari eskisine nazaran
daha fazla gelişme göstermiştir. Budizm ve Maniheizm inançlarının da etkisi ile Uygurlar
muazzam tapınaklar yapmışlardır. Bu tapınaklar hükümdarların saraylarının yanına
yapılmıştır. Tapınaklar en az hükümdar sarayları kadar gösterişli inşa edilmiştir. Uygur devri
Türk sanatının en ilginç örneklerinden birisi ise kayalara oyulmuş mağara tapınaklarıdır.
Türklerde işleme sanatının geliştiğini gösteren en önemli materyaller ise kurganlardan
çıkanlardır. Bu materyaller arasında metal süs eşyalarını da görmekteyiz. Kazakistan ve
Moğolistan’da bulunan kurganlardan çıkan bu süs eşyaları Türk sanatının en eski örneklerini
oluşturmaktadır.
Türklerin müziğe ilgi duyduklarını da bilmekteyiz. Türklerin en eski müzik aleti
kopuzdur. Bu alet eşliğinde türküler söylerlerdi. Ayrıca kopuz eşliğinde destanlarını da
okurlardı. Kopuzu tedavi amacı ile kullanan da Türk toplumları olmuştur.

8.18.8. Bilim
Türklerin kullandıkları ilk takvim güneş yılı esasına göre düzenlenmiş 12 hayvanlı
Türk takvimidir. Takvim her yıla bir hayvan ismi verilerek oluşturulmuştur.
Türklerin tıbbi alanda şifalı bitkileri kullandıkları bilinmektedir. Şifalı olduğuna
inandıkları bitkilerden değişik ilaçlar yapmışlardır. Bilhassa at sütünü de bu alanda
kullanmışlardır. Günümüzde Sibirya ve merkezi Türkistan’da hâln bu şekilde şifalı ilaçlar
yapılmaktadır.

8.18.9. Din ve İnanış
Türklerde göçebeliğin etkisi neticesinde din hiçbir dönem insanların sosyal hayatına
egemen olamamıştır. Bundan dolayı Türklerde din adamlarının toplumda çok özel yeri olsa
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da, onların diğer toplumlardaki gibi sosyal ve siyasi hayata yön vermesine imkân
tanınmamıştır.
Türkler geçmişten günümüze kadar değişik inançlara sahip olmuşlardır. Ancak ilk
önce Totemcilik ve Şamanizm hususunun üzerinde durulması gerekir.

8.18.9.1. Totemcilik
Bazı araştırma eserlerinde Türklerin totemciliğe inandığı ifade edilse de, bu doğru
değildir. Bu fikri dile getirenler eski Türk hayatı hakkında yeterince detaylı araştırma
yapmadan, kendi çıkarımları neticesinde görüşlerini ifade etmektedirler. Oysaki Türklerin
totemciliğe inandığını gösteren kesin bir kayıt yoktur.

8.18.9.2. Şamanlık (Şamanizm)
Türklerin dinlerinden birisi olarak gösterilen Şamanlık tam olarak din değil, inanıştır.
Şamanların hasta insanlara şifa verdiğine, hastaların ruhlarına esenlik getirmesi için doğaüstü
olayları kullandığına inanılırdı. Çoğu eserde yanlış olarak din adamlarına ‘şaman’ denildiği
ifade edilse de, doğrusu ‘kam’dır. Türklerde şamanlar sadece şifa verici olarak görülmektedir.

8.18.9.3. Doğa Olaylarına İnanış
Türklerin, tarihin ilk devirlerinden itibaren tabiat olaylarına inandıkları bir gerçektir.
Güneş, ay, yıldız gibi gökteki cisimlere değişik dönemlerde inanmışlardır. Hunlar, Göktürkler
ve Uygurlarda bu inancın etkileri görülmüştür.

8.18.9.4. Atalar Kültü
Türklerde ataya saygı çok mühim bir yer teşkil ediyordu. Ölmüş büyüklere tazim,
atalara saygı ‘baba hukukunun’ bir belirtisi olarak görülebilir. Türkler ölen atalarının
ruhlarının kendilerini kötülüklerden koruduğuna inanırdı. Bununla beraber Türkler, diğer
birçok kavimde olduğu gibi ölen önemli kişilerin ardından insan kurban etmezlerdi. Ancak
şurası bir gerçektir ki Kuman beyleri öldüklerinde mezarlarına onlara yardım etmesi için canlı
hizmetli bırakılırdı. Bu durum, insanın kurban edilmesiyle karıştırılmamalıdır.
Türklerde ataların mezar yerleri de çok önemli bir yer tutardı. Bundan dolayı önemli
komutanların mezarlarının düşmanları tarafından tahrip edilmemesi için genelde defin
işlemlerinde bulunanların hepsi idam edilir, böylece mezarın kimse tarafından bilinmemesi
sağlanırdı. Avrupa Hun Devleti’nde Attila’nın defnedilmesi buna en iyi örneklerden biridir.
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8.18.9.5. Gök Tanrı Dini
Yukarıda zikredilenler Türklerin inançlarıdır. Türklerin inandığı din olarak bilinen en
eski din Gök Tanrı dinidir. Tengri (Tanrı) en yüksek varlık olarak görülüyordu. Yaratıcı ve
tam iktidar sahibiydi. Aynı zamanda semavi bir görevi de bulunuyordu. Genel itibarıyla
merkezi Asya, dar manada bütün Türkistan’ın ilk dini olarak kabul edilir.
Din adamlarına ‘kam’ adı verilirdi. Kam adının ilk defa Türkler tarafından
kullanıldığını Avrupa Hunları hakkında verilen bilgilerden öğrenmekteyiz. Gök-Tanrı dininde
en önemli özellik ahiret inancının olmasıdır. Türkler ölümden sonraki hayata inanırdı. Bunun
içindir ki, bir kişi öldüğünde en sevdiği eşyalarla beraber gömülürdü.
Bu dine inananlara göre gökteki Tengri (Tanrı) her şeyi yapabilme gücüne sahiptir.
İnsanlar fani, Tanrı ebedidir. Tanrı her şeyi görür ve bilir. Bir Bulgar kitabesinde şu yazı
Türklerin Gök-Tanrı dininin en güzel göstergesidir. ‘Doğru insanı ve yalancıyı Tanrı bilir’.

8.18.9.6. Diğer Dinler
Türkler Gök Tanrı dininden başka Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve
Müslümanlık dinlerini kabul etmişlerdir. Maniheizm ve Budizm Uygurlar döneminde kabul
edilse de, sonraki dönemlerde etkisini yitirmiştir. Musevilik Hazarlar zamanında kabul
edilmiştir. Bu dinin temsilcileri Karaylar hâln Musevi Türk olarak varlıklarını devam
ettirmektedir. Hristiyanlığı Tuna Bulgarları, Gagauzlar ve Çuvaşlar kabul etmişlerdir. Tuna
Bulgarları Slavlaşarak Türk kimliklerini kaybetmiş, Gagauzlar (12. asır) ve Çuvaşlar (16. ve
17. asırlar) ise çok geç dönemde kabul ettikleri için kimliklerini kaybetmemişlerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kavimler Göçü sonrası dünyanın farklı yerlerine yerleşen Türk topluluklarının kurmuş
oldukları devletler ve bu devletlerin siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik durum ve özellikleri
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki alfabelerden hangisinin Türkler tarafından keşfedildiği iddia

edilebilir?
a)

Grek

b)

Orhun

c)

Sanskrit

d)

Kiril

e)

Latin

2)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarını

kanıtlayan bir yorumdur?
a)

Yerleşik hayata geçmeleri.

b)

Boylar hâlinde birlikte yaşamaları.

c)

İlk devletlerini Türkistan’da kurmaları.

d)

İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları.

e)

Çeşitli dini inanışları benimsemeleri.

3)

İslam Öncesi Türklerde,

I. Tarım için sulamanın geliştirilmesi,
II. Atçılığın geliştirilmesi,
III. Dokumacılığın geliştirilmesi,
gibi yorumların hangileri Türklerin yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?
a)

Yalnız III

b)

Yalnız II

c)

Yalnız I

d)

I ve II

e)

II ve III

4)

Aşağıdakilerden hangisiyle İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde

devletin idare edilmesinin kolaylaştırılması sağlanmıştır?
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a)

Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması.

b)

Yeni dinlerin kabul edilmesi.

c)

Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması.

d)

Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması.

e)

Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi.

5)

İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana

bağlıydı. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu dile getirilebilir?
a)

Hakanın iç işlerine dış işlerinden daha az önem verdiğine.

b)

Ülkenin güçsüz olduğuna.

c)

Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna.

d)

Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna.

e)

Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna.

6)

Göktürklerde Bilge Kağan Budist tapınağı yaptırmak isteyince Tonyukuk,

Budizm’i

benimsemenin

Türklerin

mücadeleci

ruhunu

kaybetmelerini

beraberinde

getireceğini ifade etmiştir.
Sadece bu bilgiyle,
I. Toplumun dini arayış içerisinde olduğu,
II. Kağan’ın kararlarının sorgulanabildiği,
III. Din değiştirmenin hayat biçimini etkilediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

II ve III

d)

I, II ve III

e)

Yalnız III

7)

Aşağıdakilerden hangisi ‘İlin, Kağan ailesinin ortak malı olması’ töresinin

sonuçlarından biridir.
a)

Gök-Tanrı inancı.

b)

Taht kavgalarının ortaya çıkması

c)

Yerleşik hayata geçilmesi.
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d)

Toprakların zenginlere dağıtılması.

e)

Federasyon şeklinde yönetim.

8)

Dünya tarihinde İsrailoğulları haricinde Museviliği kabul eden Türk devleti

aşağıdakilerden hangisidir.
a)

Bulgarlar.

b)

Türgişler.

c)

Kırgızlar.

d)

Hazarlar.

e)

Hunlar.

9)

Türkistan coğrafyasında kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, İdil

Bulgarları ise evlerini daha çok ahşaptan yapmışlardır.
Sadece bu bilgi ile aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
a)

Hunlar ev yapım tekniğinde Çinlilerden etkilenmişlerdir.

b)

İdil Bulgarları göçebe hayat sürmemişlerdir.

c)

İdil Bulgarları Ruslardan etkilenmemiştir.

d)

Yerleşik hayata ilk Hunlar geçmiştir.

e)

Tabiat şartları Hunlar ve İtil Bulgarlarının hayat biçimini etkilemiştir.

10)

İslamiyet’ten önce Türklerde devlet ileri gelenlerinden ölen birinin şahsi

eşyalarıyla beraber gömüldüğü mezara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kurgan

b)

Şad.

c)

Toy

d)

Cenaze

e)

Kut.

11)

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir.

a)

Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmiştir.

b)

Avrupa’da bir Türk devleti kurulmuştur.

c)

Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.

d)

Doğu Roma yıkılmıştır.

e)

Avrupa’da feodal yönetimin başlamasına sebep olmuştur.

12)

İslamiyet’ten önce Türklerde ‘kut’ inanışının karşılığı aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

Ölümden sonraki hayata inanış.
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b)

Tanrı tarafından Tanhu’ya yönetme yetkisinin verilmesi.

c)

Devlet işleri ile ilgili kararların verildiği yer.

d)

Tanhu’nun yetkilerini paylaştığı yardımcısı.

e)

Tanhu’nun oğullarının devleti yönetme yetkisi.

13)

Orhun Yazıtları aşağıdaki devlet adamlarından hangileri adına dikilmiştir.

a)

Bilge Kağan ve Kül Tigin.

b)

Bumin Kağan ve Kül Tigin.

c)

Bilge ve Bumin Kağan.

d)

Kaspar ve Bilge Kağan.

e)

Kaspar ve Bumin Kağan.

14)

Hunlarda Tanhu’nun (Kağan) Çinli hanımından doğan erkek çocukları

herhangi bir hak iddiasında bulunamazdı. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a)

Çinliler ile savaşmamak için.

b)

Taht kavgalarını en aza indirmek için.

c)

Çinli hanımlar fazla sevilmediği için.

d)

Türkler Çinlilere düşman olduğu için.

e)

Çinliler baskın ırk olduğundan, Türklerin asimile olmasını önlemek için.

15)

Türkistan’da kurulan ilk Türk devletlerinde,

I. Ülke yazılı olmayan ve töre adı verilen hukuka göre yönetilirdi.
II. Yönetme yetkisinin Tanrı’dan verildiğine inanılırdı.
III. Toprak, zemlya diye adlandırılırdı.
Yukarıdaki çıkarımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve II

d)

II ve III

e)

I ve III

CEVAPLAR:1)B 2)D 3)C 4)A 5)E 6) C 7)B 8)D 9)E 10)A 11)D 12)B 13)A 14)E
15)C
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9.ESKİ YUNAN İLE ROMA TARİHİ VE UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2

Eski Yunan Tarihi ve Uygarlıkları
Kyklad Uygarlığı
Minos Uygarlığı
Miken (Aka) Uygarlığı
Eski Yunan Tarihinde Çağlar
9.2.1
Karanlık Çağ (MÖ 1200-800)
9.2.2
Arkaik Çağ (MÖ 750-478)
9.2.3
Klasik Çağ (MÖ 478-323)
9.2.4
Hellenistik Çağ (MÖ 323-30)
9.3. Roma Tarihi ve Uygarlığı
9.3.1
Krallık Dönemi
9.3.2
Cumhuriyet Dönemi
9.3.2.1
Erken Cumhuriyet (MÖ 509-287)
9.3.2.2
Orta Cumhuriyet (MÖ 287-133)
9.3.2.3
Geç Cumhuriyet (MÖ 133-27)
9.3.3. İmparatorluk Dönemi
9.3.3.1
Iulius Claudius Hanedanı
9.3.3.2
Flavius Hanedanı
9.3.3.3
Antoninus Hanedanı (MÖ 96-192)
9.3.3.4
Severus Hanedanı (MÖ 193-235)
9.3.3.5
Yüzyıl Krizi
9.3.3.6
Tetrarşi Dönemi
9.3.3.7
Constantinus
9.3.3.8
Constantinus Sonrası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ege ve Eski Yunan dünyasında bulunan önemli uygarlıklar hangileridir ve bu
uygarlıkların bugünkü sınırları nerelerdedir?
2)
Eski Yunan tarihinde yaşanan çağlar nelerdir?
3)
Helenistik Dönem ne ile başlar?
4)
Hristiyanlık Roma İmparatorluğu’na nasıl geçmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ege ve Eski Yunan
uygarlıkları ve Roma
İmparatorluğu’nu daha
detaylı inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Helenistik Dönem’in
kültürel olaylarını daha iyi
açıklayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

.Roma İmparatorluğu’nun
günümüze yansımalarını
daha iyi anlayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar
















Kyklad
Minos
Miken (Aka)
Karanlık Çağ
Arkaik Çağ
Klasik Çağ
Peloponnesos Harbi
Hellenistik Çağ
Büyük İskender
Roma
Levha Kanunları
Caesar
Octavianus
Constantinus
Milano Fermanı
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Giriş
Bu bölümde Eski Yunan’daki Kyklad, Minos ve Miken uygarlıkları kültürel, siyasi ve
politik açıdan incelenecek ve uygarlık tarihine katkıları anlatılacak, ayrıca Eski Yunan
tarihindeki Karanlık Dönem, Arkaik Dönem, Klasik Dönem ve Hellenistik Dönem olarak
adlandırılmış dönemler özetlenecektir. Daha sonra Roma tarihi ve Roma medeniyetinin
kültürel yapısı, ticari ve iktisadi faaliyetleri uygarlık tarihi bakımından incelenecek ve Roma
İmparatorluğu’ndan günümüze kalan eserlere de kısaca değinilecektir.
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9.1.Eski Yunan Tarihi ve Uygarlıkları
Ege ve Yunan dünyasında Bronz Çağı’nda üç önemli uygarlık vardı. Kylad, Minos ve
Miken uygarlıkları.

9.1.1.Kyklad Uygarlığı
Orta Ege’de Kyklad takımadalarında gelişmiştir. Kyklad kültür ve uygarlığı zamanın
değiştirici etkilerine ve toplumu şekillendiren olayların oluşuna göre üç ana bölüme ayrılarak
incelenir. Erken, Orta ve Geç Kykladik Uygarlık olarak adlandırılan bu üç bölümden Erken
Kyklad Dönemi MÖ 3000'lerde başlamış ve MÖ 2000'lere gelindiğinde Kyklad uygarlığı ve
kültürü son demlerini yaşamış, Minoan uygarlığı ile köklü bir kültürel etkileşime girmiştir.
Geç Cilâlı Taş Devri'nde Kiklad uygarlığının en önemli özelliği, güneyde Girit'te doğacak
olan Orta Tunç Çağı Minoan uygarlığından çok önce yapılmış, yaşadıkları adanın saf beyaz
mermerlerinden imâl edilmiş düz kadın tanrıça heykelleridir. Sadece geride bıraktıkları sıra
dışı heykelcikleri ile tanınırlar.
Kikladlar'ın hayatı yerleşik yaşam üzerine kuruluydu ve taş evlerde yaşarlardı. Yapılan
kazılardan elde edilen verilere göre evlerin geneli birbirine bağlantılı iki odadan oluşurdu ve
evler dikdörtgen biçimliydi. Daha sonraki kazılardan elde edilen bilgiler ise Kiklad evleri
hakkında daha detaylı bilgi verir. Buna göre evlerin duvarlarındaki köşeli kesme taşlar
oldukça pürüzsüz hepsi aynı boyutlardaydı. Kiklad şehirleri geleneksel Yunan şehircilik
kültüründe olduğu gibi koruma amacı ile inşâ edilmiş güçlü surlar ile çevriliydi. İki bölümden
oluşan tek bir duvar olan bu surların ikinci kısmı alçak, şehrin dışına bakan ön kısmı ise
yüksek olurdu, askerler alçak olan ikinci kısımda gözcülük yapardı. Bunun haricinde surların
belirli noktalarında konuşlandırılmış kuleler de vardır.
Arkeolojik bulguların azlığı nedeni ile Kikladların kültürünün genelinde olduğu gibi,
dinleri hakkında da kesinliği kanıtlanmış fazla bilgi yoktur. Girit uygarlığında pek çok dinî
mabet ve idol bulunmasına rağmen, Kikladların yaşam alanlarında, adalarda, sadece birkaç
bulgu vardır. Yapılan kazılarda devâsâ bir kaya kütlesinin altındaki bir mağarada seramik
parçalar ve bardaklar bulunmuştur. İçinin yapısına ve içinde bulunan parçalara bakıldığında
buranın genelde bulunan ev türünden çok farklı olduğu görülmüş ve dinî bir mâbed olduğu
saptanmıştır. Bu bölgeye yakın bir başka yerde daha seramik objeler bulunmuş ve ara
vermeden yapılan kazılarda dinî yapı olduğu sanılan yerin çevresinde içleri değerli eşyalar ile
dolu mezarlar da keşfedilmiştir. Kikladların gün yüzüne çıkarılmış olan çoğunluğu kadın
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figürüne sahip mermer heykelleri de Kikladların muhtemelen genel Yunan kültüründe olduğu
gibi çoktanrılı bir dinleri olduğunu gösterir.

9.1.2.Minos Uygarlığı
MÖ 3000 civarında Girit’te ortaya çıkmış fakat en parlak çağını 2000-1400 yılları
arasında yaşamıştır. Minos uygarlığı, bu dönemde adanın farklı yerleşim yerlerinde (Knossos,
Phaistos, Mallia), etrafı surlarla çevirili olmayan, çok katlı, yüzlerce odadan meydana gelen
büyük saraylarıyla dikkati çeker. Saray duvarlarında, daha çok deniz yaşamı ve boğa güreşi
ile ilgili resimler yer almaktaydı. Saray merkezli bir toplum olan Minoslar, Suriye ve Mısır ile
ticari ilişkiler içindeydi. Minos kültürü, Mikenleri etkilemiştir. Minoslar, Mikenlerin 1450
civarında Girit’i istila etmesiyle bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir.

9.1.3.Miken (Aka) Uygarlığı
MÖ 2000 civarında kuzeyden Yunanistan’a göç eden ve Hint Avrupa dili konuşan
gruplar, buradaki yerli halklarla kaynaşmış ve 1650 civarında Miken uygarlığı ortaya
çıkmıştır. En parlak çağını 1400-1200 yılları arasında yaşayan Mikenler, Ege ve Akdeniz’deki
bölgelerle yoğun ticari ilişkiler kurmuş ve bu sırada Batı Anadolu’ya yerleşmişlerdir.
(Nitekim Hitit kaynakları Mikenlerin Batı Anadolu’da hâkim oldukları bölgeden Ahhiyawa
olarak bahseder). Bu dönemin başlarında Girit adasındaki Minos uygarlığını yıkan Miken
kralları, tüm Doğu Akdenizdeki Minos ticaretini de kontrol altına almışlardır. Daha doğrusu,
Doğu Akdeniz'deki Minos ticaret gemilerinin yerini, Yunanistan, Batı Anadolu kıyıları ve
Girit'in oluşturduğu üçgenin pek dışına çıkamamakla birlikte Miken korsan gemileri almıştır.
Doğu Akdeniz'de Minos deniz ticareti egemenliğinin bu şekilde yok olması, Fenike
kentlerinin ticari anlamda tüm Akdeniz'e yayılmalarına olanak sağlamış, Akdeniz'deki pek
çok Fenike kolonisinin yanında Kartaca'nın da kurulmasına ve giderek gelişmesine yol
açmıştır.
Miken yayılması kara yönünde Teselya, Trakya ve Çanakkale Boğazı yoluyla Batı
Anadolu yönünde olmuştur. Bu ilerlemede ilk engel olan Troya, MÖ 1150 yılları dolaylarında
Miken birleşik ordusunca yıkılmıştır. Homeros'un İlyada destanında konu edilen Troya Savaşı
sırasında Miken savaşçıları Batı Anadolu yerleşimlerine akınlar düzenlemişlerdir. Bunun
sonucunda tüm Batı Anadolu yerleşimleri Troya'ya birlik göndererek destek olmuşlardır.
Mikenler

birbirinden

bağımsız

şehirlerde

(Mikenai,

Tryns,

Pylos,

Atina)

yaşamaktaydılar. Miken kralları, duvarlarında av ve savaş sahnelerinin betimlendiği, etrafı
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kalın surlarla çevrili saraylarda ikamet ederlerdi. Bu uygarlık 1200 civarında Doğu Akdeniz
dünyasında yaşanan kargaşa zamanında yıkılmıştır.

9.2.Eski Yunan Tarihinde Çağlar
9.2.1. Karanlık Çağ (MÖ 1200-800)
Miken uygarlığının yıkılışını takip eden yüzyıllarda yazı kullanılmadığından ve anıtsal
mimari ortadan kalktığından, bu dönem “Karanlık Çağ” olarak adlandırılmaktadır. Yine de, az
da olsa arkeolojik buluntular ve Karanlık Çağ boyunca söylenegelen ve nesilden nesile
aktarılan destanlar (Homeros’a atfedilen İlyada ve Odysseia) bu dönemle ilgili önemli bilgiler
sağlarlar.

9.2.2. Arkaik Çağ(MÖ 750-478)
MÖ 8. yüzyılın başlarından itibaren Yunanlar tekrar dış dünya ile ilişkiye girerek
Karanlık Çağ’dan çıktılar. Bu ilişkiler sonucunda Fenikelilerden alfabeyi, Mısırlılardan
heykelcilik ve anıtsal taş mimariyi aldılar ve diğer Doğu uygarlıklarından madencilik, tekstil
işlemeciliği, edebiyat, din alanlarında etkilendiler.
Doğu uygarlıklarının etkisiyle büyük bir sıçrama gerçekleştiren Yunanlar, polis adını
verdikleri şehir devletlerinde yaşamaktaydılar. Kent merkezi ve etrafındaki kırsaldan oluşan
her polisin bir meclisi (ekklesia), konseyi (boule) ve savaşçılardan [hoplit (ağır piyade)]
oluşan ordusu vardı.
Polislerin farklı rejimleri vardı: Bazı polislerde aristokrasi mevcut iken diğerlerinde
monarşi vardı. Arkaik Çağ’ın sonlarına doğru, bazı polislerde halkın da desteğini arkasına
alan fakat esasen paralı askerlerin desteğiyle iktidarı ele geçiren bazı şahıslar, diktatör olarak
ya da o dönemde kendilerine verilen adla tiran olarak idareyi ele almışlardır.
NOT: En meşhur tiran Atinalı Peisistratos ve oğlu Hippias idi. Anakara Yunanistan’da
Korinthoslu Periandros ve Kypselos, Sikyonlu Kleisthenes; Anadolu’da Miletoslu
Thrasyboulos, Samos’ta Polykrates meşhurdular.
Arkaik Çağ’da yaşanan diğer bir önemli gelişme de kolonizasyon hareketidir. Nüfus
artışına paralel olarak gelişen siyasal (aristokratlar arasındaki çekişmeler) ve ekonomik
krizlere (tarıma elverişli arazilerin azlığı) çözüm olarak Yunanlar 750-550 yılları arasında
artan nüfusun bir kısmını deniz aşırı bölgelere göndermiş ve bu süreç içerisinde çok sayıda
yeni polis (apoikia) kurulmuştur. Bu sürecin ilk yarısında daha çok Güney İtalya, Batı
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Sicilya’da, daha sonra Kuzey Ege, Boğazlar ve Marmara kıyılarında nihayet de Karadeniz
kıyılarında koloniler kurulmuştur. Kent medeniyetinin Akdeniz ve Karadeniz kıyı bölgelerine
yayılması, kolonizasyon hareketinin belki de en önemli sonucudur.
Not: Drakon ve Solon gibi kanun koyucular, Arkaik Çağ’da var olan sosyal ve ekonomik
krizleri çözmek için yasalar çıkarmışlardır.
Arkaik Çağ’ın hemen sonlarında, Kral Kserkses’in komutasındaki Pers ordusu,
Yunanistanı istila etti. Persler, Thermopylai’de Yunan savunma birliklerini yenilgiye
uğratarak, Orta Yunanistan’a girdiler ve Atina’yı ele geçirerek yaktılar. Yunanlar 479 yılında
Salamis Deniz Savaşı’nda, ertesi yıl 478’se Plataia kara savaşında ve Mykale’de Persleri
yenilgiye uğrattılar.
MÖ 6. yüzyılda Ionia’da Yunan düşünürler, modern bilimin, bilimsel düşüncenin
temellerini atmışlardır. Thales, Anaksimander, Anaksimenes, Ksenophanes gibi Yunan
filozoflar, Doğu’nun bilgi birikiminden faydalanarak polis dünyasında var olan özgür
düşüncenin etkisiyle evreni ve doğal olayları akıl ve gözlem yoluyla açıklamaya
çalışmışlardır.

9.2.3.Klasik Çağ(MÖ 478-323)
Pers-Yunan Savaşları’nın ardından Yunan dünyası en parlak çağını yaşamıştır. MÖ 5.
yüzyılda, Perslerin geri gelmesini engellemek ve Perslerden intikam almak amacıyla 478
yılında Atinalıların liderliğinde Attika Delos Birliği kurulmuştur. Başlarda Perslere karşı
etkili bir mücadele veren bu birlik, MÖ 5. yüzyılın ortasında Atina İmparatorluğu’na
dönüşmüştür.
Atina’nın aşırı derece güçlenmesi, Yunan dünyasının diğer süper gücü Sparta’yı
rahatsız etmiş ve bu nedenle Sparta ve Atina karşı karşıya gelmişlerdir. Bunun sonucunda
Peloponnesos Harbi 431 yılında patlak vermiş ve aralıklarla 404 yılına kadar sürmüştür. Her
iki güç, müttefiklerini de yanlarına alarak birbirleri ile Anakara Yunanistan’ında, Kuzey
Ege’de, Sicilya’da son olarak da Batı Anadolu ve Marmara kıyılarında mücadele etmiş ve
Spartalılar Perslerin maddi desteğiyle bu mücadeleden galip ayrılmışlardır.
Peloponnesos Harbi’ni takip eden yaklaşık yarım asırlık dönemde (404-362), Sparta,
Atina ve Thebai birbirleriyle sürekli mücadele etmiş ve birbirlerini zayıflatmışlardır.
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MÖ 359 yılında Makedonya tahtına çıkan Philippos, yaptığı reformlarla krallığını
güçlendirmiş ve 20 yıl gibi bir süre içinde Makedonya krallığını zayıf bir krallıktan süper bir
güce çevirmiştir. 338 yılında Kharoneia’da Atina ve Thebai ordusunu yenerek Yunan
dünyasının lideri olmuştur. Yunan dünyasında birliği sağlayan Philippos, Perslere karşı sefere
hazırlanırken 336 yılında bir suikast sonucu öldürülmüş ve yerine oğlu Büyük İskender
(Aleksandros) geçmiştir.
Babasının öldürülmesinden 2 yıl sonra, Pers seferine çıkan Büyük İskender, 334
yılında Granikos, 333 yılında Issos ve 331 yılında Gaugamela’da Pers ordularını yenilgiye
uğratarak Pers İmparatorluğu’nu fethetmiştir. Ardından Hindistan’a kadar ulaşan Büyük
İskender, ordusunun isyan ederek daha ileriye gitmeyi reddetmesiyle geri dönmek zorunda
kalmış ve 323 yılında Babil’de 32 yaşında ölmüştür.
Klasik dönem Yunan uygarlığının altın çağıdır. Ünlü tarihçiler Herodotos ve
Thukydides bu dönemde yaşamışlardır. Herodotos, Pers-Yunan Savaşları’nı; Thukydides de
Peloponnesos Savaşı’nı konu alan eserler kaleme almışlardır. Felsefe alanında MÖ 5.
yüzyılda yaşayan Sokrates ve talebesi Platon, doğa ve evren konuları üzerinde çalışan İonialı
düşünürlerden farklı olarak etik ve erdem konularını işlemişlerdir. MÖ 4. yüzyılda yaşayan
Aristoteles, hem doğa hem de etik ve erdem, siyaset konularında önemli eserler kaleme
almıştır.
Not: Aristoteles, Büyük İskender’e dersler vermiştir.

9.2.4.Hellenistik Çağ(MÖ 323-30)
Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla ortaya çıkan boşluğu genç yaşta
ölmesi nedeniyle dolduramamış, ölümünü takip eden yaklaşık elli yıl boyunca generalleri
birbirleriyle mücadele etmişlerdir. 280 yılına gelindiğinde Büyük İskender’in imparatorluğu,
batıda Makedonya; Mısır ve doğu Akdeniz’de Ptolemaioslar; Anadolu’dan Afganistan’a
uzanan topraklarda Seleukoslar arasında paylaşılmıştır. Seleukos Krallığı çok geniş topraklar
üzerinde kolay hâkimiyet kuramamış ve 280’lerden itibaren toprak kaybına uğramaya
başlamıştır. Seleukosların Anadolu’daki topraklarında Bergama, Bithynia, Kappadokia ve
Pontos krallıkları ortaya çıkmıştır.
3. yüzyılda en parlak çağlarını yaşayan bu Hellenistik krallıklar, MÖ 2. yüzyıldan
itibaren Roma tarafından fethedilmişlerdir.
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Hellenistik Çağ’da Yunan kültürü; Anadolu’nun iç kısımları, Mısır, Mezopotamya,
Suriye, İran ve Afganistan’a kadar yayılmış ve yerli kültürlerle etkileşim içine girmiştir.
Hellenistik dönemin en güzel sikkeleri Afganistan’daki Baktria krallığında basılmıştır. Ayrıca
Hellenistik dönemde kültürel ve bilimsel alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bergama ve
İskenderiye’de Antik dünyanın en büyük kütüphaneleri açılmış, İskenderiye’de kütüphanenin
de dâhil olduğu çok büyük bir araştırma merkezi kurulmuştur. Eratosthenes, çok az bir
yanılmayla dünyanın çapını ölçmüş; Arşimet, suyun kaldırma gücünü keşfetmiş; Samoslu
Aristarkhos, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ileri sürmüştür.

9.3.Roma Tarihi ve Uygarlığı
9.3.1.Krallık Dönemi
Söylencelere göre Roma, MÖ 753 yılında Romulus ve Remus tarafından kurulmuş ve
MÖ 510 yılına kadar bir dizi kral tarafından idare edilmiştir. Ancak arkeologlar, kentin bir
anda kurulmadığını, MÖ 8. yüzyıldan itibaren civardaki yerleşimlerin zamanla birleşerek
Roma kentinin bir süreç içerisinde ortaya çıktığını ortaya koymuştur. MÖ 6. yüzyılda
Etrüsklerin kuzeybatıda Venedik civarına, güneyde ise Campania’ya kadar uzanan topraklara
hâkim oldukları dönemde Roma da Etrüsk hâkimiyetine girerek Etrüsk krallar tarafından idare
edilmiş ve gerçek anlamda bir kent hâline gelmiştir.

9.3.2.Cumhuriyet Dönemi
9.3.2.1.Erken Cumhuriyet Dönemi(MÖ 509-287)
Geç kaynakların bildirdiğine göre, aristokratlar son kral Tarquinus Superbus’u tahttan
indirerek 509 yılında cumhuriyeti kurmuşlardır. Yeni rejimde kralın yönetme yetkisi yani
“imperium” bir yıllığına, halk meclisi tarafından seçilen iki consul’de idi. Her iki consul,
Senatonun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak hareket ederlerdi. Ancak bu sistemde
yönetim hakkı patrici adı verilen belli ailelerin tekelinde olduğundan, patrici olmayanlar yani
plebler haklarını aramak için 494-286 yılları arasında mücadele etmiş ve devlet yönetiminde
söz sahibi olma, patricilerin keyfi tutumlarına karşı hukuksal düzenlemeler gibi önemli
kazanımlar elde etmişlerdir. Bu kazanımların en başında, 12 Levha Kanunları gelir.
NOT: 12 Levha Kanunları sayesinde halk patricilerin kanunları keyfi yorumlamasından
kurtulmuştur.
Bu süre zarfında, Roma sürekli olarak kendi komşuları (Etrüskler, Sabinler, Aequi,
Volsci) ve Orta İtalya’da Samnitlerle, Güney İtalya’da Pyrrhus ile mücadele etmiş ve Erken
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cumhuriyetin sonlarında Po’nun güneyinde kalan bütün İtalya’nın en önemli gücü hâline
gelmiştir.

9.3.2.2.Orta Cumhuriyet Dönemi(MÖ 287-133)
Bu dönemde Roma ilk önce batı Akdeniz’in hâkimiyeti için Kartacalılarla; ardından
Doğu Akdeniz’in hâkimiyeti için Hellenistik krallıklardan Makedonya ve Seleukos
imparatorluklarıyla mücadele etmiş ve bu mücadelelerden galip ayrılarak, tüm Akdeniz
dünyasının tartışmasız en büyük gücü hâline gelmiştir.
Ne var ki, uzun süren savaşlar ve bu savaşlar sonucunda İtalya’ya akan ganimetler ve
köleler, Roma ve İtalya’daki toplumsal dokuyu tahrip etmiş ve ekonomik durumu, orta ve alt
tabakaların aleyhine bozmuştur. Bunun neticesinde ikinci yüzyılın ortalarından itibaren
sosyal, siyasal ve ekonomik problemler baş göstermiştir.

9.3.2.3.Geç Cumhuriyet Dönemi (MÖ 133-27)
İki aristokrat kardeş Tiberius ve Gaius Gracchus tribün olduklarında sosyal ve
ekonomik problemleri çözmek için girişimlerde bulunmuş fakat tutucu aristokratların tepkisi
ile karşılaşmış ve taraftarları ile birlikte öldürülmüşlerdir. Bu iki kardeşin öldürülmesi,
yaklaşık yüz yıl sürecek olan iç çalkantıların başlangıcıdır.
İç problemlerin yanında, MÖ 1. yüzyılın sonunda Kuzey Afrika’da Numida
Krallığı’nda yaşanan gelişmeler ve kuzeyden gelen Keltler Roma’yı sarsmıştır. Arka arkaya 6
defa consul seçilen Marius, askeri alanda yaptığı reformlarla toprak sahibi olmayan
Romalıları orduya alarak hem Numidia hem de Kelt tehlikesini bertaraf etmiştir. Ancak
toprak sahibi olmayan Romalılar (proletarii), devletten ziyade komutanlarına bağlı
kaldıklarından devlet otoritesi sarsılmış ve güçlü generaller çağı başlamıştır.
Bu dönemde Romalıların İtalyan müttefikleri vatandaşlık talebiyle isyan etmiş ve kanlı
bir iç savaş sonucunda yenilgiye uğramışlardır. Romalılar bu iç savaştan galip ayrıldıktan
sonra müttefiklere vatandaşlık vermiştir.
MÖ 89 yılında Mithridates Batı Anadolu’daki Roma Eyaleti Asia’ya saldırınca,
Senato Sulla’yı görevlendirmiş ancak Marius taraftarları halk meclisinde bu kararı
değiştirerek komutayı Sulla’dan alıp Marius’u atamışlardır. Bu nedenle Roma’da Marius ve
Sulla arasında yedi yıl süren bir iç savaş yaşanmış ve Sulla bu savaştan galip ayrılmış aynı
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sırada da Mithridates’i yenmiştir. Süreç sonunda 81 yılında diktatörlüğünü ilan eden Sulla,
birtakım reformlara giriştiyse de reformları istenen sonucu vermemiştir
70’ler ve 60’larda Sulla’nın taraftarlarından Pompeius ve Crassus öne çıkmışlardır.
Sulla’nın reformlarını ortadan kaldıran bu generallerden Crassus Spartacus köle isyanını
bastırmış, Pompeius da 70lerde İspanya’da Sertorius isimli Marius taraftarı valinin isyanını
bastırmış, 67 yılında olağanüstü yetkilerle donatılarak yaklaşık yüzyıldan beri Akdeniz
dünyasında önemli bir problem olan Korsanları bertaraf etmiştir. 66 yılında da Mithridates’e
karşı başarılı bir sefer düzenleyerek Roma topraklarını doğuda genişletmiş ve hazinesini tıka
basa doldurmuştur.
50’lerde ise Caesar, Galya’yı fethetmiş ve bunun sonucunda Akdeniz kent uygarlığı
Avrupa içlerine girmiştir. Caesar’ın başarılı olması, Pompeius ile optimates olarak
adlandırılan senatör grubunu yakınlaştırmış ve artan gerginliğin sonucunda bir iç savaş
yaşanmıştır. İç savaştan başarılı çıkan Caesar, soruna kökten bir çözüm bulmak için önemli
reformlarda bulunmuştur. Ancak tek adamlığını aleni bir şekilde göstermesi ve ömür boyu
diktatör olması üzerine Cassius ve Brutus liderliğinde bir grup senatör, 15 Mart 44 tarihinde
Caesar’ı öldürmüştür. Ancak, suikastçılar cumhuriyeti tesis etmede başarısız olmuşlardır.
Caesar’ın yardımcıları Marcus Antonius, Aemilius Lepidus ve Caesar’ın evlatlık edindiği
Caesar Octavianus bir araya gelerek bir üçlü yönetim (triumvirlik) oluşturarak imparatorluğu
kendi aralarında bölüştürmüş ve suikastçıları ortadan kaldırmışlardır. Ardından birbirleriyle
mücadeleye tutuşan Caesar taraftarları 30’larda birbirleriyle mücadeleye tutuşmuştur
Nihayetinde MÖ 31 yılında Octavianus Actium’da Antonius ve müttefiki Kleopatra’yı yenmiş
ve ertesi yıl Mısır’ı ilhak ederek bu mücadeleden galip çıkmış ve tüm Roma dünyasının tek
hâkimi olarak ortaya çıkmıştır.

9.3.3. İmparatorluk Dönemi
Octavianus, imparatorluk elitlerinin kendi liderliğini kabul etmeleri için tek adamlığını
alenen ilan etmemiş ve diktatörlük önerilerini reddetmiştir. Bu nedenle kendisine önerilen ilk
Kral Romulus adını kabul etmemiş yerine Senato’da en sözü geçen senatörlere verilen unvan
olan princeps (“birinci”) tercih etmiştir. Senato ayrıca 27 yılında Octavianus’a Augustus
(“saygın”, “kutsal”) unvanını; tek adamlığını perdeleyecek yetkileri parça parça aralıkla
vermiştir. Böylece Augustus, imparatorluğun temellerini atmış ve kendisine verilen yetkiler
daha sonra başa geçen imparatorlara bir bütün olarak verilmiştir.
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Augustus zamanında İspanya ve Balkanların fethi tamamlanmış ve imparatorluk
sınırları kuzeyde Ren ve Tuna ile belirlenmiştir. Augustus, MS 14 yılında öldüğünde, Roma
İmparatorluğu genel hatlarıyla dönüşümünü tamamlamıştı.

9.3.3.1. Iulius Claudius Hanedanı
Augustus’un ardından başa Tiberius (14-37), Caligula (37-41), Claudius (41-54), Nero
(54-68) geçmiştir. Bu hanedan döneminde, barış tesis edilerek imparatorluğun güvenliği
sağlanmış, İngiltere fethedilerek eyalet hâline getirilmiştir.

9.3.3.2.Flavius Hanedanı
Vespasianus (69-79) ve oğulları Titus (79-81) ve Domitianus (81-96) döneminde
Yahudilerin isyanı bastırılarak Kudüs yağmalanmış, Vesuv Yanardağı 79 yılında infilak
ederek Pompeii ve Herculaneum kentlerini yok etmiş ve Colesseum inşa edilmiştir.

9.3.3.3. Antoninus Hanedanı (MÖ 96-192)
Nerva (96-98), Traianus (98-117), Hadrianus (117-138) Antoninus Pius (138-161) ve
Marcus Aurelius (161-181) hâkimiyetinde imparatorluk en parlak çağını yaşamıştır. Traianus
döneminde Dacia (bugünkü Romanya) ve Mezopotamya fethedilmiş ve imparatorluk en geniş
sınırlarına ulaşmıştır. Hadrianus döneminde ise yayılmacı politikadan vazgeçilerek, sınırlar
korunmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Hadrianus, imparatorluğun her yerini sürekli gezmiş ve
kuzeyde İskoçya’da Hadrianus duvarı inşa edilmiştir.

9.3.3.4. Severus Hanedanı (MÖ 193-235)
Bir iç savaşın ardından Tuna lejyonlarının desteğiyle başa geçen Severus (193-211),
Afrika’nın Leptis Magna kentindendi. Severus esas gücün orduda olduğunu ve ordunun
memnun edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ölümünden sonra başa geçen oğlu Caracalla (211217), imparatorluk sınırları içinde yaşayan herkese vatandaşlık vermiştir. Hanedan 235
yılında son bulmuştur.

9.3.3.5. Yüzyıl Krizi
İç savaşlar, barbar istilaları, salgın hastalıklar; sosyal, siyasal ve ekonomik krizlere
neden olmuş, bu sebeple kentlerde nüfus azalmıştır. İnsanlar kırsal alanlara büyük çiftlik
sahiplerine sığınmak zorunda kalmışlardır. Bundan dolayı feodalizmin temelleri bu yüzyılda
atılmıştır.
Doğu’da köhnemiş Part Hanedanı yerine 224 yılında Sasani Hanedanı İran’da başa
geçmiş ve bu dinamik imparatorluk, Akhaemenidlerin idare ettiği topraklar (Mısır, Suriye
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Anadolu) üzerinde hak iddia etmiştir. Roma ve Sasaniler arasındaki mücadeleler yüzyıllar
boyunca sürmüş ve hatta Kur’an’da da bir sureye (Rum) adını vermiştir.
Bu dönemde batıda Britanya ve Galya’yı içinde barındıran Galya İmparatorluğu;
doğuda Mısır ve Suriye’yi içeren Palmira İmparatorluğu kurulmuş ve Roma İmparatorluğu
kısa bir süreliğine de olsa üçe bölünmüştür. İmparator Aurelianus (270-275), bu bölgeleri
tekrar fethederek imparatorluğu birleştirmiştir.

9.3.3.6.Tetrarşi Dönemi
MS. 384 yılında başa geçen Diocletianus (285-305), Roma İmparatorluğu’nu tek bir
kişinin idare edemeyeceğine kanaat getirmiş imparatorluğu dört imparator tarafından idare
edilen bölgelere ayırmıştır. Buna göre Batı’da ve Doğu’da birer Augustus ve yardımcıları
birer Caesar imparatorluğu idare edecekti. Her bir Augustus ve Caesar farklı bölgelerde
ikamet edecek ve böylece tehlikelere hemen müdahale edeceklerdi. Batı’da Milan, Trier,
Sirmium, Sardica, Thessalonike; Doğu’da ise Nicomedia ve Antiokheia imparatorların ikamet
merkezleri idi. Ancak bu sistem uzun süre devam etmemiş ve imparatorların çocukları da
babalarının görevlerini sürdürmek istediklerinden iç savaşlar yaşanmıştır.

9.3.3.7.Constantinus Dönemi
Constantinus (306-337), Batı’da Augustus olan babasının 306 yılında ölümü üzerine
orduları tarafından Augustus ilan edilmiş ve böylece Roma dünyasında uzun yıllar sürecek
olan iç savaşlar başlamıştır. Bu savaşlar esnasında, Roma yakınlarında Milvianus Köprüsü
Savaşı’nda rakibi Maksentius’u yenen Constantinus, Batı’da tek hâkim olarak ortaya
çıkmıştır. Doğu’da ise Licinius, diğer imparatoru bertaraf ederek Doğu’nun hâkimi olmuştur.
Constantinus ve Licinius bir süre birlikte imparatorluğu idare etmiş ve bazı reformlara
ortak imza atmışlardır. Sözgelimi her iki imparator ortaklaşa kaleme aldıkları Milano
Fermanı ile imparatorluk sınırları içinde yaşayan herkese ibadetlerini özgürce yerine
getirebileceklerini ilan etmişlerdir.
NOT: Bu ferman ile Hıristiyanlık serbest kalmıştır.
Ancak bu iki imparator da nihayetinde karşı karşıya gelmişlerdir. Constantinus 324
yılında ilk önce Edirne yakınlarında, daha sonra Üsküdar’da Licinius’u yenilgiye uğratarak
Roma İmparatorluğu’nun tek hâkimi olmuştur.
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Constantinus, dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Birincisi, iç savaşlar esnasında
Hristiyan dinini seçerek ilk Hıristiyan imparator olmuş ve Hıristiyanlığın Roma
İmparatorluğu’nda en önemli din hâline gelmesini sağlamıştır. İkincisi, Licinius’u yenmesinin
ardından eski Byzantion kentini yeniden inşa ederek Constantinopolis olarak adlandırmış ve
bir anlamda Bizans İmparatorluğu’nun temellerini atmıştır.

9.3.3.8.Constantinus Sonrası
Constantinus’un 336 yılında ölümünden sonra tekrar iç mücadeleler yaşanmış ve
hanedan değişiklikleri gerçekleşmiştir. İmparatorluk 396 yılında ikiye ayrılmış ve Batı Roma
İmparatorluğu 476 yılında “barbar” istilaları sonucunda yıkılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ege ve Eski Yunan uygarlıklarının, Helenistik Dönem ve Büyük İskender
İmparatorluğu’nun ve Roma İmparatorluğu’nun siyasi olayları, sosyal ve kültürel yapıları,
günümüze etkileri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Hellenistik Dönem aşağıdakilerden hangisinin askeri fetihleri sonucu

başlamıştır?
a)

Dareios

b)

Philippos

c)

Büyük Kyros

d)

Büyük İskender

e)

I. Seleukos

2)

Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik Dönem’de Anadolu’da var olan

krallıklardan değildir?
a)

Bergama

b)

Lydia

c)

Kappadokia

d)

Bithynia

e)

Pontus

3)

Arkaik Çağ’da yaşanan Yunan kolonileşmesinin sebepleri nelerdir?

4)

Hellenistik Çağ’da nasıl bir kültür ortaya çıkmıştır?

5)

Miken Uygarlığı ne zaman ve nerede kurulmuştur?

a)

MÖ 1600-1100 arasındaki dönemde Yunanistan’da kurulmuştur.

b)

MÖ 2500-1800 arasındaki dönemde İyonya’da kurulmuştur.

c)

MÖ 8. yüzyılda Atina’da kurulmuştur.

d)

MÖ 1100-950 arasındaki dönemde Troya’da kurulmuştur.

e)

MÖ 1300-850 arasındaki dönemde Yunanistan’da kurulmuştur.

6)

Roma sınırları içinde yaşayan herkese vatandaşlık hakkı hangi imparator

tarafından verilmiştir?
a)

Caracalla

b)

Augustus

c)

Constantinus

d)

Caligula

e)

Septimius Severus

7)

Milano Fermanı’nı hangi imparatorlar ilan etmiştir?

a)

Augustus-Tiberius

b)

Diocletianus-Constantius
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c)

Licinius – Diocletianus

d)

Traianus – Hadrianus

e)

Licinius – Constantinus

8)

İlk Hıristiyan Roma imparatoru kimdir?

a)

Constantinus

b)

Licinius

c)

Diocletianus

d)

Septimius Severus

e)

Aurelianus

9)

Romalıların Batı Akdeniz hâkimiyeti için mücadele ettiği güç aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

Ptolemaios Krallığı

b)

Kartaca

c)

Seleukos Krallığı

d)

Samnitler

e)

Makedonya Krallığı

I. Constantinopolis
II. Nicomedeia
III. Antiokheia
10)

Yukarıdakilerden hangisi Tetrarşi Dönemi imparatorluk ikamet merkezlerinden

değildir?
a)

Yalnız II

b)

Yalnız I

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

II ve III

CEVAPLAR: 1)D 2)B 5)A 6)A 7)E 8)A 9)B 10)B
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10.AMERİKA TARİHİ VE UYGARLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1

Amerika Uygarlıkları

10.1.1 Olmekler
10.1.2 Toltekler
10.1.3 Aztekler
10.1.3.1 Azteklerde Din
10.1.3.2 Azteklerin Yaşayışı
10.1.3.3 Azteklerin Tarihçesi
10.1.4 Mayalar
10.1.5 İnkalar
10.1.5.1 Yükselme ve Genişleme Dönemleri
10.1.5.2 Din
10.1.5.3 Mimari
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Başlıca Amerika uygarlıkları hangileridir ve nerelerde kurulmuşlardır?

2)

Amerikan uygarlıklarından günümüze ulaşan eserler ve yapılar nelerdir?

3)

Mayalarda ekonomik hayat nasıl sürdürülmüştür?

4)

Amerika kıtasının keşfi nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Amerika kıtasının keşfi
hakkında daha detaylı bilgi
edinebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Ameriaka uygarlıklarının
bilimsel gelişimini
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Amerika uygarlıklarının
yapmış oldukları heykel ve
eserleri daha detaylı
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Olmekler



Toltekler



Aztekler



Mayalar



İnka
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Giriş
Bu derste Amerika kıtasında kurulan medeniyetler ve onların uygarlıkları konusunda
bilgi verilecektir. Lütfen konunun sonunda verilen kaynaklardan da istifade etmeyi ihmal
etmeyiniz.
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10.1.Amerika Tarihi ve Uygarlıkları
10.1.1.Olmekler
Olmekler bölgede bilinen en eski uygarlıktır. Olmeklerin yaşadıkları bölge, Meksika
Körfezi kıyılarından büyük Okyanus’a ve Kosta Rika’nın güneyine uzanır. Olmeklerin etkisi
bütün Orta Amerika boyunca uzanır.
Bu uygarlığın özellikle sanat alanında gösterdiği ilerleme diğer uygarlıklar için bir
rehber olmuştur.

Olmekler MÖ 2300 yıllarında toprak kap imalatında uzmanlaşmışlardır.
MÖ 1800 ile MÖ 1500 yılları arasında iktidarlığını sağlamlaştıran kabile reisleri,
bugünkü Veracruz’un güneyinde Tenochtitlan (San Lorenzo) olarak bilinen şehri kurarak
burayı başkent yaptılar.
Olmekler; astronomi, sanat, matematik, ekonomi ve dindeki gelişmişlik seviyesi ile
kendisinden sonraki Maya, Misktek, Zapotek gibi uygarlıkları etkilemiştir.
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Olmekler başkente 65 km uzaklıktaki Tuşla dağından büyük taşlar getirerek devasa
boyutlarda insan başı heykelleri yapmışlardır.
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Baş heykellerinin vücudu yoktur. İlk defa 1862’de bir işçi tarafından bulunmuştur. 17
tanedir. En büyüğü 20 ton’dur. 3-5 m. boyundadır. Bu taşları yontarken sadece taş
kullanmışlardır.
Diğer Olmek heykelleri ise ilginçtir. Biri siyah biri beyaz ırka ait heykellerdir.
Günümüzden 3200 yıl önce pişmiş topraktan yapılma tabletler üzerinde örnekleri
görülür. Olmek yazısı piktogram ve ideogramlardan oluşur. 2002 yılında keşfedilen silindir
biçimli mühürler üzerine de bu yazı stilinin uygulandığı görülür.
Olmekler yazıyı Sümerlerden yaklaşık 400 yıl önce kullanmışlardır. 1990 yılında
Meksika’da bir yol çalışmasında bulunan bir taş tabletin bilinen en eski yazı olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu tabletteki yazılar çok farklı şekilde yazılmıştır. Yazılar, kimisi dört kez
tekrarlanan 62 sembolden oluşur.
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Olmek sanatında ana tema insan figürüdür ve bunların çoğu antropomorftur, yani
insan ile hayvan karışımıdır. 206 Olmek sanat eserinden 110’u bu şekildedir. Bunların bir
kısmı jaguar- insan betimlemeleridir.
Olmekler, bölgede yüzeye çıkan petrolü kullanarak, bundan kaplama asfalt, tutkal,
süsleme, heykelcilik ve daha birçok alanda faydalanmışlardır.
Olmekler yüksek yerde yaşamışlar ve nüfusları arttıkça terasları çoğaltmışlardır.
Olmekler ortaya çıktığında Mısır’da büyük Ramses ve Tutan Kamon hüküm
sürüyordu.
Olmek ilk kakaoyu keşfedenlerdir.

10.1.2.Toltekler
Toltekler, Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından birini oluşturan halktır.
Meksika’da, Aztek öncesi 3 kültürden biridir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Tolteklerin
günümüzden 3300 yıl kadar önce yaşadıkları bilinmektedir.
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Başkentleri

Mexico’dan

yaklaşık

80

km.

uzaklıkta

bulunan

Teotihuacan

yakınlarındaki Tula olarak bilinir. Bir Toltek efsanesine göre Tula adı aslında anavatanlarında
ki Akdağ’ın bulunduğu bir adaydı.

Tolteklerden sonra burada medeniyet kuran Aztekler terkedilmiş mükemmel Toltek
yapıları ya da kalıntıları ile karşılaştıklarında bu yapılara çeşitli yönlerden hayran kalmışlar ve
onları ulu bir toplum olarak nitelemişlerdir.
Mimarlık başta olmak üzere bilgelik, adalet ve hoşgörü konusundaki ileri düzeyleri
kendilerinden sonraki kuşakları öylesine etkilemiştir ki Aztek hükümdarları dâhil Meksika
topraklarındaki hemen hemen her hükümdar soyunu Tolteklere dayandırma çabasında
bulunmuştur.
Diğer bir varsayıma göre ise Toltekler yitik bir kıtadan Amerika’ya göç etmiş bir
halkın torunlarıdır. Bu tezi savunan Guenon’a göre Tula adı binlerce yıl önce batmış olan bir
kıtadaki orjinal İnisiyatik merkezin adıydı ve bu kıtadan göç etmiş olanlar diğer kıtalarda
kurdukları inisiyatik merkezlere, anavatandaki merkeze ithafen bu adı vermişlerdir.
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J. Churchward’a göre bu Mu kıtasıdır. Edgar Cayce’ye göre ise Amerika’ya bu yitik
kıtanın yanı sıra Atlantis’ten de göçler yapılmış olduğu düşüncesidir.
Aztek efsanelerine göre ise Amerika’ya göç ettikleri anavatanları Aztlan adı verilen
deniz aşırı bir ülkedir.
Tolteklerin yaşadığı topraklar olarak bu günkü Meksika’nın Tlaxcala, Hidalgo,
Mexsico, Morelos ve Puebla eyaletleri gösterilir.
Mayapan ve Matlazinca seramiklerinde hâln Toltek sembollerine rastlandığı belirtilir
ki Tolteklere ait bazı seramikler yaşadıkları bölgeden çok uzak olan Kosta Rika’da
keşfedilmiştir.

Kentleri
Tolteklerin başlıca kentleri Chicken Itza, Yucatan, Teotihuacan ve Tula’dır. Yukatan
ve Tula’daki kabartmalarda temsil edilen başlıca hayvan figürleri kurt, kartal ve bazen de
kaplandır.
181

Tula: Toltek başkenti olarak kabul edilen Tula’daki en çarpıcı eserlerden biri Atlant
denilen dev taş heykellerdir. Bunlar alçak bir piramit platformundan 5 m. aralıklarla duran,
muhtemelen vaktiyle bir tapınağın çatısını taşımakta olan, yani sütun görevi gören
heykellerdir.
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Bu heykeller 4 – 6 m. yüksekliğinde tüylü saç modeli olan ve mızrak taşıyan bu
heykeller kimilerine göre eski Amerika uygarlıklarında genel bir ilah olan ve bu kentte bazen
Toltek hükümdarlarıyla, bazen de sabah yıldızıyla özdeşleştirilip Quetzolcoatl’ı (tüylü yılan)
temsil eder.
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Bu ad Toltekler ve Azteklerde, sakallı yılan anlamına gelir. Buradaki sütunlardan
bazılarına ve mimari örnek ve damgalara, Yucatan’daki Chicken Itza bölgesinde de rastlanır.
Tula kentinin kalıntılarının büyük kısmı hâlâ keşfedilmemiş hâlde toprak altında durmaktadır.

Chicken İtza: Bu kentteki kalıntıların kısmen Toltekler kısmen de Mayalara ait
olduğu savunulmaktadır. Bu kentteki en dikkat çekici bina Kale denilen yerdeki Piramidel
tapınaktır. Dokuz katlı ve dört tarafından yükselen bir piramit olup, daha eski bir piramidin
üzerine inşaa edilmiştir.
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Bu piramitte yılın günleri ve ayları, basamakların ve terasların sayısıyla temsil
edilmektedir. Dört yöne yönelik olarak yapılmış olan merdivenlerin ilk ve son bahar gün
dönümleriyle ilgili bir rol oynadığı da bilinmektedir.
Güneşin açısıyla oluşan gölgeler merdivenin alt ve üst kısımlarında başı ve kuyruğu
olan ilah tüylü yılanın yeniden canlanışını ve yükselişini simgelemektedir.
Bölgedeki diğer kalıntılar bir gözlem evi ve birkaç mezarın bulunduğu bir piramittir.
52 heykelin bulunduğu diğer piramidin, Maya – Toltek takvimindeki 52 zamanı temsil ettiği
savunulmaktadır. Kentin 14.yy’da bilinmeyen bir nedenle terk edildiği sanılmaktadır. Ayrıca
Teotihuacan ve Yucatan adlı kentleri de vardır.

10.1.3.Aztekler
İspanyollar’ın gelmesinden önce, Meksika’da büyük bir medeniyet geliştiren
Kızılderili bir kavimdir.
İspanyol denizcisi Cortez, 1519 yılında Mexico Vadisi’ne geldiği zaman, burada
muazzam bir şehir gördü. Büyük tapınaklarla, beyaz saraylarla bezenmiş olan bu şehir,
Aztekler’in başkenti Tenochtitlan’dı. Şehrin mimarisi de, büyüklüğü de Aztekler’in çok ileri
bir medeniyet düzeyine ulaşmış olduklarını gösteriyordu.
Gerçekten, Aztekler Kuzey Amerika Kızılderilileri arasında her alanda en büyük
ilerlemeleri kaydeden bir kavimdi. Toprakları bugünkü Guatemala’dan başlayarak, kuzeye
doğru uzanıyor, Meksika’nın güney kesimindeki toprakların bir kısmını kaplıyordu. Aztekler
ilk kez bu bölgeye yayıldıkları zaman, Toltekler, Mayalar, Zapotekler gibi kavimlerin
kültürlerini aldılar. 1325 yılında başkent Tenochtitlan kurulduğu vakit, şenrin nüfusu birkaç
bin kişiyi geçmiyordu. 1519 yılında ise şehrin nüfusu yüz bini bulmuştu. Bu iki yüz yıla yakın
süre İçinde, Aztek medeniyeti günden güne gelişmişti.
Aztek toplumunun başlıca bölümleri kabile, klan, aile idi. Her klan, bir temsilci
seçerek, kabile kuruluna gönderirdi. Kabile başkanını ise kurul seçerdi. Başkan kabilenin dış
işlerini düzenler, seçilen ikinci bir başkan da iç işlerle uğraşırdı. Bu düzen ilk bakışta
demokratik olmakla birlikte, kabile başkanları genellikle güçlü ailelerden seçilirdi. Rahiplerin
de kabile işlerinde büyük rolü olurdu.
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Ayrıca, bütün toplumu kapsayan yaygın yasalar da vardı. Bu yasalar yurttaşları, hattâ
tutsakları haksızlıklardan korurdu. Cinayetler ya da başka suçlar büyük bir şiddetle
cezalandırılırdı.

10.1.3.1 Azteklerde Din
Aztekler tabiatın türlü güçlerini temsil eden çeşitli tanrılara taparlardı. Yapılan türlü
türlü dînî törenlerin en büyük özelliklerinden biri, insanların kurban edilmesiydi. Hayat
insanoğlunun sahip olduğu şeylerin en değerlisi olduğundan, Aztekler tanrılara lâyık en
değerli armağanın insan hayatı olduğuna inanıyorlardı.
Aztek Devleti büyüyüp geliştikçe, kurban edilen insanların sayısı da artıyordu.
Tenochtitlan’daki büyük tapmağın açılış töreninde, tanrılara tam 20.000 tutsak kurban
edilmiştir. Kurban törenleri sırasında, rahipler sırayla tutsakların karnını yarar, yüreklerini
çıkarırlardı. Aztekler, kimi vakit kurbanların etini de yerlerdi. Böyle yapmakla, kurban edilen
insandaki erdemlerin kendilerine geçeceğine inanırlardı. Aztek savaşçıları, bu dini inanç
yüzünden, savaşta düşmanlarını öldürmekten çok tutsak etmeye çalışırlardı. İspanyollara
yenik düşmelerinin başlıca nedenlerinden biri de budur.

10.1.3.2 Azteklerin Yaşayışı
Azteklerin çoğu çiftçilikle uğraşırdı. El işleriyle, ticaretle uğraşanları da vardı.
Azteklerde seramik işçiliği ile mücevhercilik çok gelişmişti. Mimarlık ve heykeltıraşlık da
Azteklerin büyük başarı gösterdikleri sanat dallarıdır. Aztekler, ayrıca Mayalardan
öğrendikleri bilgilere dayanarak, çok doğru sonuçlar veren bir güneş takvimi de
geliştirmişlerdi.
Aztekler’in bir tür hiyeroglif sayılabilecek bir yazıları vardı. Rakamları anlatmaya
yarayan

işaretler

de

kullanıyorlar,

bu

sayede

tarihi

olayları,

bayram

günlerini

kaydedebiliyorlardı. Aztekler tıp alanında da son derece ileriydiler.

10.1.3.3. Azteklerin Tarihçesi
Aztеklеr, çоk küçük bir tорluluktu. Anсаk Mеkѕikа’dа 1000 yıldır büyük güç sahibi
оlаn ve hüküm süren Tоltеk’lеrin tорrаklаrınа ѕаhiр оlаrаk dаhа dа güçlеniр büуümеуе
bаşlаdılаr. Tоltеklеr tеknоlоji оlаrаk Aztеklеrdеn çоk çok ilеridеуdilеr. Kеndilеrinе göre ѕu
ve уоl ѕiѕtеmlеri, tаkvimlеri, saatleri vе tарınаklаrı vаrdı. Tapınakları рirаmit şеklindеуdi. O
yıllarda Tоltеklеr tорrаğı işlеmiş vе tarım ürünlеri gеliştirmişlеrdi. Aztekler bu gеlişmеlеri
örnеk аlıр benimsemişlerdir. Kеndi ülkеlеrinin gеlişimlеrini bu teknolojileri bеnimѕеmеуе
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bоrçlulаrdır. Başkentlerini iѕе şuan Mеkѕikо şеhrinin bulunduğu çеvrеdе kurmuşlardır. Bu
başkent bir аdаnın tam оrtаѕındауdı ve köprüler ile karalara bağlanıyordu. Adаnın içerisine
çоk güzel bir уеrlеşim уеri kurmuşlardı. Düz sokaklar, tаştаn yapılmış еvlеr vе birçоk tарınаk
bulunmаktауdı.

Aynı

zamanda

berbercilik,

dоktоrсuluk

vе

есzасılık

Aztеklеrdе

bulunmаktауdı.
Tоltеklеrin hеr şеуini bеnimѕеmеlеrinе rаğmеn, dinlеrini bеnimѕеmеуiр çоk fаrklı bir
din уарılаrınа ѕаhiрtilеr. Aztekler inаndıklаrı tаnrılаrı için her yıl binlеrсе inѕаnın yüreklerini
ve iç organlarını deşerek tanrılarına ѕunаrlаrdı. Öуlе ki bir tapınak kurulurkеn tаm уirmi bin
еѕir toplu оlаrаk kurbаn еdilmişti. Bu şekilde tanrılarının şеfkаtlеri vе mеrhаmеti üѕtlеrindе
оlасаklаrını düşünürlеrdi.
O уıllаrdа büуük sömürgeler уараn İѕраnуоllаr Aztеk İmраrаtоrluğu hakkında birçоk
şеу duуmuştur. Duydukları bilgiler karşısında hауrеt vе mеrаk içerisinde kаlmışlаrdır.
İѕраnуоllаr içеriѕindе bulunаn Kortez аdındаki ѕömürgесi, еğеr Aztek şеhrini, ѕаhiр оlduğu
аѕkеri güçlerle ele geçirirse, ün vе şöhrеt sahibi olacağını düşünmüş ve hep bunu hауаl
еtmiştir. Kortez İspanya’da hukuk еğitimi almıştır. Anсаk aldığı bu hukuk еğitimini bir türlü
bеnimѕеmеmiş vе sonunda hukuk üzerine ilеrlеdiği уоldаn vаzgеçmiştir. Hukuktаn vаzgеçеn
Kоrtеz, Hispayola (Kübа)’уа gеlmiştir. Burаdа kıѕа bir ѕürе içеriѕindе çiftlik sahibi olmuştur.
Adanın уönеtimindе gidеrеk görev аlmауа bаşlаmıştır. Kоrtеz’in аklındа hер Aztеk
İmраrаtоrluğu’nu ele geçirme fikri уаtmаktауdı. Bunun için Kübа уönеtimindеn уаrdım
istemiştir. Küba уönеtimi zaten Aztеklеri ѕеvmеуеn bir уönеtimdi. Bunun da etkisiyle
Kоrtеz’in iѕtеğini kаbul etti. Bu kаbul kаrşıѕındа Kortez büуük bir sevinç уаşаdı. Kоrtеz otuz
bеş уаşındауkеn, еmrindе 700 аѕkеr, vе 20 küsur süvari vardı. Hepsinin de еllеrindе gеlişmiş
аѕkеri silahlar ve zırhlı üѕtlеri vаrdı. Bu аѕkеrlеr tüfеklеrе ѕаhiрti vе tорlаrı mevcuttu.
Kоrtеz, Aztek şehrine gеldiğindе, Azteklere kendini dost оlаrаk tаnıttı. Bаşkа bir
ülkеуе sefere gidеrkеn şehirlerini mеrаk ettiğini vе bu уüzdеn buraya gеldiğini ѕöуlеdi. Bu
ѕеbерlе o sıralar Aztek imраrаtоru olan Mоntеzumа, Kortez’i kаbul etti vе onu İѕраnуа еlçiѕi
оlаrаk görmеуе bаşlаdı. Kоrtеz şеhrе girdiği zaman şehrin düzenine ve уарıtlаrınа büуük bir
hayranlık duуmауа başlamıştı. Çоk düzеnli уарılаr ve hауrаnlık bırаkасаk рirаmitlеr
mevcuttu. Vе Kоrtеz bu mаnzаrа kаrşıѕındа büуülеnmişti, içindеn hiçbir уеr bu kаdаr güzеl
olamaz hеrhаldе diye geçirmeye bаşlаmıştı. Bu hауrаnlıktаn kıѕа ѕürе içеriѕindе kurtuluр
şеhri nаѕıl еlе geçirebiliriz diye planlar уарmауа bаşlаdı.
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Aztek hаlkı, İѕраnуоllаrın şеhrе girmesine büyük tepki göѕtеrmişlеrdi. Birçоk ѕеfеr
kаrşı çıkışlаr уарıр Mоntеzumа’уа kаrşı gеlmişlеrdir. Anсаk Mоntеzumа İѕраnуоllаrdаn çоk
kоrkuуоrdu. Onlаrın ѕilаhlı güçlеrindеn vе tеknоlоjilеrindеn hаbеrdаrdı ve bu уüzdеn onları
iуi karşılayıp ѕоrun оluşmаѕını istemiyordu. İspanyolları bir tарınаktа ağırladı ve hürmette
hiçbir kuѕur işlеmеdi. Onlаrа аltın vе mücevher hеdiуеlеr verdi.
Birkаç gün ѕоnrа Kоrtеz bir аrа уаnınа gеlеn Montezuma’yı еѕir аlıр kıѕа bir ѕürе
içerisinde dе оnu öldürdü. Hаlk büуük bir şоk yaşadı. Kortez ise hаlkın уаşаmış olduğu
şаşkınlığı fırѕаt bilip аѕkеrlеriуlе şеhri yakıp уıkmауа bаşlаdı. Bu beklenmedik saldırı
karşısında Aztеk askerlerinin büyük bir çоğunluğu kаtlеdildi. O ѕırаlаrdа Mоntеzumа уеrinе
bаşkа birisi bаşа geçti. Ancak Kоrtеz onu da öldürünce hаlk büуük bir umutѕuzluğа gömüldü.
Artık hеrkеѕ hiçbir şeyin еѕkiѕi gibi оlmауасаğını biliр Kortez’e tеѕlim оldulаr.
Kоrtеz böуlеѕinе güzel bir şеhri еlе geçirdiği için büуük bir üne ѕаhiр оldu vе bu
ѕеfеrlе kalmayıp Kаlifоrniуа’уа уürümеуе başladı. Orауı dа işgаl еtmе fikri vаrdı аklındа.
Ancak bu sefer iѕtеdiği оlmаdı. İşgal gеrçеklеşmеdi. Bu bаşаrıѕızlık ününü büуük bir şekilde
etkiledi ve ayağını kауdırmаk iѕtеуеnlеrin çalışmaları ilе birliktе tamamen hаlk tаrаfındаn
unutuldu. İѕраnуа’dа 1547 уılındа öldü.

10.2.1.Mayalar
Orta Amerika’da yaşamış, önemli uygarlık kurmuş bir kavimdir.
Mayalar

ilk

şehirlerini

Yukatan

Yarımadası’na

kurmuşlardı.

Honduras’ta,

Guatemala’da da şehirleri vardı. Zamanla ormanlar ilerleyerek bu şehirleri gizledi. Mayalar
savaşçı bir millettiler. Din adamlarının hükmü altında yaşarlar, toplu olarak büyük yapılarda
otururlardı. VI. yüzyılda, sebebi bilinmeyen bir göç başladı. Bu şehirlerin halkı her şeyi
olduğu gibi bırakarak Yukatan’ın kuzeyine göç ettiler. VIII-XII. yüzyıl arasında, iki bölge
arasında bir birleşme görüldü. Maya uygarlığı, en parlak devrini bu çağda yaşadı. Ondan
sonra yavaş yavaş kayboldular. Orta Amerika yerlilerinin kökünü meydana getiren Maya
kalıntıları, bugün üç bölgeye ayrılıyor: Namlar, Kişiler, Pokomanlar Guatemala’da; Çontallar,
Çendallar, Mayalar Yukatan’da; Aztekler de Tamaulipas’ta.

Maya Uygarlığı
Mayalar, uygarlıkta çok ileri bir dereceye ulaşmışlardı. Kendilerine göre bir toplum
düzenleri vardı. "Popol" dedikleri yüksek yapılarda toplu hâlde yaşarlardı. Astronomide son
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derece ileri gitmişlerdi. Büyük ehram biçiminde rasathaneleri, tapınakları vardı. Maya takvimi
yılı 18 ay olarak kabul ediyordu. Ayların hepsi aynı uzunlukta olmamakla beraber çoğu yirmi
gündü. Her günün ayrı bir adı vardı. Maya medeniyeti MÖ I. yüzyılda başlamıştı. Mayaların
en ulu tanrıları Kulcan’dır. Kuştüylü, kendi üstüne kıvrılmış top hâlinde bir yılan biçiminde
temsil edilirdi. Hem Maya (yaratma gücü), hem savaş tanrısıydı. Mayalar, esirlerin kalbini
çıkararak Kulcan’a kurban ederlerdi.
Maya dili, Orta Amerika yerlileri arasında bugün bile bir dereceye kadar yaşamaktadır.
Orta Amerika dillerinin en önemlisidir. Birçok diyelekleri vardır. Maya yazısı, bir çeşit
hiyerogliftir, üzerine bu yazının kazıldığı birçok anıt, yazma eser kalmıştır. Ancak, yazıda, yer
kazanmak için yaptıkları kısaltmalar, metinlerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Ayların,
yirmi günün adları kesin olarak çözülmüştür.
Bugün Orta ve Güney Amerika’nın kuzey ve orta bölgelerinde, Maya uygarlığından
kalma epey sanat eserine rastlanıyor. O kadar savaşçı olan bu millet pek de sağlam temellere
dayanmayan sanat eserlerini çağımıza kadar sürdürebilmiştir. Bu eserlerin çoğu, toplumu
ilgilendiren tapınaklar gibi anıtlardır. Ev ve kişi hayatını belirtecek plastik sanat eserine
rastlanamamıştır. Maya sanatında, bütün ilkel toplumlarda olduğu gibi, din konuları başta
gelir. Tanrı figürlerine bol bol yer verilmiştir. Bu sanatın ikinci özelliği, resimle heykelin
kaynaştırılmış olmasıdır. Büyük yapılarda, tapınaklarda taştan yontulan alçak kabartmaların,
ağaçtan yontulan tanrıların, cinlerin üzeri alçıyla kaplanır, sonra boyanırdı.

10.2.2.İnkalar
İnka medeniyeti, Güney Amerika’nın batı kıyısındaki And Dağları bölgesindeki
Cuzcoşehri civarında, efsanevi kralları ve ilk Sapa Incaolan Manco Capac’ın 11. yüzyılda
Cuzco Krallığı’nı kurmasıyla başlamıştır. Manco Capac’ın soyunun egemenliğinde Krallık
bölgedeki diğer Andlı topluluklar gibi büyümeye devam etmiş ve 1438 yılında Pachacutec
liderliğindeki İnkalar sınırlarını genişleterek diğer Andlı toplulukları egemenlikleri altına
almaya başlamışlardır. Böylece, Pachacutec Amerika kıtasında Kolomb öncesi varolan en
büyük imparatorluk olan İnka İmparatorluğu’nu kurmuştur.
1532 yılında, iki kardeş Huascarve Atahualpa arasındaki iç çekişmeler sonrasında,
Francisco Pizarro önderliğindeki İspanyol işgalciler İnka bölgesini ele geçirmişlerdir. Bunu
takip eden yıllarda İspanyollar tüm And bölgesindeki tek hâkim güç konumuna
gelmişlerdir.1542 yılında Peru Valiliği’nin kurulmasına dek isyan eden İnkaları bastırmayı
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bilen İspanyollar, 1572 yılındaki Vilcabamba’daki son İnkaların direnişinin de yıkılması ile
İnka medeniyetini bitirmiş oldular. Tüm bu olanlara rağmen İnkaların bazı kültürel
gelenekleri, özellikle Quechuasve Aymara halkları arasında olmak üzere günümüze kadar
gelmiştir.
İnkalar önceleri, Cuzco yukarılarındaki And Dağları’ndaki savaşçı kabilelerdiler. MS
1000 yıllarında İnka kabilesi komşu kabileleri egemenliği altına alıp Cuzco Vadisi’ne doğru
inmeye başladı. Böylece bu avantajlı yeri kullanarak etraflarındaki bölgeleri işgal ederek
genişlemelerini sürdürdüler. 1500’lü yıllara gelindiğinde, İnkalar, eski Amerika’daki en geniş
ve en zengin imparatorluk olmuşlardı. İnkalar başkentleri Cuzco’dan 2500 mil dışına
nerdeyse tüm Batı Amerika kıyılarına ve And Dağları’na yayılmışlardı. Bu bölge çok değişik
iklim ve doğa koşullarını içermekteydi. Öyleki, hükmettikleri And Dağları’nın batı kıyısında
çöl ve vadiler yer alırken, yine bu dağlarının kuzey doğu kesimlerinde ise tropikal bir yağmur
ormanı iklimi hâkimdi.
İnkalar, şehirlerini ve kalelerini çoğunlukla And Dağları’nın yüksek kesimlerdeki dik
ve sarp yamaçlara inşa etmişlerdi. İnka şehirlerinin mimarisi hâlâ bilim adamlarını
şaşırtmaktadır. Şehirlerdeki taş merdivenler tüm şehri ve taş evleri ve taş dini binaları geçerek
şehirlerin en yüksek noktalarına kadar ulaşmaktadırlar. Bu yapılardaki devasa taş bloklar o
kadar hassas ve düzgün bir şekilde birbirlerine birleştirilmiştirki aradan binlerce sene
geçmesine rağmen bugün bile aralarına bir jilet dahi sokmak olası değildir. İnka evlerinin
mimarisinde duvarlarda taş kullanılmış ve çatıları da otla yapılmıştır.
İnka toplumu çok sıkı bir hiyerarşik düzen içindeydi. Birçok değişik toplum
kademeleri vardı ve bu kademelerin en üstünde Sapa (Başrahip ve yönetici) ve ordu
kumandanı bulunuyordu. Tüm aile bireyleri Sapa’nın danışmanları idi, hatta kadınların bile
İnka hiyerarşik düzeninde otoriteleri vardı. Bunların altında tapınaklardaki rahipler, mimarlar
ve ordu komutanları geliyorlardı. En alttaki iki sınıf ise zanaatkârlar, ordudaki subaylar,
çiftçiler ve çobanlardı. Vergilerini altın olarak ödemek durumundaydılar ve bu vergiler
yüksek sınıflara dağıtılmaktaydı.
İnkalar korkusuz birer savaşçı olmalarının yanı sıra çok vahşi bir cezalandırma
sistemine sahiptiler. Eğer bir kişi hırsızlık yapar, Sapa’nın eşiyle ya da bir Güneş Bakiresi ile
bir ilişki içerisine girerse uçurumdan atılır, elleri kesilir, gözleri oyulur ya da açlıktan
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ölünceye kadar asılırdı. Dolayısıyla cezaların çoğunun ölümle cezalandırıldığı bir toplumda
hapishaneler gereksizdi.
İnka ören yerlerinde yapılan kazılarda, İnka kraliyet ailesine ait kişilerin mumyalaşmış
cesetleri bulunmuştur. And Dağları’nın yüksek tepelerindeki buzların içinde kalarak
günümüze kadar ulaşmışlardır.
İnkalar’ın 40.000 nüfuslu bir orduları vardı. Francisco Pizarro komutasındaki İspanyol
ordusu ise sadece 180 kişiden oluşuyordu. 180 kişilik bir ordunun 40.000 kişilik bir orduyu
yenmesinin temel nedenleri büyük bir olasılıkla şöyledir:
1.

İnka ordusunun büyük bir bölümü, İspanyol istilacılar tarafından getirilmiş

olan çiçek hastalığı dolayısıyla ölmüştü.
2.

İspanyol istilacılar İnka yönetimindeki diğer kabileleri onlara karşı yanlarında

savaşmaları için ikna etmişlerdi.
3.

İnka savaşçılarının silahları kabile savaşları için kullanışlı olmakla birlikte

İspanyol ordusundaki silahların gücüyle karşılaştırılamayak kadar güçsüzdüler.

10.1.5.1. Yükselme ve Genişleme Dönemleri
İnkalar genişlemeye 12. yüzyılda Cuzco bölgesindeki bir kabile olarak başladılar.
Manco Capac liderliğinde küçük bir şehir olan Cuzco’yu (Keçuva dilinde Kusko-Türkçe
Kusko okunur) kurdular.
1438 yılında, adının anlamı yer sallayan olan Sapa Inca (Ulu önder)Pachacuti
komutasında yayılmaya ve genişlemeye başladılar. Pachacuti, Cuzco Krallığı’nı yeniden
organize ederek bir imparatorluğa çevirdi. İnkalar imparatorluklarına kendi dillerinde Dört
çeyreğin ülkesi anlamına gelen Tahuantinsuyu demekteydiler. İmparatorluk, merkezi bir
hükümeti olan ve her birinin başında bir İnka bulunan ve adları Chinchasuyu(Kuzeybatı),
Antisuyu(Kuzeydoğu), Contisuyu(Güneybatı) ve Collasuyu(Güneydoğu) olan dört federatif
eyaletten oluşmaktaydı. Pachacuti, aynı zamanda Machu Picchu’nun da imarını yaptıran kişi
olarak bilinmektedir.

10.1.5.2. Din
İnkaların tapındıkları tanrılardan oluşan çok tanrılı bir dinleri vardı. Yaratıcı
konumunda bir tanrı ve onun yarattığı birçok başka tanrı vardı. Bu tanrılardan bir kısmı:
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Viracocha- Yaratıcı Tanrı



İnti- Güneş Tanrısı



Mama Quilla- Ay Ana, Ay Tanrıçası



İlyapa- Hava Durumu Tanrısı (İklim Tanrısı)

İnkalar altının güneşten gelen bir çeşit şekerleme olduğunu düşünürlerdi. Altın ancak
çeşitli kutular, mücevherler gibi törensel eşyalar ya da süslü mezar taşları veya tapınaklar
yapmak amacıyla kullanıldığında bir değere sahipti. İnka altınlarının neredeyse tamamına
yakını İmparatorluk Pizarro tarafından ele geçirildiğinde alındı ve eritildi.
Dini kutlamaların ritüellerin büyük bir çoğunluğu tarımdaki ekim ve hasat gibi
dönemler ile ya da hastalıkların iyileştirilmesi ile ilişkiliydi. İnkalar başta Güneş Tanrısı İnti
olmak üzere tanrılara hayvan hatta insan kurban etmekteydiler. İnkaların Capacocha dedikleri
bu kutsal törenler depremler, savaşlar ya da imparator ölümleri gibi büyük toplumsal
olaylardan sonra yapılırdı.
Dini törenleri yöneten rahiplerin yanında Hıristiyanlıktaki rahibelere benzeyen
mamacunalar bulunmaktaydı. Mamacunalar manastırlarda yaşarlardı. İplik eğirmeyi,
dokuma yapmayı, kraliyet kıyafetleri dikmeyi ve kutsal ekmek pişirmeyi öğrenirlerdi.

10.1.5.3. Mimari
İnka mimarisi üç temel kavram üzerine kurulmuştur: Hassaslık, kullanışlılık ve
sadelik. İnka mimarisinin temel anlayış prensibi "Az çoktur!" olmuştur.
İnka mimarisindeki en baskın biçim basit ancak zarif ve mükemmel bir şekilde
kullanılmış olan "ikizkenar yamuk" şeklidir. İkizkenar yamuk biçimindeki kapılar, pencereler
ve duvarlardaki nişler her tipteki İnka yapısında görülmektedir. Kullanışlılığın etkilenmediği
her yerde bu yamuklardan mümkün olduğunca bol bir şekilde kullanmışlardır.
İnka inşaatçılarının kullanışlılığı geri plana attıkları tek yer akan suyla alakalı mimari
eserlerde olmuştur. Suyun, ağızlarından şırıltıyla ve köpürerek döküldüğü oluklar, bazen
oyma süslerle bezenmiş taşlar ile süslenmiş bazen de hiç gerekli olmadığı hâlde komplike taş
kanallar ile bir sonraki çeşmeye ya da banyolara bağlanmışlardır. Bazen de bir çeşmeden bir
diğer çeşmeye gereksiz ancak hoş ve güzel bir dekorasyon verilmek amacıyla şelaleler ve
süslemeler yapılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Amerika kıtasında bulunan Olmakler, Toltekler, Mayalar, İnkalar ve Aztekler
hakkında bilgi verilmiş ve bu uygarlıklardan arkeolojik kazılar sonucu günümüze ulaşan
yapılar ve eserler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Büyük kafa heykelleri yapan Amerikan uygarlığı hangisidir?

2)

Maya para birimi nedir? Ekonomik özellikleri nelerdir?

3)

Aztek sanatı hakkında bilgi veriniz.
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11.ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1

Kavimler Göçü

13.2

Hıristiyanlığın Yayılması

13.3

Roma'nın Çöküşü

13.4

Yeni Roma'nın Kuruluşu - İstanbul

13.5

Feodalite

13.6

Orta Çağ'ın Sonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)

Feodal düzen hakkında bilgi veriniz?
Magna Carta nerede imzalanmıştır ve içeriğinde ne bulunur?
Hristiyanlığın yayılma süreci nasıl gerçekleşmiştir?
Kavimler Göçü’nün Avrupa kıtası ile alakalı sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Orta Çağ Avrupa’sının
siyasal yapısını daha detaylı
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Magna Carta sözleşmesinin
sonuçlarını inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Kavimler Göçü’nün
Avrupa’da oluşturduğu
siyasal bunalımı
anlayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar








Kavimler Göçü
Hıristiyanlığın yayılması
Nova Roma
Konstantinopolis
Feodalizm
Orta Çağ
Magna Carta
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Giriş
Bu bölümde Orta Çağ Avrupa’sında yaşanan (Kavimler Göçü, Hıristiyalığın
yayılması, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü, Doğu Roma’nın kuruluşu, Feodal sistem ve Orta
Çağ’ın sonu) başlıca gelişmeler uygarlık tarihine etkileri bakımından sebep-sonuç ilişkisi
içerisinde değerlendirilecektir.

201

11.1. Kavimler Göçü
Orta Asya'daki Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Hunların
batı istikametinde Karadeniz’in kuzeyine gelmeleri, bu bölgede bir göç hareketini
başlatmıştır. (375) Hunların bu hareketiyle bölgede tutunamayan kavimler de bulundukları bu
bölgeden batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç dalgasına da “Kavimler Göçü”
adı verilmiştir. Hunların hareketiyle beraber Kuzey Karadeniz’de bulunan, Ön Bulgarlar,
Slavlar ve Alanlar, Gotları, Saksonları, Vandalları ve Frankları sıkıştırarak göçe zorlamıştır.
Kavimler Göçü’nün sonuçları Avrupa'nın siyasi, iktisadi ve sosyal hayatını temelden
etkilemiştir. Akdeniz havzasına hâkim olan Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye
ayrılmıştır. (395) Kuzeyli kavimlerin akınları sonucunda Roma İmparatorluğu'na bağlı
şehirler istilalara uğramıştır. Batı Roma, daha önce Romalı olmayanları barbar olarak
nitelendirirken bu 'barbar' akınları sonucunda 476 yılında yıkılmış, Doğu Roma İmparatorluğu
(Bizans) ise hüküm sürmeye devam etmiştir.
Avrupa'nın etnik yapısında değişmeler meydana gelmesi Kavimler Göçü’nün önemli
bir diğer sonucudur. Bugün İngilizler, Anglo-Sakson olarak, Orta ve Güney Almanya
bölgesinden göç eden insanların, Britanya'ya göç etmeleri sonucu şekillenerek ortaya
çıkmıştır. Yine İber Yarımadası’ndaki Portekiz ve İspanyolların da ataları arasında Güney
Fransa'dan gelenler vardır. Vizigotlar bugünün Fransa ve Almanya'sının temelleri olan Frank
Krallığı’nı kurmuşlardır.
Orta Avrupa'da göç sonrasında Balamir'in önderliğinde Avrupa Hun Devleti
kurulmuştur. Bu devletin en önemli hükümdarı Atilla olmuştur. Atilla'nın Batı Roma, Doğu
Roma ve Galya'ya üç sefer düzenlemesi ve bu bölgeleri savaş meydanında yenip Margos,
Antonius Barış Anlaşmaları ile vergiye bağlaması da Kavimler Göçü sonrası Avrupa'nın
düzeninde önemli etkileri olmuştur. Atilla'nın ölümünden sonra Hunlar, Macaristan ovasına
yerleşerek Macar boyunun oluşmasını sağlamışlardır.
Kavimler Göçü sonunda İlk Çağ sona ermiştir. Büyük şehirlere ve merkezi otoriteye
dayalı imparatorluklar sona ermiştir. Yerlerine küçük şehir devletleri - Almanya'da yaklaşık
800 prenslik kuruldu- ile orta ölçekli krallıklar kurulmuştur. Merkezi otoritenin boşluğu
feodal sistemi doğurmuştur. Toprağa dayalı kapalı ekonomik faaliyetli feodalite de, baskıcı ve
eleştiriye kapalı düşünce sisteminin yani Skolâstik düşüncenin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
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11.2 Hristiyanlığın Yayılması
Kavimler Göçü’nün bir önemli sonucu Avrupa'da Hıristiyanlığın yayılmasıdır.
Hıristiyanlığın İsa'dan sonra Havarileri tarafından yayıldığı dönemde Roma İmparatorluğu 2.
ve 3. yüzyıllarda bu yeni dine hoş bakmamıştır. Çünkü Roma İmparatorluğu'nda adaletsizlik,
kölelik, zulüm ve sosyal çarpıklıklar ile devletin üst sınıflarının refahı, kudreti halkta ciddi
rahatsızlıklar yaratıyor idi. Yeni dinin halkın bir anlamda umudu olarak hızla kabul edilmesi
devlet

idarecileri

tarafından

hoş

karşılanmadı.

İmparator

Diocletianus

zamanında

Hıristiyanlığa savaş açılmıştır. Sonraki dönemde Pagan olan Büyük Konstantin, Hıristiyanlığı
kabul etmiş ve İznik'te bir Konsül (325) toplayarak İncil'i dört kitap hâline getirmiştir(Matta,
Markos, Luka ve Yuhanna). Bu tarihten itibaren devlet, Hıristiyanlığı yücelten bir konumu
tercih etmiştir. Hatta bu defa Pagan olanların zorla Hıristiyan olması yönünde bir devlet
politikası oluşmuştur.
Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu yıkılma sürecine girerken, Roma topraklarına
giren barbar kavimler (Germen) Hıristiyanlık ile tanışmış ve bu dini benimsemeye
başlamışlardır. Daha önce Roma devlet sınırları dışına çıkmayan din böylece Avrupa'nın diğer
milletleri ve toprakları üzerinde dolaşmaya başlamış ve süratle yayılmıştır.
Batı ve Doğu Roma ayrımı Hıristiyanlığı da etkilemiş, Konstantin'in Bziyantium'un
üstüne kurduğu Konstantinopolis (İstanbul), Ortodoks kilisesinin merkezi, Roma'da bulunan
Vatikan da Katolik kilisesinin merkezi olmuştur. Böylece Hıristiyanlık’taki ilk büyük mezhep
ayrımı, Ortodoksluk ve Katoliklik ortaya çıkmıştır.

11.3. Roma'nın Çöküşü
Akdeniz'e tamamen hâkim olan Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, bu coğrafyadaki
değişikliklerin ifadesinde kullanılır. 5. yüzyılın başında Roma'nın sınırları batıda İspanya ve
Britanya’ya, doğuda Anadolu ve Suriye'ye, güneyde kuzey Afrika'ya uzanmakta idi. Ancak
yüzyılın sonuna doğru Kavimler Göçü ile birlikte özellikle Fransa, Orta Avrupa ve İspanya
toprakları barbarların eline geçmiştir. Bu akınların yanında Roma'da ahlaksızlığın,
Hıristiyanlık öğretisi ile halkın bazı kesimlerinin ayaklanmalarının, devlet içerisindeki büyük
ailelerin iktidar mücadelesi ile birbirlerine girmesinin sonucu olarak yıkım süreci başladı.
Önce ikiye ayrılan imparatorlukta, hükümdarlıkta ailelerin varlığı son buldu ve silahlı
güce sahip komutanlar ülkenin birçok bölgesinde idareyi ele aldı. İtalya önce Vizigotlar
tarafından istilaya uğradı (411) Sonra Galya ve İspanya'yı yağmalayan Vandallar, kuzey
Afrika üzerinden İtalya'ya çıkarak Roma'yı işgal etti. (444) İtalya'ya giren Avrupa Hun
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Devleti’nin ordularını Vatikan vergi vermeyi teklif ederek durdurdu. İtalya'daki bu
karışıklıklardan sonra Vizigotlar, son Batı Roma İmparatoru Romulus Augustus'u tahtından
indirdi ve Vizigotlar İtalya Krallığı’nı ilan etti. Bu krallık da kısa süre içerisinde yıkıma
sürüklendi ve İtalya'da şehir devletleri ortaya çıktı. Vatikan'da kilise Orta Çağ boyunca zaman
zaman siyasi otoritenin üstüne çıkarak güçlendi. İtalya'nın parçalanan siyasi birliği 19. yüzyıla
kadar sürdü.

11.4. Yeni Roma'nın Kuruluşu – İstanbul
İstanbul'un tarihini ele aldığımız zaman efsanevi bir rivayet ile karşılaşmaktayız. MÖ
680'li yıllarda Yunan boylarından Megaralıların, komutan Byton önderliğinde İstanbul'daki
tarihi yarımadaya gelerek (bugünkü Fatih ilçesi) şehri bu noktada kurarlar. Lakin yarımadanın
güzelliğine karşı boğazın diğer yakasında daha elverişsiz konumda da bir yerleşim yeri
görürler. Burası bugünkü Kadıköy olan Khalkedion'dur. Buraya rivayetlerde 'Körler Şehri'
denilmektedir. Sebebi de karşı kıyıdaki Sarayburnu'nun güzelliğine rağmen şehri orada
kurduklarından ötürüdür. Byton'dan adını Byzantion olarak alan şehir, milattan sonra 1.
yüzyılda Roma hâkimiyetine geçti. Roma İmparatorluğu ilk başlarda bu şehrin iskânı için
fazla yatırımlar yapmadı. I. Konstantin döneminde Roma'nın başkenti ilan edildi ve Nova
Roma (Yeni Roma) ismini aldı.
Nova Roma adını almasından sonra şehir hızla başkent olarak imar edildi. Konstantin,
şu an Sultan Ahmet Meydanı olan mevkide 100.000 kişilik bir hipodrom yaptırdı. Üsküdar ve
Kadıköy'e yeni iskeleler yapıldı. 360'ta Aya Sofya açıldı. Ancak iki defa yıkılan Ayasofya,
cami olmadan önceki son hâline I. Jüstinyen zamanında yapılan üçüncü Aya Sofya ile ulaştı.
Şehrin su ihtiyacı için Taksim Meydanı ile Saraçhane arasına su kemerleri yapıldı. (Taksim
yani bölüşmek kelimesi oradan meydana ismini vermiştir.) İskân çalışmalarına rağmen Nova
Roma adı benimsenmedi ve Konstantin'in ölümünden sonra ona olan şükranlık hissini
temsilen Konstantinopolis, yani Konstantin'in şehri adını aldı. Şehirde saraylar, su kemerleri,
köprüler, yer altı yolları, direkli caddeler, üzeri açık ya da kapalı sarnıçlar yapılarak
Konstantin' den sonra da şehrin imarına devam edildi.
Konstantinopolis adının dışında ayrıca bugünkü isim olan İstanbul'a yakın bir isim
daha kullanılması şehir tarihi için dikkate değerdir. Bu da Latince es tin bol kelimesidir.
Kent'e doğru yahut kent'e giden anlamını taşıyan isimden İstanbul'a dönüştüğü iddiaları da
vardır.
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11.5. Feodalite
Feodalizm, (Derebeylik) Orta Çağ döneminde Avrupa'da görülen sosyal, siyasal ve
iktisadi yapıdır. Avrupa haricinde de dünyanın bazı bölgelerinde bazı zamanlarda görülmüş
olsa da Avrupa'daki uygulamalarda karakteristik özellikler taşımaktadır. Feodal sistemin en
önemli özelliği, ekonominin kapalı olup bölgeler arası ticaret yerine kendi kendine yeterlilik
esasına dayalı olmasıdır. Siyasi olarak vurgulanması gereken nokta ise merkeziyetçi idarenin
bulunmaması ve yerel idarenin güçlenerek bağımsızlığını kazanmasıdır. Sosyal olarak ele
alınacak husus ise, toprağa dayalı sınıflı toplumdur.
Roma İmparatorluğu’nun dağılmasıyla ortaya çıkan feodalitenin ilk belirtileri henüz
bu devlet hayatta iken atılmıştır. Toprak sahibi özgür vatandaşların çiftliklerinde kölelerin
çalıştırılması ile elde edilen üretime karşın devlet, savaş gelirlerinin çokluğu sayesinde ilk
başlarda yüksek vergi almamaktadır. Ancak zamanla fetihlerin durması ile hem hazinenin
savaş gelirlerinden yoksunlaşması hem de üretimde kölelerin bakım maliyetinin toprak
sahiplerince kısılmaya çalışılmak istenmesi sonucu, köleler kısmi özgürleştirildi. Bu
özgürleştirme şöyle idi; köleler kendi geçimlerini sağlayacak ve çiftlik sahiplerine ürün
verebilecek kadar toprakları kira olarak alıyordu. Bunun şartı olarak da toprağın ekimini asla
ihmal etmeyip toprağı terk etmemesi gerekiyordu. Bu yöntem ile feodal düzendeki en alt sınıf
olan serf sınıfının temelleri atılmış oluyordu. Zamanla pazara yönelik üretim durdu, o şehrin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim başladı.
İlerleyen dönemde barbar istilaları başlayınca feodal toplumun ön koşulları
hazırlanmış oldu. Zayıfın güçlüden korunma talep ettiği ve bunun için de onun himayesine
girdiği bir durum olarak Feodal Toplum terimleşti. Savaşçılara sahip, topraklara hâkim lordlar
ile lordların koruduğu topraklarda çalışan köylüler olarak iki ana sınıf oluştu. Lordlar savaşçı
diğer küçük beylere 'Fief' adı verilen topraklar verdi. İslamiyet’teki“İkta” sistemine benzeyen
bu fiefler ile asker yetiştirildi.
Feodal düzende toplumun en geniş ve en düşük sosyal grubu çiftçi köylüler
oluşturuyordu. Diğer sınıfların geçimleri de bu sınıfın emeğine bağlıydı. Soylu sınıfı,
'malikâne' denilen büyük çiftliklere sahiptiler. Buralarda kendilerinin aileleri ile kaldığı evleri,
askerlerinin oturdukları binalar, serflerin yaşadıkları kulübeler ve tarım arazileri
bulunmaktaydı. Lordların birden fazla malikânesi bulunabilirdi ve krallar, lordların
malikânelerine göre vergi ve savaş zamanı asker vermelerini isterdi. Malikâneler de özgür
köylü ve serflerin çalıştığı malikâneler ile tamamı serflerden oluşan malikâneler olarak ikiye
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ayrılırdı. Serf, köle olmamakla beraber seyahat özgürlüğü bulunmayan, eşya gibi alınıp
satılabilen, çalışma zorunluluğu bulunan sınıftı.
İlerleyen - tarihçilerin Geç Orta Çağ olarak adlandırdıkları- dönemde malikânelerde
temel iki değişiklik oldu. İlki, özel mülkiyetin tekrar canlanması ile başladı. Teknolojinin
gelişmesi ile kiracı sayıları arttı ama tarıma açılan toprak alanlarında bir değişiklik olmadığı
için kiracılardan emek azaldı. Bu defa yeni tarlalar üretime açılınca kişisel mülkler arttı,
angaryalar azaldı. Birden fazla ailenin bir araya gelerek bir lordun çiftliğinde çalışması
durumu, tek aile birliğine dönüştü. Ailelerin çalıştıkları toprak ve üzerindeki mülkiyet hakkı
ise aileler tarafından sahiplenilmeye başlandı. İkinci değişiklik ise serfin yerine getirmesi
gereken hizmetlerin para olarak ödenebilmesi oldu. Bunun en temel nedeni Haçlı Seferleri
sonrası ticaretin canlanması ve şehirlerin yükselmesi ile oldu. Kiracılardan farklı olarak
toprağı zorunlu ihtiyaçları doğrusunda eken ve kısıtlı hakları olan serfler sınıf atlamaya
başladı.
Haçlı Seferlerinden sonra aristokrat sınıfın da etkisi ile lordlar şehirleşmeler için adım
attılar ve şehir kuruculuğunu üstlenen lordlar oldu. Serfleri şehirlere yerleştirerek buralardaki
işlerde çalışmaları karşılığında barınma, gıda vs. temel ihtiyaçları karşıladılar. 13. yüzyıldan
sonra Avrupa'yı kasıp kavuran Veba Salgını, feodal yapıyı da etkiledi. Ciddi rakamlarda
ölümlerin görülmesi, emek gücüne olan ihtiyacı yükseltti. Serflerin emeğinin değer kazanması
ise onların ekonomide kıpırdanmalarını sağladı. Serfler şehirlerde daha fazla ücret temin
edebilecekleri işlerde çalıştılar. Toprak mahsullerine ilgi azaldı. İşlenmiş ürünlere, lüks
mallara ilgi arttı. Bunun neticesinde Doğu’da toprak ağalığına denk gelen Batı’daki lordlar,
çiftliklerini hayvancılığa dönüştürdü, dönüştüremeyenler ise satarak şehirlere yerleşti.

11.6. Orta Çağ'ın Sonu
Orta Çağ Avrupa'sına hâkim olan skolâstik düşünce, kilise merkezli bir görüş olmakla
beraber, eleştiriye, sorgulamaya kapalı, katı ve kesin kuralları olan bir anlayıştı. Ayrıca dinin
sorgulamaya kapalı dogmatik görüşlerinin araştırmaya ve okumaya kapalı olması, okuma
yazma öğretilmeden insanlara, kilise tarafından dini emirlerde bulunulması bu dönemin en
önemli özellikleri arasındadır. Bu yol ile kilise, istediği yönde aldığı kararı Tanrı buyruğu
imiş gibi insanlara dayatıyordu.
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Bunlara bağlı olarak kilisenin en zengin kurum olmasına şaşırmamak gerekir. Feodal
düzen ile insanların sınıflara ayrıldığı ve ayrıcalıklı azınlığın idare ettiği Orta Çağ'ın son
bulmasında birkaç önemli hadise vardır.
Birinci hadise, İngiltere'de kral ile diğer sınıfların imzaladığı Magna Carta
Sözleşmesi'dir. İngiltere Kralı Yurtsuz John, burjuva, soylu ve köylüden yeni vergiler almaya
kalkınca toplumun huzursuzluğu artmış ve Magna Carta Sözleşmesi imzalanmıştır. Magna
Carta'nın 39. maddesine göre; özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına
göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek,
mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek
veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır. İngiltere'de kralın yetkileri
kısıtlanırken Fransa'da merkezi otorite güçlendi ve Frank Krallığı'ndan Fransa Krallığı’na
dönüşen aşamalar gerçekleşti. Almanya'da ise ilk defa tüm prenslikleri bir otorite altında
toplamayı başaran Kral Friedrick oldu. (Büyük Friedrick). Onun gerçekleştirdiği tek merkezli
Alman devletine I. Reich denildi. İtalya çok parçalı yapısını sürdürdü. Şehir devletleri ortaya
çıktı. Roma'nın dışında Floransa, Pinza, Milano, Torino önemli İtalyan kent devletleri olarak
belirdi.
Orta Çağ'ın sonunu yaklaştıran vaka ise Haçlı Seferleri'dir. Fransa'da ortaya çıkan
Cluny tarikatının çalışmaları sonucu, Papa, görünürde dini ama arka planında siyasi ve
ekonomik nedenleri olan bir sefer düzenlenmesinde organize eden kurum olmaya karar verdi.
Hıristiyanlığın doğduğu topraklar olan Orta Doğu, Kudüs, Filistin Antakya, Müslümanların
elinden alınmalı, tekrar Hıristiyanların eline geçmeliydi. İslamiyet'in yayılışı durdurulmalı ve
Anadolu'da zor durumda kalan Bizans'a yardım edilmeli, Ortodoks kilisesine edilen bu yardım
ile Katolik kilisesi de manevi bir üstünlük kurabilmeliydi. Bu dini nedenlerin arkasında bir de
siyasi ve ekonomik nedenler olduğunu vurgulamıştık. Doğuda İpek ve Baharat yollarının son
duraklarının olması, toprakların tarıma çok elverişli olması ve yılda birden fazla ürün alınan
tarlaların bulunması, Avrupa'ya sevkiyat yapılan noktaların İslam dünyasının elinde olması,
daha çok zenginlik elde etmek isteyen lordlar ile kendi derebeyliklerini kurmak isteyen
şövalyelerin iştahını kabartıyordu. Katılımın fazla olduğu seferlerden sadece birinci sefer
sonunda hedeflenen topraklara ulaşan Haçlılar, diğer seferlerde amaçlarına ulaşamadılar. Bu
arada gönüllü katılımlar olması için halkın büyük kısmına dini telkinler ile ordu
oluşturulmuştu ve seferlerin başarısızlığa ulaşması da kiliseye olan güveni azalttı. Soyluların
İslam dünyasıyla tanışıp kendilerine aktarıldığı gibi bir canilik ile, zulüm ile karşılaşmamaları,
burada bulunan klasik eserleri batıya götürmeleri ise kilisenin otoritesini biraz daha zayıflattı.
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Dördüncü Haçlı Seferi'nin de İslam dünyasına yönelmeyip doğrudan İstanbul'u yağmalayan
bir akına dönüşmesi, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki düşmanlığı arttırdı.
Orta Çağ'ı sonlandıran olay hakkında ise iki ayrı olayı son nokta olarak nitelendirenler
vardır. Birincisi genel kanının dışında, yaygın olmayan görüş, matbaanın Avrupa'da
kullanılmaya başlanmasıdır. Talas Savaşı ile Çinlilerden ve Uygurlardan matbaayı öğrenen
Araplar, Haçlı Seferleri sırasında matbaayı Hıristiyanlara öğrettiler. Almanya'da matbaanın
kurulması ile daha önce elle çoğaltma olduğu için son derece yetersiz olan kitap basımı birden
gelişti. Dahası İncil'in basılması kilisenin, cahil insanlar üzerindeki etkisini sarsan, yok eden
bir gelişme oldu.
Yaygınlaşmış olan ikinci görüş ise İstanbul'un Fethi'dir. Söğüt ve Domaniç’te kurulan
Osmanlı Beyliği, kısa zamanda büyük bir devlet hâlini almış, Balkanlarda ve Anadolu'da
fetihler yapmıştı. Devletin yedinci sultanı olan II. Mehmet, tahta geçtikten sonra süratle
İstanbul'un fethi hazırlıklarına girişti. Daha önce Avarlar, Bulgarlar ve Araplar tarafından
kuşatılan İstanbul, Bizans İmparatorluğu’nun son toprak parçası idi. II. Mehmet, topçu
ustalarına döktürdüğü devasa boyutlardaki Şahi topu ile büyük bir donanma hazırladı.
Kuşatmaya karşı Bizans da Haliç'in ağzına demir zincir çekti ve Papalıktan yardım istedi.
Yardıma Venedik'ten dört gemi gelebildi. Kuşatma yaklaşık iki ay sürdükten sonra nihayet 29
Mayıs 1453'te son buldu ve İstanbul fethedildi. II. Mehmet, Fatih unvanını aldı. Osmanlı
Devleti İstanbul'a hâkim olarak, İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) İstanbul
ile ilgili hadisi gerçekleşti. Ortodoks kilisesi siyasi güç olmaktan çıkarak Osmanlı Devleti'nin
himayesinde ruhani faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Bu olay ile derebeylerin
malikânelerinin de yıkılabileceği, merkezi otoriteyi dinlemeyen küçük prensliklerin ve toprak
ağalarının hizaya getirilebileceği görüldü. Çünkü o zamana kadar topçuluk teknolojisi ile
büyük surların yıkılması mümkün olmuyordu. Böylece birçok derebeyliğine son verildi,
Avrupa'da merkezi krallar güç kazandı.
Ayrıca İstanbul'un fethinden sonra şehri terk eden bilim insanları ve aydınlar, İtalya'ya
iltica etti. İtalya, İstanbul'dan gelen aydın ve entelektüeller ile kısa zamanda kültür merkezi
hâlini alacak, birçok orijinal eser burada farklı dillere çevrilecektir. Orta Çağ'ın surlarından
sonra Skolâstik düşünce de yıkılarak yerini aydınlanmacı düşünceye bırakmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Çağ Avrupa’sında yaşanan Kavimler Göçü, Hristiyanlığın yayılması, İstanbul’un
Türkler tarafından fethedilmesi ve Doğu Roma’nın kurulması ve feodalite gibi başlıca
gelişmeler anlatılmış ve uygarlık tarihine etkileri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Kavimler Göçü’nü başlatan Hunların önderi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Atilla
b)
Mete
c)
Balamir
d)
Bumin
e)
Kültigin
2)
Konstantin, Hıristiyanlığın kabulünden sonra aşağıdaki şehirlerden hangisinde
Konsül toplayarak İncil'i dörde indirmiştir?
a)
İznik
b)
İstanbul
c)
Roma
d)
Piacenza
e)
Vatikan
3)
Kavimler Göçü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Derebeylikler ortaya çıkmıştır.
b)
Roma Devleti güçlenmiştir.
c)
Barbarlar arasında Hıristiyanlık yayılmıştır.
d)
Avrupa'da Hun Devleti kurulmuştur.
e)
Avrupa'nın etnik haritası şekillenmiştir.
4)
Kavimler Göçü'nün sonuçları arasında etnik unsur ile ilgili olmayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Anglo-Saksonlar İngiltere'yi kurmuştur.
b)
Vizigotların kurduğu Frank Krallığı Fransa ve Almanya'nın temellerini
atmıştır.
c)
Avrupa Hun Devleti, yıkıldıktan sonra Macarları oluşturmuştur.
d)
Konstantinopolis ve Roma arasında Kilise ayrımı olmuştur.
e)
Alanlar ve Vandallar, İspanya'nın temellerini atmıştır.
5)
Feodal düzen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Lordlar, geniş çiftliklere sahiptir.
b)
Toprağın kirasını ödeyerek çalışan Fief sınıfı vardır.
c)
Serfler özgür köylülerdir.
d)
Kapalı ekonomi esasına göre işlemiştir.
e)
Orta Çağ Avrupası'nda hakim olan ekonomi modelidir.
6)
Aşağıdakilerden hangisi Nova Roma hakkındaki bilgilerle örtüşmez?
a)
Roma Devleti'ne yeni bir başkent olarak tasarlanmıştır.
b)
Şehre en çok katkıyı Konstantin yapmıştır.
c)
Kentin ilk kurucuları Friglerdir.
b)
Hipodrom ve imparatorluk sarayı bulunmaktadır.
a)
Ayasofya çeşitli sebeplerden dolayı üç defa yapılmıştır.
7)
Magna Carta'yı imza eden taraflar aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir?
a)
İngiliz kralı - toplumun bütün sınıfları
b)
İngiliz kralı - lordlar
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c)
İngiliz kralı - burjuva
d)
İngiliz kralı - köylüler ve işçiler
e)
İngiliz kralı - askerler ve ruhban
8)
Orta Çağ'a son veren olay umumiyetle İstanbul'un fethi olarak kabul edilir.
Ancak bazı tarihçiler bu olay yerine başka bir husus kabul etmektedir. Aşağıdaki şıklardan
hangisinde sözü edilen olay yer almaktadır?
a)
Matbaa'nın Avrupa'da kullanılmaya başlanması
b)
Reformun başlaması
c)
Fransız İhtilali
d)
ABD İhtilali
e)
Roma'nın yıkılması
CEVAPLAR:1)C 2)A 3)B 4)D 5)C 6)C 7)A 8 )A
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12.DOĞU ROMA-BİZANS TARİHİ VE UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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12.7.1 Bizans'ta Devlet Yönetimi
12.7.2 Bizans Sanatı
12.7.3 İmparator
12.7.4 Hukuk
12.7.5 Ordu
12.7.6 Bilim
12.7.7 Tarihçilik
12.7.8 Edebiyat
12.7.9 Eğitim
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Ekonomi
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Konstantinapolis

12.7.13

Bizans Adı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
2)

Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünün nedenleri nelerdir?
Bizans sanat ve mimarisi hakkında bilgi veriniz?

3)

İstanbul şehri, Bizans döneminde kullanılan adıyla Konstantinopolis’in

1)

kuruluşu hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bizans İmparatorluğu’nun
günümüze yansımalarını
daha detaylı kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Haçlı Seferleri’nin İslam
dünyasına zararlarını
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

İstanbul’un Fethi’nin dünya
açısından sonuçlarını daha
iyi kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar





Doğu Roma- Bizans
Konstantinopolis
Haçlı Seferleri
Fatih Sultan Mehmed
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Giriş
Bu bölümde Bizans tarihi ve uygarlığı anlatılacak, kültürel yapısı, ticari ve iktisadi
faaliyetleri uygarlık tarihi bakımından incelenerek Bizans İmparatorluğu’nun uygarlık tarihi
açısından önemine ve uygarlığa katkılarına değinilecektir.
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12. Doğu Roma-Bizans Tarihi ve Uygarlığı
Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun İS 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye
ayrılmasıyla ortaya çıktı. Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda Germen
kabilelerince yıkıldı. Merkezi Konstantinopolis (bugün İstanbul) olan ve Doğu Roma
İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise, bin yılı aşkın bir süre varlığını sürdürdü.
Bizans’ın ortaya çıkışı, Roma İmparatoru Constantinus’un başkenti Roma’dan bugünkü
İstanbul’a taşımasıyla da yakından ilişkilidir.
Roma İmparatoru I. Constantinus, İS 330’da imparatorluğun başkentini eski Yunan
kenti Byzantion’a (Bizans) taşıdı ve yeni başkente, “Constantinus'un kenti" kenti anlamına
gelen Konstantinopolis (Constantinopolis) adını verdi. Constantinus, Roma'dan senatörler ve
yüksek memurlar getirterek Konstantinopolis’te yeni bir yönetim oluşturdu ve kenti bayındır
hâl getirdi. Roma çoktanrılı olmasına karşın, Konstantinopolis’i bir Hıristiyan kenti yaptı ve
kendisi de bu dini benimsedi.
Bizans’ın yöneticileri kendilerini Roma İmparatorluğu'nun gerçek mirasçıları olarak
kabul ettiler. Öte yandan Roma’yla ilişkilerini sürdürdüler. Roma İmparatorluğu'nun batı
kesimi küçük devletlere ayrılıp parçalanırken, Bizans İmparatorluğu bütünlüğünü korumayı
başardı. Batıdan bağımsız olarak Doğu Akdeniz'de egemen olan Bizans İmparatorluğu, Yunan
ve Roma uygarlıklarının son merkezi oldu.

12.1. İmparatorluğun Kuruluşu (610’dan Öncesi)
Roma İmparatoru Julianus döneminde (361-363) putperestlik yeniden canlandırılmak
istendi ve Hıristiyanların etkinlikleri yasaklandı. Julianus'un ölümünden sonra Hıristiyanlık
yeniden güç kazandı. 4. yüzyıldan başlayarak Roma toprakları barbar akınlarına uğradı. I.
Theodosius (379-395), Roma'yı ve Konstantinopolis'i ele geçirmek isteyen Vizigotları
Balkanlarda yendi ve onların Tuna Irmağı’nın güneyine doğru ilerlemelerini engelledi.
Hıristiyanlığı benimseyen Theodosius, Batı Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı
kesimlerini yöneten son imparator oldu. 395’te I. Theodosius öldü ve Roma İmparatorluğu
ikiye bölündü.
Batı Roma İmparatorluğu topraklarına saldıran Vizigotlar, 410'da Roma'yı ele
geçirdiler. Öbür barbar kavimlerden Vandallar Kuzey Afrika'yı, İspanya'yı ve İtalya'yı
yağmaladılar. Barbar akınlarını arkası kesilmedi ve 5. yüzyıl sonlarında Germen kavimleri
Batı Roma İmparatorluğu'na son verdiler. Bizans İmparatorluğu ise bu saldırılara karşı koydu.
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Balkanlarda Slavları, doğuda da Sasanileri yenilgiye uğrattı. Bizans İmparatorlu I. İustinianos
(527-565), uzun süren iktidarı döneminde Kuzey Afrika, İtalya ve Doğu İspanya'yı yeniden
ele geçirdi. Sasani kralıyla barış yaparak doğu sınırlarını güvence altına aldı. Ne var ki ülke
içindeki siyasal ve dinsel anlaşmazlıkların önüne geçemedi. Bu anlaşmazlıklar, 532'de bir
halk ayaklanmasına dönüştü. Nika Ayaklanması adıyla bilinen bu ayaklanma, komutan
Belisarios tarafından başkentteki Hipodrom'da (bugünkü Sultanahmet Meydanı) bastırıldı ve
30 bin kişi öldürüldü. Böylece ülke içinde istikrarı sağlayan Jüstinyen çeşitli alanlarda
reformlara girişti. Onun en kalıcı reformlarından biri, Roma hukuku konusundaki derleme
oldu. Bir komisyonun uzun çalışmalar sonunda oluşturduğu bu derleme, Corpus luris Civilis
("Medeni Hukuk Yasaları") adıyla bilinir ve çağdaş Avrupa hukukunun gelişmesine de temel
oluşturmuştur.

12.2. Müslüman Akınları ve Dinsel Uyuşmazlıklar (610-867)
Bizans İmparatorluğu 7. - 8. yüzyıllarda doğuda Müslüman ve Pers ordularının
saldırısına uğrarken, batıda Slavların tehdidi altında kaldı. 610'da, Bizans tahtını ele geçiren
Herakleios (Herakleius), Perslerin saldırılarını durdurdu ve başkentin savunmasını
güçlendirdi. Tuna Irmağı’nı geçerek Bizans topraklarına inen Avarları da yendi. Bu dönemde
Araplar İslam dinini yaymak için fetihlere girişmişlerdi. Arap orduları 632'de Suriye ve
Filistin'i ele geçirdiler. İskenderiye’nin teslim olmasından sonra Araplar, 642'de Mısır’ın
tamamını denetim altına aldılar. 674-678 arasında Araplar birçok kez Konstantinopolis'i
kuşattılarsa da ele geçiremediler.
Bizans tahtı 8. yüzyıl başlarında, Herakleios Hanedanı’ndan İsauria (İsoriya)
Hanedanı’na geçti. İsauria Hanedanı’ndan ilk imparator olan III. Leon (717-741), yeni Arap
saldırılarını ve Bulgarları geri püskürttü. Daha sonra tahta çıkan V. Konstantinos (741-775)
yaptığı seferlerle Balkanlarda Bulgarların gücünü kırdı.
Bu savaş yıllarında Bizans’ta, Roma kültürünün ve Latincenin yerini Yunan dili ve
kültürü aldı. Dinsel uyuşmazlıklar da sonunda, imparatorluğun batısı ile doğusu arasında
kesin bir kopuşa yol açtı.

12.3.Güçlenme Dönemi(867-1081)
Bizans, 867-1056 arasında imparatorluğu yöneten Makedonya Hanedanı döneminde
altın çağını yaşadı. Makedonya Hanedanı’nın kurucusu I. Basileios (867-886), daha önce
yitirilmiş olan Anadolu'daki toprakları yeniden imparatorluk sınırlarına kattı. I. Basileios ve
ardılı VI. Leon (886-912) dönemlerinde, imparatorluğun hukuk sistemi yeniden düzenlendi.
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II. Nikephoros Phokas (963-969), Girit ve Kıbrıs'ı yeniden imparatorluğa kattı; Suriye ve
Balkanlarda yeni topraklar ele geçirdi.
II. Basileios (976-1025), 1001'de Araplarla yaptığı anlaşmayla Kuzey Suriye'yi
egemenliği altına aldı. 1018'de Bulgar topraklarını ve Anadolu'daki eski Bizans topraklarını
imparatorluğa kattı. Ne var ki II. Basileios'tan sonra İtalya'da ve Balkanlarda ayaklanmalar
çıktı. Doğuda Büyük Selçuklular Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başladılar. İmparator
Romen Diyojen, 1071'de Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan'a yenilerek
tutsak düştü. Büyük Selçuklu komutanları Anadolu içlerine yaptıkları akınlarla 10 yıl içinde
başkent Konstantinopolis sınırına dayandılar. 1075’te, başkenti Nikaia (İznik) olan Anadolu
Selçuklu Devleti kuruldu.
Bu dönemde, Konstantinopolis'in güçlü patriği ile papa arasındaki görüş ayrılıkları sert
tartışmalara yol açtı ve 1054'te Roma Katolik Kilisesi ile Yunan Ortodoks Kilisesi bağımsız
kiliseler hâline geldi.

12.4. Haçlı Seferleri (1081-1204)
Konstantinopolis’e dayanan Anadolu Selçukluları Bizans için önemli bir tehdit
oluşturuyordu. Güney İtalya'ya egemen olan Normanlar da, imparatorluğu tehdit eden bir
başka tehlikeydi. Komnenos Hanedanı’ndan İmparator I. Aleksios (1081-1118) Normanlara
karşı Venedik’le işbirliği yaptı. 1085'te Normanların önderi Robert Guiscard'ın, ertesi yıl da
Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın ölmesiyle Bizanslılar bir süre için de olsa bu
tehlikelerden uzak kaldılar.
I. Aleksios, 1096'da Avrupa'dan gelen ilk Haçlılarla, Anadolu’da geri alınacak
toprakların Bizans'a bırakılması konusunda anlaştı. Ama Haçlıların asıl hedefi, Kutsal
Toprakları (Kudüs) ele geçirmekti, bu ise Bizans’ın beklentilerini karşılamıyordu. Üstelik
Haçlılar, Kudüs'e doğru ilerlerken aldıkları yerlerde kendi krallıklarını kurdular. IV. Haçlı
Seferi’nde ise, Bizans'ın başkentini işgal ettiler. 13 Nisan 1204'te Konstantinopolis'i ele
geçiren Haçlılar kenti yağmaladılar.

12.5. Latin Egemenliği (1204-1261)
1204’te Konstantinopolis'te, Flandre Kontu Baudouin'in yönetiminde bir Latin
İmparatorluğu kuruldu. Parçalanan Bizans İmparatorluğu'nun diğer yerleri Haçlı önderlerin
yönetiminde Latin devletleri hâline geldi. Haçlıların el koymadığı Bizans topraklarında ise
bağımsız küçük Bizans devletleri kuruldu. Bu devletlerin en güçlüsü Nikaia’da (İznik) ortaya
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çıktı. 1208'de, I. Theodoros Laskaris, "Roma imparatoru" ilan edildi. Daha sonra tahta
geçenler Nikaia egemenliğini Avrupa'ya kadar genişleterek devleti bir imparatorluğa
dönüştürdüler. Trabzon’da ise, Gürcistan Kraliçesi Tamar’ın desteğiyle 1204’te Trabzon
İmparatorluğu kuruldu. Komnenos Hanedanı’ndan Aleksios ve David tarafından kurulan ve
Pontos Devleti de denen bu devlet, 1461’de Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılıncaya
değin varlığını sürdürdü.
Nikaia imparatorlarından IV. İoannes'i tahttan indiren General Mikhael (Mihail)
Palaiologos, VIII. Mikhael adıyla taç giydikten sonra, 1261'de Konstantinopolis'e girerek
Latin egemenliğine son verdi. Böylece Bizans'ta Palaiologoslar (Paleologlar) dönemi başladı.

12.6. Son Dönem: Osmanlıların İstanbul’u Fethi (1261-1453)
VIII. Mikhael’in Bizans tahtını yeniden canlandırmasının ardından Avrupa devletleri
Konstantinopolis'i ele geçirmek için yeni bir Haçlı Seferi düzenlediler. Ama 1281'de, Fransa
Kralı IX. Louis'nin kardeşi Anjou Dükü Charles'ın komuta ettiği Haçlı ordusu Arnavutluk'ta
yenilgiye uğradı. VIII. Mikhael döneminde Bizans doğuda Anadolu beyliklerinin saldırılarıyla
karşı karşıya kaldı. Mikhael'in oğlu II. Andronikos (1282-1328) ve onun torunu III.
Andronikos dönemlerinde Bizans, Anadolu'da Osmanlılarla, Balkanlarda da Sırplarla
savaşmak zorunda kaldı. 1299'da bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti, Nikaia (İznik) ve
Nikomedeia’yı (İzmit) ele geçirdi. Osmanlılar Prusa'yı (Bursa) da alarak burayı Osmanlı
Devleti'nin başkenti yaptılar.
Bizans, Sırpların ve Osmanlıların arasında sıkışıp kaldı. Taht kavgaları da devleti zayıf
düşürdü. Sırp Kralı Stefan Dusan, Sırp ve Bizans kralı olarak taç giydi. Daha sonra İoannes
Kantakuzenos, VI. İoannes adıyla Bizans tahtına çıkarken Osmanlılardan destek gördü.
Osmanlı Padişahı I. Murad, 1362'de Konstantinopolis'in kuzeybatısındaki Adrianopolis'i
(Edirne) ele geçirdi ve kenti Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti yaptı. Böylece Bizans
İmparatorluğu, Yunanistan'ın güneyindeki topraklar dışında, dört yanından Osmanlı
topraklarıyla çevrilmiş bir ada hâline geldi.
Konstantinopolis 1391'de Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı. Yedi ay süren
kuşatmadan

sonra

Bizans,

Osmanlılara eskisinden daha çok vergi ödemeyi ve

Konstantinopolis'te bir Türk mahallesi kurulmasını kabul etti. Bizans İmparatoru II.
Manuel’in Macar kralından yardım istemesi üzerine sefere çıkan Haçlı ordusu, 1396’da
Yıldırım Bayezid tarafından Nikopolis'te (Niğbolu Savaşı) yenilgiye uğratıldı. 1402'de
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Osmanlıların Ankara Savaşı’nda Timur'un ordusuna yenilmesi, Bizans’ı rahatlattı. Bizans,
Mora’yı yeniden egemenliği altına aldı ve Osmanlılara vergi ödemeyi kesti. 1421'de Osmanlı
tahtına çıkan II. Murad, ertesi yıl Konstantinopolis'i ve Thessaloniki'yi (Selanik) yeniden
kuşattı.
1444'te yeni bir Haçlı ordusu da Varna Savaşı’nda Osmanlılarca bozguna uğratıldı.
Dört yıl sonra, 1448'de Bizans tahtına XI. Konstantinos çıktı. Konstantinopolis'i ele geçirmek
üzere hazırlıklarını tamamlayan Osmanlı Padişahı II. Mehmed, Nisan 1453'te kenti kuşattı. 29
Mayıs 1453'te de Konstantinopolis'e girdi. Son İmparator Konstantinos çarpışma sırasında
öldü ve Bizans İmparatorluğu da böylece tarihten silindi. İstanbul’u fetheden II. Mehmed,
Fatih Sultan Mehmet olarak tarihe geçti.

12.7.Bizans Uygarlığı ve Sanatı
12.7.1. Bizans'ta Devlet Yönetimi
Bizans Devleti, çok geniş yetkilerle donanmış bir imparator tarafından yönetiliyordu.
Genelde iktidar babadan oğula geçerdi. Ama Bizans İmparatorluğu’nda, ordu komutanlarının
zor kullanarak tahtı ele geçirdikleri ve yeni bir hanedanın yönetime geldiği dönemler
olmuştur. Bizans'ı bazen imparatoriçeler de yönetti. İmparator aynı zamanda en yüksek rütbeli
ordu komutanı, en yüksek yargıç ve tek yasa koyucuydu. Konstantinopolis’teki Ortodoks
kilisesinin patriğini de imparator atardı. Başkent Konstantinopolis’te, Roma Senatosu örnek
alınarak oluşturulmuş bir senato vardı. Bu senato imparatora yönetim işlerinde danışmanlık
yapardı. Bazı yasalar yürürlüğe girmeden önce senatoda okunurdu. Senato da yasa tasarıları
hazırlayarak imparatora sunabilirdi.
Ayrıca imparatorun hizmetinde bir başgörevli vardı. Bu kişi, bugünkü içişleri ve
dışişleri bakanlarının görevlerine benzeyen bir görev üstlenirdi. Devlet daireleri, saray
görevlileri, saray muhafız kıtaları, güvenlik, posta örgütleri ve yabancı elçilerle ilişkiler bu
başgörevlinin

sorumluluğunda

ve

yönetimindeydi.

Maliye ve devlet topraklarının

yönetiminden ise başka görevliler sorumluydu.
Bizans toprakları thema adı verilen askeri bölgelere ayrılmıştı. Bu yönetim sistemini
ilk kez İmparator Herakleios uygulamış ve bu bölgelerin başına strategos denen komutanları
atamıştı. Thema’daki askerlere toprak veriliyordu ve thema komutanı da çağrıldığında
askerleriyle savaşa katılıyordu.
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12.7.2. Bizans Sanatı
Bizans sanatının kökeni Eski Yunan ve Roma sanatına dayanır. Bununla birlikte Mısır,
İran ve Suriye kültürlerinden de etkilenerek, Doğu ve Batı uygarlıklarının bir bileşimi olarak
gelişmiştir. Bizans’ın başkenti Konstantinopolis, Orta Çağ’da dünyanın en büyük kentlerinden
biriydi. Kent gösterişli sarayları, kiliseleri, hipodromu, zafer takları, dikilitaşları ve surlarıyla
Bizans’ın da başlıca kültür ve sanat merkeziydi. Bizans sanatı, en önemli gelişmeyi mimarlık
alanında yaptı. Bizans mimarlığının en belirgin özelliklerinden biri, yapılarda dev boyutlu
kubbeler kullanılmasıdır. Öte yandan, duvar resimleri, mozaik, minyatür ve fildişi işçiliği gibi
süsleme sanatlarında da Bizans çok ileriydi.
Sanat tarihçileri Bizans sanatını, Erken Bizans (330-726), Orta Bizans (867- 1204) ve
Son ya da Geç Bizans dönemi (1261-1453) olmak üzere üç döneme ayırırlar. Erken Bizans
döneminde başlıca iki tür yapıya rastlanır. Bunlardan biri, uzunlamasına eksenli bazilika
biçiminde ve kubbeyle örtülü merkezi planlı yapılardır. Yunan ya da Latin haçı planlı bazilika
örnekleri ise ikinci tür yapı biçimidir. İstanbul'daki İoannes Studios Kilisesi (İmrahor Camisi),
Efes'teki Azize Meryem Kilisesi, Selanik'teki Ayios Dimitrios Kilisesi ve Aya İrini,
uzunlamasına eksenli bazilika türünün başlıca örnekleridir. Kubbeyle örtülü merkezi planlı
yapıların en çarpıcı örneği, 532-537 yılları arasında yapılan Ayasofya’dır. Bu yapı dünya
mimarlık tarihinin de başyapıtlarından biridir. Kubbeli bazilika türünün İstanbul'daki başka
örnekleri ise, Sergios ve Bakhos Kilisesi (Küçük Ayasofya Camisi) ile Khora Kilisesi'dir
(Kariye Camisi). Bizans’ın imparatorluk sarayı olan Tekfur Sarayı, bir Orta Bizans dönemi
yapısıydı. Bugün İstanbul'un Eğrikapı semtinde kalıntıları bulunan saray, üç katlı bir yapıydı
ve duvarları tuğla ve kesme taşla bezenmişti.
İstanbul'un su gereksinimini karşılamak için yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve Yerebatan
Sarayı, Bizans mimarlığının bu alandaki en başarılı iki örneğidir. Constantinus'un yaptırdığı
Binbirdirek 224 mermer sütun üzerine ve İustinianos yaptırdığı Yerebatan Sarayı da 336
sütun üzerine oturtulmuştur.
Bizans’ın mozaik resim sanatı ve duvar bezemeciliğinin en güzel örneklerine,
Ayasofya, Kariye Camisi, Tekfur Sarayı ve Ravenna'daki San Vitale Kilisesi'nde rastlanır. Bu
erken Bizans dönemi yapıtlardaki hayvan figürleri ve mitolojik sahnelerde, Sasani geleneğinin
etkileri de görülür. Kilise denetiminin güçlendiği ve ikonaların yok edildiği dönemde (717867), erken Bizans dönemi sanatındaki gelişme de durdu. Bu yeni dönemde mozaik resim
sanatı yüzeysel ve simgesel bir anlatıma yöneldi, haç ya da benzeri simgeleri öne çıkardı.
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Geç Bizans döneminde, yeni yapılardan çok, var olan yapılar onarıldı ya da ek
yapılarla zenginleştirildi. Dönemin başlıca yapıları Konstantin Lips Manastır Kilisesi güney
yapısı (Fenari İsa Camisi), Hagios Andreas Kilisesi (Koca Mustafa Paşa Camisi) ve Khora
Kilisesi’dir. Dinsel tasvire karış gelişmiş olan hareket, geç Bizans döneminde etkisini yitirdi.
Bizans sanatı yeniden Helenistik ve Roma anlayışına dönerek, doğalcı ve gerçekçi bir üslubu
benimsedi.

12.7.3. İmparator
Bizans'ın imparatorluk kavramı Roma ve Helen kaynaklıdır. Tanrı-imparator anlayışı
ve uygulaması Hıristiyanlaşmış haliyle karşımıza çıkmaktadır. İmparator, Tanrı iradesiyle
gönderilmiş bir kişidir. Tanrı'nın seçilmiş kuludur ve O’nun himayesinde hüküm sürmektedir.
Kilise ve imparator bir bütündür ve imparator kimsenin sorgulayamayacağı ve buna cüret
edemeyeceği son derece önemli bir şahıstır.
Bu özellikler taşıyan kişinin başında olduğu imparatorluk da, tüm devletlerin,
kavimlerin içinde olduğu Orta Çağ hiyerarşisinin tepesinde bulunmaktadır. Törenler
hipodromda yapılır ancak hükümdarlık ünvanının verilişinin en önemli aşaması, taç giyme,
Ayasofya'da gerçekleşirdi. Patrik yeni hükümdara tacını giydirir ve hükümdar kendini
"Tanrı'nın sevgili ve yeryüzündeki vekili" olarak tanıtırdı.

12.7.4. Hukuk
İmparator, adalet örgütünün başıydı. 14.yüzyılın başlarına kadar en yüksek mahkeme
imparatorun başkanlık ettiği mahkemeydi. Üyeleri yüksek memurlardan seçilirdi. Ağır suçlar
burada görüşülür ve karara bağlanırdı. Bu yüksek mahkemenin dışında, yüksek daire
başkanlarının yönettikleri mahkemeler ve ayrıca kentlerde birçok ilk mahkemeler
bulunmaktaydı.

12.7.5. Ordu
Bizans ordusu kara ve deniz kuvvetlerinden meydana geliyordu. İmparatorluğun
kurulduğu dönemde kara ordusu iyi örgütlenmiş ve iyi eğitim görmüştü. Kara ordusu
sınırlarda oturan birliklerle merkezde bulunan ve her cepheye gönderilen esas kuvvetlerden
oluşurdu. 7. yüzyılda ordu ordu örgütünde önemli değişiklikler oldu.
Thema sistemi ile eyaletlerdeki askeri birlikler yeni bir sisteme bağlandı. Strategos,
aynı zamanda themasının askeri birliklerinin komutanıydı. Kara ordusu piyade ve süvari
olmak üzere iki kola ayrılmıştı. Silah olarak kılıç, kalkan, mızrak, zırh ve çeşitli savaş
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baltaları, mancınıklar kullanılıyordu. Bizans İmparatorluğu kurulduğu zaman düzenli bir
donanması olmadığı gibi 7. yüzyıla kadar Bizans'ın denizlerde kuvvetli bir düşmanı da yoktu.
Fakat Müslüman donanmasının kurulmasından ve Bizans'a karşı ilk başarıları kazanmasından
sonra donanmanın önemi anlaşılmış ve deniz kuvvetleri esaslı bir biçimde örgütlenmişti.
Herakleios reformları ile bütün deniz kuvvetleri tek bir ad altında birleştirildi. 3. Leon
zamanında deniz kuvvetleri İstanbul donanması ve deniz themaları donanması olarak ikiye
ayrıldı. 10. yüzyılda donanma 3-5 Dromondan meydana gelen birliklere ayrıldı. Rum ateşi en
önemli silahlarıydı. 11. yüzyıldan itibaren Bizans donanması zayıfladı. 2. Andronikos
donanmayı kaldırınca denizlerde üstünlük Venedik ve Cenova'ya geçti. 3. Andronikos
donanmayı tekrar kurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

12.7.6. Bilim
Bizans İmparatorluğu'nda bilim ve fikir hayatı ilk iki yüzyıl boyunca Antik Yunan ve
Latin dünyası arasındaki ilişkilere sıkı sıkıya bağlıdır. Büyük Constantinus ile birlikte
Hıristiyanlık resmen kabul edilmekle beraber Antik geleneğin devlet ve fikir hayatı üzerinde
birinci derecede etkili olduğu kesindir.
Putperestliğin son kalıntıları 6. ve 7. yüzyılda kaybolmuş, Antik düşüncenin son kalesi
olan Atina Okulu 529 yılında kapatılmıştır. Bu arada Hellenistik düşüncenin devam ettiği
Mısır, Suriye ve Filistin'in Müslümanlar tarafından alınması ile bütün bilim ve kültür hayatı
İstanbul'da toplanmıştır.

12.7.7. Tarihçilik
Bizans İmparatorluğu'nda tarihçilik çok önemli idi. Bizans tarihçilerinin eserleri yanlız
Bizans İmparatoru için değil, ilişkide bulunduğu kavimlerin tarihi için de değerli bilgiler
içermektedir. Bizans tarihçiliği kilise tarihi ve dünya tarihi ile başlar. Örneğin: Eusebios'un
Khronogrophia'sı, Theophanes'in Khronogrophia'sı, Skylitzes'in Synopsis Historion adlı
eserleri bunlardandır.
Genel dünya tarihine paralel olarak Antik tarzda yazılan monografilerde Bizans'ın
kuruluşundan yıkılışına kadar olan dönem konu alınır. Prikopius'un Gizli Tarihi ve Yapılar
adlı eserler vardır. Tıp, matematik, astronomi, kimya, botanik, zooloji gibi bilim dallarında ise
çok fazla eser yoktur.
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12.7.8. Edebiyat
Bizans edebiyatı, diğer konularda olduğu gibi ilk zamanlar Antik edebiyatın bir
devamıdır. Hıristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesine rağmen eski putperest edebiyat
hemen ortadan kalkmamıştır. Ancak Hıristiyan düşünüşü çok geçmeden edebiyatta da
ağırlığını ortaya koymuştur. Şekil olarak eskiye bağlı kalmakla beraber ruh bakımından
Hıristiyan idi. Bizans yazarlarının çoğunda Kitab-ı Mukaddes'in bilinmesi, Antik eserlerin
bilinmesi kadar önemli sayılırdı.
Bizans edebiyatı en parlak dönemini Justinianos zamanında yaşamıştır. İstanbul
merkez olmakla beraber Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır'daki kentlerde de canlı bir edebi
faaliyet göze çarpıyordu. Tarih, hukuk, bilim ve teknoloji şiirin konusunu oluşturuyor ve her
çeşit düz yazı şiire çevriliyordu.
Önemli şairler arasında Nannos, Romanos, Musaios, Patrik Sergios'u sayabiliriz. 7.
yüzyılın ortalarından itibaren Bizans edebiyatında bir duraklama dikkati çekmektedir.
Özellikle ikon-oklazma yanlız kutsal resimleri yok etmekle kalmamış aynı zamanda bilim ve
edebi faaliyetlerin de durmasına neden olmuştur. Bu dönemde çoğunlukla din konuları
işlenmiştir. Ayrıca din uğruna ölenlerin biyografileri de bu dönemde oldukça yoğun işlenen
konular arasındadır.
Bizans'ın ilk kadın şairi Kosia bu dönemde yaşamıştır. İki yüzyıl devam eden
duraklama döneminden sonra yeni ve parlak dönem İstanbul Üniversitesi'nin yeniden
kurulmasıyla (863) başlamıştır. Antik ve Bizans eserleri toplanmış ve incelenmiş, özetlerini
içeren ansiklopediler yazılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli örneği Suidas'dır. Bu
dönemde ayrıca milli destanlar, epigramlar, ilahiler, manzumlar yazılmıştır. 12. yüzyıldan
itibaren halk diliyle yazılmış didaktik, satirik, lirik şiirlere, atasözlerine ve hikâyelere
rastlanır. Diğer yandan eski mitolojik konular halk edebiyatı üzerinde etkili olmuştur.

12.7.9. Eğitim
Öğretim yaygın değildi. Daha çok erkek çocuklar okula gönderilirdi. Öğretimde Antik
Yunan yazarlarının metinleri okutuluyor ve açıklanıyordu. Orta öğretimin amacı memur
yetiştirmekti. Büyük Constantinus'un, İstanbul'u başkent yapmasından sonra imparatorluğun
çeşitli bölgelerinden, özellikle de Atina, Mısır ve Suriye'den gelen bilginler burada toplanıyor
ve burasını bir bilim merkesi hâline getiriyorlardı.
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2. Thedosius döneminde İstanbul'da ilk yüksekokul kurulmuştu. Eğitim süresi 5 yıldı.
Sonraki dönemlerde kapatılan bu okul, 863 yılında tekrar açılmıştır. Burada felsefe,
matematik, astronomi, gramer ve müzik okutulmaya başlandı. İstanbul'da Thedosius'tan
itibaren kurulan ve kapatılan üniversite ve yüksekokulların dışında patrikhaneye bağlı olan ve
teoloji öğretimi yapan okullar da bulunuyordu. Burada dini derslerin yanında Eski Yunan
felsefesi, dil ve edebiyatı, matematik gibi dersler de veriliyordu.

12.7.10. Din
Bizans İmparatorluğu'nda dinin ve dolayısıyla kilisenin önemi çok büyüktü.
Hıristiyanlığın resmen kabulünden sonra kiliseye karşı zaman zaman imparatorların önlem
almasına rağmen kilise her zaman saygınlığını korumuştur. Patrik imparator tarafından
seçiliyordu ve patrik imparatora taç giydiriyordu.
Kiliseye bağlı olarak geniş bir manastır ağı kurulmuştu. Halkın manastırlara olan ilgisi
oldukça fazlaydı. Kimileri hayatı boyunca buraya kapanırken kimileri de maddi destek
sağlıyordu. Bizans İmparatorluğu'nda manastırların böyle önemli olmasının nedeni; çeşitlilik
gösteren, esnek ve akışkan bir kurum olması, toplumun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olması,
her sınıftan insana açık olmasıydı. İnsanlar buraya gelip, Tanrı'ya olan borçlarını ödemekte,
aynı zamanda huzur, mutluluk ve güven dolu bir hayat yaşamaktaydılar.

12.7.11. Ekonomi
Bizans İmparatorluğu'nda ekonomik hayatın temelini tarım meydana getiriyordu.
Toprak devletin malıydı. Themalara bölünmüştü ve buralara askeri valiler atanmıştı. Valinin
görevi theması içinden gelen toprak gelirlerini imparatora iletmektir. Devlet tarım yapması
için kişiye toprak verir o da burayı işler, böylece hem ailesinin ihtiyacını karşılar hem de ürün
fazlasını satarak vergi giderlerini karşılardı.
Genel olarak buğday, üzüm, tahıl ürünleri, meyve, pamuk yetiştirilir; arıcılık, hayvan
yetiştiriciliği (koyun, keçi, sığır ve at) yapılırdı. Bizans sanayisi deyince akla tekstil
gelmektedir. Başta pamuklu ve ipekli dokumacılık olmak üzere ketencilik ve halıcılık ileri
düzeydeydi. Madencilik, camcılık, kuyumculuk da oldukça gelişmiştir. Her sanayi kolu
loncalar şeklinde örgütlenmiş ve sıkı devlet kontrolü altında idiler.
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12.7.12. Konstantinapolis
İstanbul şehri, Bizans döneminde kullanılan adıyla Konstantinopolis; 1453'te Osmanlı
padişahı Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra Kostantiniyye, İstanbul, Dersaadet gibi
değişik adlarla anılmıştır.
Kostantiniyye, İstanbul'un 1453'ten 1930'a kadar olan dönemde en çok kullanılan
resmi adıdır.
İslambol adı, fetihten sonra yapılan bir yakıştırma olarak literatüre geçse de Osman
Bey zamanında yazıldığı sanılan bazı dörtlüklerde İslambol adına rastlanır.
"Kostantiniyye" ismi 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nce değiştirilmiş ve resmî
olarak "İstanbul" olarak adlandırılmıştır.

12.7.13. Bizans Adı
Bizans İmparatorluğu kavramı tarihçilerin bir icadıdır ve imparatorluğun hayatta
olduğu dönemde hiçbir zaman kullanılmamıştır. İmparatorluğun Yunanca adı Basileia tön
Romania (Roma İmparatorluğu) veya sadece Romania idi. Doğu Roma halkı da kendisini
Romalı olarak adlandırırdı. Türkler ve Araplar ise Rum kelimesini kullanırlardı. Batı
Avrupa'da imparatorluktan "Bizans" diye bahsedilmeye başlanması Alman tarihçi
Hieronymus Wolf'un 1557 yılında Corpus Historiae Byzantinæ adlı eserinin yayımlanmasının
ardındandır. 1648 yılında Byzantine du Louvre (Corpus Scriptorum Historiæ Byzantinæ) ve
1680 yılında da Du Cange'nin Historia Byzantina adlı eserlerin yayımlanmasından sonra
Montesquieu gibi Fransız yazarların arasında Bizans kelimesi popüler hâl geldi.
Daha önceleri Batı Avrupa'da imparatorluk Imperium Graecorum (Yunanlıların
İmparatorluğu) olarak adlandırılırdı. Özellikle 800 yılında Şarlman'ın Papa III. Leo tarafından
Kutsal Roma İmparatoru (Imperator Augustus) olarak taçlandırılmasından sonra Roma mirası
konusunda bir rekabet başlamıştı. Papalar ya da Batı'daki yöneticiler Doğu Roma
imparatorlarından bahsedeceklerinde Imperator Romæorum unvanını kullanırlardı zira
Imperator Romanorum unvanı Şarlman ve onun haleflerine aitti. Bu sebeplerden ötürü Bizans
teriminin kullanılmasındaki amacın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun rakibi Doğu
Roma İmparatorluğu'nu tarih sahnesinden silmek olduğu düşünülebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğu Roma – Bizans İmparatorluğu tarihi, kültürel yapısı, siyasi yapısı, ticari ve
ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş ve Bizans İmparatorluğu’nun medeniyetler
tarihi açısından önemi anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Bizans uygarlığının kültür bileşenlerinin doğru

ifadesidir?
a)

Latin (Roma) devlet geleneği ve hukuku-Germen kültürü-Monofizitlik

b)

Germen devlet geleneği ve hukuku-Roma kültürü- Arianism

c)

Latin (Roma) devlet geleneği ve hukuku-Grek kültürü-Hristiyanlık

d)

Latin (Roma) devlet geleneği ve hukuku-Hristiyanlık-Süryanilik

e)

Monofizitlik-Antik Roma inançları-Roma hukuku

2)

İmparator Constantinus’un ülkesindeki dini anlaşmazlıklara karışmak zorunda

kalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a)

Piskoposların sorunu çözmesi için yaptığı baskılar

b)

Tanrı (Hristiyanlar)’nın desteğini kaybetmekten korkması.

c)

Donatist kilise mensuplarına duyduğu antipati

d)

Donatistlere cemaatin geri kalanıyla birleşmesini ve çatışmaların bitmesini

istemesi
e)

Hiçbiri

3)

Palaiologlar dönemi Bizans tarihini birkaç tümceyle tanımlamanız istense

seçiminiz ne olurdu?
a)

Hanedan içi çekişmeler, Türk düşmanlığı, Latin dostu dış politika

b)

İç savaşlar, Bizans’ın Osmanlı vassallığı, Union meselesi, Bizans ekonomisinin

Latinlerce sömürülmesi
c)

Bizans ekonomisindeki Latin egemenliği, Osmanlı taraftarı politikalar

d)

Slav-dostu politikalar, Latin düşmanlığı, Venedik- Bizans ittifakları

e)

Papalıkla Union konusundaki müzakereler, Osmanlı taraftarı politikalar

4)

Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünün nedenlerinden

biri olamaz?
a)

Thema sisteminin çöküşü ve büyük toprak kaybı

b)

Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan devletlerinin Bizans ekonomisine hâkim

c)

Eyaletlerdeki idarecilerin merkezi idareden uzaklaşması

d)

Hanedan içindeki taht mücadelelerin yıkıcı etkileri

e)

İmparatorların Latin dostu ve Union taraftarı politikaları

olması
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5)

Aşağıdakilerden hangisi Bizans sanat ve mimarisinin özelliklerinden biri

değildir?
a)

Hellenistik ve Roma sanatının etkili olduğu bir sanattır.

b)

Suriye ve Mısır’ın sanatsal geleneklerine öykünen bir sanattır.

c)

Önasya ve Anadolu kültürlerinin etkisi altında kalmıştır.

d)

Arap ve Pers estetiğinden etkilenmiştir.

e)

Kavimler Göçü sonrası Germen sanatının etkisi altına girmiştir.

CEVAPLAR: 1)C 2)C 3) B 4)B 5) E
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13.İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1

İslamiyet’in Doğuşu

13.1.1 İslamiyet’ten Önce Dünyanın Genel Durumu
13.1.2 Hz. Peygamber ve Mekke Dönemi (571-622)
13.1.3 Hz. Peygamber ve Medine Dönemi (622-632)
13.1.4 Şavaşlar ve Anlaşmalar
13.1.4.1

Bedir Savaşı (624)

13.1.4.2

Uhud Savaşı (625)

13.1.4.3

Hendek Savaşı (627)

13.1.4.4

Hudeybiye Anlaşması (628)

13.1.4.5

Hayber’in Fethi (629)

13.1.4.6

Mute Seferi (629)

13.1.4.7

Mekke’nin Fethi (630)

13.1.4.8

Huneyn Savaşı (630)

13.1.4.9

Taif Seferi (630)

13.1.4.10

Tebük Seferi (631)

13.1.5 Veda Haccı (632)
13.2

Dört Halife Devri (632-661)

13.2.1 Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)
13.2.2 Hz. Ömer Dönemi (634-644)
13.2.3 Hz. Osman Dönemi (644-656)
13.2.4 Hz. Ali Dönemi (656-661)
13.2.5 Dört Halife Dönemi’nde İdare ve Diğer Gelişmeler
13.3

Emevîler Dönemi (661-750)

13.3.1 Muaviye Dönemi (661-680)
13.3.2 Muaviye Devrinin Özellikleri
13.3.3 Abdülmelik Bin Mervan Dönemi (685-705)
13.3.4 Velid Bin Abdülmelik Dönemi (705-715)
13.3.5 Ömer Bin Abdülaziz Dönemi (717-720)
13.3.6 Emevîlerin Yıkılış Sebepleri
13.3.7 Emevîlerde Devlet Yönetimi, Sosyal Yapı, İlim ve Kültür
13.3.7.1

Eyaletlerin Yönetimi

13.3.7.2

Sosyal Yapı
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13.3.7.3
13.4

İlim ve Kültür

Abbasîler Dönemi (750-1258)

13.4.1 Abbasîlerde Devlet İdaresi
13.4.2 Abbasîlerde Kültür ve Medeniyet
13.5

Endülüs Emevi Devleti (756-1492)

13.6

Beni Ahmer Devleti (1232-1492)

13.7

Arap - İslam Devletlerinde Bilim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İslamiyetin doğuşu hakkında bilgi veriniz?

2)

İslamiyet’in yayılması için yapılan savaşlar ve antlaşmalar nelerdir?

3)

Dört halife dönemi yaşanan gelişmeler nelerdir?

4)

Emevi Devleti’nin yıkılış sebepleri nelerdir?

5)

İslam Devleti’nin ünlü ilim adamları hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İslam fetihlerinin daha iyi
anlaşılmasını
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

İslam medeniyetinin
günümüze yansımalarını
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Dört halife dönemide
yaşanan idari gelişmeleri
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar












İslam
Ficar Savaşı
Cahiliye
el-Emin
Bedir
Uhud
Hendek
Halife
Emevîler
Abbasî
Endülüs
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Giriş
Bu bölümde İslam medeniyetinin doğuşu ve gerçekleşen önemli olaylara kısaca
değinilecek ve bunlara ek olarak Dört Halife, Emeviler Dönemi, Abbasiler Dönemi, Endülüs
Emevilerinin uygarlık tarihine katkıları anlatılacak ve ayrıca İslam medeniyet ve biliminin
günümüze kadar uzanan etkilerine değinilecektir.
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13.1. İslamiyet’in Doğuşu
13.1.1.İslamiyet’ten Önce Dünyanın Genel Durumu
İslam’dan önce Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere eski dünya kıtaları biliniyordu.
Başkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Asya kıtasında bulunan
önemli devletlerden biriydi. Bizans İmparatorluğu, Anadolu’nun yanı sıra Mısır ve Suriye’nin
sahibiydi. Bu devlette Hıristiyanlık (Ortodoks mezhebi) dini hâkimdi. İslamiyet’in doğuşu
sırasında Bizans tahtında İmparator Herakleios bulunmaktaydı.
Mısır’ın güneyinde, Kızıldeniz sahili ve Aden Körfezi’ne kadar olan sahada
Habeşistan Krallığı bulunmaktaydı. Bu devlette Hıristiyanlık hâkim idi.
İran’da Sasanî Devleti hüküm sürüyordu. Sasanîlerde, bir İran dini olan Zerdüştlük
(Ateşe tapıcılık / Mecusilik) hâkimdi. İslamiyet doğduğu sırada Sasanîler, Bizans ile
mücadele ediyor, aynı zamanda iç karışıklıklar yaşıyordu.
Asya’nın güneyinde siyasi birlikten uzak olan Hindistan varken Orta Asya’da Batı ve
Doğu Göktürkler, onların doğusunda Çin Devleti bulunmaktaydı. İslamiyet’in doğuşu
sırasında Çin’de Konfüçyüslük, Taoizm ve Budizm, Hindistan’da Hinduizm en yaygın dindi.
Avrupa kıtasında, Kavimler Göçü’nün (375) sebep olduğu karışıklılar devam
etmekteydi. Batı ve Doğu Roma imparatorlukları, adı geçen göçün olumsuz neticelerini
yaşamaktaydı. Bu devlet dışında siyasi birlik yoktu. Avrupalıların büyük çoğunluğu
Hıristiyan’dı.
Asya’nın güneyinde yer alan Arap Yarımadası’nın (Ceziretü’l-Arab) doğusunda Basra
(İran) Körfezi, batısında Kızıldeniz, güneyinde Umman Denizi ve Aden Körfezi, kuzeyinde
Suriye ve Filistin yer almaktaydı.
Arap Yarımadası başlıca üç bölgeye ayrılır:
Yemen: Main, Himyeri ve Seba’yi içerir.
Yukarı Arabistan: Gassaniler, Nebatiler ve Hireliler görülür. Burası Amelika ile
Tedmür’ü içerir. Yukarı Arabistan’da yer alan Gassaniler, İslamiyet’in doğuşu öncesinde
bölgenin önemli devletlerinden biri konumundaydı.
Hicaz: Mekke, Medine, Taif ve Hayber’i içerir.
Arap Yarımadası’nda Hicaz bölgesi önemli bir ticaret ve ibadet merkezi idi. Kâbe,
Arap putperestler (animistler) için önemli bir dinî merkezdi. Arabistan Yarımadası’nda
Hicaz’ın yanı sıra Yemen ve Necid (Arap Yarımadasını ortasında) gelişmiş yerleşim
yerleriydi.
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Arap Yarımadası’nda var olan dinler, Hz. İbrahim’in dini olan Hanif dini, Hıristiyanlık
ve Musevilikti. Musevilik Yemen’de yaygındı. İslam öncesinde Arap Yarımadasında İslam’a
en çok benzeyen inanç, Hanif inancı idi. Bu inançta Allah kelimesi, boy abdesti, tavaf gibi
bazı uygulamalar vardı. İslam öncesi Arap dönemi için kullanılan ‘Cahiliye Devri’ ifadesi,
Arapların okuma-yazma durumundan daha çok onların ortağı olmayan Allah’ı ve İlahî
kanunları bilmemeleri ile ilgilidir.
Araplar siyasi birlikten uzaktılar. Kabileler hâlinde yaşayan Araplar, haram aylar
(Eşhur-i Hurum) dışında kendi aralarında savaşırlardı. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce
haram olan 4 aydır. Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar Savaşı denmiştir. Haram aylarda
görülen en önemli etkinlik, Mekke ve çevresinde kurulan panayırlardı. Ukaz panayırı
meşhurdu. Ticaret, eğlence ve yarışmalar bu panayırların özelliğiydi. Kâbe ve putlar da
ziyaret edilirdi. Bu tip faaliyetler sosyal paylaşımı sağlardı.
Sosyal hayatta, şehirliler ve bedeviler (çölde yaşayanlar) olmak üzere iki kesim vardı.
Cahiliye Arapları edebiyat ve şiirde oldukça ilerlemişlerdi. Beğenilen şiirler Kâbe’ye
asılırdı. Araplar, tarihlerini bilir ve sözlü olarak anlatırlardı. Bu sözlü tarihe eyyâmü’l-Arab
denirdi.

Eyyâmü’l-Arab

aynı

zamanda

Müslüman

Araplardaki

tarih

yazıcılığının

temellerindendir.

13.1.2. Hz. Peygamber(sav) ve Mekke Dönemi (571-622)
Hz. Peygamber (sav), 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de doğdu. Doğduğu ev bugün
kütüphane olarak kullanılmaktadır. Hz. Peygamber’in babası Abdullah, annesi ise Âmine’dir.
Hz. Peygamber’in doğumundan altı ay önce babası vefat etmiş, Hz. Muhammed (sav) yetim
doğmuştur. Hz. Peygamber dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında büyüdü. Altı
yaşında annesini de kaybetti. Bu sebeple Hz. Peygamber’in çocukluğu, dedesi ve amcasının
yanında geçti. Kendisi sekiz yaşındayken dedesi de öldü. Hz. Peygamber, bakımını üstlenen
amcası Ebu Talip’le beraber ticaret hayatı içine girdi. Dürüstlüğünden ve güvenirliğinden
dolayı el-Emin (güvenilir) lakabı ile anıldı. Hz. Peygamber, 25 yaşındayken kendisinden
yaşça büyük ve ticaretle uğraşan Hz. Hatice ile evlendi.
Hz. Peygamber’e Mekke'de Hira Mağarası'nda, 610 yılında 40 yaşındayken vahiy
gelmiş ve peygamber olduğu bildirilmiştir. İlk olarak ‘oku’ emri verilmiştir. Bu emir birkaç
kere tekrarlanmıştır. Ümmî (okuma yazma cahili) olan birine gelen bu tarz bir emir, İslam
dininin okumaya, öğrenmeye ve bilime verdiği önemin ilk örneğidir. Hz. Peygamber’e ilk
inananlar eşi Hz. Hatice (ra), Hz. Ali (ra), azad ettiği kölesi Hz. Zeyd (ra) ve Hz. Ebu Bekir
oldu. Mekkeli müşrikler (Allah’a ortak koşanlar) yeni dini inkâr etmiş ve alaya almışlardır.
240

Sihirbaz ve büyücü demişlerdir. Onların bu yeni dine karşı çıkmalarının iki önemli sebebi;
İslam dininin insanlar arasında eşitlik getirmesi ile eski Arap inanışlarını reddetmesidir.
Mekkeli müşrikler başlangıç itibarıyla önemsemedikleri bu yeni dine inananlar arttıkça Hz.
Peygamber’e ve arkadaşlarına (sahabe) büyük işkenceler yapmaya başladılar. Bu günlerde
Hz. Peygamber’in koruyucusu amcası Ebu Talip olmuştur. Baskı ve işkenceler üzerine
arkadaşlarının bir kısmı önce Habeşistan (Etiyopya)'a göç ederken (615) 622 tarihinde kendisi
ile birlikte diğer arkadaşları Medine’ye göç ettiler. Özellikle Medine göçüne Hicret (göç)
denilmektedir. Medine’den önce Hz. Peygamber’in konakladığı ve İslam’ın ilk mescidinin
bulunduğu yer Kuba’dır. Burada ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu. Hicretin
sebepleri;
Mekkelilerin baskı ve işkenceleri


Müslümanların İslam dinini daha rahat yaşamak ve yayabilmek istemesi



Medinelilerin Mekkeli Müslümanları davet etmesi



Hz. Peygamber’i müşriklere karşı koruyan amcası Ebu Talip’in 620 yılında

ölmesi.

13.1.3. Hz. Peygamber ve Medine Dönemi (622-632)
İslam dini, henüz hicret gerçekleşmeden önce Medine’de oldukça yayılmıştı. Hz.
Peygamber hicretten önce 621 ve 622 yıllarında Medineli Müslümanlarla Akabe tepesinde
görüşmüş ve onlardan davet almıştır. Bu görüşmelere, I. ve II. Akabe Biadları adı verilir.
Yapılan görüşmelerde Hz. Peygamber Medine’nin göç etmek için uygun ve güvenli bir şehir
olduğuna karar verdi. Kendisinden önce Müslümanlar kısım kısım göç etmeye başladılar.
Mekkeli müşrikler Medine’ye göçmeden önce Hz. Peygamber’i öldürme girişiminde
bulundular. Hz. Peygamberin Medine yolundaki yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’dir. Hz.
Peygamber Medine'ye gelmeden önce şehrin ismi Yesrib idi. Hicretten sonra Yesrib unutuldu
ve bu beldeye Medine (şehir) denildi.
Hz. Peygamber göçle gelen Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal düzeni
sağlamak için Mekke'den gelen Müslümanlar (muhacir) ile Medine'nin yerli Müslümanları
(ensar) arasında kardeşlik uygulaması başlattı. Ardından şehirde yaşayan Yahudi, Hıristiyan
ve henüz İslam'ı kabul etmemiş olan Medinelilerle karşılıklı hakları içeren ve anayasa denilen
yazılı bir metin (Medine Sözleşmesi) hazırlattı. Böylece şehirde yaşayanlar arasında hukuka
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dayalı bir sistem oluşturuldu. Neticede Medine’de, toprakları, halkı ve kanunları ile bir İslam
Devleti ortaya çıktı. Hz. Peygamber artık, peygamber, devlet başkanı ve komutandır.
Hz. Peygamber Medine’de eğitim öğretim işleri ile de ilgilendi. Eshab-ı Suffa denilen
öğrenci grubuna kendisi bizzat ders verdi.
Hicretten sonra İslam’ın savaşlar dönemi başladı. Medineli Müslümanlar ile Mekkeli
müşrikler arasında sırası ile Bedir, Uhud, Hendek savaşları yaşandı ve son olarak Mekke
şehrinin fethi gerçekleşti. İlk üç savaşta herhangi bir toprak kazanma veya kaybetme olmadı.
Hz. Peygamber’in idare ettiği askerî sefere gazve denir. Seriyyeler de askerî bir
faaliyet olup başında Hz. Peygamber olmazdı.

13.1.4.Savaşlar ve Antlaşmalar
13.1.4.1. Bedir Savaşı (624)
Bu savaşın sebebi, Mekkeli Müşriklerin Arap ve Yahudi kabileleri Müslümanlara
karşı kışkırtması ve Müslümanların Mekke’de kalan mallarına karşılık olmak üzere
Mekkelilerin kervanlarına saldırmasıdır. Bedir Savaşı Hz. Peygamber’in ilk savaşı olması
bakımından çok önemlidir. Hz. Peygamber savaşa çıkmadan önce sahabenin (Hz. Peygamberi
bizzat gören Müslümanlar) görüşlerini aldı ve savaşa karar verdi. Medine’nin 160 km
güneybatısında su kuyularının olduğu Bedir denilen yere varan Hz. Peygamber, kuyuların
bulunduğu bölgeyi Mekkelilerden önce kontrol altına aldı. Böylelikle asker su sıkıntısı
çekmedi. Hz. Peygamber savaştan önce savaşta yapılması gerekenleri askerlerine anlattı;
silahları gerektiği yerde ve zamanında kullanma, komutana itaat etme, öldürülen düşmanların
göz, kulak gibi organlarının vahşice parçalamama gibi talimatları iletti. Bu savaşı
Müslümanlar kazandı. Bedir, Müslümanların ilk savaşı olduğu için ganimetlerin (düşmanın
bıraktığı her çeşit mal) nasıl paylaşılacağını sahabeler bilmiyorlardı. Hz. Peygamber’e bu
konuda ayet geldi ve Hz. Peygamber ganimetin beşte birinin Beytü’l-Mal’e (devlet hazinesi)
bırakılmasını emretti. Ayrıca Müslümanlar, esirleri fidye karşılığında serbest bıraktılar. Fidye
veremeyenleri ise okuma yazma bilmeyenlere bunu öğretmeleri karşılığında azat ettiler. Bu
uygulama, İslam’ın eğitime ve öğretime verdiği önemi göstermektedir.
Bedir Savaşı'ndan sonra ganimetlerin nasıl paylaşılacağı ve esirlere karşı nasıl
davranılması gerektiğinin ilkeleri belirlenmiş ve bu durum sonraki İslam devletlerine örnek
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olmuştur. Bedir’de kazanılan ilk zafer, Hz. Peygamber’in siyasî gücünü arttırırken
Müslümanların kendine olan güvenini arttırmıştır.
Bedir, Müslümanların ilk askerî zaferidir.

13.1.4.2.Uhud Savaşı (625)
Mekkeliler, Medine'de oluşan yeni toplumu ortadan kaldırmak, Mekke-Suriye ticaret
yolunu emniyet altına almak ve Bedir yenilgisinin intikamını almak amacıyla yeniden
savaşmaya karar verdiler. Hz. Peygamber, Mekkelilerin savaş kararını öğrenince sahabe ile
toplantı (Danışma Meclisi) yaptı. O, savunma savaşı yapmayı planlıyordu. Ancak savaşa
çıkmak isteyenler çoğunlukta olunca kendi fikrinden vazgeçti.
Savaşın yapıldığı Uhud Dağı, Medine'nin 5 km kuzeyinde yer almaktadır. Savaş
sırasında Mekkeliler, Uhud Dağı eteklerine yerleştiler. Hz. Peygamber ilk önce Ayneyn
Tepesi denilen yere elli okçuyu yerleştirdi ve kendisinden gelecek ikinci bir emre kadar
okçuların buradan ayrılmalarını yasakladı. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra
Mekkeliler mağlup oldu ve bunların bir kısmı kaçmaya başladı. Bunu gören Ayneyn
Tepesi'ndeki okçular, kendilerine ikinci bir emir gelmeden korumakta oldukları geçidi terk
ettiler. Mekkeli Halid bin Velid, okçuların yerlerini terk ettiklerini görünce emrindeki atlı
birliklerle dağın arkasını dolandı ve Müslümanları arkadan çevirdi. Bunun üzerine, Medine
ordusu iki ateş arasında kaldı. Hz. Peygamber ise yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.
Bununla beraber Mekke ordusu daha fazla savaşa devam edemedi ve geri çekildi. Bu savaşın
galibi belli olmamıştır.
Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber’in amcası Hz. Hamza şehit olmuştur. İslam
ordusunun güç kaybettiği bu savaşta, Hz. Peygamber’in emrine itaat etmenin önemi
anlaşılmıştır.

13.1.4.3. Hendek Savaşı (627)
Mekkeliler, bundan önceki iki savaşta istedikleri sonucu alamayınca İslam’ı kesin
olarak ortadan kaldırmak amacıyla Yahudilerin ve diğer Arap kabilelerin de desteği ve
katılımı ile yeni bir savaşa karar verdiler. Bu savaşta İranlı Selman-ı Farisî, şehrin çevresine
hendek kazılarak savunma yapılmasını önerdi. Bu uygulama, kendi ülkesine ait bir taktiktir.
Hz. Peygamber ve sahabeler bu teklifi kabul etti. İran’a ait olan bu savaş tarzı, Arap
Yarımadası’nda ilk kez uygulanmıştır.
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Arapların, Arap olmayan birisinden gelen ve kendilerine yabancı olan bir taktiği
benimsemesi, aralarındaki istişare (danışma) mekanizmasını ortaya koyar.
Düşman ordusu bilmedikleri hendek savunması ile karşılaşınca hendek çevresinde
kuşatma hattı kurdular. Bu kuşatma günlerinde, Müslümanlar arasından Hz. Ali mübarezeye
çıkmıştır.
Mübareze; Arap geleneğine göre savaştan önce her iki taraftan birkaç kişinin karşılıklı
çarpışmasıdır.
Mekkelilerin Medine kuşatması üç haftadan fazla sürdü. Düşman ordusu değişik
kabilelerden oluştuğundan bunları bir arada tutmak zor oluyordu. Bunun üzerine Mekke
ordusunun kumandanı Ebu Süfyan dönmeye karar verdi. Bunun yanı sıra ortaya çıkan kum
fırtınası kuşatmanın devamına imkân vermedi.
Uhud Savaşı sonucunda Müslümanlar savunmayı bırakarak İslam dinini Medine
dışında yaymaya başladılar. Mekkeliler bir daha saldırıda bulunmadılar.

13.1.4.4. Hudeybiye Anlaşması (628)
Hz. Peygamber haccetmek için 627 tarihinde Mekke'ye doğru yola çıktı. Hz. Osman’ı
Mekkelilere elçi olarak gönderdi. Ancak Mekkeliler Hz. Osman’ı tutukladı. Bunun üzerine
savaş kararı alındı. Mekkelilerin savaşı göze alamaması üzerine Hudeybiye Anlaşması denilen
bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre;
-

İki taraf on yıl birbirine savaş açmayacaktı.

-

O yıl Hac yapılmayacak, ertesi yıl Hac başlayacak ve Mekkeliler bu ibadet

sırasında Mekke’yi boşaltacaktı.
-

Mekkeliler içinden İslam’ı seçerek Medine’ye sığınanlar şayet reşit yaşta

değillerse Mekke’ye geri gönderilecekti.
-

Arap kabileleri, Medine ile Mekke arasında iki taraftan istediğini seçebilecekti.

Bu anlaşmaya bazı Müslümanlar karşı çıktı. Özellikle İslam’ı tercih edenlerin geri
gönderilmesi kolay kabul görmedi. Ancak geri gönderilenler Mekke’ye dönmemiş hatta
Mekkelilere zarar vermeye başlamışlardır. Bunun üzerine Mekkeliler bu maddenin
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uygulamasını

kaldırdılar.

Bu

barış

havasının

sağladığı

karşılıklı

diyalog

sonucu

Hudeybiye’den sonra İslamiyet daha hızlı yayılmıştır.
Hudeybiye Barışı ile Mekkeliler, Müslümanların bir devlet kurduğunu onaylamıştır.
Hudeybiye imzalanırken Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber’i ifade etmek için
Resulullah (Allah’ın elçisi) yazmak istememişler, O’ndan ismi ile bahsetmişlerdir. Bu duruma
Müslümanlar karşı çıkmasına rağmen Hz. Peygamber kabul etmiştir. Onun bu tavrı, barışın
daha yararlı olacağını düşünmesi ve bilmesi ile ilgilidir.

13.1.4.5.Hayber’in Fethi (629)
Hudeybiye Barışı ile Mekke tarafını güvence altına alan Hz. Peygamber Hayberlilere
karşı sefere çıkmıştır. Bu seferin sebebi, Müslümanların Suriye yolu üzerinde yürüttüğü
ticarete Hayberli Yahudilerin engel olmasıydı. Hayber'in alınması ile Müslümanlar ilk defa
toprak kazanmış oldular. Ayrıca Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.
Hayber’in fethinden sonra Müslüman olmayan erkeklerden cizye vergisi alınmaya
başlanmıştır. Ayrıca Yahudilere bırakılan topraklardan ürün vergisi alınmıştır

13.1.4.6.Mute Seferi (629)
Hz. Peygamber’in yer almadığı bir savaştır. İslam Devleti’nin elçisinin Bizans’a bağlı
olan Busra (bugün Suriye’de) valisi tarafından öldürülmesi üzerine Mute (Kudüs’e yakındır)
Seferi düzenlendi. Savaşın başlangıcında bozulan Müslümanlar, İslam komutanı Halid bin
Velid’in kahramanlık göstermesi neticesinde Bizans ordusunu bozdular. Halid, Seyfullah
(Allah’ın kılıcı) lakabını aldı.
Mute’de olan çarpışma Bizans İmparatorluğu ile Müslümanlar arasında yapılan ilk
savaştır. Bu savaşta taraflar birbirlerine kesin bir üstünlük sağlayamadılar.

13.1.4.7.Mekke’nin Fethi (630)
Bu fetih hareketinin sebebi, Mekkelilerin Hudeybiye Anlaşması'nı ihlal etmesidir.
Bunun üzerine Hz. Peygamber sefer hazırlıklarına başladı. Mekke'ye yaklaşıldığında şehir
halkının yapacağı bir şey yoktu. Hz. Peygamber silaha sarılmayanların can güvenliğinin
olduğunu, bu şartla herkesin serbest ve hür olduğunu ilan etti. Kâbe'den putlar temizlendi. Hz.
Peygamber, Mekke hâkimi Ebu Süfyan’a ayrıcalıklı davrandı. Bu davranışlar, Ebu Süfyan ve
Mekkeliler üzerinde olumlu karşılandı ve Mekke halkı Müslüman oldu. Hz. Peygamber
fetihten sonra Medine’ye geri döndü.
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Mekke’nin fethi İslam dininin Hicaz bölgesinin büyük kısmına yayılmasını netice
vermiştir.

13.1.4.8.Huneyn Savaşı (630)
Mekke’nin fethinden sonra henüz Müslüman olmayan Taifliler (Taif, Mekke'nin 150
km. güneydoğusunda) putperest kabileleri yanlarına alarak Müslümanlara karşı savaş açtılar.
Mekke ile Taif arasındaki Huneyn vadisinde yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. Bu başarı
ile Mekke’nin fethi pekişmiştir.

13.1.4.9.Taif Seferi (630)
Huneyn Savaşı’nın devamı niteliğinde, Müslümanlar Taif’i kuşattılar. Ancak başarılı
olamadılar. Taifliler ise bir yıl sonra İslam dinine girmişlerdir.
Müslümanların 630 yılında kazandığı başarılar sonucunda, Basra Körfezi’ne ve Hint
Okyanusu’na kadar bütün Arabistan kabileleri İslam dinini kabul ettiler.

13.1.4.10. Tebük Seferi (631)
Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu üzerine yapılmıştır. Amaç, Bizans Devleti’ne ve
Arap Yarımadası’nın kuzeyindeki güçlere gözdağı vermektir. Nitekim sefer sırasında
Suriye’deki Gassani Arapları Müslümanlığı kabul etmiştir. Bizans’ın karşılık vermemesi
üzerine çatışma olmamıştır.
Hz. Peygamber’in Tebük Seferi, O’nun son seferidir. Bu sefer sırasında Şam’da
görülen veba salgını karşısında ilk kez karantina uygulaması yapılmıştır.

13.1.5. Veda Haccı (632)
Hz. Peygamber 631 tarihinde komşu devlet başkanlarına elçiler göndermiş ve onları
İslamiyet'e davet etmiştir. 632 tarihinde ise, Mekke'ye hac için gideceğini ilan eden Hz.
Peygamber, İslam tarihinde Veda Haccı diye bilinen son Kâbe ziyaretini gerçekleştirmiştir.
Veda Haccı'na 100.000'den fazla Müslüman katılmıştır. Bu son haccında bir hutbe vermiştir.
Veda Hutbesi denilen bu konuşmasında İslamiyet'in temel esaslarını ana hatları ile belirten
Hz. Peygamber, Medine'ye döndüğünde rahatsızlanmıştır. 8 Haziran 632’de Medine'de vefat
eden Hz. Peygamber bu şehirdeki kabrinde medfundur.
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13.2.Dört Halife Devri (632-661)
13.2.1. Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)
Arap-İslam devletlerinde, Hz. Peygamber'in vefatından sonra devletin başına gelen
idarecilere halife denmektedir. Hz. Ebu Bekir’in ilk icraatları Hz. Peygamber’in vefatından
sonra baş gösteren bazı sıkıntıları çözmek olmuştur. Nitekim Hz. Peygamber'in Bizans
İmparatorluğu’na karşı hazırladığı ancak gönderemediği bir orduyu Suriye taraflarına
gönderdi. Yalancı peygamberlik iddiası ile ortaya çıkanların üstesinden geldi. Onun yalancı
peygamberlerle olan mücadelesine Ridde Savaşları denilmiştir. Hz. Ebu Bekir’in sükûnete
yönelik bu icraatları, İslam Devleti’nin olası bir dağılmasının önüne geçmiştir.
Hz. Peygamber’in düzenlettiği Irak ve Suriye seferleri, Müslümanların gelecekteki
fetih yönlerini belirlemişti. Hz. Ebu Bekir döneminde Suriye topraklarında Bizans ile yapılan
Yermük (günümüzde Suriye-Ürdün sınırında) Savaşı’nda (634) Bizans ordusu ağır bir
yenilgiye uğratıldı. Bu zafer Suriye fethinin yolunu açtı. İslam ordusu Anadolu’da Fırat ve
Dicle’ye kadar ilerledi.
Sasanilere ait olan Hire Beyliği alınarak ilk kez Arap Yarımadası dışında bir yer ele
geçirilmiş oldu.
Kuran’ın bir kitap hâlinde toplanmasını sağlayan halife, Mushaf denilen ilk Kuran
yazmasının tamamlanmasından sonra 634 tarihinde vefat etti.

13.2.2.Hz. Ömer Dönemi (634-644)
Seçimle başa gelen Hz. Ömer, İslam fetihlerine devam etti.
Bizans ile yapılan Ecnadeyn Savaşı (636) ile Müslümanlar, Filistin, Kudüs, Lübnan,
Beyrut ve Suriye'nin tamamını fethettiler. Suriye’nin fethi, Mısır’ın ve Kuzey Afrika’nın fetih
yolunu açmıştır. Suriye’nin fethi ile Akdeniz'e komşu olan Müslümanlar Mısır'ı da alarak
(642-643) Afrika kıtasına girdiler. Fethedilen bu yerler Bizans’ın elindeydi.
Bugünkü Irak ve İran’ın tamamını elinde tutan Sasaniler Devleti (İranlılar) ile 634
yılında yapılan Köprü Savaşı kaybedildi. Ancak daha sonra yapılan Kadisiye (636), Celula
(637) ve Nihavend (642) savaşları ile Sasaniler mağlup edildi ve bu devlete son verildi.
Türklerle komşu olundu. Kadisiye Savaşı sırasında, Kûfe ve Basra’da ordugâh şehirleri
kuruldu.
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İran’ın fethi, Azerbaycan’ın fethinin yolunu açmıştır. Müslümanlar İran ve Doğu
Anadolu'yu hâkim olduktan sonra Ermenilerin bulunduğu bölge ile Azerbaycan’a egemen
oldular (643-644). Müslümanlar Kafkaslara ve Hazar Denizi’ne kadar ilerlediler.
Hz. Ömer döneminde toprak kazanımlarının artması sonucu, ülke toprakları yönetim
birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu.
Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir zamanında savaşlara katılan orduların kayıtları
bulunmamaktaydı. Bunun sebebi, savaşlarda gönüllülüğün esas olmasıydı. Hz. Ömer ilk kez
düzenli ordular ve ordugâhlar kurdu. Ordugâhlar cünd ismi ile anılmıştır. Cündlerde ordunun
ihtiyaçları karşılanır, bulunduğu bölgenin güvenliği sağlanır ve bölgenin İslamlaşması temin
edilirdi. Önemli cünd şehirleri; İran’ın fethi için kullanılan Kufe ve Basra şehirleri; Anadolu
ve Azerbaycan’ın fethi için kullanılan Dımaşk ve Kınnesrin (Kuzey Suriye’de) ve Kuzey
Afrika’nın fethi için kullanılan Fustat (Kahire) idi.

13.2.3.Hz. Osman Dönemi (644-656)
Hz. Osman bir komisyon tarafından seçildi. Hz. Osman'ın on iki yıllık halifelik
döneminin ilk yarısı son derece olumlu geçti. Ancak ikinci altı yıllık dönem, halifeliğin Hz.
Ali’nin hakkı olduğu tartışmalarının yaşandığı, bu sebeple Müslümanlar arasında iç
çekişmelerin başladığı bir dönem oldu.
Hz. Osman'ın halife ilan edildiği ilk zamanlarda Horasan, Azerbaycan ve Mısır gibi
uzak sınır bölgelerinde isyanlar çıktı. Bunlar kısa sürede bastırıldı. Afrika’da bugünkü Tunus
ve civarı (İfrikiyye) fethedildi ve Kuzey Afrika’da İslamiyet hızla yayıldı. Hz. Osman
zamanında İslam devletinin sınırları çok geniş coğrafyalara ulaştı, değişik din ve kültürlerden
insanlar aynı devlet çatısı altında birleşti.
Bizans Devleti ile savaşlar devam etti. İslam Devleti’nde ilk donanma oluşturuldu.
Kıbrıs fethedildi (649). Bizans donanması ile yapılan Savarî Savaşı (Zatü’s-Savârî) (655)
zaferle sonuçlandı. Bu zafer, Müslümanların ilk deniz zaferidir.
Hz. Osman zamanında Müslümanlar Ceyhun Nehri’ni ve Kafkasları aşarak (652)
Hazar Türkleri ile karşı karşıya gelmişlerdir. Türklerle ilk çatışma Hz. Osman dönemindedir.
Bu sebeple Türklerin Müslümanlara bakışları bu ilk dönemlerde olumsuz olmuştur.
Anadolu’da Toroslara kadar ilerlenildi.
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Hz. Osman döneminde Kuran-ı Kerim yedi nüsha çoğaltılarak Mekke, Basra, Kûfe,
Şam ve Mısır gibi önemli İslam merkezlerine gönderildi.
Hz. Osman döneminde Ümeyyeoğulları (Emevî) ailesinden olanların devlet üst
kademelerinde görevlendirilmesi tepki çekmiştir. Ayaklanmalara sebep olmuştur. Sonuçta Hz.
Osman Medine’de şehit edildi. Siyasi bir katliam olan bu olay, sonraki dönemlerde
Müslümanlar arasında baş gösteren ayrılıkların en önemli sebebi oldu.

13.2.4. Hz. Ali Dönemi (656-661)
Hz. Ali, Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve aynı zamanda damadır. Seyfullah ve
Haydar-ı Kerrar lakaplarıyla da bilinir. Hz. Osman’ın şehit edilmesi sonucu, Medine halkı
Hz. Ali'yi halife ilan etmiştir. Hz. Ali idareyi üzerine alır almaz başta Hz. Peygamber'in eşi
olan Hz. Aişe ve Hz. Osman ile aynı kabileden olan Şam Valisi Muaviye, Hz. Osman'ın
katillerinin kısa sürede bulunmasını istediler. Yeni halife, katilleri bulacağını fakat acele
edilmemesini istedi. Ancak Hz. Aişe ve Muaviye’yi inandıramadı. Yeni halifeyi zorlamak
amacıyla Hz. Aişe yanına bir grubu alarak Basra'ya gitti. Hz. Ali de onların arkasından yola
çıktı. İki Müslüman grup Kûfe’de karşı karşıya geldi. Müslümanlar arasında ilk defa kan aktı.
Hz. Aişe bu olayda deve üzerinde bulunduğundan olaya Cemel (deve) Olayı (656) denildi.
Hz. Ali bu mücadeleyi kazanmış ve Irak’ta kontrolü sağlamıştır. Bu olaydan sonra devlet
merkezi Medine’den Kûfe’ye taşındı. Cemel Olayı Müslümanlar arasında olan ilk iç savaştır.
Hz. Osman’ın akrabası olan Şam valisi Muaviye (Şam kelimesi bugünkü anlamından
farklı olarak Suriye ve çevresini ifade eder), Hz. Ali’nin devlet başkanlığını kabul etmedi. Bu
olumsuz tutum dolayısıyla Hz. Ali ona karşı ordu hazırladı, İki taraf arasında cereyan eden
Sıffin Savaşı’nda (657) yine pek çok Müslüman canından oldu. Bu savaş, Leyletü’l-Hariri
adıyla da meşhurdur. Savaş esnasında Mısır valisi Amr bin As mızrakların ucuna Kur’an
sayfaları taktırarak sorunun çözümünde hakemlerin tayin edilmesini istedi. Bu olaylar tarihte
Hakem Olayı adıyla anılır. Hz. Ali Kur’an sayfalarına karşı savaşmayacağını belirterek bu
teklifi kabul etti. Hz. Osman ve Hz. Ali zamanındaki kargaşalardan etkilenen Müslümanlar
değişik siyasi fikirler etrafında toplanma eğilimine girdiler. Hz. Ali’nin haklı olduğunu
söyleyerek hakemliği kabul etmesine tepki gösterenler hem Hz. Ali’ye hem de Muaviye’ye
karşı çıktılar ve Haricîler olarak isimlendirildiler. Ortaya çıkan bu grubun yanı sıra Hz. Ali'yi
ve Muaviye’yi destekleyenler de ayrı ayrı iki grup oldular. Haricîler, İslam toplumunun
yaşadığı karışıklıkta sorumlu gördükleri Hz. Ali, Muaviye ve Amr b. As’ı ortadan kaldırmaya
karar verdiler. Suikast girişimlerinde Muaviye yaralanırken Hz. Ali şehit edildi (661). Ondan
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sonra büyük oğlu Hz. Hasan halife oldu. Muaviye ise ona biad etmeyerek Suriye’de
halifeliğini ilan etti. Hz. Hasan altı aylık halifeliğinin sonunda Müslümanlar arasında kan
dökülmemesi için Muaviye ile anlaşarak görevi Muaviye'ye devretti. İslam tarihçileri, kan
dökülmeden iki tarafın anlaşmasından dolayı bu seneye Birlik Yılı demektedirler.
İç karışıklılar sebebi ile Hz. Ali döneminde fetihler durmuştur.

13.2.5.Dört Halife Döneminde İdare ve Diğer Gelişmeler
• Devlet merkezi ilk üç halife zamanında Medine, Hz. Ali zamanında Kûfe oldu. Dört
halife döneminde devlete ait resmî dil ve para yoktur.
• Dört halife döneminde halifelerin göreve gelişi seçimle olduğu için bu döneme İslam
Cumhuriyeti Dönemi de denir.
• Kuran-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında toplanıp bir kitap (Mushaf) hâline getirildi.
Hz. Osman zamanında Mushaf çoğaltıldı ve önemli merkezlere gönderildi.
• Devletin gelirleri; ganimetlerden, Müslümanlardan alınan toprak vergisi olan
öşürden ve zekâtlardan sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Müslüman olmayan kişilerden can ve
mallarını koruduğu için cizye vergisi alınırken yine gayrimüslimlerden harac vergisi
alınmıştır. Harac vergisi toprak vergisidir. Devlet gelirleri, asker ve memur masraflarının yanı
sıra fakir ve kimsesizlere harcandı.
• Hz. Ömer devletin gelir ve giderlerini, asker sayısını, görev yapan memurları ilk defa
kayıt altına almak için defter sistemini geliştirdi ve buna divan denildi.
• Yine Hz. Ömer zamanında adliyede yeniliğe gidildi, kadılık sistemi kuruldu.
Şehirlerde adliye işlerini yürütenlere kadı denilmiştir.
• Hz. Ömer askerî manada posta teşkilatı tesis etti.
• Hz. Ömer zamanında İslam Devleti hazinesi, Beyt’ül-Mal adıyla sistemleştirildi.
Vergiler düzenli hâl getirildi.
• Yine Hz. Ömer askerî ikta sisteminin temellerini attı.
• Hz. Ömer, Ay esasına dayalı kamerî ya da hicrî denilen bir takvim oluşturdu. Bu
takvimin başlangıcı olarak Hicret olayı kabul edildi.
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13.3.Emevîler Dönemi (661-750)
13.3.1.Muaviye Dönemi (661-680)
Muaviye’nin halife olması ile İslam Devleti’nde Emevîler (Ümeyyeoğulları) dönemi
başlamıştır. Onun yaptığı ilk iş, Dımaşk (Şam) şehrini başkent yapmak olmuştur. Bunun
sebebi kendi taraftarlarının Suriye’de olmasıdır. Hz. Peygamber ve ilk üç halife döneminde
başkent Medine iken Hz. Ali döneminde Kufe, Emevîler döneminde Şam başkent olmuştur.
Abbasîler döneminde ise Kûfe, Samarra ve genelde Bağdat devlete başkentlik edecektir.
Hz. Osman döneminde duraklamaya geçen fetihler Muaviye zamanında yeniden
başlatılmıştır. Kuzeyde ve doğuda Kafkasya ile Maveraünnehir içlerine doğru başlatılan
seferlerde Ceyhun'dan geçilmiş ve Türkistan'daki Buhara'ya kadar varılmıştır. Muaviye ve
Yezid döneminde Maveraünnehir, Harzem, Türkistan ve Buhara ele geçirilmiştir. Belirtilen
yerler vergiye bağlanmıştır.
Diğer bir sefer Bizans'ı yıpratmak için başlatılmış, Ankara ve Amorion (Eskişehir
yakınlarında) şehirlerine kadar gidilmiştir. İlk İstanbul Seferi 668 tarihinde yapılmış ve
Anadolu’dan Kadıköy’e kadar ilerlenmiştir. Bir yıl sonra (669), İstanbul Boğaz’ı geçilip şehir
kuşatılmıştır. Ordu, surlar karşısında bir şey yapamayınca geri dönmüştür. Bu sefere
sahabelerin ileri gelenleri de katılmıştır. İstanbul’daki Eyüp semtine ismini veren Ebu Eyyüb
el-Ensarî bunlardandır. Muaviye, İstanbul kuşatması için bir de denizden donanma
göndermiştir (674). Kışları Kapıdağ Yarımadası’nda geçiren donanma yaz mevsimlerinde
yedi defa kuşatma girişiminde bulunmuştur. İstanbul'u tanıma ve denizden şehir kuşatması
tecrübesi kazanan ordu 680 tarihinde geriye dönmüştür. İstanbul, surlarla çevrili olması, suda
yanabilen Rum ateşi ile savunulması, mesafenin uzaklığı gibi sebeplerle fethedilememiştir.
Bizansla yapılan anlaşma sonucu, İstanbul’da bir cami inşa edilmesi ve kadı ile beraber bir
miktar Müslüman’ın iskân edilmesi konularında karara varılmıştır.
Muaviye döneminde donanma Kuzey Afrika'ya gönderilmiştir. Muaviye’nin oğlu
Yezid döneminde Tunus'taki Kartaca’ya kadar Kuzey Afrika’nın fethedilmesi ile Kuzey
Afrika’da egemenlik sağlanmış, Bizans'ın Kuzey Afrika’daki hâkimiyeti sona ermiştir. Bu
sefer sırasında Müslüman orduların yerleşmesi için ordu komutanı Tunus’ta Kayrevan şehrini
kurmuştur.
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13.3.2. Muaviye Devrinin Özellikleri
• Emevîleri destekleyenler, Hz. Ali taraftarları ve Haricîler olmak üzere üç grup
arasında çatışmalar görülmüştür.
• Muaviye, güvendiği yetenekli valileri vilayetlere tayin etmekle muhalefeti etkisiz
hâle getirmiştir. Ülkesine huzur getirmeye çalışmıştır. Hz. Ali taraftarları ile Haricîleri
birbirlerine karşı kullanmıştır. Kendisinin güvenliği için Şam'ı başkent yapmıştır.
• Muaviye kendisi ile halk arasında kurallar koyarak her şeyi protokole bağlamıştır.
Bizans ve Sasanî geleneğinden de etkilenerek Arap-İslam Devleti’ni yapılandırmıştır.
• İslam tarihinde ilk defa saray yaptıran Muaviye aynı zamanda bir tahtta oturmuştur.
Halk arasına çıktığında yanına koruma görevlileri (muhafız) almıştır. Mescitte de kendine
özel yer yaptırmıştır.
• Bu dönemde yazışma sistemi ve arşivcilik gelişmiştir. Evrakın aslının saklandığı bir
arşiv oluşturulmuştur.
• Yazışmalarda mühür kullanılmıştır.
• Bizans'tan etkilenme sonucu ilk posta teşkilatı (berîd) kurulmuştur.
• Muaviye, yeni kurulan devletin geleceği için oğlu Yezid'i veliaht tayin etmiş ve
İslam dünyasında ilk defa saltanat sistemini başlatmıştır. Böylece İslam Devleti’nde seçimle
iş başına gelme anlayışı son bulmuştur. İbn Haldun, saltanat uygulamasını, her halife
değişikliğinde Müslümanlar arasında yeni çatışmaların yaşanmasının önüne geçtiği için doğru
bulur.
• Muaviye'nin oğlu Yezid halife olunca Kûfeliler yeni halifeyi kabul etmemiştir.
Bunun için Hz. Peygamber’in torunu ve Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye davet
etmişlerdir. Bunu haber alan Yezid, Kerbela’da (Kerbela, Irak’ta Bağdat’ın 100 km.
güneybatısında bir şehir) Hz. Hüseyin’in yolunu keserek teslim olmasını istemiştir. İstekleri
kabul edilmeyince Hz. Hüseyin Kerbela'da şehit edilmiştir (10 Muharrem 680). Bu olaya
Kerbela Olayı denilmiştir. Bu olay sonucu Müslümanlar arasındaki ayrılık daha da
belirginleşmiştir.
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13.3.3. Abdülmelik bin Mervan Dönemi (685-705)
• Emevîlerde yükseliş döneminin başladığı Abdülmelik zamanında, Çukurova’da
Bizans’a ağır darbe vurulmuş Sivas'a kadar başarılı bir sefer yapılmıştır.
• Kuzey Afrika’da Berberilerin ve Bizans’ın direnci tamamen kırılmıştır. Bizans
tamamen çekilirken Berberiler Müslümanlaşmaya başlamıştır. Kuzey Afrika’nın fethi
tamamlanmıştır.
• Hz. Ömer zamanından itibaren resmî yazışmalarda Suriye ve Mısır'da Rumca, Irak’ta
ise Farsça kullanılıyordu. Bu dönemde dil birliği sağlanmış ve Arapça resmî dil ilan
edilmiştir.
• Devlet memurları Araplardan seçilmiştir.
• Bizans ve Sasanî sikkeleri kaldırılmış ve ilk İslam parası olarak dinar kabul edilerek
para birliği sağlanmıştır.
• Muaviye zamanında kurulan berîd (posta) teşkilatı Abdülmelik zamanında günün
şartlarına göre geliştirilmiştir.
• Kudüs’te Kubbetü’s-Sahra Camisi inşa edilmiştir.

13.3.4. I. Velid bin Abdülmelik Dönemi (705-715)
Emevîlerde Abdülmelik ve Velid dönemleri yükseliş ve zirveye çıkış dönemleri olarak
kabul edilmiştir.
Velid devrinde, en büyük fetihler yapılmıştır. Velid zamanının başarılı komutanı
Kuteybe b. Müslim Toharistan'ın ardından Buhara, Semerkant, Hokand ve Fergana'yı alarak
bütün Maveraünnehir'i fethetmiştir. Buradaki Türkler İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Türklerin
kendi aralarında siyasî birlikten yoksun olmaları ve şehir şehir yaşamaları, söz konusu
mücadelelerinde başarılı olamamalarına sebep olmuştur.
Anadolu seferlerinde Amasya ve Konya Ereğli'si alınmıştır.
Kuzey Afrika sahillerinde hâkimiyeti sağlayan Emevî orduları, Tarık bin Ziyad
komutasında Septe (Cebel-i Tarık) Boğazı'nı geçerek Kadiks Savaşı’nda (711) Vizigot
Krallığı’nı yıkmıştır. Ardından Endülüs’ü (bugünkü İspanya ve Portekiz) ele geçirmiştir.
Endülüs’teki ilerleyiş, Pirene Dağları’nı aşarak Fransa’da Franklarla yapılan Puvatya
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Savaşı’na (732) kadar sürmüştür. Bu savaşla birlikte Müslümanlar Avrupa’da toprak
kaybetmeye başlamıştır.

13.3.5. Ömer bin Abdülaziz Dönemi (717-720)
İslam dinini seçen yeni Müslümanlardan cizye ve haraç vergilerinin artık alınmaması
gerekmekteydi. Ancak Emevîler devlet gelirleri azalır düşüncesiyle bu vergileri almaya
devam etmişlerdi. Ömer b. Abdülaziz, bu yanlış uygulamayı kaldırmış ve bütün
Müslümanların eşit olduğunu ilan etmiştir. Bu uygulamalar Türklerle olan ilişkileri geçici
olarak yumuşatmıştır.

13.3.6. Emevîlerin Yıkılış Sebepleri
- İslam Devleti’nin çok geniş sınırlara ulaşması sonucunda merkezî otoritenin
zayıflaması
- Hz. Ali taraftarlığının Şiilik adı ile Emevîler aleyhine faaliyetlerine devam etmesi
- Hz. Peygamber'in amcası olan Hz. Abbas'ın soyundan gelen Abbasîlerin Emevîler
aleyhine faaliyet göstermesi
- Devlet makamlarında görev almada Emevî ailesi üyelerinin öncelik sahibi olması
- Emevîlerin Arap milliyetçiliği yapması sonucu, Arap olmayıp sonradan Müslüman
olan ve kendilerine Mevali denilen grupların bu durumdan rahatsız olmaları ve birleşerek
Emevîler aleyhine ortak hareketi etmeleri.
- Horasan’da Ebu Müslim adında bir komutanın başlattığı ayaklanma İran ve Irak’a
yayılmış, bu ayaklanmalar sonucu Ebu Müslim, Abbasî soyundan Ebu’l-Abbas Abdullah’ı
halife ilan etmiştir. Mevalilerin oluşturdukları ordular, Mısır’a kaçan son Emevî halifesi II.
Mervan'ı öldürmüş ve Emevî Devleti sona ermiştir (750).

13.3.7. Emevîlerde Devlet Yönetimi, Sosyal Yapı, İlim ve Kültür
Yezid’in tahta geçişi ile halifelik saltanata dönüşmüştür. İbn Haldun gibi bazı İslam
âlimleri, saltanat uygulamasının, Müslümanlar arasında yaşanabilecek kargaşayı azalttığını,
aksi takdirde daha çok kan dökülebileceğini belirtirler. Emevî halifelerinin hiçbirini halk
seçmemiştir. Seçim sistemi kalktığından dolayı her halife kendinden sonra bir veliaht
belirlemiş, zamanı gelince de veliaht tahta çıkmıştır.
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Dört Halife'nin yaşantılarının tersine, Emevî halifeleri ve aileleri saray hayatı
yaşamaya başlamışlardır. Dört halife, hazineden maaş alma ve harcamada israftan çok
çekinirken, azı dışında Emevî halifeleri ise israfa ve gösterişe dalmışlardır.

13.3.7.1.Eyaletlerin Yönetimi
Emevîlerde ülke eyaletlere ayrılmıştı. Her eyaletin başında halife tarafından tayin
edilen genel valiler bulunurdu. Valilerin başlıca görevleri şunlardır:
• Din işlerine bakmak
• Orduya komutanlık etmek
• Vergileri toplamak
• Anlaşmazlıklara ve halkın çeşitli meselelerine çözüm bulmak.
Adalet işlerini yürüten kadılar, halife veya genel valiler tarafından atanırdı.
Devletin gelirleri Müslümanlardan alınan zekât, öşür ile gayrimüslimlerden alınan
cizye ve haraçtı.

13.3.7.2. Sosyal Yapı
• İdareci sınıf
• Arap olmayıp sonradan Müslüman olan Mevaliler
• Hıristiyan ve Yahudi olduğu hâlde İslam topraklarında serbestçe ve güvenlik
içerisinde yaşayan zımmîler
• Köleler.

13.3.7.3. İlim ve Kültür
- Emevîler döneminde İslam sanatı gelişmiştir. Fethedilen bölgelerin mimarî ve sanat
anlayışı Müslümanları etkilemiştir. Türklerdeki kubbe ve kemer kullanımı Araplara geçmiştir.
- İslam coğrafyasında, camiler, medreseler ve kervansaraylar inşa edilmiştir.
- Camilerde, mihrap, minare ve şadırvan kullanımı Emevîler dönemi ile başlar. Kare
minare Emevî mimarîsini gösteren örneklerdendir.
- Mimarîde inşa malzemesi olarak taş kullanılmış, süslemelerde insan ve hayvan
figürlerine yer verilmiştir.
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- Şiir bu dönemde yeniden önem kazanmıştır.
- Arap Câhız tarafından Türklerle ilgili olarak yazılan Hilafet Ordusunun Menkıbeleri
ve Türklerin Faziletleri adlı eser önemlidir. Bu eser Arapların Türkleri tanımasında etken
olmuştur.

13.4. Abbasîler Dönemi (750-1258)
Abbasî Devleti'nin kurucusu Ebu’l-Abbas Abdullah es-Seffah Hz. Peygamber'in
amcası Hz. Abbas'ın torunlarındandır. Bundan dolayı devletin ismi Abbasîler Devleti
olmuştur. es-Seffah, çok kan döken anlamına gelmekte olup onun Emevî hanedan üyelerine
karşı tutumu bu lakabı almasında etkendir.
Dönemin önemli olaylarında biri 751 tarihinde yapılan Talas Savaşı'dır. Bu savaşta
Müslüman Araplar, kendilerinden talep edilmesi üzerine Türklere yardım etmiş ve Çinliler
yenilmiştir. Bu savaş, Türklerin İslam dinini tanımasında ve bu dini seçmesinde etken
olmuştur.
İkinci Abbasî halifesi olan Ebu Cafer Mansur zamanında Bağdat şehri kurulmuştur
(762). Kûfe bırakılarak Bağdat başkent yapılmıştır. Yarım yüzyıllık dönem dışında devletin
yıkılışına kadar Bağdat başkent olarak kalmıştır.
Üçüncü Abbasî halifesi Muhammed Mehdi’dir. Onun döneminde Mukanna isimli
birisi eski İran dinini canlandırmaya çalışmıştır. Onunla mücadele edilmiştir.
Harun Reşid zamanı Abbasîlerin en parlak dönemidir. Harun Reşid, Bizans
sınırlarındaki şehirleri avasım adlı askerî bir valilik bünyesinde toplamıştır. Anadolu’ya
karadan ve denizden seferler yapılarak Ankara ve Niğde'ye kadar olan yerler alınmıştır.
Harun Reşid döneminden sonra sırasıyla oğulları Emin, Memun ve Mutasım
dönemleri yaşanmıştır. Mutasım dönemi (833-842), Türklerin idarede ve ordu yönetiminde
en çok etkin oldukları dönemdir. Mutasım tarafından, Türklerin askerî gücünden faydalanmak
ve onların savaşçılık özelliklerini korumak amacıyla Samarra şehri kurulmuş ve ardından
başkent hâline getirilmiştir (836). Halife, devleti Türklerin desteği ile yarım yüz yıl
Samarra'dan idare etmiştir. Samarra, Bağdat’ın 125 km kuzeyinde Dicle Nehri üzerindedir.
Bizans karşısında mücadele gücünü arttırmak amacıyla Türkler, Bizans sınırındaki avasım
şehirlerine yerleştirilmişlerdir.
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İlk yüz yılı kuruluş ve yükseliş yılı olarak kabul edilen Abbasîlerde, Mutasım
döneminden sonra 847 yılından itibaren halifelerin devlet yönetiminde yeterli olmaması
Abbasî Devleti’nin parçalanmasına sebep olmuştur. 945 yılından 1055 yılına kadar Bağdat’ı
ve Abbasîleri esir alan şii Büveyhiler Selçuklu Tuğrul Bey tarafından Bağdat’tan
çıkarılmıştır. Abbasîler 1258 tarihinde İran İlhanlı Moğollarından Hülagu tarafından
yıkılmıştır. Bağdat’ı işgal eden Moğollar halifeyi öldürmüş, Abbasî aile fertleri Kahire’ye
gitmiştir. Mısır Memlûk Devleti Sultanı Baybars bu aileden Mustasım’ı Mısır’da halife ilan
etmiştir. Memlûk himayesindeki Abbasî hilafeti Osmanlıların Mısır’ı fethine (1517) kadar
Mısır’da devam etmiştir.
Abbasî Devleti yıkılmadan önce toprakları üzerinde bazı devletler ortaya çıkmıştır;
-

Mısır’da Tolunoğulları ve sonra İhşidîler,

-

Kuzey Afrika’da Aglebiler,

-

Horasan’da Tâhirîler,

-

Maveraünnehir’de Samanoğulları

-

İran ve Irak’ta Büveyhoğulları

-

Fas’ta İdrisîler

13.4.1.Abbasîlerde Devlet İdaresi
Bütün İslam dünyasının hükümdarı sayılan halife, dini korumak ve dünya işlerini
yürütmekle görevliydi. Halifeler yetkilerini, idare işlerinde vezire, adalet işlerinde kadıya ve
askerî konularda emire (komutan) devrederdi. Fakat hükümet işlerinde son kararı yine halife
verirdi.
Emevîler ve Abbasîler döneminde halifelik alametleri; hırka, hutbe, sikke, âsa ve
tıraz (bir çeşit giysi) idi.
Dört halife Devri’nde ve Emevîler'de vezirlik yoktu. Devlet işlerinin yürütülmesini
kolaylaştırmak amacıyla ilk defa Abbasîlerde başlayan vezirlik, halifelikten sonra gelen en
büyük görevdir. Devletin bütün işleri vezirden sorulur ve vezir divana başkanlık ederdi.
Abbasîlerde çeşitli devlet işlerinin görüldüğü resmi dairelere divan denmiştir. Divanda
halifenin makamı da vardı. Fakat kendisi burada oturmaz, divana bakan pencereli yüksek bir
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yerden divan görüşmelerini dinlerdi. Hz. Ömer’in kurduğu divan Abbasîler döneminde
genişletilmiştir. Divanlar ve görevlileri;
-

Divan-ı İnşâ, yazı işlerinden sorumlu divandır.

-

Divan-ı Mezâlim, adalet işlerinden sorumlu divandır.

-

Divanü’l-Ceyş, askerî işlerden sorumlu divandır.

-

Divan-ı Beytü’l-Mal, devletin gelir ve giderlerinden sorumlu divandır.

Adalet işlerine bakan kadı Bağdat'ta oturuyorsa ona baş kadı anlamında Kadil Kudat
denilirdi.
Halifenin özel muhafız kıtası aynı zamanda ordunun temelini oluştururdu. Ayrıca ordu
sürekli askerlik yapanlar ve gönüllüler şeklinde ikiye ayrılırdı. Sürekli asker olanların maaş ve
diğer ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırdı. Gönüllüler ise, savaş zamanı göreve çağrılır ve
bunların belirli gereksinimlerini devlet karşılardı. Kale duvarlarını ve surları yıkmak için
arrade, şahmerdan, mancınık gibi ağır silahlar kullanılırdı. Kılıç, kalkan, ok, yay, mızrak,
miğfer gibi aletler başlıca savaş silahlarındandı.

13.4.2.Abbasîlerde Kültür ve Medeniyet
Hz. Peygamber'in sözlerine hadis denir. Kur’an ayetlerini açıklayıp yorumlayan ilme
tefsir denilmektedir. Hadis ve tefsir ilmi ilk defa Abbasîler zamanında ortaya çıkmıştır. Dinî
konuları açıklayıp yorum yapan mezhepler de yine Abbasîler döneminde ortaya çıkmış ve
Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli doğmuştur. Aklı önceleyen Mutezile akımı görülmeye
başlanmıştır.
Abbasîler bütün Müslümanlara eşit değer vererek mevali anlayışına son vermişlerdir.
İranlılar ve Türkler, devlette önemli görevlere gelmişlerdir.
Matematik, fizik, kimya, astronomi, tarih ve coğrafya Müslüman ilim adamlarının bu
dönemde çalıştıkları önemli bilimlerdir. Müslümanlar, Hintlilerden onluk sistemi aldılar.
Astronomi cetvelleri hazırlamaya başladılar.
8. asır ortasında bir Türk şehri olan Semerkant’ta Çin kâğıdının yapımı Müslümanlar
tarafından öğrenildi.
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Müslümanlar Bizans topraklarında Eski Yunan kültürüyle karşılaştılar. Eflatun,
Aristo gibi filozofların eserlerini Arapçaya çevirdiler. Yunan medeniyetinden yapılan bu
çevirilerin en yoğun yaşandığı dönem Halife Memun dönemidir (813-833). Bu çeviri
çalışmaları yaklaşık bir asır sürmüştür. Bu durum, İslam biliminin gelişmesinde etkili oldu.
Harun Reşid ve oğlu Memun, Bağdat’ta Beytü’l-Hikme adıyla bir kütüphane ve çeviri
merkezi kurdu. Abbasîler toprak kazanmaktan çok medenî ve ilmî çalışmaları ile meşhurdur.
1258’da yaşan Moğol işgali mevcut bilimsel birikime büyük darbe vurmuştur.
Binbir Gece Masalları bu döneme ait olup günümüze kadar gelmiştir.

13.5. Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
Abbasîlerin Emevîlere son vermesi üzerine Emevîlerin soyundan gelen I.
Abdurrahman tarafından 756 tarihinde bugünkü İspanya ve Portekiz'de kurulmuştur. En
parlak dönemi III. Abdurrahman ve II. Hakem dönemleridir. III. Abdurrahman’ın halife
unvanını kullanmasıyla o dönemde İslam dünyasında aynı anda üç halife ortaya çıkmıştır.
Diğer ikisi Abbasîler ile Mısır’daki Fatimilerdir. Bu devlet 1031 yılında dağılmış ve
Endülüs’te Tevâifü’l-Mülk denilen küçük devletler kurulmuştur. Zamanla Hıristiyanların
eline geçen bu devletlerin en önemlisi Gırnata’daki Beni Ahmer Devleti’dir. 1238 tarihinden
itibaren görülen bu devlet 1492 tarihinde yıkılmıştır.
Ekonomik olarak gelişmiş bir devlet olan Endülüs Emevî Devleti'nde eğitim ve
öğretim ileri düzeydeydi. Felsefe gelişmiş ve İbn Rüşd gibi filozoflar yetişmiştir. Dinî ilimler
yanında tarih, coğrafya, astronomi ve matematiğe önem verilmiştir. Özellikle II. Hakem
döneminde devlet merkezi olan Kurtuba ve diğer şehirlerde camiler, medreseler ve
kütüphaneler açılmıştır. Endülüs medreseleri Avrupa’dan öğrenci kabul etmiştir. Buradaki
eğitim-öğretim, Avrupa'da ilmin gelişmesine ve Rönesans’ın yaşanmasına yardımcı olmuştur.

13.6. Beni Ahmer Devleti (1232-1492)
Endülüs’teki son Müslüman devlettir. Kurucusu Muhammet bin Ahmet’tir. Başkenti
Gırnatadır. Burası önemli bir bilim kültür merkezidir. el-Hamra Sarayı, bu devlet
döneminde inşa edilmiş olup savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. Bu sebeple dışının
estetikten uzak yapısına rağmen duvarların iç yüzünde eşsiz güzellik dikkat çeker. Kırmızı
tuğlalı ve kiremitli olduğu için el-Hamra (kırmızı) denilmiştir.
1492 yılında Gırnata şehri İspanyollar tarafından ele geçirilmiş ve Endülüs’te 750 yıl
süren İslam egemenliği son bulmuştur. İspanyollar tarafından denize sürülen Endülüs halkına
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Osmanlı Sultanı II. Bayezid sahip çıkmış ve onları Osmanlı topraklarına yerleştirmiştir. Bu
yeni sakinler içinde İspanya’dan sürülen Yahudiler de vardı. Söz konusu Yahudiler Selanik ve
İzmir, Manisa gibi Osmanlı şehirlerine yerleştirilmişlerdir.

13.7. Arap - İslam Devletlerinde Bilim
İslam dünyasında, dinî bilimler ile sosyal ve fen bilimleri olmak üzere iki alan
bulunmaktadır. Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Siyer, Megazi ve Tasavvuf dinî bilimlerken
felsefenin de içinde olduğu diğer pozitif bilimler ikinci alanı oluşturmaktadır.
Tefsir: Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara
müfessir denilir. İslam tarihinde, Taberî, Zemahşerî ve İbn Mesud önemli müfessirlerdendir.
Hadis: Hz. Peygamber’in sözlerini inceleyip açıklayan bilimdir. Bu bilimle
uğraşanlara muhaddis denilir. Buharî, Tirmizî, Müslim önemli muhaddislerdenir.
Kelam: Allah’ın birliğini, sıfatlarını, ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla
izah eden bilimdir. İmam Maturidî ve İmam Eş’arî önemli kelamcılardır.
Fıkıh: İslam hukukudur. Bu bilimlerle uğraşanlara fakîh denir. Fakîhlerin verdiği
kararlar fetva olarak adlandırılır. En ünlü fakîhler, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve
İmam Ahmet bin Hanbel’dir.
Siyer: Hz. Peygamber’in hayatını konu alır.
Megazi: Hz. Peygamber’in katıldığı savaşları konu alır.
Tasavvuf: Allah’ı tanımayı ve O’na kalp yoluyla yakın olmayı amaç edinen bilim
dalıdır. Hz. Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Muhyiddin İbni Arabî önemli mutasavvıflardır.
Sosyal ve fen bilimleri içinde;
Taberî, İbnu’l-Esir ve Mesudî tarih alanında; Mesudî, İbn Fadlan ve İdrisî coğrafya
alanında meşhurdur.
Astronomiyle ilk kez Fezarî ilgilenmiştir. Usturlap adı verilen bir aletle yıldızların
hareketlerini izleyerek Güneş ve Ay tutulmalarının zamanını tahmin etmiştir. el-Harezmî,
astronomi cetvelleri hazırlamıştır. Onun Hisabe’l-Cebr isimli eseri Avrupa dillerine
çevrilmiştir.
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İslam dünyasında bilinen en ünlü kimyacı Cabir’dir. İlk hassas teraziyi kullanmıştır.
Yapay altın yapmaya çalışmıştır.
Tıp ve eczalıkta en ünlü bilim insanları İbn Sina ve Erzanî’dir. İbn Sina’nın eserleri
Avrupa’da yaklaşık beş asır okutulmuş ve kendisi Avicenna olarak bilinmiştir.
Fizikte İbnü’l-Heysem’in en önemli inceleme alanı optiktir. Bu konuda Kitabü’lMenazir isimli bir kitap yazmıştır.
Abbasîler döneminde, eski Yunancadan yapılan çeviriler İslam felsefesini etkilemiştir.
Kindî, Farabî, İbn Sina ve İbn Rüşd en önemli İslam felsefecileridir. İbn Rüşd Avrupa’da
Averros olarak tanınır. Farabî, Muallim-i Sâni (İkinci Öğretmen) olarak bilinir. Önemli
eserleri, Kitabu’l-Musikî, İhsanu’l-Ulum ve Medinetu’l-Fazıla’dır. Farabî’nin başlıca dört
bilim dalında, İbn Rüşd’ün başlıca beş bilim dalında eserleri vardır. Bu durum, dönemin bilim
dünyasının olağan bir özelliğidir.
İslam dünyasında İbn Fadlan ve İbn Batuta isimli seyyahlar meşhurdur. İbn Fadlan,
10. asırda İslam dünyasını ve Türk ülkelerini gezmiştir. Endülüslü İbn Batuta, 13. asrın ilk
yarısında Anadolu’yu da gezmiş, Ahi teşkilatı ve Anadolu beylikleri hakkında bilgiler
vermiştir.
Endülüs doğumlu olan Muhyiddin-i Arabî mutasavvıf ve âlimdir. Kendisine Şeyhü’lEkber de (en büyük şeyh) denir. Fütühat-ı Mekkiye ve Füsusu’l-Hikem adlı eserleri
meşhurdur. Tasavvuf yönünden Anadolu’yu etkilemiştir.
Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen İbn Haldun, Mukaddime ismiyle bilinen
eseri ile meşhurdur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslam medeniyetinin doğuşu ve yayılışı, Dört Halife Dönemi, Emeviler ve Abbassi
Devleti ve son olarak İspanya’da hüküm sürmüş olan İslam devleti Endülüs Devleti hakkında
bilgi verilmiş; siyasi, ekonomik ve kültürleri üzerine durulmuş, İslam dünyasına katkıları
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıda verilen savaşlardan hangisi ismini gerçekleştiği mahal ya da bölgeden

almamıştır?
a)

Bedir Savaşı

b)

Uhud Savaşı

c)

Hendek Savaşı

d)

Tebük Savaşı

e)

Malazgirt Savaşı

2)

İslam tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisinden sonra

müşrikler arasında Müslümanlaşma hızlanmıştır?
a)

Bedir Savaşı’ndan sonra

b)

Uhud Savaşı’nda sonra

c)

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra

d)

Ebu Cehil’in ölümünden sonra

e)

Cemel Olayı’ndan sonra

3)

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Araplar arasında İslam dininin yayılması

hızlanmıştır.
Bu duruma etki eden olay hangi seçenekte verilmiştir?
a)

Mekkelilerin korkuya kapılması

b)

Medine’ye göç edilmesi

c)

Barış havasının egemen olması

d)

Arap nüfusun artması

e)

Türklerle komşu olunması

4)

Hudeybiye Antlaşması imzalanırken, diğer Müslümanların karşı çıkmasına

rağmen Hz. Peygamber kendisinin peygamber sıfatı ile değil sadece adı ile yazılmasını kabul
etmiştir.
Hz. Peygamber’in bu tavrının arkasındaki sebep nedir?
a)

Barışın fayda getireceğine inanması

b)

Peygamberlik iddiasından vazgeçmesi

c)

Niyetinin gerçek bir barış olmaması

d)

Mekkeliler karşısında sürekli yenilmesi
263

e)

Medine’ye göç etmeyi düşünmesi

5)

Aşağıdakilerden hangisi Emevîler döneminde mevaliler arasında hoşnutsuzluk

doğurmuştur?
a)

Mevaliden cizye vergisi alınması

b)

Bizans’a seferler düzenlenmesi

c)

Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi

d)

Mevaliden öşür vergisi alınması

e)

Abbasîlerin yönetime talip olması

6)

Emevî halifesi Muaviye döneminde görülen ve 674’ten 680 yılına kadar süren

İstanbul kuşatmalarında daha ziyade deniz yolu kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Arapların bu seferlerde kullandığı önemli bir askerî üstür?
a)

İzmir

b)

Antalya

c)

Kapıdağ Yarımadası

d)

Selanik

e)

Üsküdar

7)

Yaptığı bir yenilik ile Müslüman Arapların ekonomik alanda Bizans Devleti’ne

olan bağlılığını azaltan Emevî halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Muaviye

b)

Abdülmelik

c)

Velid

d)

Yezid

e)

Ömer bin Abdülaziz

8)

Emevî komutanı Tarık bin Ziyad’ın 711 Kadisk Savaşı’nda mağlup ettiği siyasî

güç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Frank Krallığı

b)

İngiliz Krallığı

c)

Vizigot Krallığı

d)

Abbasîler

e)

Vikingler

9)

Aşağıdakilerden hangisi Arap-İslam devletlerinden biri değildir?

a)

Abbasîler

b)

Emevîler

c)

Fâtımîler
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d)

Samanîler

e)

Büveyhoğulları

10)

Aşağıdakilerden hangisi Emevîler döneminde inşa edilen önemli bir dinî

mimarî örneğidir?
a)

Kubbetu’s-Sahra

b)

Mescid-i Nebevî

c)

Ayasofya

d)

Kuba Mescidi

e)

Medinetü’s-Selam

11)

Abbasî Devleti 1258 yılında son bulmuştur.

Bu devlete kesin olarak son veren güç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Büveyhîler

b)

Memlûkler

c)

İlhanlılar

d)

Fâtımîler

e)

Endülüs Emevîleri

CEVAPLAR:1) C 2)C 3)C 4)A 5)A 6)C 7)B 8)C 9)D 10)A 11)C
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14.YENİ ÇAĞ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1

XV.-XVII. Yüzyıllarda Avrupa

14.1.1 Yeni Çağ Başlarında Avrupa’nın Genel Durumu
14.1.2 Coğrafi Keşifler Ve Sömürgecilik
14.1.3 Hümanizm Ve Rönesans
14.1.4 Reform
14.2

Devrimler Dönemi

14.2.1 Sanayi Devrimi
14.2.2 Amerikan Devrimi
14.2.3 Fransız Devrimi
14.3

I. Dünya Savaşı Öncesi Dünya

14.3.1 ABD
14.3.2 Hindistan, Çin ve Japonya
14.3.3 Afrika
14.3.4 İtalyan Birliği’nin Kurulması
14.3.5 Alman Birliği’nin Kurulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yeni Çağ başlarında Avrupa’nın genel durumu hakkında bilgi veriniz?

2)

Yeni Çağ’ın önemli kâşifleri ve keşfettikleri yerleri yazınız?

3)

Yaşanan büyük devrimleri yazınız?

4)

Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu hakkında bilgi

veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Çağ Avrupa’sını daha
detaylı biçimde
kavrayabilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

Coğrafi Keşiflerin dünya
devletleri üzerindeki etkisini
inceleyebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.

I.Dünya Savaşı öncesi
dünyanın genel durumu
hakkında bilgi edinebilmek.

Okuma, slaytları inceleme
ve videoları izleme ile.
Ayrıca kütüphane çalışması
yaparak.
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Anahtar Kavramlar









Coğrafi Keşifler
Reform
Rönesan
Martin Luther
Hümanizm
Dransız İhtilali
Napolyon
Sanayi Devrimi
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Giriş
Bu bölümde Yeni ve Yakın Çağlarda ortaya çıkan ve küresel olarak dünyayı etkileyen
olaylar (Devrimler, savaşlar, değişen kültür ve ekonomi sistemleri vb.) uygarlık tarihi
bakımından incelenecek ve Yeni ve Yakın Çağların uygarlık tarihine etkileri anlatılacaktır.
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14.1.XV.-XVII. Yüzyıllarda Avrupa
14.1.1.Yeni Çağ Başlarında Avrupa’nın Genel Durumu
Yeni Çağ’ın başlarında Avrupa’nın genel durumuna baktığımızda bir dönüşümün
başladığını görmekteyiz. Yıkılan derebeyliklerin yerini alan merkezi devletler ile Orta Çağ’da
uzun süre hüküm süren skolâstik düşüncenin son buluşu, yeni bir çağın açıldığını
vurgulamaktadır.
Yeni Çağ’ın başında Fransa’da Kral IX. Louis, derebeyleri ortadan kaldırarak Fransa
Krallığı’nı güçlendirdi. Yüzyıl Savaşları’nda İngilizler ile mücadele eden derebeyleri eski
güçlerinden yoksundular ve karşı koyamadılar. İngiltere’ye baktığımızda Yüzyıl Savaşları’nın
ardından veraset meselesinden doğan Çifte Gül savaşları yaşandı. Kral mutlak hâkim olarak
ülkede güçlendi. İspanya’ya baktığımızda ise İber Yarımadası’nda Aragon, Savar, Kastilya ve
Portekiz krallıkları vardır. Yarımadanın güneyinde ise Endülüs Emevilerinden kalan Beni
Ahmer Devleti vardı. 1474 yılında Aragon kralı Ferdinand ile Kastilya kraliçesi İzabel’in
evliliği ile siyasi birlik sağlandı. Bu yüzyıl içinde de İber Yarımadası’ndaki son Müslüman
devleti, Cebel-i Tarık Boğazı’nın diğer yakasına uzaklaştırıldı. İtalya’da derebeylik
bulunmamakla beraber şehir devletleri varlığını sürdürmeye devam etti. Kuzeyde İsveç
Krallığı, Orta Avrupa’da Macar Krallığı bulunuyorken, Avrupa’nın doğusunda Osmanlı
Devleti önemli bir güç olarak Balkanlarda ilerlemesini sürdürüyordu

14.1.2.Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik
Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamada can damarı olmuştur. Bu yolların en önemlileri ise, Batı Çin topraklarından
doğan, Kırım, İznik, Alanya, İstanbul ve Lübnan’da son bulan İpek Yolu ile Hindistan’da
başlayan, Mısır ve Orta Doğu limanlarıyla Akdeniz’e uzanan Baharat Yolu’dur. Bu yolların
Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti’nin elinde olması ile Avrupa ticarette Osmanlı’nın vergilerine
boyun eğmek durumunda kalmıştır. Avrupalılar askeri yollar ile aşamadığı Osmanlı
Devleti’ne bir de vergi vermek istemiyorlardı. Ayrıca vergilerin yüksekliği ile Avrupa’nın
ekonomik yapısı da buna imkân tanımıyordu. Avrupalılar bu şartlar altında yeni yollar
aramaya koyuldu. Bu zamana kadar Dünya’nın şekli hakkında fazla bilgiye sahip olmayan
Avrupalı denizciler arasında dünyanın şeklen yuvarlak olduğu kanısı oturmaya başladı.
Cristoph Colomb, batıya açıldıktan sonra hiç durmadan denizde seyre devam edildiği takdirde
Hindistan’a ulaşılacağını iddia ediyordu. Bu iddialar yüksek sesle dile getirildikten sonra önce
Ümit Burnu denilen mevki keşfedildi. Afrika’nın kıyılarını takip eden denizciler Afrika’nın
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etrafından dolaşarak Hindistan’a vardılar. Ancak bu yol çok tehlikeli bir hal aldı çünkü
denizin koşulları ve iklim güvenli bir seyahat imkânı tanımıyordu.
Colomb, krallardan aradığı desteği İspanyollardan bulmuştur ve 1492 yılında çıktığı
sefer sonucunda Amerika’ya varmıştır. Bugün yapılan araştırmalar sonunda Çinlilerin ve
Vikinglerin çok daha önceki tarihlerde Amerika kıtasına vardığı anlaşılmaktadır ama
Amerika’yı keşfeden kişi Colomb’dur. Ancak Columb, yeni bir kıtayı keşfettiğinin farkına
varamamıştır. O Batı Hint Adaları’na vardığını sanmıştır. Onun ölümünden sonra Ameriko
Vespuçi, bunun artık yeni bir kıta olduğunu anlayarak Amerika adını vermiştir. Bir diğer
büyük kâşif Marco Polo da uzak Asya’ya uzanmıştır.
Bilgi Notu:


Bartolomeu Dias– ünlü Portekizli kâşif Portekiz’den yola çıkıp Ümit

Burnu’na gitmişti.


Christopher Columbus – İspanya adına keşifler yapan bir İtalyan olan

Colombus, 1492′de Yeni Dünya’yı keşfi ile gelmiş geçmiş en ünlü kâşif oldu.


Amerigo Vespucci – İspanya adına çalışan bir İtalyan kâşifti. 1499 ve

1502’deki gezilerinde Güney Amerika’nın doğusuna ulaştı.


Vasco da Gama – Ümit Burnu’nu aşarak deniz yoluyla Hindistan’a ulaşan

ilk Avrupalı kâşifti. Portekizlidir.


Juan Sebastián Elcano – İspanyol kâşif. Keşif gezisinin kaptanı olan

Magellan’ın öldürülmesinin ardından bu geziyi tamamlayarak dünyanın çevresini dolaşan
ilk kişi oldu.


Ferdinand Magellan – İspanya adına çalışan bir Portekizliydi. Dünyanın

çevresini dolaşmak için yola çıktı; fakat Filipinler’de öldürüldü.
Keşiflerin gerçekleşmesinde pusulanın sapma açısının hesaplanması, gemicilikte
ilerleme kaydedilmesi, coğrafya bilgisinde elde edilen yeni bulgular en önemli etkenler
olmuştur. Haçlı Seferlerine benzeyen sebep de doğunun zenginliklerini elde etme istekleridir.
Bu ileride bahsedeceğimiz sömürgeciliğe giden yolu açmıştır. Ama zenginlikten ziyade
Hindistan’a giden yolun bulunması, Hıristiyanlığın yayılması da vardır. Cesur denizlilerin
bulunması ise şöyle bir katkıda bulunmuştur: O dönemde okyanusta gemileri içine çeken
büyük girdapların olduğu, gemicilerin başına felaketler geldiği şeklinde rivayetler ve hurafeler
vardı. Bunlara inanmayan denizciler yollarını nihayete vardırarak başarıya ulaşmıştı.
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Coğrafi keşiflerin sonucuna baktığımızda Hristiyanlık yayıldı. Buna karşılık dünyanın
düz olduğu gibi pek çok yanlış bilgi aktaran din adamlarına olan güven azaldı. Keşfedilen
yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitki türleri ile Avrupalılar ilk kez
tanıştı. Avrupalıların, keşfettikleri yerleri sömürgeleştirmesiyle Sömürgecilik Dönemi başladı.
Keşifler, ticaret yollarının değişmesine neden oldu. Hint Deniz Yolu’nun bulunmasından ve
Amerika’nın keşfinden sonra Akdeniz limanları ile Baharat ve İpek Yolu eski önemini
kaybederken Hint Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Yeni keşfedilen ülkelerde
bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa’ya getirildi. Avrupa’da
ticaretle uğraşan kişiler (Burjuva sınıfı) zenginleşti. Tüccarların, soyluların ellerinde bulunan
toprakları satın almalarıyla soylular eski güçlerini kaybettiler. Keşfedilen yerlere, özellikle
Amerika’ya Avrupa’dan pek çok insan göç etti. Avrupa kültür ve uygarlığı yeni yayılma
alanları buldu. Amerika’nın eski bir medeniyet merkezi olduğu öğrenildi. Zenginleşen
Avrupalılar, kültür ve sanat hareketlerini desteklediler. Böylece, Avrupa’da Rönesans’ın
doğmasına ortam hazırlanmış oldu. Coğrafî Keşiflerle ticaret yollarının değişmesi sonucunda
Osmanlı Devleti ekonomik yönden büyük gelir kaybına uğradı. Keşifler, dünya tarihinde
önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dini değişikliklere neden olmuştur. Bu durum, keşiflerin
evrensel yönünü ortaya koymaktadır. Böylece daha sonraki yıllarda gerçekleşecek olan
Sanayi Devrimi’ne ortam hazırlanmıştır. Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Ancak bazı
bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması sonucunda Hıristiyanların dini inançları zayıflamış,
Kilise’ye güven sarsılmıştır. Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni
kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

14.1.3.HÜMANİZM ve RÖNESANS
Hümanizm, kelime anlamı olarak insancılık demektir. Rönesans Avrupa’sında Antik
Dönem eserlerinin incelenmesi ile ortaya çıkan, insan merkezli, insanın her şeyin ölçüsü
olduğunu kabul eden düşünce biçimidir. Hümanizm, ölümden sonraki dünyaya karşı, bu
dünyayı öne çıkarır. Yeni Çağ’da düşünsel yapıya insanı merkez alan bu akım skolâstik
düşünceye karşı mücadele etmiştir.
Rönesans’ın

ideolojisini

belirleyen

temel

bu

hümanizm

akımıdır.

Kişinin

bağımsızlığını savunan bu görüş, ırk, kavim hatta aile bağlarından bile kurtulma çabasında
olmuşlardır. Bireyi ön plana çıkarmak isteyen hümanizm farkında olmadan burjuvazi
bireyciliğe hizmet etmiştir. Hümanizmde amaçlanan isteklerin gerçek dünya ile çelişen
derecede olması bu akımın uygulanabilirliğini sorgulamıştır.
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1516 yılında Thomas Morus tarafından yazılan Ütopya isimli eserde, hayali bir ülke ve
hayali bir düzen anlatılmıştır. Bu eserinde Morus insanların mutluluğunu ele alırken herkesin
çalıştığı ama özel mülkiyetin olmadığı bir sistem özlemi çekmiştir. Çünkü Yeni Çağ
Avrupa’sında gelişen düzende de alt sınıflar mutlu değildir ve düşünürler eşitlikçi bir
yaklaşım ile insanın mutluluğunu bulma yoluna gitmiştir.
Hümanizmin babası olarak kabul edilen isim ise Petrarch’dır. Hümanizmin pek çok
Avrupa ülkesinde temsilcileri ortaya çıkmıştır. Bacon, Boccacio, Monteigne ve Erasmus bu
isimlerden bazılarıdır. Bu akım Rönesans’ın ideolojisi olmaktan öte ayrıca ulus devletlerin
oluşmasında da etkili olmuştur.
Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans ise Antik Dönem eserlerinin Yeni Çağ’da
tekrar ele alınıp yeni bir yoruma kavuşturulmasıdır. Bu dönemde Antik Çağ’dan kalma
eserlerin temel alınmasında iki önemli neden vardır. Birincisi Antik Çağ sanatının dünyasal ve
canlı oluşu, aynı zamanda Yeni Çağ’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ruha ve donanıma
sahip olmasıdır. Bir diğer neden de Orta Çağ kültür, felsefe ve ideolojisi reddedildiği için yeni
bir modelin oluşturulma arzusudur
Rönesans 15. yüzyıldan başlayarak 17. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönem, düşüncede
akılcı ve bilimci, sanatta da akılcı ve gerçekçi eğilimlerin görüldüğü bir dönemdir. Rönesans
merkez olarak İtalya’da belirmiş, İtalya içinde de Floransa merkezli olmuştur. İtalya olması
tesadüf değildir çünkü Bizanslı bilginlerin Yunan metinlerini bu ülkeye getirmesi, İtalya’da
siyasi birliğin olmamasının belki avantaja döndüğü bir husus olan devlet otoritesinin
seyrekliği gösterilir.
Rönesans döneminde sanatın her dalında birçok güzel eser verilmiştir. Leonardo da
Vinci, Michealangelo ve Rafaello bu dönemin en önemli sanatçıları arasındadır. Sanatçıların
en önemli özelliği ise hem sanatçı hem bilim insanı olmalarıdır. Bu dönemde sanatçı ilk defa
eserine imzasını koymaya başlamış, kendi kimliğini oluşturma gayesi edinmiştir. İnsan
mimikleri heykel ve resimlerde belirgin olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısında Rönesans sanatına karşı duyulan
bir tepkinin sonucunda ortaya maniyerizm çıkmıştır. Rönesans’ın insanı ön plana alan sıkıcı
bir geometriye dayanan tutumuna karşı çıkarak kalıpları yıkan yeni bir eylemdir.
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14.1.4.Reform
Reform daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
anlamlarına gelmektedir. Reform 16. yüzyıl başlarından itibaren Katolik kilisesinin
yozlaşmasına karşı çıkışla başlayan ve Protestanlık mezhebinin ortaya çıkışına yol açan dinsel
bir harekettir. Önce Almanya’da daha sonra Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde
etkili olmuştur. Bu durumu derinlemesine incelediğimizde altında ekonomik çıkarlar olduğu
görülmektedir.
Burjuva sınıfının önündeki en büyük engel Katolik düşünce idi. Bu düşünce yapısı
aşılmalı ve egemen sınıfın çıkarlarına uygun bir hâl getirilmeli idi. Katolik kilisesi
burjuvazinin üretim ilişkilerinin gelişmesini engellemekle kalmıyor, ekonomiye de yön
vermeye devam etmek istiyordu. Feodal düzen yıkılmış ancak kilise otoritesi hâlâ insanlar
üzerinde sürüyordu. Reform sadece dinsel ya da ekonomik değil bu bakımdan sosyal bir
harekettir.
Reform hareketinin üç önemli isminden ilki Martin Luther’dir. Kilisenin yozlaştığının
üstünü çizmiştir. Günah bağışlama belgelerinin satışlarına karşı çıkmıştır. Hümanizm akımını
da yanına alarak büyük bir çıkış başlatmıştır. Kutsal kitabı esas alarak kilisenin
uygulamalarının Hristiyanlık’ta olmadığını vurgulamıştır. Bir bildiri hazırlayarak, kul ile tanrı
arasına kimsenin giremeyeceğini, günah affının kilise satışıyla gerçekleşemeyeceğini yazdı ve
bunu Wittenberg Saray kilisesinin kapısına astı. Bu bildiri büyük tepkileri de destekleri de
beraberinde getirdi. Roma’da Luther hakkında bir papalık mahkemesi toplandı ve Luther
gıyaben yargılandı. Aforoz edildiğine dair belge gönderildi ama Luther taraftarlarıyla birlikte
eline geçen afaroznameyi ateşe verdi. İlerleyen dönemde kilise ile mücadelesine devam eden
Luther, İncil’i Almancaya çevirerek herkesin okumasını sağladı.
Diğer isim ise Cenevre’de Protestanlığı örgütlemeye çalışan Calvin’dir. Cenevre’de
kilisenin devlete karşı özerkliği ve laiklikten yana bir uygulama geliştirmeye çalışmıştır.
Protestanlığın Avrupa’ya yayılmasında başarılı olmuştur. Onun öğretisi Calvincilik olarak
şekillendi ve kapitalist ülkelerde hızla yayıldı. Burjuvazi kendisine yönelik kazanımların
artacağını hesapladığından Calvinciliği destekledi. Bu akımın genel özelliklerine baktığımızda
ise, Calvinizm insanın manevi eşitliğini kabul eder, maddi eşitliği reddeder.
Üçüncü ve son isim ise Reform hareketini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamı içine
alacak şekilde yorumlayanMünzer oldu. Böylece diğer düşünürlerden ayrılan bir çizgi izledi.
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Münzer, reform hareketini o dönem Almanya’sında en çok ezilen köylü sınıfına dayandırdı.
Keskin ve devrimci görüşler ileri süren Münzer, Hristiyanlığın sadece Katolik biçimine değil,
kitabına da karşı çıktı.
Reform hareketleri sonunda Hıristiyanlık’ta bölünmeler oldu. Yeni mezhepler ortaya
çıktı. Katolik kilisesinin otoritesi kırılmış oldu. Papalığın ve din adamlarının aracılığı
reddedildi. Ruhban sınıfından olanların ayrıcalıkları ortadan kalktı. Reform sadece kiliseyi
değil, ekonomik, sosyal yaşamı ve düşünce dünyasını da etkiledi. Bilim ve sanatın önü
açılmış oldu. Ekonomik yapıda kapitalizm yükseldi.
Bu ayrımları savaşları da beraberinde getirdi. Avrupa’da mezhepsel ayrılıklar
yüzünden Otuz Yıl Savaşları başladı. Savaşların sonunda 1648 Westfalya Anlaşması ile
Protestanlık mezhebini tanımak zorunda kaldı. Katolik kilisesinin evrensel gücü zayıfladı ve
artık ulusal kiliseler ortaya çıktı. Reformun topluma yansıması da meslekler üzerinden oldu.
Tüm işler eşit sayıldı, gündelik hayat kutsal görüldü. Hiçbir meslek diğerinden daha önemli
olarak telakki edilmedi. Toplumsal çalışma ahlakı oluştu. Kişinin yeteneklerinin önü açıldı.
Reformla beraber laik öğretim kurumları kuruldu, kişisel yargı hakkı savunulmaya
başlandı. Devletin gücü arttı. Reform Avrupa’nın aydınlanma dönemi için gerekli alt yapıyı
hazırlamış oldu.

14.2.Devrimler Dönemi
14.2.1.Sanayi Devrimi
Sanayi Devrimi, 18 ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların ekonomiye katkısı ile ortaya
çıkmıştır. Buhar gücüyle çalışan makineler sonucunda makineleşmiş endüstri doğdu. Bu
Avrupa’da sermaye birikiminin artmasına yol açtı. Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik
Krallık’ta ortaya çıkmış,( İngiltere ) ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya
yayılarak etki alanını genişletmiştir.
Sanayi Devrimi, Avrupa’da hızla ilerleyen düşünsel çalışmaların yanında ihtiyaçların
eklenmesi ile gerçekleşmiştir. Nüfusun hızla artması ile tarımdaki yeni gelişmeler insanların
şehirlere göç etmesine neden oldu. Bir dönem lüks sayılan şeker, kahve gibi ürünler orta ve alt
sınıflarda tüketime geçti. Böyle olunca talep çoğaldı. Coğrafi Keşifler ile Avrupa’ya önemli
miktarda altın, gümüş gibi maden girişi oldu. Sömürgeciliğin Avrupa’ya elde ettirdiği diğer
husus ise uçsuz bucaksız ham madde kaynakları oldu. Protestan anlayış ile Fransız İhtilali bu
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devrimin alt yapısını hazırlayan düşünsel unsurlar oldu. Üzerine taşımacılık ve teknolojide
buharlı makinelerin bulunması ile (buharlı gemi, şimendifer) devrimin gerçekleşmesi an
meselesi oldu.
Bu gelişmeler ışığında sanayi devrimi ilk olarak İngiltere’den ışıldadı. Çünkü
İngiltere’de Magna Carta’dan beri Anayasal Monarşi vardı. Bireyin hakkı ve özgürlükleri
korunuyordu. 18. yüzyılda İngiltere o sırada dünyanın mali merkezi konumumdaydı.
Bankacılık, sigortacılık ve borsa sektörlerinde ilerlemişlerdi. İç piyasada rekabeti
engelleyebilecek devlet müdahaleleri bulunmuyordu. İngiltere’nin bir de doğal avantajı vardı.
Kömür ve yeraltı kaynaklar ülkede bulunuyordu. Bunun üzerine o dönemki en geniş sömürge
imparatorluğunu kurmuş devlet idi. Donanması güçlüydü ve ticaret filosu da bulunuyordu.
Dokumacılık gibi bazı sektörlerde yıllardan beri başı çekmiş, ada ülkesi olduğu için son
yıllarda ülkesi istilaya, büyük savaşlara maruz kalmamıştı.
Bunların sonucunda fabrika sistemi ile devrim başladı. Büyük makineler, evlere
giremezdi, bu makineler için büyük binalara ihtiyaç vardı. Böylece fabrikalaşma meydana
geldi. Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuçlar doğurdu ama çok uzun yıllardan sonra
(feodal düzenden bu yana) tekrar emeğin sömürülmesi durumu ile karşı karşıya kalındı.
Çünkü sadece erkek değil, kadın ve çocuk işçiler de çalıştırılmaya başlandı ve gündelik mesai
saatleri bazen 20 saati buluyordu.
İşçilerin nitelikli olmalarının artık önem ifade etmemesi ile beraber ücretler yetersiz
kalmaya başladı. Bu da Avrupa’da daha sonra 1830 ve 1848 ihtilallerini doğurdu. Teknolojik
gelişmelere bakıldığında 1807’de buharlı gemiler yapılmaya başlandı. 1812’de buharlı
lokomotifler kullanılmaya başlandı. 1844’de telgraf teknolojisine ulaşıldı ve 1876’da telefon
bulundu. Tarım teknolojisinde de pancardan şeker üretimi, suni gübre, biçerdöver icatları
takip etti. Sanayi Devrimi İngiltere’den sonra Avrupa’nın diğer ülkeleri Fransa, İspanya ve
Almanya’ya yöneldi.
Yukarıda belirttiğimiz gibi çalışma koşullarındaki kötümser tablo ise başka sonuçları
beraberinde getirdi. Sosyalizm ortaya çıktı. İşçi sınıfı hakları ile başlayan bu görüş zamanla
keskinleşti ve Komünizm’in Manifestosu Karl Marx ve Engels tarafından yayınlandı. Ayrıca
sanayileşme ile kentlere göç arttı. Bu da daha sonraki yüzyıllarda kentleşme sorunlarını
beraberinde getirdi, çevre kirliliği gibi evrensel sorunlar da oluştu.
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14.2.2.Amerikan Devrimi
1492 yılından itibaren Amerika kıtası, Avrupa sömürgecilerinin saldırılarına uğradı.
İlk sömüren devlet İspanya oldu. 1500’de Portekiz, 1534’te Fransızlar ve 1603’te İngilizler
kıtaya geldiler. 1607’de ilk İngiliz kolonisi kuruldu. Diğer milletler de kolonilerini kurdular
ama yeni kıtada en çok nüfuzu elde eden İngiltere idi. İngiltere’nin sert ve zalimce olan
yöntemleri ile sürdürülen kolonilere rağmen yine de Amerikan-İngiliz savaşı beklenen bir şey
değildi. İngiltere ile Amerika arasındaki mamul ve mal akışı, iki ekonomiyi birbirine
yakınlaştırmıştı. Ancak İngiltere’nin Fransa ile girdiği Yedi Yıl Savaşları, İngiliz ekonomisini
hasara uğratınca Amerika da bundan nasibini aldı. İngiltere bütçe açıklarını kapatmak için
Amerikan kolonilerinden yüklü vergi istedi. Amerikan kolonileri bu vergiye tepki gösterdi.
İlk olarak 1765 yılında İngiltere Damga Pulu Vergisi çıkardı. Buna göre Amerikan
kolonilerinde yapılan bütün yazışmalı işlerde zorunlu pul kullanılacak, bu pullar da devlet
dairelerinden vergi ile temin edilecekti. Koloniler, toplanarak Haklar Beyannamesi’ni ilan
ettiler ve İngiltere’den daha adil bir yönetim istediler. İngiltere vergiyi geri çekti ama
koloniler hakkındaki kararlarda kendisinin tam yetkili olduğunu vurguladı. 1767 yılında bir
kez daha İngiltere vergiler koymaya kalktığında, koloniler yine tepki gösterdi ve İngiltere
çayın vergisini iki katına çıkararak, kâğıt, cam, kumaş ve boyadan vergiyi kaldırdı. Koloniler
çaydaki artışı protesto etmek için Boston limanındaki çay sandıklarını denize dökünce
İngiltere’de tansiyon yükseldi. Virginia kolonisi, diğer kolonileri Amerika’nın menfaatleri
için kongreye davet etti. Kongrede İngiltere’den bir yıl süreyle ihracat ve ithalat yapılmaması
kararı çıktı. 5 Mayıs 1770’de ise İngiliz askerlerini protesto eden Bostonlu üç Amerikalının
açılan ateş sonucu ölmesi sonrasında olaylar büyüdü. Kongre savaş hazırlıklarına başladı. İlk
mücadele milli bağımsızlıktan önce iktisadi bağımsızlık ile başladı.
1774’de koloniler İngiltere’ye karşı resmen ayaklandı. 1775’de koloniler ordu kurarak
başına George Washington geçti. 1776’ta Amerikan kolonileri ayrı bir bayrak kabul etti ve
milli bir devlete giden harekete katılan kölelerin özgürlüklerinin verileceği ilan edildi. İnsan
Hakları Beyannamesi yayınlandı. Bu belge insan hakları açısından önemlidir. İnsanların ilk
defa doğuştan sahip oldukları haklar olarak hürriyet ve özgürlük yer aldı.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı olarak tarihe geçen savaşta İngiltere’nin zarara maruz
kalması için Fransa da dâhil oldu ve kolonilerin safında savaşa katıldı. Koloniler savaşın ilk
yıllarında zorlansalar da sonra orduya katılımlar arttı. Yorktown savaşıyla İngiltere’nin
yenileceği kesinleşti. Savaşa İspanyolların da kolonilere katılması ile İngiltere daha fazla
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direnemedi. 3 Eylül 1783’te Paris Barışı imzalanarak İngiltere, ABD’nin bağımsızlığını
tanıdı. ABD’nin kuzey sınırı bugünkü Kanada sınırı, batı sınırı Misisipi nehri ve güney sınırı
ise İspanya’ya ait Florida oldu. Fransa, Antillerdeki Tobago Sdası’nı aldı. İspanya, Florida ve
Minorka’yı aldı. Hollanda ise zararlı çıktı. Çünkü Güney Hindistan’daki Negapotam’ı
İngiltere’ye kaptırdı. Böylece İngilizler Seylan’ı ele geçirmek için bir adım atmış oldu ve
Hollanda’nın sömürgeleriyle ticaret yapma hakkı elde etti.
Amerika ise yeni bir devlet olarak tarih sahnesine çıktı. Getirdiği yurttaşlık ve hürriyet
kavramları ile Fransız İhtilali’nin düşünsel zeminini hazırladı. Ulusalcılık akımının ilk somut
örneği oldu.

14.2.3.Fransız Devrimi
Fransız İhtilali birden bire patlak vermemiştir. Sosyal, ekonomik ve siyasi sebepler
ışığında iki yıllık sürede oluşmuştur.
Sosyal sebepleri ele aldığımızda öncelikle Fransız toplumunun sınıflı yapısı karşımıza
çıkmaktadır. Asiller, ruhban ve halk sınıfı olarak üçe ayrılmıştır. Bu üç sınıfın üstünde de
mutlak otoritesi ile Bourbon Hanedanlığı’na mensup Kral XVI Louis vardı. En geniş haklara
sahip sınıf asiller idi. Asiller geniş toprak ağaları idi. Birçok vergiden muaftılar. Saraydan
ödenek alanlar ile özel saraylarda oturan asiller vardı.
Ruhban ise din adamları sınıfı idi. Kilise adına geniş topraklara sahiptiler ve
vergilerden muaftılar. Halk sınıfına baktığımızda ise tüccar, bankacı ve sanayicilerden oluşan
büyük burjuvazi, memur, doktor, avukat vs. küçük burjuvazi ve köylüler vardı. Bu bölünme
sosyal hak konusunda değil sadece gelir ve kültür seviyesinden ileri geliyordu. Bu sınıftaki
unsurların hepsi vergilerin yükünü çekiyordu. Özellikle ülkenin ekonomik yükü ile sosyal
itibarinin yüklü olduğu burjuva ve aydın sınıfında homurtular yükselmeye başladı.
Devrimin siyasi yani fikirsel sebeplerine baktığımızda da aydınların insan hakları
üzerindeki çalışmaları temeli oluşturmaktadır. Montesquieu’nun Kanunların Ruhu, JeanJacques Rousseau’nun İçtimai Mukavele isimli eserleri, insanın devlet için değil devletin
insan için olduğu anlayışını ortaya koymaya başlamıştır. Diderot vergi adaletsizliğini,
Voltaire vicdan özgürlüğünü ele almıştır. Bu aydınların çalışmaları özellikle küçük
burjuvazide etkili olmuştur. Son olarak Amerikan Bağımsızlık hareketinin fikirleri ilave
edilmelidir.
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Fransa’da Yedi Yıl Savaşları ve ABD’nin Bağımsızlık Savaşı’nın yardımları
sonucunda bütçe çok zorlandı. 1789’da Kral, soylulardan toprak mülkiyetine bağlı olarak
vergi almak istedi. Bunun üzerine soylular 1614’ten beri toplanmayan parlamentonun
toplanmasını istediler. Bu parlamento, asiller, ruhban ve halk sınıfı temsilcilerinden
oluşuyordu. Adı Etats Généraux idi. Parlamentonun toplanmasıyla uzun süreden beri
huzursuz olan halk sınıfı temsilcileri, anayasal bir rejimin uygulanmasını, monarşinin
yetkilerinin kısıtlanmasını, iç gümrüğün kaldırılmasını, yönetimde söz hakkı verilmesini talep
etti. Kral bu talepleri kabul etmeyince tansiyon çok yükseldi ve Bastille hapishanesi halk
tarafından basılarak hükümlüler serbest bırakıldı. 1789 Fransız İhtilali başladı. Ülkede
keşmekeş havası hâkim oldu. 1791 yılında kurucu meclis toplandı. İnsan ve Yurttaş Bildiri
yayınlandı. Kral, Avusturya’ya kaçmaya çalışırken Varennes’te yakalandı. Ardından 1792’te
Cumhuriyet idaresine gidildi. Jakoben diktatöryası kuruldu. 1799’ta Konsül hükümeti kuruldu
ve Napolyon Bonapart ülkenin başına geçti. Bu idarede beş direktuvarın yetkileri üç konsüle
devredildi ve tüm yetkiler birinci konsülde toplandı. Konsül yönetimine geçişe yol açan
darbe, Marksist terminolojide burjuva devrimci döneminin sonu olarak değerlendirilir. Bu
idare 1804 yılına kadar devam etti. Bundan sonra imparatorluk idaresi başladı.
Fransız İhtilali sonucu egemenliğini tanrıdan aldığını iddia eden hanedanlıkların
yıkılabilir olduğu anlaşıldı. Demokrasi kalıcı olarak Batı dünyasına yerleşti. Milliyetçilik
ilkesi siyasi bir karakter kazandı, imparatorluklar dağılma sürecine girdi. Yeni Çağ’ın kapanıp
Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi. Adalet ve eşitlik ilkesi ihtilalde yayınlanan bildiri
ile yaygınlaştı. İhtilalin getirdiği akımları durdurmak isteyen çok uluslu devletler Fransa’ya
savaş ilan etti. Avusturya, Prusya, İngiltere ve Rusya, Fransa’ya karşı savaştı, bu ittifaka
Koalisyon denildi.

14.3.I. Dünya Savaşı Öncesi Dünya
14.3.1.ABD
ABD, bağımsızlığını kazandıktan sonra topraklarını genişletme çalışmalarına
yönelmiştir. Atlas Okyanusu’nun kıyısındaki topraklarda kurulan devlet, önce devletin
batısında yer alan Louisiana topraklarını satın almak için Fransa’ya başvurdu. O dönem
Fransa’da Napolyon bulunuyordu ve 1803 yılında 78 milyon Fransız Frankı karşılığında
toprakları ABD’ye sattı. Bugün ABD’nin 15 eyaleti bu satın alınan topraklarda
bulunmaktadır.
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1845 yılında ABD’den ayrı bir devlet olan Teksas Cumhuriyeti, ABD’ye katılma
kararı aldı. Bu kararı kabul etmeyen Meksika, Teksas’a saldırdı. Meksika - ABD savaşı çıktı.
İki yıl süren savaş sonunda ABD ordusu Mexico şehrine girdi. Yapılan barış sonucunda New
Mexico, Arizona, Nevada ve Kaliforniya eyaletlerinden oluşan topraklar ABD’ye geçti. 1867
yılında Alaska, Çarlık Rusya’sından 7.2 milyon dolar karşılığında satın alındı. 1898 yılında
Hawai adaları da işgal edildi ve ABD’nin günümüzdeki sınırlarına ulaşıldı.
19. yüzyıla gelindiğinde ABD’nin güney bölgelerinde büyük çiftliklerin ağırlıkta
olduğu ve tarıma dayanan bir ekonomi yerleşmişti. Bu çiftliklerde özellikle pamuk, tütün ve
şeker kamışı yetiştirilmekte ve gereken işgücü Afrika’dan getirilen siyahi kölelerden
sağlanmaktaydı. Köleliği kaldırmaya söz vererek seçime katılan başkan adayı Abraham
Lincoln seçimi kazanınca güneyli 7 eyalet-South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama,
Teksas, Georgia ve Louisiana- ABD’den bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu eyaletler Jefferson
Davis’in başkanlığı altında Amerika Konfedere Devletleri adı altında yeni bir devlet kurdular.
Kısa bir süre sonra buna Virginia, Arkansas, North Carolina ve Tennessee’den oluşan dört
eyalet daha katıldı. 1861’in Nisan ayında Amerikan İç Savaşı patlak verdi. Amerika
Konfedere Devletleri’ne ait güneyli 11 eyalet ülkenin geri kalan kısmındaki kuzeyli eyaletlere
saldırdılar. İç savaşın ilk yıllarında hiçbir taraf üstünlük sağlayamadı. Ancak 1863 yılının
Temmuz ayında gerçekleşen Gettysburg Savaşı önemli bir dönüm noktası oldu. Bu kanlı
savaşta her iki taraf da askerlerinin yaklaşık üçte birini kaybettiler ama kuzeyliler tartışmasız
bir üstünlük sağladı. En sonunda 9 Nisan1865 tarihinde kuzey orduları güneyli ünlü komutan
Robert Edward Lee’nin ordularını birkaç koldan sardılar ve teslim olmaya mecbur bıraktılar.
Aynı yılın Haziran ayında geri kalan bütün güneyli askerler de silahlarını bırakarak teslim
oldular ve Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdi. Savaşın bitiminde güneydeki
bütün kölelere özgürlük hakları verildi. Ancak iç savaş ekonomik açıdan güney-kuzey
dengesini bozdu. Savaştan önce ABD’nin güney ve kuzey tarafları eşit zenginlikteyken,
savaştan sonra güney ekonomik yıkıma uğradı ve kuzey öne geçti.

14.3.2. Hindistan, Çin ve Japonya
Hindistan’da daha önce Gazneliler, Babürler gibi Türk hanedanlarının devlet
kurdukları bilinmektedir. Ülkedeki kast sisteminden dolayı milli birliğin sağlanmasındaki
engel, devleti topraklardaki yerli unsurun yönetmesini zorlaştırmıştır.
15. yüzyılın sonlarına doğru, baharatın çekiciliğine kapılan Avrupalı tüccarlar,
Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hindistan’a vardılar. İlk gelenler Portekizliler ve
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Hollandalılardı. 17. yüzyılın başlarında Hindistan pazarını kapmak için asıl mücadele ise
Fransızlar ile İngilizler arasında oldu. Her iki taraf da Hindistan’daki Müslümanlar ile
Hindular arasındaki çatışmalardan yararlandı.
Hindistan siyasetine etkin biçimde katılan İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası,
sonunda gerek Fransız tüccarlarını, gerek Moğol İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratmayı
başardı. Fransızlar 1954’e kadar bazı limanları ellerinde tuttular. Portekizliler ise 1961’e
kadar durdu.
17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası Hindistan’da
büyük güç kazandı. Kumpanya Hindistan’ı İngiltere’deki fabrikalar için bir hammadde
deposu durumuna getirdi. Ayrıca Hindistan, İngiliz mallarının serbestçe satıldığı bir pazara
dönüştü. Kumpanya bu yoldan büyük paralar kazandı. Ne var ki, Hintli zanaatkârlar için bu
bir yıkım oldu. Çiftçi ve köylülerin ürünü ise hiçbir zaman değerini bulamadı.
1857’de Hint askerleri ve mihraceleri Hindistan’ın büyük bir bölümüne egemen olan
İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası’nı devirmek için eyleme geçtiler. Hindistan’da bu
başkaldırı Bağımsızlık Savaşı olarak nitelendirilir. Bu başkaldırının Hindistan’ın yoğun bir
biçimde sömürülmesinin yanı sıra başka nedenleri de vardı.
Hindistan’ı yönetmek üzere İngiltere’den atanan genel valiler halkın dinsel inançlarına
saygı göstermiyor ve Hinduların tapınmalarını engelliyorlardı. İngiliz misyonerlerinin
Hristiyanlığı yayma çabaları ise gerek Müslümanları, gerek Hinduları tedirgin ediyordu.
Ayrıca genel valilerin halkın geleneklerini değiştirme çabaları da hoşnutsuzluk
yaratıyordu. İlk isyan 1857 Nisan’ında Hindistan’ın kuzeyinde, Mirut’ta başladı. Delhi,
Kanpur ve Luknov’a yayılarak Avrupalıların yaşadığı yerlerin ateşe verilmesiyle tırmandı.
Karşılıklı kıyım aylarca sürdükten sonra, İngilizlerin Nepal’den getirdikleri yerli ordunun
yardımıyla başkaldırı 1858 Mart’ında bastırıldı.
Bundan sonra egemenlik İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası’ndan İngiliz kralına
geçti. Hindistan İngiltere’nin en önemli ve en çok gelir getiren sömürgesiydi. Hindistan’ı,
İngiliz hükümetince beş yıllığına atanan bir genel vali yönetiyordu. Ülke, valinin
yönetimindeki bölgelere ve mihracelerin yönetimindeki eyaletlere ayrılmıştı. Köylüler ağır
vergiler altında ezilirken, bir taraftan da mihracelerce sömürülüyordu.
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Batı üniversitelerinde okuyan Hintli gençler, sömürü altındaki ülkelerine özgürlük ve
demokrasi düşüncelerini getirdiler. Bu aydınlar 1885’te bağımsızlık hareketini başlattı ve
Hindistan Ulusal Kongresi’ni kurdular. Bundan sonraki 50 yıl bağımsızlık mücadelesiyle
geçti. 1906’da Hindu egemenliğinden kaygılanan Müslümanlar, Müslüman Birliği’ni
oluşturdu. Amaçları Hindulardan ayrı, bağımsız bir devlet kurmaktı. Hindistan, Birinci Dünya
Savaşı’nda İngiliz ordusunun eksiklerini tamamlayan bir unsur olarak yaşadıktan sonra
bağımsızlık mücadelesine hız verecek ve Gandi’nin tarih sahnesine çıkması beklenecekti.
Hindistan’ın ardından Çin’e bakalım. Çin’in, Avrupa ile ilk teması 13. yüzyılda Marco
Polo’nun bu ülkeye yaptığı ziyaretler ile başlamış ama devamı gelmemiştir. 1757 yılında Çin
Devleti, yabancılar ile teması yasakladı. Bu yasağın nedeni 1516’da Portekizliler ile başlayan
ve İspanyol, Hollandalı, İngiliz tüccarların ülkeyi ziyaretleri olmuştu. Yasaktan sonra tek
temas noktası Canton limanı ve Macao adası oldu. Yasağın en önemli nedeni tüccarların
sadece ticari faaliyet yapmayıp Hıristiyanlığı yaymaya çalışmalarıydı.
Canton limanının tamamı değil, limanın ancak bir kısmı Avrupa’dan gelen gemilere
ayrılmıştı. Gemiler mallarını buraya getirip belirli Çinli tüccarlara satarlar ve alacakları
malları da yine bu tüccarlardan alırlar, fakat hiç bir şekilde halkla temasta bulunmazlardı. Bu
tüccarlar da sivil değil devletin belirlediği komisyoncular olurdu
Japonya ise Çin’den daha sıkı davranmış ve tüm limanlarını Batılılara kapamıştı. O
kadar ki, bir deniz kazasından kurtulan bir yabancı dahi, Japon kıyılarına çıktığında derhal
öldürülürdü. Fakat 19’uncu yüzyıldan itibaren Uzak Doğu devletlerinde yumuşama başladı.
İngiltere Hindistan’a hâkim olduğunda Afyon ticaretini de eline geçirdi ve afyon
ticaretinden önemli miktarda para kazanmaktaydı. En fazla satışı da Çin’e gerçekleştiriyordu.
Ancak bir süre sonra Çin imparatorlarının afyon içilmesini ve dolayısıyla ticaretini
yasaklaması İngiltere’nin hoşuna gitmedi. Hindistan’dan Çin’e kaçak afyon sokulması
meselesi Çin’le İngiltere’nin arasını açtı ve İngiltere 1839’da Çin’e savaş açtı. Bu savaşa
"afyon savaşı" da denir. Savaş üç yıl kadar sürdü ve Çin yenilerek 1842 yılında İngiltere ile
Nanking Anlaşması’nı imzaladı. Bu tarihten sonra Çin İngiltere için pazar hâline gelmeye
başladı. 1851 yılında Çin’de Taypingler Ayaklanması denen bir ayaklanma çıktı. Yabancı
düşmanlığı temelli çıkan isyan için Avrupalı devletler müşterek hareket etti ve Çin, isyanın
bastırılmasını sağlamak zorunda bırakıldı. Ayaklanma sonrası imzalanan Tien - Tsin
anlaşması ile 11 liman daha Avrupalı tüccarlara açıldı. 1860 yılında Çin anlaşma hükümlerini
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uygulamamak için hareketlere girişince, Avrupalı devletler yine ortaklaşa bir askeri güç olup
Çin’i tehdit etti. Bu kez imzalanan Pekin Anlaşması ile tüm limanlar ve iç kesimler yabancı
tüccarlara açıldı.
Çin’de bu gelişmeler yaşanırken Japonya’da ise siyasi iklim değişiyordu. 1854 yılında
ABD’nin baskılarına karşı koyamayacağını gören Japonya, ülkesini ABD’ye açmakla
kalmadı, Çin’in aksine sömürülen devlet olmamak için yabancı uzmanları ülkeye davet
ederek modernleşme çalışmalarına girişti. 1868’de Japon İmparatoru Mutsihito, Meiji
Restorasyonu’nu ilan etti. Bu program bir dizi reformu öngörüyordu. 1870 yılında ülke
çapında demiryolu inşaatına girişildi. 1871’de ilk resmi gazete Japonya’da yayın hayatına
başladı, aynı sene Daymiyo denilen derebeylik sistemine son verildi. 1872’de ilköğretim
zorunlu hâl getirildi. 1873’e gelindiğinde askerlik mecburi hizmet oldu ve Osmanlı
Devleti’ndeki Yeniçeri Ordusu’na benzeyen Samuraylar kaldırıldı. Bu program sonunda
Japonya, sömürgeci bir devlet kimliği ile dünyaya açıldı. Sanayileşmeden sonra da ham
madde ihtiyacı baş gösterdi ve Japonya, 1894’te komşusu Çin’e ait Kore’yi gözüne kestirerek
yarımadaya asker çıkardı. Kısa zamanda Çin’i barışa zorladı ve Mançurya ile Liaotung
limanını aldı. Rusya ise Liaotung limanını kendi yayılma alanında gördüğü için Japonya’ya
nota verdi. Fransa ve Almanya’nın da Rusya’yı desteklemesi üzerine Japonya savaşı göze
alamadı. Liaotung limanını Rusya’ya bıraktı. Ancak 1904-1905 savaşı olarak tarihe geçen
savaşı başlatarak Mançurya bölgesindeki Rus kuvvetlerine saldıran Japonya, Port Arthur
limanındaki Rus donanmasını da batırdı ve 10 yıl önce verdiği Liaotung limanından fazlasını
bu savaşla almış oldu.

14.3.3.Afrika
Birinci Dünya Savaşı öncesi Afrika’ya bakacağımız zaman Fransız İhtilali dönemine
kadar uzanalım. Bütün Kuzey Afrika bu dönemde Osmanlı Devleti’nde olacaktır ancak
ilerleyen dönemde Kuzey Afrika Fransa, İngiltere ve İtalya arasında paylaşılmıştır. Afrika’nın
batı kıyılarındaki Angola, Portekiz sömürgesi, Güney Afrika’da Cape Colony Hollanda’nın
elindedir. Doğu kıyılarında Mozambik Portekiz’in elinde olup, Afrika’nın iç kıyıları henüz
bilinmemektedir. Afrika’nın içlerine doğru geziler 19. yüzyılın ortasından sonra yapılmaya
başlanmış ve buralar da sömürgeleştirilmiştir.
1870’te Afrika’nın onda biri sömürgeleşmiş iken, 1890’da sömürge olmayan kısım
yaklaşık onda biri oranında idi. Afrika’nın keşfedilmesi Avrupa devletlerinin kıyılardan
içeriye doğru hareket etmesi sonucunda olmuştur. Her devlet çıktığı kıyıdan iç kesimlere
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ilerliyor, elde ettiği toprakları kendisinin ilan ediyordu. Kısa zamanda anlaşmazlık çıktı.
Berlin’de 1885 yılında bir araya gelen sömürgeci Avrupa devletleri, Almanya, Fransa,
İngiltere, Belçika, Portekiz anlaşarak, Berlin Senedi’ni imzaladılar. Bu anlaşma ile topraklar
fiilen işgali edilmedikçe devletler Afrika topraklarında hak iddia edemeyecekti. Fiilen işgal
edilmesi prensibi Afrika’ya olan hücumu arttırdı. Her devlet diğer devletten önce davranıp
elverişli toprakları ele geçirmek istiyordu. Bu yarış sırasında İngiltere ve Fransa, Sudan ve
Madagaskar’da karşı karşıya geldi. Sudan’ın Nil için önemini bilen İngiltere, Mısır’a da
hâkim olduğu için bu toprakta Fransa’ya taviz vermedi hatta savaşı göze aldı. Fransa ise
Sudan meselesinde savaşmaya yanaşmadı ve Sudan’dan çekildi. İngiltere de bu gelişmeden
sonra Madagaskar’ı Fransa’ya bıraktı. Ulusal birliğini geç tamamlayan Almanya da Nijerya,
Kamerun ve Orta Afrika’da sömürgeler elde etti. Diğer ulusal birliğini geç tamamlayan İtalya
ise hemen güneyinde yer alan Libya’ya saldırdı. Osmanlı Devleti ile savaş hâlinde iken başarı
gösteremeyen İtalya, Balkan Savaşları nedeniyle Osmanlı’nın zor durumundan istifade etti ve
Libya’yı Uşi Anlaşması ile almayı başardı. Akabinde Somali’ye asker çıkardı ve Habeşistan
Krallığı’nı zor da olsa sömürgeleştirdi

14.3.4.İtalyan Birliği’nin Kurulması
İtalya’nın yüzyıllar boyunca ayrı şehir devletleri olarak parçalı yapısı bölgede güçlü
bir siyasi figür olmasını engelledi. 19. yüzyılın başından itibaren Fransız İhtilali’nin de
etkileri ile çizme şeklindeki tarihi yarımadada milliyetçilik duyguları uyanmaya başladı. 1796
yılında Napolyon’un orduları İtalya’ya girerek yarımadayı iki sene zarfında işgal etti. İşgalden
sonra kuzeye yönelerek Avusturya’yı barışa zorladı. Milano’yu üs seçen Napolyon orduları,
Avusturya’nın yenilgisinden sonra Roma’ya yöneldi. Papa ağır bir tazminat ödedikten sonra
Napolyon’a karşı İtalya’da nefret ve infial başladı. 1797’de tekrar Avusturya üzerine yürüyüp
bir manevra ile Venedik’e girdi ve Compo Formio anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile
Avusturya savaştan çekildi. Avusturya Venedik ve civarında kalmaya devam ederken
İtalya’nın Adriyatik kıyıları ile Dalmaçya kıyıları Fransa’da kaldı. Napolyon’un İtalya’ya
girmesi ile büyük ve bağımsız bir İtalya hayali kuran İtalyan özgürlükçü ve cumhuriyetçiler
ilk önce umuda kapıldılar. Napolyon’un Fransız İhtilali sonrası yayınlanan bildiriler uyarınca
İtalya’yı cumhuriyete götüreceği inancında idiler. Ancak önce Roma’daki tazminat meselesi
sonra da var olan krallıkların sadece isminin değişmesinden başka bir şey yapılmayışı, İtalyan
özgürlükçü ve cumhuriyetçilerinin desteğini kısa zamanda tepkiye dönüştürdü. 1807 yılında
(kömürcü) Carbonaria örgütü kuruldu. Bu örgütün amacı ilk önce Fransızları ülkeden
çıkarmak iken ilerleyen dönemde Fransa’nın yerini Avusturya alınca bu kez Avusturya’ya
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karşı İtalyan birliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürmüştür. İngiltere’de kurulan, tüm
dünyaya yayılan Mason locaları da Carbonaria örgütüne destek verdi. Carbonaria silahlı bir
ihtilal cemiyeti hüviyeti kazanırken Mason locaları basın-yayın ve sermaye çevreleri arasında
çalışmalarını sürdürdü.
Napolyon’un düşüşünden sonra ise toplanan Viyana Kongresi’nde İtalya’nın durumu
da ele alındı. Kongre’de Fransızların uyduları hâline gelen cumhuriyetlerin daha önce krallık
dönemindeki hanedanlara geri verilmesi öngörülüyordu. Kongre parçalı bir İtalya’nın
olmasında ısrarcı idi. Böylece Akdeniz’de İtalya siyasi dengelere etki edemeyecek,
Avusturya, İtalya’yı güdümüne alabilecekti. Kongre kararları ile Sardinya’da Piyemonte
Krallığı, Toscana, Modena, Parma Dükalıkları, Lukas Prensliği, Kilise Devleti, Sicilya’ya
hâkim Napoli Krallığı kuruldu. Bu parçalı yapının yanında Avusturya’nın baskıları, güney
İtalya’da İspanyol nüfuzu, otoritesini kaybetmek istemeyen orta İtalya’ya hâkim Kilise
Devleti, Napolyon dönemindeki gibi olmasa da Fransız nüfuzu birleşmenin önünde duran
engeller idi.
Carbonaria ve Mason locaları ile başlayan İtalya’nın birleşmesi çalışmalarını ele
alırken ilk aşamada Napoli ve Piyemonte kentleri öncü oldu. Birleşik büyük bir İtalya
Krallığı’nın kurulmasını istiyorlardı. Bu krallığının da meşruti monarşi olmasından yana
idiler. Silahlı ayaklanma teşebbüsü Avusturya’nın sert önlemleri ile bastırıldı. Bir süre sonra
bu kez orta İtalya’da istiklal mücadelesi başladı. Avrupa’da esen 1830 ihtilalinin etkisiyle
İtalya’da anayasal rejim, milli ordu, basın hürriyeti hedefleri ile ayaklanma başladı. Ancak
yine askeri müdahale ile bu ayaklanma da bastırıldı ve 1848 yılına kadar İtalya tekrar parçalı
devletler topluluğu olarak yaşamaya devam etti. 1831 yılındaki bu girişimin başarısızlığın
ardından Guiseppe Mazzzini bir önder olarak sivrildi. İtalya’nın önemli ailelerinden birine
mensup olan Mazzini, Carbonaria örgütünde hızla yükselmiş ama silahlı mücadele ile
birleşmenin sağlanamayacağı görüşünü öne sürerek örgütten ayrılarak kendi cemiyetini
kurmuştur. Yerel komiteler yöntemi ile çalışmalarını sürdüren Mazzini, taraftar sayısını kısa
zamanda arttırdı. İlk baştaki amaçlarını krallıklar yerine cumhuriyetler olarak açıkladı.
Cumhuriyetçilerin karşısına yine Avusturya çıktı ve Fransa’dan da destek alarak İtalya’ya
müdahalede bulundu. Mazzini başlarda küçük başarılar elde etse de kalıcı bir zafer
kazanamadı. 1848 yılında Roma’da bir cumhuriyet kursa da 16 ay sonra Fransız ordusunun
müdahalesi ile bu cumhuriyet tarihi karıştı. İtalya’nın birleşmesi yolunda umutlar azalırken
birkaç sürpriz gelişme yaşandı.
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İtalya’nın birleşme girişimlerini her seferinde çok sert yöntemlerle bastıran
Avusturya’nın Başbakanı Metternich vazifeden düştü. 1848 yılında başlayan yeni Avrupa
iktisat devriminin rüzgârları İtalya’da esmeye başladı. Avusturya’ya bağlı olan Lombardia ve
Venedik bölgelerinin de İtalya Birliği hareketine katılmaları dengeleri değiştirdi. Kuzey
İtalyanlar Avusturya’yı ülkeden çıkarmak için harekete başladı. Anayasa oluşturması ile
halkın desteğini sağlamış olan Piyemonte Krallığı, Avusturya’ya savaş ilan etti. Ancak Papa,
Napoli ve Toscana orduları arasında anlaşmazlıklar çıkınca Piyemonte zor duruma düştü.
Lombardia ve Venedik, Piyemonte’ye katıldıklarını ilan etti. Savaşta üst üste yenilgiler
alınmaya başlayınca, İtalya Birliği için Avrupa devletlerinden destek alınması fikri doğdu.
Daha önce statüko sebebiyle bu birliğe karşı çıkan devletler ile görüşmelere başlandı. Bu
aşamada Piyemonte Başbakanı Kont Cavour önemli bir aktör olarak belirdi. 1853-1856
yıllarındaki Kırım Savaşı’na asker göndererek İngiltere, Osmanlı ve Fransa’nın desteğini
almaya çalıştılar. Yine de Fransa birleşik İtalya’ya yanaşmadı. Kuzeyde ise Almanya’nın
oluşum sancıları başlamıştı ve Alman birliği meselesinde başı çeken devlet Prusya idi. Prusya
ile İtalya ittifakı, Fransızların tüm engelleme girişimlerine rağmen oldu ve Prusya,
Avusturya’ya 1866 yılında savaş ilan etti. Savaşı kazanan Prusya sadece kendi birliği yolunda
bir büyük adımı atmış olmakla kalmadı, güneydeki müttefiki Piyemonte’nin de İtalya
Birliği’ni kurması için en büyük engeli ortadan kaldırdı. Piyemonte Hükümeti böylece Roma
dışında tüm İtalya’ya hâkim oldu. Roma’daki Kilise Devleti ise Fransa’nın desteği ile epey
dirense de bu kez Prusya orduları, Sedan savaşında Fransızları yenince Roma şehri de
Piyemonte’ye katıldı ve İtalya Birliği sağlanmış oldu.

14.3.5. Alman Birliği’nin Kurulması
1852 ile 1871 yılları arasında Avrupa diplomasisi üç büyük olay etrafında
toplanmıştır. Bunlar; Kırım Savaşı, İtalyan Birliği’nin kuruluşu ve Alman Birliği’nin
kuruluşudur. Bu olaylardan en önemlisi, Avrupa’da yapacağı etkiler nedeni ile Alman
Birliğinin kuruluşu olacaktır. Dünyada hiçbir devletin kuruluşu dünya dengelerini bu kadar
etkilememiştir. I. ve II. Dünya savaşlarına da sebep olacak olan devlet Almanya’dır.
İtalya ve Almanya siyasi birliklerini tamamladıktan sonra Avrupa’da aynı siyasi etkide
olmamışlardır. Almanya daha güçlü ve etkili olmuştur. Bunun sebebi, Piyemonte ve Prusya
devletlerinde gizlidir. Piyemonte, adını hiç duyurmamış bir devlettir, Prusya ise iki yüz yıldan
beri Avrupa siyasetinde söz sahibi olmuş bir devlettir. Bu farkı, devletlerin siyasi birliklerinin
kuruluş şekillerinde de görebiliriz. Piyemonte, yukarıda belirttiğimiz gibi Fransız desteği ve
diplomatik oyunlar ile birliğini tamamlamıştır. Prusya ise Avusturya ve Fransa ile savaşarak
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kendi güç ve kuvveti ile birliğini tamamlamıştır. Bismarck’ın dediği gibi “kılıç ve kanla”
varlığını ortaya koymuşlardı. Bismarck, bu başarısına üç adımda, 1864’te Danimarka’ya,
1866’da Avusturya’ya ve 1870 – 1871’de Fransa’ya karşı kazandığı savaşlarla ulaştı.
Otto von Bismarck 1815’te Brandenburg’da doğdu. Politika hayatı 1847’de Prusya
meclisine üye seçilmesi ile başlar. Bu dönemde liberallere karşı düşmanlığı ile göze
çarpmıştır. 1851-59 arasında Germen Konfederasyonunda Prusya temsilcisi olarak bulundu.
1859’da kısa süreli Paris elçiliği yaptı ve III. Napolyon’un zayıf yanlarını gördü.
Bismarck,

Alman

Birliği’nin

kurulabilmesi

için

Avusturya’nın

Germen

Konfederasyonundan atılmasının şart olduğunu görmüştür. Fakat Avusturya ile yapılacak bir
savaşta, Fransa’nın desteği ile İtalya’nın Prusya tarafında olması gerektiğini biliyordu.
Fransa’ya bu destek için Belçika’yı teklif etmiştir.
Danimarka ile Prusya arasında Elbe Dükalıkları sorunu vardır. Bu dükalıklar
Danimarka kralına bağlı olup, nüfusunun çoğunluğunu Almanlar teşkil etmekte idi. Alman
Birliği’nin ilk adımı olarak Bismarck burayı topraklarına katmak istiyordu. İngiltere ile İsveç
buna karşı çıkıyordu. Fransa, Prusya’ya yardım edebilirdi fakat karşılığında Ren kıyılarını
istemesi Bismarck’ın işine gelmezdi. Avusturya, Prusya’nın Germen Konfederasyonunda
kendisinden güçlü duruma gelmesini hazmedemezdi. Bu şartlarda geriye sadece Rusya
kalıyordu. Bu dönemde Prusya-Rusya arası esasen iyi durumda idi. Fakat Danimarka ile bir
savaşa girilirse Rusya’nın ne gibi bir tavır takınacağı bilinmiyordu. 1863 Polonya
ayaklanması, Rusya’yı elde etmek için Bismarck’a aradığı fırsatı verdi.
1815 Viyana Kongresi gereğince Rusya, yönetimindeki Polonya’ya bir anayasa
vermiştir. Polonyalılar bunu yetersiz gördüklerinden 1830’da ayaklanmışlar ve bu anayasayı
da kaybetmişlerdi. 1848 ihtilallerinde de Polonyalı milliyetçiler Macar ayaklanmasına
katılmış ve Osmanlı’ya sığınmışlardır.
Kırım Savaşı’ndan sonra Rus yönetiminde bir yumuşama görülmüş ve 1861’de II.
Aleksandır “kurtuluş kanunu” ile köylüleri de toprak sahibi yapan kararları yayınlamıştır.
Daha fazla hürriyet isteyen Polonyalıların üzerine 1861 ve 1862’de Rusya birlik gönderdi.
1863’te Polonyalı milliyetçiler ayaklanma çıkardılar. İngiltere, Polonya’nın bağımsızlığını
istemiyordu. Çünkü Fransız nüfuzuna girebilirlerdi. Fakat bu olaydan faydalanıp Avusturya
ile aynı politikayı güderek Rus-Fransız ilişkilerini bozmayı istiyordu.
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Prusya aradığı fırsatı yakalamıştı. Rusya ile bir antlaşma yapan Prusya, Polonya’ya
destek vermeyeceğini hatta gerekirse Rusya’ya yardım edebileceğini belirtmiştir. İngiltere,
Fransa ve Avusturya, Rusya’dan Polonya için bazı haklar istemişlerdir. Fakat Ruslar
kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişlerdir. Bu olaydan en kârlı çıkan Bismarck oldu.
Danimarka-Prusya münasebetleri 1848’den beri iyi değildi. 1852’de Danimarka’nın
yeni kralı Almanların yoğun olduğu Şlezvig’de yeni bir anayasa kabul etti. Germen
Konfederasyonu buna itiraz etti. Konfederasyon 1863’te Elbe dükalıklarının başına bir Alman
prens tayin etti. Bunu da Danimarka tanımadı. Germen Konfederasyonu ile Danimarka’nın
arası gerginleşti ve Prusya ile Avusturya, Danimarka’ya karşı beraber hareket etmeye
başladılar. Buna karşın İngiltere ve İsveç, Danimarka’nın yanında yer aldı. Prusya ile
Avusturya 19 Şubat 1864’te Danimarka’ya savaş ilan etti. İngiltere ittifak edecek devlet
bulamayınca savaşmamıştır. Londra’da toplanan konferanstan sonuç çıkmayınca savaş devam
etmiştir. Sonunda Danimarka barış istemiştir. 30 Ekim 1864’te Danimarka ile Viyana Barışı
yapıldı. Elbe dükalıkları, Prusya ve Avusturya’ya bırakıldı. Bu bölgeler daha sonra Prusya ve
Avusturya’nın arasını bozacak ve savaşa kadar giden bir süreç başlayacaktır.
Bismarck, Avusturya’ya karşı İtalya ile ittifak yapmak istemiştir. İtalya bu teklife tam
güvenememiş fakat Fransa’nın da telkinleri ile ittifak antlaşması yapmıştır(8 Nisan 1866).
Prusya 14 Haziran 1866’da Avusturya’ya savaş ilan etti. Avusturya ordusu sayıca
Prusya ordusunun iki katından fazla idi. Fakat buna rağmen Prusya iyi savaşıyordu. Sadowa
yenilgisinden sonra Avusturya barış istemiştir. 23 Ağustos 1866’da Prag Barışı imzalanmıştır.
Prusya’nın, Fransa’yı Sedan’da yenişinin (1870) ve Alsace ile Lorraine’i ilhakının
ardından, Main ırmağının güneyindeki Alman devletleri sırf ekonomik gereksinimleri
yüzünden yeni Alman Birliği’ne katıldılar.
Bismarck’ın

Fransa’yı

yenilgiye

uğratarak

gerçekleştirdiği

Almanya

İmparatorluğu’nun iki önemli problemi vardı. Birincisi; Prusya’ya katılan Alman devletleri
kendi isteği ile değil askeri başarılar sonucu bu devlete katılmak zorunda kalmışlardır. Alman
Birliği’nin güçlenmesi için zamana ve dış münasebetlerde barışın egemen olmasına ihtiyaç
vardı. İkinci mesele de Fransa meselesidir. Fransa, Alsas – Loren bölgesini geri almak ve
yenilginin öcünü almak için ilk fırsatta faaliyete geçecekti.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni ve Yakın Çağ’da ortaya çıkan ve küresel olarak bütün dünyayı etkileyen olaylar
neden-sonuç ilişkisi içinde incelenerek anltılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almayacak olan ifade aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

Yeni yollar bulunmuştur.

b)

Sömürgecilik başlamıştır.

c)

Osmanlı Devleti güç kazanmıştır.

d)

Avrupa’ya altın ve gümüş yığını enflasyona neden olmuştur.

e)

Burjuvazi sınıfı güçlenmiştir.

2)

Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)

Pusulanın bulunması

b)

Cesur denizcilerin hurafelere inanmaması

c)

Yeni yolların keşfedilmesi zorunluluğu

d)

Doğu’nun zenginliklerini ele geçirme isteği

e)

Ham madde arayışı

3)

Özel mülkiyetin olmadığı ve insan merkezli bir hayali ülkeyi hayal eden,

Ütopya, isimli kitabı hangi düşünür yazmıştır?
a)

Thomas Morus

b)

Platon

c)

Marx ve Engels

d)

Martin Luther

e)

Dante

4)

Hümanizm’den etkilenen düşünürler arasında, aşağıdaki şıklardan hangisi yer

a)

Boccacio

b)

Monteigne

c)

Petrarch

d)

Innocentus

e)

Bacon

5)

Rönesans’ın anavatanının İtalya olmasının sebepleri arasında hangisi

almaz?

bulunmaz?
a)

Bizanslı aydınların İtalya’ya iltica etmesi

b)

İtalya’da feodal düzenin kapalılığı yerine şehir devletlerinin bulunması

c)

Antik Yunan metinlerinin Latinceye tercüme edilmesi
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d)

İtalya’da Papalığın baskıcı unsur olmaması

e)

Sanat atölyelerinin sermaye sahiplerince desteklenmesi

6)

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın İngiltere tarafından yitirilmesinin nedenleri

incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Kolonilerin harekete sonradan ulusal bağımsızlık kimliği kazandırmaları

b)

Fransa’nın ve İspanya’nın kolonilere yardım etmesi

c)

İngiliz ordusunun Yedi Yıl Savaşlarından yorgun çıkması

d)

Kolonilerin daha önce İngiliz ordularında hizmet veren insanlar tarafından

tecrübe kazanması
e)

Teknolojik üstünlüğün İngiltere aleyhine olması

7)

Çin’in yabancı tüccarlara limanlarını kapatmasının en önemli sebebi

aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yerli tüccarı koruma

b)

Dış ticaret açığını engelleme

c)

Hıristiyanlığın Çin’e girmesini engelleme

d)

Çin’in mallarının yurt dışına çıkışını önleme

e)

Ülkede ithalatın yasak olması

8)

Afrika’nın sömürgeleşmesi meselesinde anlaşmazlığa düşen devletlerin

imzaladığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Berlin Senedi

b)

Sened-i İttifak

c)

Berlin İttifakı

d)

Berlin Konferansı

e)

Margus Anlaşması

9)

Piyemonte ve Prusya ittifakından doğan ulus devletleri aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

İtalya – Almanya

b)

İngiltere – Almanya

c)

İtalya – Rusya

d)

Fransa – Polonya

e)

İtalya - Polonya

10)

Rönesans sanatının kalıplarına karşı çıkan sanat akımı aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

Maniheizm
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b)

Maniyerizm

c)

Faşizm

d)

Calvenizm

e)

Sürrealizm

11)

Hazırladığı 95 maddelik bildiriyi Wittenberg Kilisesinin kapısına asarak

Reform’u başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Martin Luther

b)

Thomas Moris

c)

C)James Watson

d)

George Washington

e)

Roley Jefferson

12)

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Amerikan kolonileri ile hangi devlet arasında

olmuştur?
a)

Fransa

b)

İspanya

c)

Almanya

d)

İngiltere

e)

Rusya

13)

Papanın, Haçlı Seferlerini başlatması için faaliyet yürütmüş gizli cemiyet

hangisidir?
a)

Cluny

b)

Carbonaria

c)

Mason

d)

İşkumsu

e)

Abellay

14)

Fransız İhtilali’nden sonra Fransa’ya hâkim olan ve Avrupa’daki askeri

harekâtları ile adını duyuran aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Louis

b)

Napolyon

c)

Metternich

d)

Jean Meslier

e)

Diderot

15)

Çin’in yabancı tüccarlara açık bıraktığı tek liman aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Canton
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b)

Porth Arthur

c)

Tayland

d)

Liaotung

e)

İskenderiye

16)

Japon modernleşme programı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hirohito

b)

Meiji

c)

Mutsihito

d)

Hattori

e)

Yamamoto

17)

İtalya Birliği’nin kurulmasında en önemli rolü oynayan şehir devleti

aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Toscana

b)

Modena

c)

Roma

d)

Piyemonte

e)

Sardinya

18)

Alman Siyasi Birliği’ni sağlayan Prusyalı devlet adamı kimdir?

a)

Metternich

b)

Bismarck

c)

Wilhelm

d)

Ottmar Kuntz

e)

Münzer

19)

İtalya Birliği’nin oluşmasına engel olmaya çalışan en önemli devlet hangisidir?

a)

Avusturya

b)

Fransa

c)

İspanya

d)

Yunanistan

e)

Papalık

20)

Prusya’nın Fransa ile yaşadığı, Birinci Dünya Savaşı nedenleri arasında da

göreceğimiz sorun aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Alsace Lorraine

b)

Strasbourg

c)

Sedan
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d)

Nice

e)

Ajaccio

21)

Birinci Dünya Savaşı’na giden yolda sömürgeleşme yarışına katılmayan devlet

aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Almanya

b)

Osmanlı Devleti

c)

İngiltere

d)

Fransa

e)

Japonya

22)

Napolyon sonrası Avrupa’nın siyasi hayatını belirlemek için 1815 yılında

toplanan kongre hangi şıkta verilmiştir?
a)

Viyana

b)

Berlin

c)

Paris

d)

İstanbul

e)

Londra

CEVAPLAR:1)C 2)E 3) A 4)D 5)D 6)E 7 )C 8 )A 9)A 10)B 11)A 12)D 13)A 14)B
15)A 16)B 17)D 18)B 19)A 20)A 21)B 22)A
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