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A. TARİ
H Bİ
Lİ
Mİ
1. Tarih Biliminin Konusu
a. Tarihin Tanı
mı
İ
nsanları
n zaman içindeki faaliyetlerini, insan toplulukları
nı
n kültürlerini ve birbirleriyle
münasebetlerini, yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç iliş
kisi içinde inceleyen bilime tarih
denilir.
Her tarihî olayı
n bir veya daha çok sebebi vardı
r. Olaylar, bu sebebe bağlıolarak geliş
ir.
Geliş
meler ise bir sonuca varı
r. Bu bakı
mdan tarih bilimi, olayları
, sebep-geliş
me-sonuç
iliş
kisi içinde inceler.
b. Tarihin Konusu
Toplumlar, zaman içinde sosyal, iktisadî, siyasî, kültürel, dinî faaliyetlerde bulunurlar.
Tarihin konusu, bütün bu faaliyetlerin tamamı
nıiçine alı
r. Kı
sacası
, tarih olaylarıve bu
olayları
n cereyan ettiği insan topluluklarıtarihin konusunu meydana getirir.
c. Sebep-Sonuç Münasebetleri
Tarihî olaylar kesintisiz akı
p gider. Bu hareketlilik içinde bir olay, kendinden önceki
baş
ka bir olayı
n sonucu; kendinden sonraki diğer bir olayı
n sebebidir. Bu bakı
mdan tarih
olaylarısebep-sonuç münasebetleri yönüyle birbirine bir zincirin halkalarıgibi bağlı
dı
r.
Meselâ, Türklerin Anadolu'yu fethi, HaçlıSeferleri'nin sebeplerinden biridir. Bu
seferlerin sonuçlarıarası
nda, İ
stanbul'da Lâtin İ
mparatorluğu kurulması(1204) vardı
r. Bu
geliş
me ise, İ
znik'te ve Trabzon'da iki Rum devletinin kurulmasısonucunu vermiş
tir.
ç. Yer ve Zaman Özellikleri
Geçmiş
teki her olay "tarihî" değ
ildir. Tarihî olayı
n, baş
ka herhangi bir beş
erî olaydan
farklarış
unlardı
r:
Tarihî olaylar, genellikle geniş alanlarda meydana gelirler (Bir ülkede,
iki ülke arası
nda veya bir kı
tada). Yani, yer bakı
mı
ndan yaygı
nlı
k gösterirler.
Bunun için, etkileri de büyük coğrafî bölgelerde görülür.
Tarihî olaylar bir anda gelip geçmez. İ
nsan topluluklarıarası
nda etkisi uzun zaman
devam eder.
Bu bakı
mdan, geçmiş
teki bir olayı
n "tarihî" sayı
labilmesi için yer ve zaman özelliklerini
taş
ı
masıgereklidir.
Tarihî bir olayı
n veya olgunun iyi anlaş
ı
labilmesi için, onun diğer olaylar arası
ndaki
yerini, yani zamanı
nıiyi bilmek gerekir. Hangi olayı
n daha önce, hangisinin daha sonra
meydana geldiği bilinmezse, önemini belirtti ğimiz sebep-sonuç iliş
kisi kurulamaz.
Bir tarihî olay, kendi zamanı
ndaki maddî ve manevî ş
artlar içinde değerlendirilir.
Yüzlerce yı
l önce meydana gelmişbir olayı
, bugünkü değer yargı
ları
mı
zla değerlendirirsek
yanı
lgı
ya düş
eriz.
Aynış
ekilde, olayı
n ortaya çı
ktı
ğıyer de önem taş
ı
r. Olaylarımeydana getiren insan
toplulukları
nı
n yaş
adı
ğıyerdeki yeryüzü ş
ekilleri, iklim, komş
u toprakları
n durumu,
toplumlar arası
ndaki iliş
kileri doğrudan etkiler.
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Tarihî olaylarıbir tek sebebe bağlayarak açı
klamak yanı
ltı
cıolur. Çünkü, bu tür
olayları
n, çok kere birden fazla sebebi vardı
r. Bu sebepler arası
nda bazen maddî olanları
,
bazen de manevî olanlarıağı
rlı
k veya öncelik taş
ı
yabilir.
d. Tarih Bilgilerinin Değiş
ebilirliği
Tarih bilgileri, zaman içinde değiş
me gösterebilirler. Tarihe ait bugünkü bilgilerimiz,
mevcut ve incelenmişbelgelere dayanmaktadı
r. Gelecekte yeni belgeler bulunabilir veya
eldeki belgelere daha isabetli yorumlar getirilebilir.Meselâ Türk tarihi hakkı
ndaki bilgilerimiz,
Orhun Kitabeleri'nin bulunması
ndan sonra önemli ölçüde geliş
miş
tir. Osmanlıtarihine ait
arş
ivlerdeki milyonlarca belgenin incelenmesi ile, bazıbilgilerimizin değiş
mesi mümkündür.

2. Tarih Biliminin Yöntemi
Tarih olayları
, tabiat olayları
ndan farklıbir özellik taş
ı
r. Tabiat olayları
nda aynı
sebepler, daima aynısonuçlarıverir. Halbuki tarih olayları
nda aynısebep, her zaman aynı
sonucu vermez. Bu bakı
mdan, her tarihî olayı
n sebebi ve sonucu ayrıayrıaraş
tı
rı
lı
r. Tarih
araş
tı
rmaları
, kendine özgü ilmî yöntemler çerçevesinde yapı
lı
r.
Tarihî olayları
n araş
tı
rı
lması
nda takip edilmesi gereken sı
ra ş
öyledir: Kaynak bulma, bu
kaynaklarısı
nı
flandı
rma, tahlil ve tenkit etme, kaynaklardan sağlanan bilgileri bütünleş
tirme
(sentez).
a. Kaynak Arama (Belge Bulma)
Tarihî bilgilerin doğru ve güvenilir olmasış
arttı
r. Belgelere dayanmayan bilgiler, tarih
araş
tı
rması
nda değer taş
ı
maz ve dikkate alı
nmaz. Bunun için, tarihçi bir konuyu iş
lerken, o
konuyla ilgili kaynaklara baş
vurmak zorundadı
r.
Tarih kaynaklarıbaş
lı
ca iki gruba ayrı
lı
r:
Birinci elden kaynaklar: Geçmiş
ten günümüze kalmı
şher ş
ey birinci elden kaynak
sayı
lı
r. Şehir ve yapıkalı
ntı
ları
, yazı
lıbelgeler (meselâ kil tabletler veya papirüsler), insanlar
tarafı
ndan yapı
lmı
şbütün eserler, eş
yalar bu gruba girer. Bunlar, özelliklerini korudukları
oranda değer taş
ı
rlar.
Geçmiş
te yazı
lmı
şkitaplar ikinci elden kaynak sayı
lı
r. Bu gruba giren kaynakları
n
eleş
tiriye tâbi tutulmasıgerekir.
Tarih kaynaklarıyazı
lı
, yazı
sı
z, sözlü veya görüntülü olabilir. Yazı
lıkaynaklar çok
genişbir alana yayı
lı
r. Yazma ve basma eserler, dergi ve gazete koleksiyonları
, eski paralar,
kitabeler bu bölüme girer. Yazı
sı
z kaynaklar arası
nda, arkeoloji kazı
ları
ndan elde edilen
malzeme baş
ta gelir. Bir kemer parçası
, bir heykel veya bir vazo (yazı
sı
z olsa bile) tarih
bakı
mı
ndan çok ş
ey ifade edebilir. Sözlü kaynaklar ise eski ve yakı
n tarihte önem taş
ı
rlar.
Yazı
ya geçilmeden önce meydana gelmişolan destanlar, nesillerden nesillere aktarı
larak
günümüze kadar ulaş
abilirler. Destanlar, tarihî gerçekle rin aydı
nlatı
lmasıbakı
mı
ndan değer
taş
ı
rlar. Günümüzde plâklar, kasetler, diskler -içlerinde bulunan sesli malzeme ile- tarih
araş
tı
rmaları
na yardı
mcıolabilirler. Resimler, fotoğraflar, çağı
mı
zda geliş
en sinema filmleri,
televizyon için yahut baş
ka amaçla yapı
lmı
şçekimler, tarih incelemelerinde görüntülü
kaynak olarak kullanı
labilirler.
Tarihçi, bu kaynaklarıbulmak için, önce konuya uygun bir bibliyografya araş
tı
rması
yapar. Yayı
mlanmı
şçalı
ş
malarıbelirler. Kaynaklar, genellikle kütüphanelerde, arş
ivlerde ve
müzelerde bulunur. Buralardaki kitaplara veya belgelere ait kataloglar yol göstericidir.
Meselâ, Roma tarihindeki paralarla ilgili bir araş
tı
rma yapmak için, önce bu konuda
yayı
mlanmı
şçalı
ş
malarıtespit etmek, sonra o dönemden kalma paralar hangi müzedeyse onları
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incelemek, bu paralar hakkı
nda yazı
lıbelge varsa onlarıarş
ivden bulmak, nihayet aynı
konuyu iş
leyen eserleri, kütüphaneleri tarayarak elden geçirmek gerekir.
Tarihçi, bir konuyu araş
tı
rı
rken, o konuyla ilgili kaynaklara ulaş
ma yollarıhakkı
nda
temel bilgilerle donanmı
şolmalı
dı
r.
b. Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme
Tasnif (Sı
nı
flandı
rma): Bir tarih araş
tı
rmasıiçin elde edilen bütün veriler önce
sı
nı
flandı
rı
lı
r. Bu sı
nı
flandı
rma, verilerin taş
ı
dı
klarıdeğere, tarih sı
rası
na veya konudaki
yerlerine göre yapı
lı
r. Verilerin tasnifinde güvenilirlik derecesi önem taş
ı
r. Tasnif sı
rası
nda
birinci elden kaynaklar, diğer kaynaklara göre öncelik alı
r. Veya, kronolojik bir sı
ra takip
edilir. Veriler, tarih bakı
mı
ndan, eskiden yeniye göre sı
ralanı
r.
Meselâ, Selçuklu dönemi mimarî eserleri incelenecekse, o dönemden kalma ve hâlâ
ayakta olan yapı
lar birinci elden kaynaktı
r. Bu yapı
lar hakkı
nda, kendi döneminde yazı
lmı
ş
eserler ise ikinci elden kaynaktı
r. Bu yapı
ları
n geliş
me çizgisi belirtilecekse, verilerin
baş
langı
çtan dönem sonuna doğru sı
ralanmasıgerekir.
Tahlil (Çözümleme, analiz): İ
kinci olarak, verilerin tahliline geçilir. Her verinin içinde
bulunan bilgiler değerlendirilir. Bu veriler kendi içlerinde gruplandı
rı
lı
r ve konu içinde yer
alı
p alamayacağıveya ne ölçüde yer alabileceği kararlaş
tı
rı
lı
r.
Tenkit (Eleş
tiri, kritik): Üçüncü aş
amada, verinin içindeki bilgilerin tenkidine
(eleş
tirisine) geçilir. Bu bilgilerin doğruluk derecesi, diğer bilgilere veya güvenilir
kaynaklara göre belirlenir. Bir belge, tenkit süzgecinden geçirilmeden kullanı
lamaz.
İ
ncelenen olayıdoğrudan doğruya ve gerçek ş
ekilde aksettiren kaynaklara, sağlam gözü ile
bakı
lı
r. Ancak, bunları
n da tenkide tâbi tutulmasıgerekir. Meselâ, bir hükümdarı
n tahta
çı
kı
ş
ma tanı
k olmuşve bu olayıhemen kaleme almı
şbir yazarı
n kaydettikleri büyük değer
taş
ı
r. Fakat, bu yazar, kendi duyguları
nıön plâna almı
ş
sa veya gördüklerini yanlı
şyazmı
ş
sa,
tarihçiyi yanı
ltabilir. Bu bakı
mdan, böyle bir kaynağı
n dahi, aynıolayınakleden baş
ka
kaynaklarla karş
ı
laş
tı
rı
larak kontrol edilmesi gerekir.
Tarih tenkidi, eskiden beri dı
ştenkit ve iç tenkit denilen yöntemlerle yapı
lmaktadı
r.
Dı
ştenkit, belgelerin nereden çı
ktı
ğı
nıve gerçek olup olmadı
ğı
nıinceler. İ
ç tenkit ise, aynı
belgenin değerini belirler ve metnin tam olarak anlaş
ı
lması
nısağlar.
c. Terkip (Sentez) Yapma
Kaynaklara eriş
ildikten, veriler bulunup tasnif ve tahlil edildikten, tenkit süzgecinden
geçirildikten sonra terkip (sentez) aş
aması
na gelinir. Bütün veriler, bir sentezin bütünü içinde
değerlendirilecektir. Bu, bir plâna göre yapı
lı
r. Bu plân, sentezin sonuna kadar geçerli olup
bütün sorulara cevap aramalı
dı
r. Tahlil ve tenkit sı
rası
nda ortaya çı
kan iliş
kiler bu aş
amada
birleş
tirilir, tekil sonuçlar sistemleş
tirilir ve bütünün içindeki yerleri belirlenir.
Tarihçi, araş
tı
rması
nda kesin gözükenle muhtemel olanı ayı
rmalı
, verilerden
kaynaklanan boş
luklar varsa, onlarıda açı
kça belirtmelidir. Bunu yaparken, yazarlı
ğ
ı
n bütün
gereklerine dikkat etmelidir. "Aynızamanda iyi bir yazar olmayan büyük tarihçi yoktur."

3. Tarihin Tasnifi (Sı
nı
flandı
rı
lması
)
Tarihin sı
nı
flandı
rı
lması
nda baş
lı
ca üç yol takip edilir: Zamana, mekâna ve konuya göre
sı
nı
flandı
rma.
a. Zamana Göre Sı
nı
flandı
rma
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Bu sı
nı
flandı
rmada kronolojik bir düzen göz önünde tutulur. Tarih, genellikle ikiye
ayrı
lı
r: tarih öncesi devirler ve tarih devirleri.
İ
nsanlı
ğı
n dünya üzerinde toplu yaş
amaya baş
ladı
ğıdevirler on binlerce yı
l öncesine
rastlar. İ
nsanlar uzun zaman yazı
yıbulmadan yaş
amı
ş
lardı
r. Bu yüzden, önemli olaylara ait
bilgileri, kendilerinden sonraki kuş
aklara aktarmak imkânı
ndan yoksun kalmı
ş
lardı
r. Yazı
nı
n
bulunması
ndan önceki devreye tarih öncesi devirler denir.
Tarih öncesi devirler de taşdevri ve maden devri olmak üzere iki bölümde incelenir.
TaşDevri
Taşdevrinin baş
langı
cı800.000 yı
l önceye kadar çı
kmaktadı
r. Sayı
larıçok az olan
insanlar, bu devirde akarsularla göllerin ve denizlerin kı
yı
ları
nda oturuyorlardı
. Çok az
sayı
daki kelimelerle ve iş
aretlerle anlaş
ı
yorlardı
. Bugünkü anlamda geliş
mişdiller meydana
gelmemiş
ti. Hayvan postları
na sarı
narak soğuktan korunuyorlard ı
. Meyve, sebze toplayarak
ve avcı
lı
k yaparak geçiniyorlardı
. Yontulmuştaş
tan, hayvan kemik ve boynuzları
ndan basit
aletler yapı
yorlardı
. Buzulları
n güneye doğru yayı
lması
yla mağaradan barı
naklar ortaya çı
ktı
.
Böylece, topluluk hayatı
, dinî inanı
ş
lar ve sanat geliş
meye baş
ladı
. Avcı
lı
k önem kazandı
.
Bu dönemin sonuna doğru insanlar ateş
i buldular. Soğuktan, karanlı
ktan ve vahş
i
hayvanları
n saldı
rı
ları
ndan korunmalarımümkün oldu. Bu döneme Yontma TaşDevri denilmektedir.
Keskin, cilalanmı
ştaş
lardan yapı
lan aletlerin kullanı
lmaya baş
lanması
yla CilâlıTaş
Devri'ne girildi. İ
nsanlar piş
miştopraktan kaplar yapması
nı
, hayvan beslemesini öğrendiler.
Üretim geliş
ti, insanlar arası
ndaki iliş
kiler arttı
. Tarı
m ilerledi. Köyler ve ş
ehirler meydana
çı
ktı
.
Buzulları
n yeniden kuzeye çekilmesiyle iklimde ı
sı
nma görüldü. Yerleş
im birimleri
arttı
. Duvar resimleri yapı
ldı
. Topluluk hayatı
nda dinî olaylar ve ayinler etkili hâle geldi.
CilâlıTaşDevri, yeryüzünün bazıbölgelerinde kı
sa, bazıbölgelerinde uzun sürdü.
Maden Devri
Maden devri baş
lı
ca üç bölümde incelenir: Bakı
r Devri, Tunç Devri, Demir Devri.
Maden devrine geçiş
in ilk dönemi, bakı
rı
n bulunup iş
lenmeye baş
landı
ğıBakı
r
Devri'dir. Daha sonra, bakı
r ve kalay karı
ş
tı
rı
larak tunç elde edildi. Altı
n ve gümüşde bu
devirde iş
lenmeye baş
landı
.İ
lk ş
ehir devletleri ortaya çı
ktı
. Madencilik tekniğinin ilerlemesi
ile demirden av ve savaşaletleri yapı
ldı
. Demir, bakı
ra ve tunca göre daha sert olduğu için,
daha değerliydi. Böylece Demir Devri'ne geçildi. Demirin yüksek ı
sıaltı
nda iş
lenmesi,
sanayinin geliş
mesini sağladı
. Demir Devri, dünyanı
n her yerinde aynıdönemde yaş
anmadı
.
Bazıbölgelerde daha önce, bazıbölgelerde ise daha sonra baş
ladı
. Onun için, dünyanı
n bir
bölgesinde yazı
ya geçildiği sı
rada, baş
ka bir bölgesinde Demir Devri'nin sürdüğü
görülmektedir.
Tarih Devirleri
Yazı
nı
n icat edilmesiyle tarih devirleri baş
ladı
. Yazı
, insanları
n sahip olduklarıbilgileri,
kendilerinden sonraki nesillere aktarmaları
nısağladı
. Tarih yazı
mı
na esas olan belgeler bu
ş
ekilde ortaya çı
ktı
.
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Tarih devirleri, öğretimde kolaylı
k sağlanmasıiçin çeş
itli çağlara ayrı
lmı
ş
tı
r. Bu
ayı
rı
mda, insanlı
k tarihinin büyük olaylarıdönüm noktasıolarak alı
nmı
ş
tı
r. Tarih devrinin
"çağ"larış
unlardı
r:
Eski Çağ: Yazı
nı
n icadı
yla (yaklaş
ı
k M.Ö. 4. bin) baş
layı
p M.S. 375 tarihindeki
Kavimler Göçü'ne kadar devam etmiş
tir.
Orta Çağ
: Eski Çağ
'ı
n sonundan İ
stanbul'un Fethi'ne kadar (1453).
Yeni Çağ: İ
stanbul'un Fethi'nden Fransı
zİ
htilâli (1789)'ne kadar geçen dönem.
Yakı
n Çağ: 1789'dan günümüze kadar olan dönem. Ancak, bu çağayı
rı
mları
, Avrupalı
tarihçiler tarafı
ndan ve Avrupa'daki büyük olaylar göz önünde bulundurularak yapı
lmı
ş
tı
r. Çin, Hint,
Türk vb. tarihleri bakı
mı
ndan, özellikle Eski ve Orta Çağayı
rı
mları
, bu Avrupa çağları
na
uygunluk göstermemektedir.
b. Mekâna göre sı
nı
flandı
rma
Bu yöntemde coğrafî bölgeler önem taş
ı
r. Asya tarihi, Avrupa tarihi, Mı
sı
r tarihi,
Türkiye tarihi, Urfa tarihi, vb. gibi. Coğrafî bölgelerin taş
ı
dı
klarıözellikler, birbirinden farklı
olabilmektedir. Asya'nı
n coğrafî özellikleri ile Avrupa'nı
nki arası
nda benzemeyen taraflar
bulunabilmektedir. Ancak, yine de bölgeleri kesin olarak ayı
rmak zordur.
Sı
nı
flandı
rmaya esas olan mekânlar büyüklük bakı
mı
ndan birbirinden farklıolabilir: Bir
kı
t'a, bir ülke veya bir ş
ehir gibi.
c. Konuya Göre Sı
nı
flandı
rma
Toplulukları
n veya bir topluluğun baş
langı
cı
ndan günümüze kadarki geliş
imini bütün
olarak inceleyen tarih çeş
idine genel tarih denilir. Bu tarih kolunda ayrı
ntı
lara girilmez,
konuya bütün hâlinde bakı
lı
r.
Bunun dı
ş
ı
nda, tarih araş
tı
rmaları
, çeş
itli konulara göre yapı
labilir.
Siyasî Tarih: Toplumları
n teş
kilâtlanmasıile ortaya çı
kan devletler, birbirleriyle iliş
ki
içinde yaş
arlar. Bu iliş
ki, devletlerin kendi çı
karları
nıkorumak için belirli bazıhedeflere
yönelmelerini gerektirir. Bu hedeflerin gerçekleş
tirilmesi için uygulanan yönteme "siyaset"
denilir. Devletlerarasıiliş
kilerin geçmiş
ini inceleyen tarih dalı
na ise siyasî tarih adıverilir.
İ
ktisat Tarihi: insanlar ve toplumlar, varlı
kları
nıdevam ettirebilmek için maddî
değerler üretmek zorundadı
r. Üretim biçimleri, satı
ş
, satı
n alma, değiş
-tokuşgibi faaliyetler
iktisadî iliş
kileri meydana getirir. Bir toplumun iktisadî geçmiş
ini inceleyen tarih dalı
na iktisat
tarihi denilir.
Sanat Tarihi: İ
nsanlar, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar sanatla uğraş
mı
ş
lardı
r.
Bu bakı
mdan, geçmiş
teki sanat eserleri, bize tarihî bilgiler de ulaş
tı
rı
r. Onun için, sanat
eserlerinin tarihini incelemek önem taş
ı
r. Bu bilim dalı
na sanat tarihi adıverilir.
Dinler Tarihi: Din, insanlı
ğı
n geçmiş
inde önemli rol oynayan bir unsurdur. İ
nsanlar,
toplum hayat ı
na geçtikleri zamandan beri çeş
itli dinlere sahip olmuş
lardı
r. Tarih içinde, dinî
sebeplerle çı
kan savaş
lar yaş
anmı
ş
tı
r. Bu bakı
mdan dinlerin ortaya çı
kı
ş
ları
nı
, geliş
melerini
ve etkilerini incelemek önem taş
ı
r. Bu bilim dalı
na dinler tarihi denilir.
Hukuk Tarihi: Toplumda düzeni sağlamak için konulmuşkuralları
n bütününe hukuk
denilir. Bu kuralları
n konulma sebeplerini, geçmiş
teki uygulamalarıve geliş
meleri inceleyen
bilim dalı
na hukuk tarihi denilir.
Tarihin konulara göre incelenmesinde buna benzer baş
ka sı
nı
flandı
rmalar da vardı
r.
ç. Zaman, Mekân ve Konu Arası
ndaki Münasebetler
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Tarihin zamana, mekâna veya konuya göre sı
nı
flandı
rı
lması
, kesin çizgiler taş
ı
maz.
Çünkü, tarih yer ve zaman unsurları
ndan ayrı
lamaz. Her tarih araş
tı
rması
nda, ele alı
nan
konunun nerede cereyan ettiği ve hangi yı
llarda veya dönemde geçtiği belirtilir. Ancak, bu
unsurlardan biri, konuya göre ağı
rlı
k veya öncelik taş
ı
yabilir.
Meselâ "Karamanoğulları
'nda Vergi Rejimi" adı
nda bir tarih araş
tı
rması
nda konu
vergiyle ilgilidir. Genişanlamda, iktisat tarihi içine girer. Burada "ne zaman?" ve "nerede?"
sorularısorulmalı
dı
r. Karamanoğulları
, 13.-15. yüzyı
llar arası
nda var olmuş
tur. Demek ki
"ne zaman?" sorusunun cevabı13.-15. yüzyı
llardı
r. Bu beylik, Karaman ve Konya merkez
olmak üzere çevre illerde hüküm sürmüş
tür. Şu hâlde, konunun yer unsuru da bu ş
ekilde
ortaya çı
kmaktadı
r.
Sadece "yer"e veya sadece "zaman"a bağlıaraş
tı
rmalarda da çok kere bir konu bulunur.
Görüldüğü gibi, çeş
itli sı
nı
flandı
rmalar arası
nda geçiş
ler ve sı
kıbir iliş
ki vardı
r.

4. Tarihin Diğ
er Bilimlerle Münasebeti
Tarih araş
tı
rmalarıçok genişbir alana yayı
lmaktadı
r. Geçmiş
ten günümüze kadar
gelebilmişolan her türlü maddî kalı
ntı
larla manevî unsurları(birinci elden kaynaklar) ve
geçmiş
te kaleme alı
nmı
şkitapları(ikinci elden kaynaklar) doğrudan doğruya incelemek için
yardı
mcıbilgilere gerek vardı
r. Bu bakı
mdan, tarih araş
tı
rmaları
nda, baş
ka bilimlerin
yardı
mı
ndan yararlanı
lmaktadı
r.
Bu bilimlerin belli baş
lı
larış
unlardı
r:
Coğrafya:
İ
nsan toplulukları
, tarih boyunca, yaş
adı
klarıyerin ve iklim ş
artları
nı
n etkisi altı
nda
kalmı
ş
lardı
r. Medeniyet yolundaki geliş
mede bu etkinin kuvvetli izleri görülür. Belli bir
"yer"de meydana gelen tarihî olaylarda coğrafya ş
artlarıbüyük önem taş
ı
r. Yeryüzüne ait
olaylarıtanı
tan ve inceleyen coğrafya bilimi, bu bakı
mdan tarihin en büyük yardı
mcı
sı
dı
r.
Arkeoloji (Eski Eserler Bilimi):
Toprak veya su altı
nda kalmı
ştarihî eserlerin kazıveya dalı
şsuretiyle gün yüzüne
çı
karı
lmasıve incelenmesi bu bilimin ilgi alanı
dı
r. Bazen bir vazo veya testi parçasıbize çok
değerli bilgiler verir. Bazen de, bir ş
ehir, olduğu gibi meydana çı
karı
lı
r. Türkiye’miz, bu
açı
dan çok zengin bir ülkedir. Truva, Bergama, Efes vb. gibi çok sayı
da antik ş
ehir bu yolla
bulunup kazı
larak paha biçilmez değerde kalı
ntı
lar gün ı
ş
ı
ğı
na çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Kronoloji (Takvim Bilimi)
Çeş
itli kavimler, tarih boyunca ayrıayrıtakvimler kullanmı
ş
lardı
r. Bütün bu takvimleri
günümüzdeki zaman ölçüsüne çevirmek, olayları
n geçtiği tarihi belirlemek bakı
mı
ndan
yararlı
dı
r. Takvim bilimi, bu iş
le uğraş
ı
r.
Etnografya (Halk Bilimi)
Toplumları
n kültürlerini (daha çok, halk kültürünü) inceler.
Paleografya(Eski YazıBilimi): Eskiden kullanı
lan yazı
larıinceler.
Epigrafya (Kitabeler Bilgisi):
Taş
lar üzerine kazı
nmı
şveya iş
lenmişyazı
ları
n okunmasıve yorumlanmasıbilimidir.
Özellikle tarih yazı
mı
nı
n bulunmadı
ğıçağlarda, mezarlar üzerine dikilen kitabelerde veya
anı
tlarda çeş
itli bilgiler verildiği görülür. Bu bilgiler bazen çok yararlıolur ve tarihin
karanlı
kta kalmı
şyönlerini açı
ğa çı
karı
r. Orhun Kitabeleri buna güzel bir örnektir.
Nümizmatik (Para Bilimi):
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Geçmiş
te bası
lmı
şmadenî paraları
(sikke) inceler. Hükümdarlı
k simgelerinden biri para
basmaktı
r. Bu paralar üzerinde resimler, yazı
lar, damgalar, süslemeler, rakamlar bulunur.
Madenin cinsi, ağı
rlı
ğı
, iş
leniş
i de, o paranı
n kullanı
ldı
ğıtoplumun ekonomik ve malî
durumu hakkı
nda fikir verir. Süsleme ve resimler, sanat düzeyini gösterir. Bazen de, tarih
sı
rası
na konulabilen paralar, hükümdarlı
k sı
ralarıve saltanat yı
llarıhakkı
nda en doğru bilgiyi
verir.
Sosyoloji (Toplum Bilimi):
Toplumlarla ilgili olaylarıinceleyen bu bilim, tarihle yakı
ndan ilgilidir. Tarih de, insan
topluluklar ı
nı
n geçmiş
teki faaliyetlerini incelemektedir. Sosyoloji, bu faaliyetlerin
anlaş
ı
lması
na ve değerlendirilmesine katkı
da bulunur.
Filoloji (Dil Bilimi):
Bugün konuş
ulan (yaş
ayan) veya artı
k konuş
ulmayan (ölü) dilleri inceler. Dil
özellikleri, diller arası
ndaki akrabalı
k bağları
; tarihte yaş
amı
şkavimler arası
ndaki soy
birliğini, kültür etkilerini, hatta büyük göç hareketlerini, aydı
nlı
ğa çı
karmakta önem taş
ı
r.
Antropoloji (İ
nsan Bilimi):
İ
nsan ı
rkları
nısı
nı
flandı
ran bilim dalı
dı
r. İ
nsanı
n iskelet, kafatasıgibi fizikî yapı
sı
nı
inceleyen antropoloji, insanlı
k tarihinin en eski dönemlerini aydı
nlatmakta yararlı
dı
r.
Diplomatik (Belgeler Bilimi):
Günümüze intikal etmişresmî belgeler, defterler, kayı
tlar, siciller bu bilimin inceleme
alanı
na girer.
Bunlara ilâve olarak iktisat, psikoloji, jenaoloji (soy kütüğü bilimi), hukuk, sanat tarihi
vb. gibi bilimler de tarihin aydı
nlatı
lması
nda yardı
mcıolurlar.
Beş
erî bilimlerin yanısı
ra tabiî bilimler de, tarihî gerçeklerin ortaya çı
kmasıiçin, yararlı
olur. Meselâ ankeometri, arkeolojik kazı
larda elde edilen buluntuları
n tespitinde ve
tarihlenmesinde, çeş
itli tabiî bilimlerin analiz yöntemleriyle matematik ölçümlerinin
uygulanmasıdemektir. Yine tabiî bir bilim olan kimya da Karbon 14 Metodu ile, tarihî
buluntuları
n yaş
ı
nıbelirleme iş
leminde yardı
mcıolur.

B. ZAMAN VE TAKVİ
M
1. Takvimin Ortaya Çı
kı
ş
ıve Tanı
mı
Soyut bir kavram olan "zaman", günümüze kadar çeş
itli ş
ekillerde tanı
mlanmı
şve
yorumlanmı
ş
tı
r. Bazıdüş
ünürler, zamanı
, hareketin ölçüsü olarak tanı
mlamı
ş
lardı
r. Zamanı
n
bir akı
şolduğunu ileri süren düş
ünürler de vardı
r.
Tarihî olayları
n ne vakit geçtiğini belirlemek tarih bilimi açı
sı
ndan önem taş
ı
r. Bu
bakı
mdan, içinde bulunulan an, bir baş
langı
ç noktasıolarak alı
nı
r. Geçmiş
te olduğu kadar
gelecekteki bir ana kadar olan sürenin tesbiti için, belli birimler (gün, ay, yı
l gibi) kullanı
lı
r.
Eski astronomlar, her yı
l birbirini takip eden gözlemlerini kaydetmiş
lerdir. Bu
gözlemler, her yeni neslin buluş
ları
yla zenginleş
miş
tir. Böylece anal (yı
llı
k)lar meydana
gelmiş
tir. Yı
llı
klar, ilk takvimlerin düzenlenmesinde kaynak olmuş
tur. En eski yı
llı
klar
Kaidelilere aittir. Hitit kralları
, bir yı
l içindeki icraatları
nıanallar hâlinde yazdı
rı
yorlardı
.
Çin'de de M.Ö. 7-M.S. 11. yüzyı
llarıiçine alan yı
llı
klar düzenlenmiş
tir.
İ
nsanlar, içinde yaş
adı
klarızamanıolduğu kadar, geçmiş
i ve geleceği de değerlendirmek
için, bir düzen kurmak ihtiyacı
nıduymuş
lardı
r. Bu amaçla, astronomi gözlemlerine
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dayanmak suretiyle, zamanıyı
llara, aylara, haftalara ve günlere bölerek hesap etmiş
lerdir. Bu
hesaba göre hazı
rlanan cetvellere takvim adıverilir.
Takvimin, özellikle tarih ilminde büyük önemi vardı
r. Tarihî olayları
n zaman içinde
incelenebilmesi, ancak takvim (kronoloji) sayesinde mümkün olmaktadı
r. Mı
sı
r'da, eski
Yunan'da, Roma'da, İ
branîlerde ve Türklerde, tarihin eski çağları
ndan beri kendilerine özgü
takvimler kullanı
lmı
ş
tı
r.

2. Türklerin Kullandı
klarıTakvimler
Türkler, tarihleri boyunca çeş
itli takvimler kullanmı
ş
lardı
r. Bunlar 12 hayvanlıTürk
takvimi, hicrî takvim, Celâlî takvim, Rumî takvim ve milâdî takvimdir.
a. 12 HayvanlıTürk Takvimi
Eski Türk takvimi, 12 yı
llı
k esasa göre yapı
lmı
ş
tı
. Her yı
l, bir hayvan ismi ile
anı
lı
yordu: 1. Sı
çan, 2. Sı
ğı
r, 3. Pars, 4. Tavş
an, 5. Ejder, 6. Yı
lan, 7. At, 8. Koyun, 9.
Maymun, 10. Tavuk, 11. Köpek, 12. Domuz yı
lları
. Bir yı
lda 12 ay vardı
. Aylar birinci ay,
ikinci ay.... diye sı
ralanı
yordu. Bir gün de 12 kı
sma ayrı
lmı
ş
tıve her kı
sma "çağ"
deniliyordu. Bir yı
l 365 gün, 5 küsur saat idi. Gün gece yarı
sı
nda, yı
l ise 22 Aralı
kta
baş
lı
yordu. Bu takvimin, daha çok güneşyı
lı
na göre yapı
lmı
ştakvimlerle benzerlik
gösterdi ğ
i anlaş
ı
lmaktadı
r. Orta Asya'da yaş
ayan bazıTürk toplulukları
, bugün dahi güneş
takvimini kullanmaktadı
r.
b. Hicrî Takvim
Hicrî takvimde esas, ayı
n dünya çevresinde dönüş
üdür. Bir tam dönüş
e "ay yı
lı
" adı
verilir. Ay yı
lı
, 12 ay ve 354 gündür. Bunun için ay yı
lı
, güneşyı
lı
ndan 11 gün daha kı
sadı
r.
Hicrî takvimde baş
langı
ç, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği (Hicret)
M.S. 622 yı
lı
dı
r.
Türkler, İ
slâmiyeti kabul ettikten sonra hicrî takvimi kullanmaya baş
lamı
ş
lardı
.
c. Celâli Takvim
Büyük Selçuklu SultanıMelikş
ah'ı
n buyruğu ile hazı
rlanan bu takvime onun lâkabıolan
Celâlüddevle'den dolayıbu isim verilmiş
tir. Baş
langı
cı1079'dur.
Bu takvim, güneşyı
lı
na göre yapı
lmı
ş
tı
r. Bir yı
l 30'ar günlük aylara bölünmüş
tür.
Yı
lbaş
ı21 Marta rastlar. Celâli takvimin, bugün kullandı
ğı
mı
z takvimden daha doğru
esaslara dayandı
ğıbelirlenmiş
tir. Milâdî takvim (Gregoryen takvimi) Celâli takvim örnek
alı
narak düzenlenmiş
tir.
ç. Rumî Takvim
Osmanlı
larda I. Mahmut döneminden itibaren hicri takvimin yanısı
ra malî iş
lemler için
rumî takvim kullanı
lmaya baş
landı
. Bu takvim hicret tarihinden baş
lı
yor, fakat güneşyı
lı
esası
na dayanı
yordu. Yı
lbaş
ı1 Marta rast geliyordu. Rumî takvim, cumhuriyet döneminde,
milâdî takvimin kabulü ile yürürlükten kaldı
rı
ldı
. Ancak yı
llı
k bütçenin baş
langı
cıyine 1
Mart olarak kaldı
. Bu uygulamaya 1982'de son verildi.
d. Milâdî Takvim
Milâdî takvimde esas, dünyanı
n güneşçevresinde dönüş
üdür. Yaklaş
ı
k 365 gün 6 saat
olan bu süreye "güneşyı
lı
" denilir. Bir yı
l, 12 aydı
r.
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Milâdî takvimde baş
langı
ç olarak Hz. İ
sa'nı
n doğumu (milât) alı
nı
r. Bu (0) sayı
larak,
ondan evveline "milâttan önce" (M.Ö.), sonrası
na da "milâttan sonra" (M.S.) denilir.
Özellikle İ
lk Çağ'a ait tarihî olayları
n zamanıbildirilirken (M.Ö.) veya (M.S.) olduğu
belirtilmelidir.
Milâdî takvim, Cumhuriyetin ilânı
ndan sonra kullanı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.
e. Bu Takvimler Arası
ndaki Benzerlik ve Farklı
lı
klar
Türklerin kullandı
klarıtakvimler arası
nda sadece hicrî takvim, ay yı
lıesası
na göre
düzenlenmiş
tir. Diğerleri güneşyı
lı
na dayanmaktadı
r.
Celâlî takvime isabet eden yı
lıbulmak için, belli bir tarihten 1078'i çı
karmak gerekir.
Hicrî yı
lı
n hesabıise daha değiş
iktir.
Tarih araş
tı
rmaları
nda, özellikle Türk tarihinde çok kere hicrî takvimle milâdî takvim
yı
lları
nı
n birbirine çevrilmesi gerekir. Bunun için takip edilecek yol ş
udur:
Bir yı
ldaki gün sayı
sıfarkı
, hicrî takvimi, her 100 senede 3 yı
l geride bı
rakmaktadı
r. 100
yı
ldan küçük sayı
larda ise her 33 yı
la bir yı
l isabet eder. Bunu gözönüne alarak meselâ 1877
milâdî tarihini hicrî tarihe çevirelim: Milâdî yı
l, hicrî yı
ldan 622 yı
l fazladı
r. Bunun için
1877'den 622'yi çı
karmamı
z gerekir: 1877-622= 1255. 1200 yı
lda 12 tane 100 yı
l vardı
r. Şu
hâlde 12x3= 36 yı
l eder. 55 yı
l için de 2 yı
l koymamı
z gerekir. Böylece fazla yı
lları
n sayı
sı
nı
38 olarak buluruz. 1255'e fazla yı
lları
n toplamıeklenir: 1255+38= 1293. Demek ki, milâdi
1877 yı
lıhicrî 1293 yı
lı
na rastlamaktadı
r.
Hicrî yı
lımilâdî yı
la çevirmek için bu iş
lemin tersi yapı
lı
r. Takvimlerin baş
langı
cı
ndaki
fark dolayı
sı
yla hicrî yı
la 622'yi ekleriz. Elde edilen toplamdan, fazla yı
lları
n tutarı
nı
çı
karı
rı
z. Kalan rakam milâdî yı
lıgösterir. 1293 yı
lı
nı
n hangi milâdî yı
la rastladı
ğı
nıbulalı
m:
1293+622 = 1877.

1 Tarih Bilimine giriş

12

TEST SORULARI
1) Aşağı
dakilerden hangisi tarihin tanı
mıile doğrudan ilgili değildir?
a. Tarih, toplumları
n geçmişteki faaliyetlerini ve gelişmelerini inceler.
b. Tarih, toplumları
n geçmişte birbirleri arası
ndaki ilişkilerini inceler.
c.Tarih, toplumları
n kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman
belirterek inceler.
d. Tarih, geçmişte yaşayan büyük adamları
n hayat hikâyelerini anlatı
r.
e. Tarih incelemeleri, olaylar arası
ndaki sebep-sonuç ilişkisini belirtir.
2) Tarihe yardı
mcıbilimlerden Kitabeler Bilgisi (Epigrafya)'nin tanı
mı
aşağı
dakilerden hangisidir?
a. Bugün konuşulan veya konuşulmayan dilleri inceler.
b. Geçmişte bası
lmı
şmadenî paralarıinceler.
c. Taşlar üzerine kazı
nmı
şveya işlenmişyazı
ları
n okunmasıve yorumlanması
bilimidir.
d. Eskiden kullanı
lan yazı
lan inceler.
e. Toprak veya su altı
nda kalmı
ştarihî eserlerin kazıveya dalı
şsuretiyle gün
yüzüne çı
karı
lmasıve incelenmesi bilimidir.
3) Tarih öncesi devirlerin, en eskiden başlayarak sı
ralanması
nda doğru olan,
aşağı
dakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

TaşDevri - Demir Devri – Bakı
r Devri.
Demir Devri - Tunç Devri – Bakı
r Devri.
Bakı
r Devri- CilâlıTaşDevri – Tunç Devri.
Bakı
r Devri - Tunç Devri – Demir Devri.
Hiçbiri.

4) Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yı
lı
, hicrî takvimde hangi yı
lı
n karşı
lı
ğı
dı
r?
a- 1324
b- 1339
c- 1342
d- 1402
e- 1389
5)Türkler, tarihleri boyunca çeşitli takvimler kullanmı
şlardı
r. Aşağı
dakilerden
hangisi, bu takvimlerin eskiden yeniye doğru sı
ralanması
nıdoğru şekilde
göstermektedir.
abcde-

12 hayvanlıtakvim - Celâli takvim - Hicrî takvim - Rumî takvim - Milâdî takvim.
12 hayvanlıtakvim - Hicrî takvim -Rumî takvim - Celâli takvim - Milâdî takvim.
Celâlî takvim - 12 hayvanlıtakvim - Hicrî takvim - Milâdi takvim - Rumî takvim.
Celâlî takvim - Hicrî takvim - 12 hayvanlıtakvim - Rumî takvim -Milâdî takvim.
12 hayvanlıtakvim - Celâlî takvim - Rumî takvim - Hicrî takvim - Milâdî takvim.

2 Eski Cağlarda Türkiye ve Çevresi

ESKİÇAĞLARDA TÜRKİ
YE VE ÇEVRESİ
A.ESKİÇAĞLARDA TÜRKİ
YE
1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydı
nlatan Merkezler
2. M.Ö. 2. Binden M.Ö. 6. Yüzyı
la Kadar Türkiye
3. M.Ö. 2. Binden M.Ö. 6. Yüzyı
la Kadar Türkiye'de Kültür ve Medeniyet
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A. ESKİÇAĞLARDA TÜRKİ
YE
Anadolu, Asya'nı
n en batı
sı
nda, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi ile Çevrili
yarı
madadı
r. Bu yarı
mada, Asya ile Avrupa arası
nda bir köprü gibidir. Doğuda ve güneyde
Mezopotamya, İ
ran, Mı
sı
r; batı
da Roma ve eski Yunan kültür çevreleri ile komş
udur.
Anadolu, zengin ve yüksek kültürlerin beş
iği olmuş
tur. Karş
ı
lı
klıkültür alı
şveriş
leri,
burada medeniyetin geliş
mesini hı
zlandı
rmı
ş
tı
r.
Bilinen en eski çağlardan beri Anadolu'da insanları
n yaş
adı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r. Yontma ve
CilâlıTaşdevirlerine ait çeş
itli eş
ya ve sanat eserleri kazı
larak ortaya çı
karı
lmı
ş
tı
r.

1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydı
nlatan Merkezler
Antakya'da Mağaracı
k, Gazi Antep yakı
nları
ndaki Dülük, Antalya civarı
ndaki Karain,
Beldibi mağaraları
nda Yontma Taş Devri'ne ait eş
yalar bulunmuş
tur. Bu devirde
mağaralarda yaş
ayan insanlar, avcı
lı
k ve toplayı
cı
lı
kla geçiniyorlardı
.
Anadolu'daki en eski yerleş
im birimlerinin kalı
ntı
ları
na Burdur yakı
nı
ndaki Hacı
lar'da,
Diyarbakı
r dolayları
ndaki Çayönü'nde ve Konya dolayları
ndaki Çatalhöyük'te yapı
lan
kazı
larda rastlanmı
ş
tı
r. Bu kalı
ntı
lardan anlaş
ı
ldı
ğı
na göre, Çatalhöyük'teki insanlar
kerpiçten evlerde oturuyorlar, odaları
nırenkli vazolarla ve heykelciklerle süslüyorlard ı
.
Çayö-nü kazı
ları
nda ise üst üste üç evre ortaya çı
karı
lmı
ş
tı
r. Bu evreler, M.Ö. 8. binden
M.Ö. 4. bine kadar uzanmaktadı
r.
Bu döneme ait üç büyük medeniyet merkezi Truva, Aliş
ar ve Alaca-höyük'tür
Truva: Çanakkale'nin İ
ntepe bucağı
nda yapı
lan kazı
larda üst üste 9 İ
cat kültür ve
yerleş
me devresi çı
karı
lmı
ş
tı
r. Bu devreler, M.Ö. 3000'den baş
layarak M.S. 400'e kadar olan
uzun bir süreyi kapsamaktadı
r.
Truva'daki yerleş
im devirleri yangı
n veya deprem gibi tabiî afetlerle, yahut da dı
ş
düş
manları
n saldı
rı
larıile son bulmuş
tur.
Homeros’un ünlü İ
lyada destanı
nda Akalar ile Truvalı
lar arası
ndaki savaş
anlatı
lmaktadı
r. Buradan hareketle, ş
ehrin tarihî gerçekliğini göstermek üzere, ilk kazı
lar 19.
yüzyı
lı
n sonunda yapı
lmı
ş
tı
r. Kazı
ları
n bir sebebi de, Truva'nı
n yı
kı
ntı
larıarası
nda kaldı
ğı
sanı
lan hazineyi bulmaktı
. Sistemli ve ilmî olmayan bu kazı
lar sonunda tarihî gerçek ortaya
çı
karı
lmı
ş
, fakat ş
ehir kalı
ntı
larıönemli ölçüde yok olmuş
tur. Aliş
ar: Yozgat'ı
n Sorgun
ilçesindeki Aliş
ar höyüğünde yapı
lan kazı
lar, Tunç Çağı
'ndan, Hitit ve daha sonra Osmanlı
dönemine kadar uzanan yerleş
im katları
nıortaya çı
karmı
ş
tı
r.
Aliş
ar'da ilk devre M.Ö. 3200-2600 yı
llarıarası
ndadı
r. Bu devreye ait evler kare plânlı
,
kerpiç duvarlı
, düz damlı
dı
r. Basit bir köy görünümü verir. 2600-2200 yı
lları
nda ise
ş
ehirleş
me dikkati çekmektedir.
Alacahöyük: Çorum'un Alaca ilçesindedir. Alacahöyük'te yapı
lan kazı
lar 14 katlı
k 4
kültür devresini ortaya çı
karmı
ş
tı
r. En eski katlar, Tunç Çağı
'nı
n baş
ları
na rastlamaktad ı
r.
Kral mezarlar ı
, güneşkursları
, boğa ve geyik heykelcikleri, altı
n, gümüşve tunç eş
ya gibi
buluntular daha sonraki dönemlere aittir.
Diğer yerleş
im merkezleri: Anadolu'nun pek çok yerinde, özellikle Boğazköy
(Hattu ş
aş
) ve Kültepe (Kaniş
)'de yapı
lan kazı
larda zengin kültür mirası
na rastlanmı
ş
tı
r. Bu
kazı
lar, M.Ö. 2000 yı
lları
nda Anadolu'ya, Kafkaslar üzerinden Hint-Avrupalıkavimlerin
göçtüğünü, bunları
n etnik yapı
yıdeğiş
tirdiğ
ini göstermektedir.
Yazı
nı
n en erken kullanı
ldı
ğıyerlerden biri de Anadolu'dur. Bu bakı
mdan, Anadolu
M.Ö. 2000 yı
lları
nda tarih çağı
na girmiş
tir.
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2. M.Ö. 2. Binden M.Ö. 6. Yüzyı
la Kadar Türkiye
M.Ö. 2500 ile M.Ö. 2000 yı
llarıarası
nda, Anadolu'ya Hatti kültürü hâkim olmuş
tur.
Hattiler, din, mitoloji ve sanat bakı
mları
ndan büyük bir varlı
k göstermiş
lerdir. Hatti kültürü,
Anadolu'da uzun süre yaş
amı
ş
tı
r.
a. Hİ
Tİ
TLER
Hint-Avrupalıbir kavim olan Hititler, Anadolu'ya M.Ö. 2000 yı
lları
nda Kafkaslar
üzerinden gelerek yerleş
miş
lerdir. Kı
zı
lı
rmak çevresindeki Hattilerle kaynaş
arak yerli
kültürü benimsemiş
ler ve M.Ö. 18. yüzyı
lda bir devlet kurmuş
lardı
r. Baş
kentleri Hattuş
aş
(Boğazköy) idi.
Hitit tarihinin ilk döneminde devlet, iç karı
ş
ı
klı
klar yüzünden dağı
lmı
ş
, fakat bir süre
sonra, bu defa imparatorluk hâlinde yeniden sahneye çı
kmı
ş
tı
r (M.Ö. 1450).
İ
mparatorluk döneminin büyük hükümdarıŞuppiluliuma, Suriye'deki Mitanni Devleti'ni
yenerek Doğu Akdeniz kı
yı
ları
na ulaş
tı
. Suriye hâkimiyeti yüzünden Hititlerle, Mı
sı
rlı
lar
arası
nda savaşçı
ktı(KadeşMeydan Muharebesi, M.Ö. 1292). İ
ki taraf yeniş
emediler ve
KadeşAntlaş
ması
'nıyaptı
lar.
M.Ö. 1200 dolayları
nda batı
dan gelen yeni kavimler, zayı
f düş
eri Hitit
İ
mparatorlu ğu'nun yı
kı
lması
na sebep oldular. Küçük ş
ehir devletleri ortaya çı
ktı
. En önemlisi
Kargamı
şKrallı
ğıolan bu devletçiklerin çoğu Asurlular tarafı
ndan ortadan kaldı
rı
ldı
.
b. FRİ
GLER
Frigler M.Ö. 12. yüzyı
lda batı
dan gelerek Anadolu'ya girmiş
lerdi. Hitit Devleti'nin
yı
kı
lması
ndan sonra Anadolu'da ilk siyasî kuruluş
, Friglerin kurduğu devlet oldu (M.Ö. 8.
yüzyı
l). İ
lk Frig KralıGordios'tur.
Hint-Avrupalıbir kavim olan Frig'ler, M.Ö. 8. yüzyı
l boyunca Anadolu'ya hâkim
oldular. Asurlularla ve Lidya ile iliş
ki kurdular. Ancak, M.Ö. 700'e doğru Kafkaslar
üzerinden gelen Kimmer göçleri Frigya'yıdağı
ttı
. Son kral Midas intihar etti, baş
kent
Gordion yakı
lı
p yı
kı
ldı
. Frigler, Lidyalı
ları
n hâkimiyeti altı
na girdiler.
c. Lİ
DYALILAR
Tarih sahnesine M.Ö. 7. yüzyı
lda çı
kan Lidyalı
lar, arî ı
rkları
n karı
ş
ı
mı
ndan meydana
gelmiş
lerdi. Kral Giges zamanı
nda güçlü bir devlet hâlinde gözüken Lidya, Anadolu'nun
batı
sı
nda yer alı
yordu. Kimmerlere ve Asurlulara karş
ımücadele eden Lidyalı
lar,
Kimmerleri Anadolu'dan çı
kardı
lar. Frigya'yıiş
gal ettikten sonra savaş
tı
klarıMedlerle
yeniş
emediler. Son kral Kroisos zamanı
nda en parlak çağ
ı
na ulaş
an Lidya, Kiros'un yönetimindeki Pers saldı
rı
ları
na karş
ıkoyamayarak yı
kı
ldı(M.Ö. 546).
ç. URARTULAR
M.Ö. 11. yüzyı
lı
n ortaları
nda Van çevresindeki küçük devletlerin kurdukları
konfederasyon, daha sonra merkezî bir devlet hâline getirildi. Anadolu'nun doğusundaki
devletin sı
nı
rları
, zamanla Kafkaslara, Hazar Denizi'ne, Malatya ve Halep yörelerine kadar
geniş
ledi. Urartu tarihi, daha çok Asurlularla sürekli çarpı
ş
malar hâlinde geliş
ti. Van
civarı
nda döneminin en güçlü devleti hâline gelen Urartu, M.Ö. 6. yüzyı
lı
n baş
ı
nda
Babillilerin, daha sonra da İ
skitlerin baskı
ları
na karş
ıkoyamayarak zayı
fladıve Medler
tarafı
ndan ortadan kaldı
rı
ldı
.
d. İ
YONLAR
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M.Ö. 12. yüzyı
lda Dorları
n baskı
sı
na dayanamayan Akaları
n bir kı
smıYunanistan'dan
BatıAnadolu'ya göçtüler. Buralarda yaş
ayan yerli halkı
n nüfusu azdı
. Onlarla karı
ş
arak ş
ehir
devletleri kurdular.
İ
yon ş
ehir devletleri arası
nda en tanı
nmı
ş
larıMilet, Efes ve İ
zmir'di. Bunları
n
arası
ndaki birlik siyasî değil, dinî karakterdeydi. M.Ö. 7. - M.Ö.6. yüzyı
llarda deniz ticareti
ile çok zenginleş
en İ
yon ş
ehirleri Lidya'nı
n, Perslerin, Makedonyalı
ları
n ve nihayet
Roma'nı
n istilâsı
na uğradı
.

3. M.Ö. 2. Binden M.Ö. 6. Yüzyı
la Kadar Türkiye 'de Kültür ve Medeniy et
a. Devlet Yönetimi
Hitit krallarıhem devlet baş
kanıhem en büyük rahip hem de baş
kumandandı
. Fakat
yetkileri sı
nı
rsı
z değildi. Pankuşadıverilen yüksek bir meclis, kralıdenetleme hakkı
na
sahipti. Ancak, zamanla mutlakı
yete doğru bir kayma görülmüş
tür.
Tavananna denilen kraliçenin de devlet yönetiminde yeri vardı
. Kraliçe, dinî törenlere
ve bayramlara baş
kanlı
k eder, kral savaş
a gittiği zaman ülkeyi onun adı
na yönetirdi.
Hititler, siyasî iliş
kide bulunduklarıdevletleri üç sı
nı
fa ayı
rmakta idi. Hititlerle eş
kuvvette olan devletlere müttefik, himaye altı
ndaki yarıbağı
msı
z devletlere tâbi devlet,
anlaş
malarla sı
kı
ca bağlanmı
şprensliklere ise vassal devlet olarak muamele ederlerdi.

Ordu
Hititlerde her zaman savaş
a hazı
r ordunun yanı
sı
ra ücretli askerler de vardı
. Ordu, yaya
askerlerden ve savaşarabaları
ndan meydana geliyordu. Hitit yaya askerleri mı
zrak ve kalkanla savaş
ı
rlar, arabalıaskerler ok ve yay kullanı
rlardı
. Lidya’nı
n sahip olduğu zenginlik,
orduda ücretli askerlik sisteminin kurulması
na yol açtı
. Ancak, diğer ülkelerden sağlanan
askerler, sadece para için savaş
tı
kları
ndan, Lidya'ya vatan sevgisi ile bağlıbulunmuyorlardı
.
Bu ise, savaş
larda askerî baş
arıkazanmayıgüçleş
tiriyordu. Lidya'nı
n, Medlere yenilerek
bağı
msı
zlı
ğı
nıkaybetmesinin sebebi budur.

Hukuk
Hititler, güneş
i adalet sembolü olarak kabul ederlerdi. Hitit kanunları
, hür vatandaş
lara
olduğu kadar, kölelere de mülkiyet hakkıtanı
yordu. Hayvancı
lı
ğıve tarı
mıkoruyan
hükümler de kanunlarda yer almaktayd ı
. Hitit kanunları
nda yakı
n akrabalar arası
ndaki
evlenme ağı
r suç sayı
lı
rdı
. Erkeğin kadı
n üzerindeki hakkısı
nı
rsı
z değildi. Ceza hukukunda
çoğunlukla insanî hükümler yer almaktaydı
.
b. Din ve İ
nanı
ş
Eski çağlarda Türkiye'de çok tanrı
lıdin anlayı
ş
ıhâkimdi. Bu anlayı
ş
, Hattilerden
İ
yonları
n son dönemlerine kadar, 1500 yı
ldan fazla devam etmiş
tir.
Hititlerin Hattuş
aşyakı
nları
ndaki tapı
nağı
nda 80 tanrıtasviri bulunmuş
tur. Bunlar
arası
nda en çok deniz, ocak, güneş
, ateş
, temiz pı
nar, aş
k, bereket ve savaştanrı
ları
na önem
verilirdi.
Frigyalı
lar ve Lidyalı
lar Kibele adı
ndaki ana tanrı
çaya büyük bir saygıile bağlı
ydı
lar.
Urartıtanr ı
larıarası
nda en büyüğü devlet tanrı
sı
ydı
. Urartu dininde, ele geçirilen
ş
ehirlerin ve ülkelerin tanrı
larıda yer alı
rdı
.
Çeş
itli tanrı
lara tapan İ
yonlar, dünyada iyi yaş
amaya önem vermiş
ler, ölümden sonraki hayatla ilgilenmemi ş
lerdir.
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c. Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
Hitit toplumu birkaç sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
tı
: Yöneticiler (soylular), rahipler ve hürler,
namralar (hürlerle köleler arası
ndaki sı
nı
f). Bir de köleler vardı
. Bunlar, isterlerse bedel
ödeyerek hürler sı
nı
fı
na geçebilir veya hür bir kadı
nla evlenebili rlerdi.
Frigler özellikle maden iş
çiliğinde ilerlemiş
lerdi. Madenden yaptı
klarıeş
yalarıbaş
ka
ülkelere satı
yorlardı
.
Lidya'da ticaret çok geliş
miş
ti. Ege Denizi kı
yı
ları
ndan baş
layarak Orta Anadolu
üzerinden Mezopotamya'ya kadar uzanan ünlü Kral Yolu, doğu-batıticaretini hı
zlandı
rmı
ş
tı
.
Bu yol Karadeniz'e de bağlı
ydı
. Tarihte madenî parayı
, ilk kullananl ar Lidyalı
lar olmuş
tur.
Lidya'nı
n en önemli tabiî zenginliğ
i altı
n madenleriydi. Kroisos'un hazinesi dillere
destandı
. Baş
kent Sard, bu zenginlik sayesinde saraylar, tapı
naklar ve anı
tlarla dolmu ş
tu.
Kral Giges, Mı
sı
r'la ekonomik iliş
kilerini güçlendirmiş
ti. Babil ile olan ticaret bağıda
kuvvetlendirilmiş
ti. Mezopotamya'dan gelen mallar, geliş
mekte olan Yunan sitelerine Lidya
üzerinden sevk ediliyordu. Fı
rat boyları
ndan Karadeniz ve Ege kı
yı
ları
na yapı
lan ticari seferler
çok artmı
ş
tı
.
İ
yonya ş
ehirleri, kendi araları
nda sağladı
klarıbirlikten sonra, Ege'de eski Girit'in
oynadı
ğırolü üstlendiler. Gemicilik geliş
ti, Milet büyük bir ticaret merkezi hâlini aldı
.
Bu arada, Efes, büyük bir malî merkez hâline geldi. Malî gücü artan Efesliler , zamanla
milletler arasısiyasette etki sahibi oldular.
Milet ve Eğriboz üzerinden İ
talya'ya uzanan bir deniz ticaret yolu, sonraki yüzyı
llarda
da ticaret gemileri için kullanı
lmaya devam etti.
Miletli tacirler, geliş
en ve gittikçe karmaş
ı
k hâle gelen ticarî iliş
kileri düzene sokmak
için gümüşparalar bastı
rdı
lar.
ç. Yazı
, Dil ve Edebiyat
Hititler, yazı
yıkilden yapı
lmı
ştabletler üzerine yazarlardı
. Bu tabletlerde beşayrıdil
kullanı
ldı
ğıgörülmüş
tür. Bu dillerden üçü Hint-Avrupa grubundandı
r. Siyasî yazı
ş
malar ise
Akadca ile yapı
lı
yordu.
Hititler, bilinen tarihlerinin baş
langı
cı
ndan beri çivi yazı
sı
; bunun yanı
sı
ra, ikinci yazı
olarak hiyeroglif yazı
sıkullanmı
ş
lardı
r.
Hitit edebiyatıüzerinde Mezopotamya ve Hatti kültürleri etkili olmuş
tur. Edebiyat daha
çok dinî niteliktedir. Destanlar, birkaç parça dı
ş
ı
nda, nesir olarak yazı
lmı
ş
tı
r. Mezopotamya
efsanelerinin Yunanlı
lara aktarı
lması
nda Hitit edebiyatıaracı
lı
k rolü görmüş
tür.
Hititler, tarih yazı
cı
lı
ğı
na önem vermiş
lerdir. Büyük hükümdarları
n zamanları
na ait
önemli olaylar kil tabletler üzerine yazı
lmı
ş
tı
r (Anallar).
Friglerin yazısistemi Fenike alfabesini andı
rmaktadı
r. Dilleri ise Hint-Avrupa
grubundandı
r. Hayvan hikâyelerinin ilk bulucularıFriglerdir.
Kroisos zamanı
nda Yunan dünyasıile de iliş
kiler kurulmuş
, Yunanlıfilozoflar Sard
sarayı
nda görevlendirilmiş
ti. Masalcı
lı
ğı
n babasıolarak bilinen Ezop, Lidya kralı
ndan maaş
alı
yordu.
Urartu dili, Ural-Altay dilleriyle benzerlik gösteriyordu. Asurlulardan alı
nan çivi yazı
sı
sadeleş
tirilmiş
, aynızamanda hiyeroglif de kullanı
lmı
ş
tı
.
d. Bilim ve Sanat
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Hititler de anı
t mimarîsi oldukça geliş
miş
ti. Alacahöyük'teki büyük kapıve surlar
sağlamlı
ğı
nıkorumuş
tur. Boğazköy'ün doğusundaki bir uçurum üzerinde bulunan köprü,
mimarlı
k tarihinin en eski köprü örneğidir.
Hititler tapı
nak yapı
mı
na da önem vermiş
lerdir. Alacahöyük'te, Yazı
lı
kaya'da ve
Boğazköy'de bulunan tapı
naklar, Büyükkale'deki kazı
larda ortaya çı
kan saray kalı
ntı
ları
,
Hitit mimarîsinin kendine özgü bir üslûbu olduğunu göstermektedir.
Hititler, heykel ve kabartma sanatları
nda da baş
arı
lıidiler. Boğazköy civarı
ndaki
Yazı
lı
kaya'da bulunan kabartmalar en değerli olanı
dı
r.
Hititler, seramik yapı
mı
nı
n, maden ve taşüzerine yapı
lan oymaları
n güzel örneklerini
vermiş
lerdir. Altı
n, bronz, fildiş
i, cam ve demir biblolar da, Hitit el sanatlar ı
nı
n geliş
miş
olduğunu göstermektedir.
Frig mimarîsi, Anadolu'nun kültür gelenekleriyle Mezopotamya etkilerinin karı
ş
ı
mı
ndan
doğ
muş
, zamanla kendine özgü bir üslûp kazanmı
ş
tı
r. Friglerin yaptı
klarıbüyük kaya mezarlarıünlüdür.
Gordion ş
ehri surla çevriliydi ve büyük bir kapı
sıvardı
. Evlerin kapı
larıoymalarla, dı
ş
yüzleri ise kabartma süslemeli levhalarla kaplanmı
ş
tı
. Gordion, Perslere bağlandı
ktan sonra
da önemini korumuş
tur.
Diğer S a n a t l a r
Kabartma sanatları
, Friglerin bu alanda ilerlemiş oldukları
nı göstermektedir.
Kabartmalara en çok mezarlar ı
n ön yüzlerinde ve kaya anı
tları
nda rastlanmaktadı
r.
Frigler tahta iş
çiliğinde de ileriydiler. Çivi kullanmadan, geçme mobilyalar yapı
yorlardı
.
Ayrı
ca dokumacı
lı
k, kilim ve seramik yapı
mıda Friglerin önde gelen sanat özelliklerini
meydana getiriyordu.
Oymacı
lı
kta ise, ağaç ve fildiş
inden yapı
lmı
şeş
yalar önem taş
ı
maktadı
r.
Frigyalı
larm müziği Yunan sitelerinde etkili olmuş
, İ
yonya'da ve Yunan ş
ehirlerinde
ş
iirler koro hâlinde söylenmeye baş
lanmı
ş
tı
r.
Lidyahlar altı
n iş
lemede ustaydı
lar. Sard'da altı
n iş
leme atölyeleri ve mücevher satan
dükkânlar bulunuyordu. Doğudan ve batı
dan gelen sanatkârlar, Lidya baş
kentinde
toplanmı
ş
lardı
.
Lidya, çağı
nı
n en zengin ülkesi hâline geldiği için, Sard baş
tanbaş
a imar
edilmişve dünyanı
n sanat merkezi hâline getirilmiş
ti. Heykelde Yunan etkisi ağı
r basan,
fakat yine de kendine has özellikler taş
ı
yan bir üslûp ortaya çı
kmı
ş
tı
. Taşiş
çiliğindeki
ilerleme de dikkat çekiciydi.
Urartu mimarîsi de yüksek düzeye eriş
miş
ti. Kaleler, saraylar, tapı
naklar ve kanallar
yapı
lı
yordu. Su yollarıözellikle ilgi çekiciydi.
Urartular taş
, kemik, seramik ve madenî iş
lemelerde de usta sanatçı
lardı
. Urartısanatı
,
Frig ve eski Yunan sanatlar ı
nıda etkilemiş
ti.
İ
yonlar güzel sanatlarda, özellikle mimarîde çok ilerlemiş
lerdi. Efes'teki Artemis,
Sis am'daki Hera tapı
nakları
, bu sanat kolunun en güzel örnekleriydi.
Bilim ve felsefe: Mı
sı
r'da sanat ve düş
ünce alanlar ı
nda görülen atı
lı
m, burasıile sı
kı
ticaret iliş
kileri kurmuşolan İ
yon ş
ehirleri yoluyla Yunan sitelerine geçti ve etkili oldu.
Miletli Tales, İ
yonya'da bir ilim çı
ğı
rıaçtı
. Asya'nı
n ve Mı
sı
r'ı
n çok eski geçmiş
e sahip
düş
ünceleri Yunan sitelerine tanı
tı
ldı
. Tales, Mı
sı
r düş
üncesinden etkilenmiş
ti. Ruh ve

2 Eski Cağlarda Türkiye ve Çevresi

7

maddeden meydana gelen kâinat fikrini oradan almı
şve bu fikri, dinî alandan felsefe ve fizik
alanları
na aktarmı
ş
tı
.
Miletliler, Babil'den ve Mı
sı
r'dan fen, astronomi ve matematik bilgileri de aldı
lar. Matematiğin
kurucusu sayı
lan Pisagor, geometriyi de geliş
tirmiş
tir.
Miletli Hekateos, tarih tenkidinin ilk ürünlerini verdi. Şecereler adlıkitabı
,İ
yonya ve
Mı
sı
r tarihleri arası
ndaki benzerlikleri belirlemektedir. Bodrumlu Herodot, gerçek anlamda
bir tarihçi olarak, ilk dünya tarihi denemesini yaptı
. Bu bakı
mdan, Herodot'a "tarihçiliğin
babası
" denilmektedir.
Hekimliğin öncüsü sayı
lan Hipokrat İ
stanköylü, ünlü filozof Diyojen ise Sinopluydu.

4. M.Ö. 6. Yüzyı
ldan M.S. 11. Yüzyı
la Kadar Türkiye
Anadolu, M.Ö. 6. yüzyı
ldan M.S. 11. yüzyı
la kadar, İ
ran (Pers), Makedonya (İ
skender),
Roma ve Bizans hâkimiyetinde kalmı
ş
tı
r.
a. Pers Hâkimiyeti
M.Ö. 6. yüzyı
lda, tarihin en büyük imparatorlukları
ndan birini kuran İ
ranlı
lar (Persler),
Anadolu'yu da yönetimleri altı
na almı
ş
lardı
r (M.Ö. 543). Anadolu toprakları
nısatrap denilen
genel valiler eliyle yöneten İ
ranlı
lar, hoş
görülü bir idare kurmuş
lardı
r.
Anadolu'ya hâkim olan İ
ranlı
lar, İ
yon medeniyetinin öncülüğüne son verdiler. BazıPers
satraplarıbağı
msı
z krallar gibi davranmaya baş
ladı
lar. Bunlar, ülkelerini imar etmek için
büyük bir gayret gösterdiler. Böylece, Anadolu'nun bazıbölgelerinde dünya çapı
nda eserler
meydana getirildi. Dünyanı
n yedi harikası
ndan biri sayı
lan Bodrum'daki Mausoleum (Mozole: Kral mezarı
) da bunları
n arası
ndadı
r.
Anadolu'da İ
ran hâkimiyeti, Makedonyalıİ
skender'in Pers KralıIII. Darius (Daryus/)'un
orduları
nıart arda yenilgiye uğratmasıile sona ermiş
tir (M.Ö. 33). İ
skender'in, III. Daryus'u,
Erbil yakı
nı
ndaki Gavgamela'da kesin ş
ekilde yenisi ile Pers İ
mparatorluğu tarihe karı
ş
mı
ş
tı
r
(M.Ö. 331).
b. İ
skender ve Hellenistik Çağ
Makedonya Kralıİ
skender, doğu yönündeki ünlü seferi sı
rası
nda Hindistan'a kadar olan
bütün topraklarıyönetimi altı
na almı
ş
tı
. Fakat, onun genç yaş
ta ölümünden sonra,
imparatorluk, İ
skender'in generalleri arası
nda paylaş
ı
ldı
. Böylece üç devlet ortaya çı
ktı
.
Anadolu, bunlardan Asya Krallı
ğı(Selevkoslar)nı
n topraklarıarası
nda kaldı
.
Büyük İ
skender'in ölümü (323) ile Roma'nı
n Yakı
n Doğu'ya hâkim olmasıarası
nda geçen
yaklaş
ı
k 300 yı
llı
k döneme Hellenistik Çağdenilmektedir. Bu çağı
n belirgin özelliği Yunan
(Batı
) kültürü ile Doğ
u kültürlerinin karı
ş
masıve kaynaş
ması
dı
r. Hellenistik Çağ"da Anadolu,
parlak bir medeniyet dönemi yaş
amı
ş
tı
r. Bu çağda, Anadolu'daki Bergama, Magnesia (Manisa), Ephesos (Efes), Miletos (Milet) ve Didyma (Didim) gibi ş
ehirler yine ön plâna geçti.
Buralarda meydana getirilen mimarlı
k eserleri, Roma sanatı
nıetkiledi. Bilimde, felsefede,
sanatta dünya çapı
nda ş
ahsiyetler yetiş
ti.
c. Roma İ
mparatorluğu Dönemi
Roma, önce Balkanlara, sonra Ege Denizi'ne doğru ilerlemiş
, nihayet Anadolu'ya
geçmiş
ti (M.Ö. 2. yüzyı
l). Roma'nı
n Batıbölgelerinden Doğu Anadolu'ya ilerleyiş
i yüz yı
l
kadar sürdü. Bütün Hellenistik devletler Roma'ya bağ-landı
. Anadolu, Roma'nı
n yönetiminde
24 eyalete ayrı
ldı
. Anadolu'daki Roma hâkimiyeti M.S. 395'e kadar 400 yı
ldan fazla devam
etti.

2 Eski Cağlarda Türkiye ve Çevresi

8

Romalı
lar, yeni yapıtekniklerini Anadolu'da uyguladı
lar. Birçok yerde büyük ş
ehirler
meydana getirildi. Buralarda meydanlar, belediye binala rı
, okullar, tiyatrolar, stadyumlar,
hamamlar, çeş
meler inş
a edildi. Bunları
n bazı
larıanı
t niteliğindeydi.
ç. Bizans İ
mparatorluğu Dönemi
Roma İ
mparatorluğu, M.S. 395'te batıve doğu olmak üzere ikiye ayrı
ldı
. Anadolu,
Doğu Roma İ
mparatorlu ğu (Bizans)'nun sı
nı
rlarıiçinde kaldı
. Bizans, 11. yüzyı
l sonları
na
kadar, 700 yı
la yakı
n, Anadolu'nun hemen tamamı
na hâkim oldu.
Bizans döneminde, Anadolu tema adıverilen eyaletlere bölünmüş
tü. Bu eyaletlerin
baş
ı
nda genişyetkili generaller bulunuyordu. 330'da kurulan İ
stanbul, 6. yüzyı
lda dünyanı
n
en büyük ş
ehri hâline geldi.
Bizans, Roma'nı
n mirasçı
sıolarak, bir Lâtin devleti hâlinde ortaya çı
kmı
ş
tı
. Resmî dili
Lâtinceydi. Fakat, ortama uymak zorunlulu ğu ile, sonraki yüzyı
llarda bir kültür değiş
imi
meydana geldi. Bizans, 6. yüzyı
lı
n sonları
nda tamamen Yunanlı
laş
tı
. Yunanca da resmî dil
olarak kabul edildi.
Bizans sanatıdaha çok Anadolu'da doğdu ve geliş
ti. Sard, Efes, Hierapolis, Side, Perge,
Antakya, Aphrodisias (Afrodisyas) gibi ş
ehirlerde yeni anlayı
ş
la eserler meydana getirildi.
Bu akı
mı
n ası
l merkezi ise İ
stanbul'du.
İ
stanbul'daki Aya Sofya (6. yüzyı
l), Aya İ
rini (6. ve 8. yüzyı
l); Efes'teki Saint John (Sen
Con) (4. yüzyı
l) ve Maria (6. yüzyı
l) kiliseleri, Bizans dinî yapı
ları
nı
n en ünlüleridir. Aya
Sofya, genişbir üne sahip olarak, bugün de dünyanı
n her yerinden gelen ziyaretçilerin
akı
nı
na uğramaktadı
r. Bizans döneminden kalma mozayikler de, kendi türlerinin en güzel
örneklerindendir.

B. ESKİÇAĞLARDA TÜRKİ
YE'Nİ
N
ÇEVRESİ
NDEKİKÜLTÜR VE MEDENİ
YETLER
Tarihteki ilk medeniyet yükseliş
leri, Mı
sı
r, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz'de
görülmüş
tür. Bu medeniyet çevrelerinin ortası
nda yer alan Anadolu, coğrafî konumu
bakı
mı
ndan, doğu ile batıkültürleri arası
nda bir köprü vazifesi görmüş
tür.
Afrika'nı
n kuzey doğusunda yer alan Mı
sı
r'da medeniyet, uzun bir nehir olan Nil
çevresinde ve deltası
nda geliş
miş
tir. Mı
sı
r'ı
n eski halkı
, Akdeniz ı
rkları
ndan bir kolun zenci
unsurla karı
ş
ması
ndan meydana gelmiş
tir. Toros Dağları
'ndan Basra Körfezi'ne kadar, Dicle
ve Fı
rat nehirleri arası
nda uzanan Mezopotamya'da ise Sami ve Hint-Avrupalıkavimler
yaş
amı
ş
lardı
r. Sümerler ise Türkçeye benzeyen bir dil konuş
uyorlardı
. Ancak, Sümerlerin
kökeni kesin olarak belirlenememiş
tir. Doğu Akdeniz'de geliş
en Girit, Miken ve Yunan
medeniyetleri, Mı
sı
r, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinden etkilenmiş
tir. Bu
etkilenmede, Mezopotamya'dan geçerek BatıAnadolu'ya ulaş
an ticaret yollarıve Mı
sı
r'la
olan çeş
itli iliş
kiler rol oynamı
ş
, Anadolu'nun coğrafî yakı
nlı
ğıise önemli bir etken olmuş
tur.

1. Devlet Yönetimi
a. Yönetim
Mı
sı
r'da mutlak bir yönetim vardı
. Hükümdarlara firavun adıveriliyordu. Firavunlar
tanrı
nı
n oğlu sayı
lı
yorlardı
. Mı
sı
r'ı
n bütün topraklarıfiravunun malı
ydı
. Memleket illere
ayrı
lmı
ş
tı
. Her ilin baş
ı
nda, merkezden gönderilmişbir vali bulunuyordu.
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Mezopotamya'da önceleri ş
ehir devletleri ş
eklinde bir siyasî teş
kilâtlanma görülmüş
tü.
Bir ş
ehirle çevresindeki topraklardan meydana gelen devletçiklerin baş
ı
nda Patesi veya Ensi
adıile anı
lan rahip-krallar bulunmaktaydı
. Zamanla bu unvanlar önemini kaybetti ve krallar
Lugal adıile anı
lmaya baş
landı
.
Sonraki dönemlerde ise mutlakı
yetçilik arttı
. Askerî imparatorluklar ön plâna çı
ktı
.
Devletin dinî karakteri zayı
fladı
. Yunanistan ise, uzun yüzyı
llar boyunca ş
ehir devletleri
hâlinde yönetildi. Bunları
n arası
ndaki rekabet, merkezî bir devletin kurulması
nıengelledi.
"Polis" adıverilen ş
ehir devletleri, zaman zaman araları
nda konfederasyon denemeleri
yaptı
lar. Koloni hareketinin geliş
mesi ve ekonominin canlanması
, bütün yetkilerin tek kiş
iye
verildiği tiranlı
ğı
n ortaya çı
kmasısonucunu verdi. Ancak, bu rejimin de çöküş
üyle
Yunanistan'da demokrasiye geçişhareketi hı
zlandı(M.Ö. 6. yüzyı
l).
b. Hukuk
Hukuk fikri ve adaletin üstünlüğü ilkesi, ilk olarak Mezopotamya'da geliş
miş
tir. İ
lk
Sümer kanunları
, M.Ö. 2750 yı
lları
na doğru Urgakina tarafı
ndan yürürlüğe konulmuş
tur.
Bunlar, dünyadaki bilinen ilk yazı
lıkanunlardı
r. Daha sonra, Urnamu da yeni kanunlar
yapmı
ş
tı
r. Sümer kanunları
, M.Ö. 24. yüzyı
lda yazı
lıhâle getirilmiş
tir. Bu kanunlar
insanîdir. Daha çok para cezalarıkonulmuş
tur.
Mezopotamya hukukunun en ünlü örneği Hammurabi Kanunları
'dı
r. Babil kralıolan
Hammurabi, eski Sümer kanunları
nıtoplamı
şve dönemin gereklerini göz önüne alarak yeni
unsurlar eklemiş
tir. Hititler ve İ
braniler, bu hukuk ilkelerinden yararlanmı
ş
lardı
r.
c. Ordu
Savaşarabalarıilk defa Sümerlerin orduları
nda kullanı
lmı
ş
tı
r. Ordu, arabalıve yaya
olmak üzere iki kı
sı
mdı
. Sümer askerleri üniforma kullanı
r, baş
ları
na madenî tolga
giyerlerdi. Büyük kalkanlarıvardı
.
Mezopotamya'da devamlıorduyu ve ilk atlıbirlikleri kuranlar Asurlular olmuş
tur. Asur
ordusu değiş
ik görevler yapan çeş
itli sı
nı
flara ayrı
lı
yordu.
Eski Mı
sı
r'da ordu, devletin dayandı
ğıbüyük bir güçtü. Devamlıordu, M.Ö. 2000'den
itibaren kurulmaya baş
lanmı
ş
tı
. Ordu teş
kilâtıdüzenli ve disiplinliydi. Savaşarabaları
na
önem verilirdi.

2. Din ve İ
nanı
ş
Mı
sı
r, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinde çok tanrı
lıinanı
şsistemi
(politeizm) hâkimdi. Din, sosyal hayatıolduğu kadar, bazen devlet yönetimini dahi
etkileyecek ölçüde önemli bir yere sahipti.
Mı
sı
rlı
ları
n inanı
ş
ı
na göre, gökyüzü büyük bir kubbeydi ve karnıyı
ldı
zlarla süslenmiş
tanrı
ça burada otururdu. Tanrı
lar baş
ta hayvan ş
eklinde tasvir edilmiş
ken, sonralarıinsan
ş
eklini almı
ş
lardı
.İ
nsanları
n da tanrı
laş
tı
rı
ldı
klarıolurdu.
Mezopotamya kültürü, temelde dine dayanı
yordu. Her olay, ilâhî bir iş
aret sayı
lı
yordu.
Yağmur, fı
rtı
na, güneş
, gölge, gök cisimlerinin hareketleri gibi varlı
k ve olaylara dinî açı
dan
anlam verilirdi. Mezopotamya'da aynızamanda rasathane (gözlem evi) olarak da kullanı
lan
tapı
naklara "Ziggurat" deniliyordu.
Giritlilerin ve Yunanlı
ları
n çok sayı
da tanrı
larıve tanrı
çalarıvardı
. Onları
n da, insanlar
gibi yiyip içtiklerine, evlenip çoluk çocuk sahibi oldukları
na inanı
lı
rdı
. Tanrı
lar ve tanrı
çalar,
Yunanistan'ı
n en yüksek dağıolan Olimpos'ta yaş
arlardı
. En büyük tanrıZeüs'tü. Hera,
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Apollon, Hermes, Afrodit, Poseidon, Dionizos vb. gibi adlar taş
ı
yan diğerleri, onun etrafı
nda
toplanmı
ş
lardı
.
Mı
sı
rlı
lar, insanları
n öldükten sonra da yaş
ayacağı
na inanı
rlardı
. Bunun için, cesetlerin
bozulup dağı
lmaması
na dikkat ederlerdi. Mumyacı
lı
k bu suretle meydana çı
kmı
şve çok
geliş
miş
ti.
Bugün hayranlı
kla seyredilen piramitler de, aslı
nda firavunları
n gömüldüğü mezarlardı
.
Yunanlı
lar ise, insan ruhunun, ölümünden sonra yer altı
na gideceğine ve orada tanrı
lar
tarafı
ndan yargı
lanacağı
na inanı
rlardı
. Tanrı
larıeğlendirmek ve hoş
nut etmek için, büyük
oyunlar düzenlenirdi. Olimpos oyunlarıbunlardan biri ve bugünkü olimpiyatları
n ilkel
ş
eklidir.

3. Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
Mı
sı
r medeniyeti, Nil; Mezopotamya medeniyeti Fı
rat ve Dicle nehirlerinin suladı
ğı
topraklarda kurulup geliş
miş
ti. Doğu Akdeniz medeniyeti ise, denizin sağladı
ğıimkânlardan
yararlanı
yordu.
Mı
sı
r'da Nil nehrinin düzenli taş
ması
, çevresindeki topraklarıbereketli hâle getiriyordu.
Bu topraklarda yapı
lan tarı
mı
n verimi böylece artı
yordu. Ülke, eski ticaret yolları
nı
n canlı
olduğu bir bölgedeydi. Bu bakı
mdan, deniz ticareti geliş
miş
ti.
Mezopotamya'da kurulan devletler de tarı
m temeline dayalı
ydı
lar. Toprakları
n
sulanmasıiçin çok sayı
da kanallar açı
lı
yordu. Sulama kanalları
, ilk defa Sümerler tarafı
ndan
yapı
lmı
ş
tı
r. Tarı
mla birlikte hayvancı
lı
k da önem kazanmı
ş
tı
. Ayrı
ca, canlıbir ticaret hayatı
vardı
. Kı
yıticareti ise Hindistan'a kadar uzanı
yordu. Bu ticaret, Mezopotamya kültürünün
yayı
lması
nda en önemli etkenlerden biri olmuş
tur.
Ticarette genel olarak altı
n ve gümüş
ten yapı
lmı
şçubuklar kullanı
lı
yordu. Alı
şveriş
te
senet kullanı
mıyaygı
ndı
. Borçlar hukukun düzenlenmesine de bu yüzden gerek duyulmuş
tur.
Yunanistan'da tarı
ma elveriş
li topraklar sı
nı
rlı
ydı
. Nüfus çoğaldı
kça, toprağa duyulan
ihtiyaç da artı
yordu. Ham madde bulmak ve üretilen mallar için yeni pazarlar aramak
gerekiyordu. Bu sebeplerle, yurtları
nıbı
rakan bir kı
sı
m Yunanlı
lar, Akdeniz ve Karadeniz'in
kı
yıbölgelerinde koloniler kurdular. Bu koloniler, Yunan kültürünün Akdeniz ve Karadeniz
kı
yı
ları
nda yayı
lması
nısağladı
lar.

4. Yazı
, Dil ve Edebiyat
Yazı
: Mı
sı
r'da, Mezopotamya'da ve Eski Yunan'da ayrıayrıyazı
lar kullanı
lmı
ş
tı
r.
Mı
sı
r'da ilk yazı
, anlatı
lmak istenen eş
yanı
n resmi çizilerek baş
lamı
ş
tı
. Bu yazı
ya "kazı
mak
suretiyle meydana getirilmişkutsal yazı
" anlamı
na gelen hiyeroglif denilmiş
tir. Hiyeroglifler
taş
lar üzerine kazı
lı
r veya papirüsler üzerine siyah mürekkeple ve kamı
şkalemle yazı
lı
rdı
.
Mezopotamya'da ise çivi yazı
sıkullanı
lmaktaydı
. Bu yazıda baş
langı
çta basit resimler
halindeydi ve 400 kadar iş
aretten meydana geliyordu. Resim yazı
sı
, Sümerler tarafı
ndan
geliş
tirilerek çivi yazı
sıhâline getirilmiş
tir.
Çivi yazı
sı
, kil tabletler üzerine, ucu sivriltilmişkamı
ş
larla yazı
lı
yordu. İ
ş
aretler çiviye
benzediği için bu ad verilmiş
tir. Gittikçe sadeleş
en çivi yazı
sı
, Mezopotamya kavimlerinin
ortak yazı
sıhâline gelmiş
tir.
Yunanlı
lar, geliş
en ticarî iliş
kiler sonunda, Fenikelilerden yazı
yıöğrendiler. Fenike
alfabesine kendi söyleyiş
lerine uygun bir ş
ekil verdiler.
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Edebiyat: Yazı
nı
n kullanı
lmadı
ğıçağlardan kalma destanlar ve efsaneler, hemen bütün
kavimlerin ilk edebî ürünleri olmuş
tur. Bunlar, nesilden nesile ve ağı
zdan ağı
za aktarı
larak
uzun yüzyı
llar boyunca yaş
amı
ş
tı
r. Bu sebeple, Sümerlerden kalma edebî metinler arası
nda,
destanlar ve efsaneler ön sı
rada yer almaktadı
r. Sümerlerin ünlü Gı
lgamı
şve Yaradı
lı
ş
destanlar ıile Tufan Menkı
besi zamanla bütün Ön Asya ülkelerine yayı
lmı
ş
tı
r.
Mı
sı
r edebiyatı
nı
n en eski örneklerine piramitlerde rastlanmı
ş
tı
r. Şiirde ilk önceleri dinî
konular iş
lenmiş
, zamanla diğer konulara da yer verilmiş
tir. Hikâyelerde ise olağanüstü
olaylar, aş
k masalları
, hayvan hikâyeleri ası
l konularımeydana getirmektedir.
Yunanlı
larda ilk edebiyat örnekleri destanlardı
r. Homeros, bu destanlardan bir
bölümünü 9. yüzyı
lda manzum hâle getirmiş
tir. Homeros'un destanlarıİ
lyada ve Odisse adı
altı
nda toplanmı
ş
tı
r. Eski Yunan'da manevî birliğin kurulması
nda ve yüzyı
llarca
yaş
atı
lması
nda bu destanları
n payıbüyüktür.
M.Ö. 5. ve 4. yüzyı
llar, Yunan edebiyatı
nı
n klâsik çağı
dı
r. Bu çağda özellikle tiyatro
parlak bir dönem yaş
amı
ş
tı
r.

5. Bilim ve Sanat
a. Bilim
Piramitlerin yapı
lması
ndaki baş
arı
, Mı
sı
r'da ileri bir matematik bilgisi olduğunu
göstermektedir. Nil taş
ması
nı
n ve toprak ölçümünün, Mı
sı
rlı
ları
n hayatı
nda önemli yeri
vardı
. Bu sebeple geometri geliş
miş
ti. Karenin, dairenin yüz ölçümleri; kübün, silindirin,
kürenin hacimleri hesaplanabiliyordu. Pi sayı
sı
nı
n değeri bugünküne çok yakı
n olarak
bulunmuş
tu.
Mı
sı
r'da tı
p da çok ileri gitmiş
ti. Hastalı
kları
n teş
hisi ve tedavisi için bazıyöntemler
uygulanı
yordu. Ameliyat, diştedavisi, çok sayı
da ilâç yapı
mıbiliniyordu. Eski Mı
sı
r'da
yı
ldı
zları
n yerleri tespit edilmişve burçlar hâlinde düzenlenmiş
ti.
Mezopotamya ise, bilimde birçok buluş
un ve yeniliğin beş
iği olmuş
tur. Zigguratlardaki
gözlem evlerinde binlerce yı
l süren gözlemler sonunda önemli astronomi keş
ifleri
yapı
lmı
ş
tı
r. Sümerler burçlarıbulmuş
lar; bir haftayı7 gün, bir yı
lı12 ay, gece ile gündüzü
12'ş
er saat olarak belirlemiş
lerdir.
Sümerler, aritmetiğin ve geometrinin de temelini kurmuş
lardı
r. Çarpma ve bölme
cetvelleri hazı
rlamı
ş
lardı
r. Müspet ilmin birçok dalları Mezopotamya'dan dünyaya
yayı
lmı
ş
tı
r.
Matematik, astronomi ve fizik alanlar ı
ndaki önemli geliş
meler, daha sonra
Yunanistan'da devam etmiş
tir. Hekimliğin öncüsü kabul edilen Hipokrat, hastalı
kları
n
mikroplar ı
n eseri olduğunu ileri sürmüş
tür. Atom buluş
unun temelini meydana getiren ve
dünyanı
n yuvarlak olduğunu kabul eden teorilere ilk olarak bu dönemde rastlanmaktadı
r.
Felsefede ise Sokrat, Antistenes, Eflatun ve Aristo ünlü Yunan filozofları
dı
r.
b. Sanat
Mı
sı
r'da taşiş
çiliğinin geliş
mesiyle ölümsüz mimarî eserler meydana getirilmiş
tir. Anı
t
mezar olarak yapı
lan piramitler bunun en güzel örnekleridir. Ayrı
ca, kayaları
n oyulmasıile
yapı
lan mezarlar, tanrı
larla ölü krallar için yapı
lan tapı
naklar önemlidir. Özellikle portre
sanatıgeliş
miş
, portrelerde insan karakterinin belirtilmesine dikkat edilmiş
tir.
Mezopotamya mimarîsinde ise en önemli eserler tapı
naklardı
r. Bölgede taşaz bulunduğu için, yapı
larda kerpiç ve tuğla kullanı
lmı
ş
tı
r.
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Dünyanı
n 7 harikası
ndan biri sayı
lan Babil Kulesi, Babil'in asma bahçeleri ve sarayları
üstün sanat değeri taş
ı
yan eserlerdir.
Sümerler, altı
nıve kı
ymetli taş
ıiş
lemesini biliyor, duvar süslemelerinde mozaik
kullanı
yorlardı
. Ayrı
ca, bugüne kadar gelen çeş
itli müzik aletlerini (baş
ta arp olmak üzere
tef, trompet, ney, flüt vb.) çalı
yorlardı
.
Eski Yunan'daki mimarî yapı
lar arası
nda tapı
naklar ve tiyatrolar ön plânda geliyordu.
Dinin etkisi altı
nda baş
layan heykelcilik, tanrı
larıinsan ş
eklinde tasvir ediyordu. Sonra,
sporcuları
n, tanı
nmı
şkimselerin heykelleri ve büstleri de yapı
lmı
ş
tı
r. Seramik üzerine
yapı
lan resimlerde mitoloji konuları
, günlük hayattan sahneler ve hayvan figürleri yer
almaktaydı
. Zamanla kompozisyon anlayı
ş
ıyüksek bir seviyeye çı
kmı
ş
tı
r.
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TEST SORULARI
1) Aşağı
dakilerden hangisi Türkiye'nin tarih öncesi devirlerini aydı
nlatan
merkezler arası
nda değildir?
a-Truva
b- Kültepe
c-Alişar
d- Alacahöyük
e-Ninova
2) Matematikte Pisagor, tarihte Hekateos ve Herodot, aşağı
daki kültür
çevrelerinden hangisine mensupturlar?
a- Hititler
b- İ
yonlar
c- Urartular
d- Frigler
e- Lidyalı
lar
3) Çivi yazı
sı
, aşağı
dakilerden hangisi tarafı
ndan kullanı
lmamı
ştı
r?
a- Urartular
b- Sümerler
c- Mı
sı
rlı
lar
d- Akadlar
e- Asurlar
4) Dünyada bilinen ilk yazı
lıkanunlar, aşağı
dakilerden hangisi zamanı
nda
yapı
lmı
ştı
r?
a- Urgakina
b- Urnamu
c- Hammurabi
d- II. Ramses
e-Giges
5) Aynızamanda rasathane (gözlem evi) olarak kullanı
lan tapı
naklara verilen
ad, aşağı
dakilerden hangisidir?
a- Patesi
b- Piramit
c- Ziggurat
d- Ensi
e- Bazilika
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A. TÜRKLERİ
N TARİ
H SAHNESİ
NE ÇIKIŞLARI
1. Türk Adı
nı
n Anlamı
Türk kelimesine ilk olarak M.S. 5. yüzyı
la ait Pers metinlerinde rastlanmı
ş
tı
r. M.S. 6.
yüzyı
la ait bir Bizans kaynağı
nda "Türk Hun" (Kuvvetli Hun) ş
eklinde kullanı
lmı
ş
tı
r.
Türk adı
nı
n anlamı
nıaraş
tı
ranlar, bunun "türemek"ten veya "kanun ve nizam sahibi"
anlamı
ndaki "türeli" kelimesinden meydana geldiğini ileri sürmüş
lerdir.
Türk sözünün ası
l anlamı
, eski bir Türkçe belgeden anlaş
ı
lmı
ş
tı
r. Buna göre Türk sözü,
cins ismi olarak güç-kuvvet (sı
fat hâli ile; güçlü, kuvvetli) anlamı
na gelmektedir

2. Türklerin İ
lk Ana Yurdu
Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dı
r. Bu bölgenin sı
nı
rlarıdoğuda Bay-kal Gölü'ne,
batı
da Hazar Denizi ile Ural Dağları
'na, güneyde Himalaya Dağları
'na, kuzeyde Sibirya'ya
kadar uzanmaktadı
r.
Bu geniştopraklar kuzeyde ormanlarla, güney doğuda dağ
larla çevrilidir. Geri kalan
bölge ise tamamen bozkı
rdı
r. Burada hâkim olan, sert bir kara iklimidir. Kı
ş
lar uzun ve
soğuk, yazlar ise sı
cak ve kuraktı
r. Yağı
şyetersizdir.
Türkler, önceleri Orta Asya'nı
n Altay-Sayan Dağlarıçevrelerinde yaş
ı
yorlardı
. M.Ö. 2.
bin ortalar ı
nda güneyde TanrıDağları
'na, batı
da Hazar Denizi'nin doğusuna kadar yayı
ldı
lar.
Ana Yurtta Kurulan İ
lk Medeniyetler
Anav Kültürü: Bugünkü Türkistan'da bulunan Aş
kabad çevresindeki kazı
larda, eski
kültür tabakalarıbulunmuş
tur. Bu dönemde insanları
n tarı
mla ve hayvancı
lı
kla uğraş
tı
kları
,
kerpiç evlerde oturdukları
, dokuma, seramik ve bakı
r eş
ya yapmayıbildikleri anlaş
ı
lmaktadı
r
Ancak, onları
n etnik kökenleri tam olarak belirlenmemiş
tir (M.Ö. 5-1. binler)
Harzem'de yapı
lan kazı
larda M.Ö. 3000 tarihlerine rastlayan buluntular elde edilmiş
tir.
Bu kültüre Kelteminar Kültürü adıverilmektedir. Kelteminar döneminde insanlar avcı
lı
k ve
balı
kçı
lı
kla geçiniyorlardı
. Bı
çaklarıve ok uçlarıçakmak taş
ı
ndandı
.
Türklerin en eski kültürüne Afanasyevo Kültürü adıverilmektedir. Bu kültür, AltaySayan Dağları
'nı
n kuzey-batı
sı
ndaki bozkı
rlarda geliş
miş
tir. Bu kültür çevresinde yaş
ayan
insanlar avcıve savaş
çıbir topluluktu.
Afanasyevo'nun devamıve geliş
mişş
ekli olan Andronovo Kültürü, daha güneyde,
Altaylardan Ural Dağları
'na ve Hazar Denizi'nin kuzeydoğusuna kadar uzanan bölgeye
yayı
lmı
ş
tı
r. Bu bölgede yaş
ayanlar, Türklerin ilk atalarıolarak kabul edilmektedir.
Andronovo Kültürü'nde tunçtan ve altı
ndan eş
ya yapı
mıyaygı
ndı
. Bakı
r eş
yaları
n üzeri
altı
nla kaplanı
yordu.
Andronovo Kültürü devam ederken, İ
rtişve Yenisey nehirleri çevresinde yeni bir kültür
yaş
anmağa baş
landı(Karasuk Kültürü). Dünyada demirin iş
lenerek çeş
itli eş
yalar
yapı
lmasıilk defa bu kültür çevresinde görülmüş
tür. Bu maden, Hindistan, Avrupa ve Çin'de
ancak yüzyı
llarca sonra kullanı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.

3. Türklerin Tarih Boyunca Yayı
ldı
kları
Bölgeler
a. Göçlerin sebepleri
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En ilkel kavimler dahi, önemli bir sebep olmaksı
zı
n ve kendiliğinden yer değiş
tirmezler.
Oturulan topraktan -çok kere, bir daha dönmemek üzere-ayrı
lmak, insanlar için zordur. Bu
bakı
mdan göçler, birtakı
m zaruretler yüzünden meydana gelmiş
tir. Dünyanı
n üç kı
tası
nda
görülen Türk göçleri de ciddî sebeplere dayanı
yordu.
Ekonomik sebepler: Türk göçlerinin ilk sebebi, ana yurt toprakları
nı
n geçim
bakı
mı
ndan yetersiz kalması
dı
r. Büyük ölçüde kuraklı
k, nüfus kalab alı
ğı
, salg ı
n hayvan
hastal ı
klar ıve otlak darlı
ğıekonomik sı
kı
ntı
lar meydana getirmiş
tir.
Dı
şbaskı
lar: Bazen Türklerin ağı
r dı
şbaskı
lara uğradı
klarıda oluyordu. Türkler,
yabancıbir devletin yönetimine girip bağı
msı
zlı
kları
nıkaybetmektense, yurtları
nıterketmeyi
tercih ediyorlardı
.
İ
ç anlaş
mazlı
klar: Devlet veya topluluk bünyesinde başgösteren anlaş
mazlı
klar, siyasî
mücadeleye dönüş
üyordu. Bu mücadeleyi kaybeden taraf, yurdunu terkedip baş
ka topraklara
göçüyordu. Yeni bir devlet kurulduğu sı
rada, bu devletin hâkimiyetine girmek istemeyen
boylar da kendilerine yeni yurtlar arı
yorlardı
.
Yeni fetih arzuları
: Bilinmeyen ufuklara doğru akmak, her an karş
ı
laş
ı
lacak tehlikeleri
göğüslemeye hazı
r bulunmak ve aralı
ksı
z bir ölüm kalı
m savaş
ıortamı
nda yaş
amak, her
millet için tabiî sayı
lacak bir davranı
şdeğildir. Bu ruhî zindelik Türklerde açı
k ş
ekilde
görülmektedir. Türk milletinin tarih boyunca, hareketli bir topluluk hâlinde sürekliliğini
sağlayan bu zindelik, baş
arı
larla birlikte daha da artmı
ş
tı
r. Her askerî zafer, yeni bir siyasî
hedefe yol açmı
ş
tı
r.
Böylece, dünyayıTürk töresinin himayesi altı
nda huzur ve sükûna kavuş
turma amacı
öne çı
kmı
ş
tı
r. Türk fetih felsefesinin ve hâkimiyet ülküsünün temelinde bu sebep
bulunmaktad ı
r.
Bütün bu sebeplerle Türkler, yüzyı
llarca süren göç hareketlerinde bulundular. İ
lk ana
yurtları
ndan çı
karak uzak ülkelere kadar yayı
ldı
lar. Kendilerine yeni yurtlar arayı
p buldular.
Bazen de, kalabalı
k boylar hâlinde baş
ka devletlerin hizmetine girdiler. Yeni katı
ldı
kları
topluluklar içinde de, çok kere üstün bir kabiliyet göstererek askerî kuvvetlere veya siyasî
hayata hâkim oldular.
b. Türklerin Göçleri
Türk topluluklarıiçin karakteristik olan büyük göç hareketleri, Eski ve Orta çağlar
dünya tarihinde önemli bir yer tutar.
Milâttan Önceki Türk Göçleri
Türklerin ilk ataları
, M.Ö. 2. bin ortaları
nda Altaylara, TanrıDağları
'na, Kazakistan'a ve
Harzem'in güneyine yayı
ldı
lar. Daha sonraki yüzyı
llarda Çin'in kuzeybat ı
sı
nıve Türkistan'ı
kapladı
lar. M.Ö. 700'e kadar devam eden göçler sonunda, büyük ölçüde Altaylara yerleş
tiler.
M.Ö. 4.-3. yüzyı
llarda, Türklerin yaş
adı
ğıbölgeler Hazar çevresi (BatıTürkleri) ile İ
ç
Asya'nı
n çeş
itli yerleri ve KuzeybatıÇin (Doğu Türkleri) idi.
Milâttan Sonraki Türk Göçleri
Milâttan sonraki Türk göçleri ise sürekli olarak batıyönünde geliş
ti. Hunlar 1.-4.
yüzyı
llarda Türkistan'a, Asya'nı
n güneyine ve Avrupa'ya göçtüler. Oğuzlar, Sabarlar,
Avarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar da Kafkaslardan Orta Avrupa'ya kadar
yayı
ldı
lar. Uygurlar ise Orhun bölgesinden İ
ç Asya'ya indiler.
Türklerin göç hareketleri, Türk ve dünya tarihi bakı
mı
ndan çok önemli sonuçlar verdi.
Özellikle uzun mesafelere yapı
lan Hun ve Oğuz göçleri tarihin akı
ş
ı
nıdeğiş
tirici nitelik
taş
ı
maktadı
r.
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Çeş
itli yönlere yapı
lan göçlerden sonra ana yurtta yine de kalabalı
k Türk boyları
kalmı
ş
tı
. Bunlar İ
rtiş
, Selenga ve Orhun ı
rmaklarıile Baykal Gölü dolayları
nda yaş
amaya
devam ettiler. Bu kütleler, daha sonraki yüzyı
llarda kurulan büyük Türk devletlerinin
bünyesinde yer aldı
lar.

4. İ
skitler (Sakalar)
İ
skitler, M.Ö. 7. yüzyı
lda Orta Asya'nı
n genişbozkı
rları
ndan göç ederek Karadeniz'in
kuzeyindeki düzlüklere yerleş
tiler. Daha da öteye giderek Tuna nehrine ve Macaristan
ovaları
na yayı
ldı
lar. Yunanlı
lar onlara İ
skit adı
nıverirken, İ
ranlı
lar Saka diyorlardı
.
İ
skitlerde yönetici tabakanı
n ve bir kı
sı
m halkı
n Türk olduklarıanlaş
ı
lmaktadı
r. Çok
genişbir coğrafyaya yayı
ldı
klarıiçin, İ
skit adıaltı
nda, Türk'ten baş
ka kalabalı
k kütlelerin de
yaş
adı
ğıileri sürülmektedir.
Alp Er Tunga: İ
skitlerle İ
ranlı
ları
n çatı
ş
maları
nıanlatan ünlü Şehname'de Efrasiyab
olarak belirtilen kahramanı
n Alp Er Tunga adlıbüyük Türk hükümdarıolduğu anlaş
ı
lmı
ş
tı
r
(M.Ö. 7. yüzyı
l). Alp Er Tunga'nı
n torunları
ndan olan İ
mparatoriçe Tomris de, Perslerin
ünlü hükümdarıDaryüs'e karş
ımücadeleleri ile meş
hurdur (M.Ö. 530).
İ
skit Kültür ü
İ
skitler, üstün bir kültür sahibi olarak, zamanı
na göre ileri bir medeniyet kurmuş
lardı
.
Doğudan gelen göçler yüzünden batı
ya doğru hareketlenen İ
skitlerin sanatı
, bu suretle
Avrupa'da yayı
lmı
ş
tı
r.
At. İ
skit hayatı
nı
n ayrı
lmaz bir parçası
ydı
.İ
skitler binicilikte ve at üzerinde ok atmakta
çok ustaydı
lar. Üzengi ilk defa onlar tarafı
ndan kullanı
lmı
ş
tı
r. Savaş
ta kadı
nlar da ata biner
ve erkekleri gibi vuruş
urlardı
. Amazon adıverilen bu kadı
n süvariler hakkı
nda pek çok
hikâye ve efsane anlatı
lmı
ş
tı
r.
Ek on omi : İ
skitlerin ekonomik faaliyeti hayvan cı
lı
ğa ve tarı
ma dayanı
yordu. Sürü
hâlinde at, koyun ve sı
ğı
r besliyorlardı
.
Sosyal hayat: İ
skit kı
yafeti hemen hemen Türklerinkinin aynı
ydı
: Uzun etekli ceket,
pantolon giyerler, ceketlerinin belini kemerle sı
karlardı
. Ayakları
nda hafif ve kı
sa çizme,
baş
ları
nda uzun bir külah bulunurdu.
İ
skit âdet ve gelenekleri de Türklerdeki gibiydi. And içme ve kan kardeş
liğ
i törenlerine
önem verirlerdi. Yoğ törenlerinde yüzlerini çizerek kan akı
tı
rlar, ölülerini atlarıve
silâhları
yla birlikte gömerlerdi.
Sanat: İ
skit sanatıM.Ö. 5.-3. yüzyı
llarda doruk noktası
na varmı
ş
tı
. Silâhlar, koş
um
takı
mları
, süs eş
yaları
, kemer tokaları
, kaplar, vazolar, araba süsleri... vb. gibi eş
yalar,
yapı
lan kazı
larda bulunmuş
tur. Bunları
n üzerine savaşsahneleri ve mücadele hâlindeki
hayvan figürleri iş
lenmiş
tir. Hayvan üslûbu, Hun sanat eserlerindekinin aynı
dı
r.

B. İ
LK TÜRK DEVLETLERİ
Türkler, M.S. 10. yüzyı
la kadar, gerek ana yurtta gerek gittikleri yeni topraklarda çeş
itli
devletler kurmuş
lardı
r. Bunları
n arası
nda Büyük Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Göktürk
Devleti ve Uygur Devleti en önemlileridir.

1. Büyük Hun Devleti
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İ
lk Türk siyasî kuruluş
u, Büyük Hun Devleti'dir. Hun kelimesi, eski Türkçe'de insan,
halk anlamı
na gelmekteydi. Hun siyasî birliğinin merkezi, Türklerin kutlu saydı
kları
Ötüken dolayları
ndaydı
.
Kuruluştarihi kesin olarak bilinmeyen Büyük Hun Devleti hakkı
ndaki ilk tarihî belge
M.Ö. 318 yı
lma aittir. Hunlar, M.Ö. 3. yüzyı
l sonları
nda Çin üzerindeki baskı
ları
nı
arttı
rdı
lar. Çinliler, kuzeyden gelen Hun akı
nları
na karş
ı
, ünlü Çin Seddi'ni yapmak zorunda
kaldı
lar (M.Ö. 214) .
Büyük Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarıTuman (Teoman)'dı
. Onun ölümü ile
yerine geçen oğlu Mete'ye, tanhu unvanıverildi. Bu unvan, Asya Türk devletlerinde 600 yı
l
kadar kullanı
lmı
ş
tı
r.
Mete, hükümdar olunca (M.Ö. 209) devletini yeniden düzenledi, doğudaki ve batı
daki
komş
u kavimleri kesin bir yenilgiye uğrattı
. Daha sonra, Çin üzerine üç yı
llı
k bir sefere çı
ktı
.
Kalabalı
k bir orduyla karş
ı
sı
na çı
kan Çin İ
mparatorunu kuş
attı
. Çinlilerin barı
şistemesi
üzerine bu devletle bir antlaş
ma yaptı(M.Ö. 197). Asya tarihinde iki büyük devlet arası
nda
yapı
ldı
ğıbilinen ilk yazı
lıantlaş
ma budur.
Mete döneminde devletin sı
nı
rlarıKore'den Aral Gölü'ne kadar uzanmaktaydı
Mete'nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ki-ok (Kiyo), baş
langı
çta iyi bir yönetim
gösterdi. Ancak, siyasî amaçla da olsa, Çinli bir prensesle evlenmesi kötü sonuçlar verdi.
Çinliler, Hun Devleti içinde entrikalara ve yı
kı
cıpropagandalara giriş
tiler. İ
pek Yolu'nu
denetim altı
na almak için uzun vadeli plânlar yaptı
lar. Orduları
nıHun usulüne göre yeniden
düzenlediler. Hunlar arası
nda yayı
lan rahat yaş
ama eğilimi, savaşruhunu zedelemeye
baş
ladı
. Hun prensleri arası
ndaki çekiş
meler de siyasî güçsüzlüğü arttı
rdı
.
Bütün bunları
n sonucunda ve gittikçe artan Çin saldı
rı
larıkarş
ı
sı
nda Hunlar Orhun
bölgesine çekilmek zorunda kaldı
lar. Tanhu Hohanyeh, Çin'in himayesini isteyince, kardeş
i
Çiçi buna karş
ıçı
ktı
.
Devletin sol kanadı
nıyöneten Çiçi bağı
msı
zlı
ğı
n feda edilmesini utanç verici buluyor ve
ş
öyle diyordu:
"İ
stiklâle karş
ıhayranlı
k duymak ve bağı
mlıolmayıyüz kı
zartı
cısaymak bizim
geleneğimizdir. Ataları
mı
zdan toprakla birlikte devraldı
ğı
mı
z devletimizi, Çin ile uzlaş
mak
pahası
na feda edemeyiz. Mücadele edecek savaş
çı
ları
mı
z mevcut oldukça devletimizi
(istiklâlimizi) korumalı
yı
z."
Meydana gelen görüşayrı
lı
ğı
, Hun birliğini parçaladı
. Çiçi, bütün batıbölgelerini
yönetim altı
na alarak devleti yeniden canlandı
rdı
. Ancak, kalabalı
k Çin orduları
nı
n
baskı
nları
na karş
ıkoymadıve baş
kentini savunurken öldü (M.Ö. 36).
Hunl arı
nİ
kiye Bölün mesi
Hohanyeh'in çevresinde toplananlar, bir süre Çin'e bağı
mlı yaş
adı
lar. Sonra
bağı
msı
zlı
kları
nıkazandı
lar. Ancak, kuraklı
k, kı
tlı
k ve iç anlaş
mazlı
k gibi sebeplerle Hunlar
ikiye bölündü (M.S. 48).
Kuzey Hunları
Çin'le uzun mücadelelere giriş
tiler. İ
ç isyanlarıbastı
rarak Çin'i baskıaltı
na aldı
lar.
Ancak, gittikçe kuvvetten düş
tüler. Sienpilerin saldı
rı
larısonunda bağı
msı
zlı
kları
nıkaybettiler (M.S. 156).
Güney Hunları
:
Çin sı
nı
rı
nda kuzeyden gelecek akı
nlara karş
ıileri karakol görevi yapan Güney
Hunları
nda da iç huzursuzluklar görülüyordu. M.S. 177'den itibaren yoğunlaş
an Sienpi
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akı
nlarıkarş
ı
sı
nda, hakan Çin'e bağlanmaya karar verdi. Ancak, bunu kabul etmeyen Hunlar
tarafı
ndan öldürüldü. Çin'in tayin ettiği yeni tanhularıda tanı
mayan kabileler devletten
kopup dağı
nı
k yaş
amaya baş
ladı
lar. Böylece Güney Hunlarıda tarihe karı
ş
tı(M.S. 216).
Siyasî birliklerini kaybetmekle beraber Hunlar varlı
kları
nıkorumayıbaş
ardı
lar. Çin'in
zayı
f dönemlerinde bağı
msı
z devletler kurarak bütün Kuzey Çin'i hâkimiyetleri altı
na aldı
lar.
Kuzey Hun Devletimd en ayrı
lan kalabalı
k Hun kütleleri ise batı
ya doğru giderek bozkı
rlarda
dağı
nı
k hâlde yaş
ayan Hunlara katı
ldı
lar.

2. Kavimler Göçü, Asya ve Avrupa'nı
n Yeni Çehresi, Avrupa Hun
Devleti
a. Kavimler Göçü
Orta Asya'da Hun yönetiminden sonra iktidara Sienpi'ler geçmiş
, onları
n yerine de Juanjuan Devleti kurulmuş
tu. Bu devletin bünyesinde yer alan Uar ve Hun adları
nda iki kabile
grubu, 350 yı
lları
nda büyük bir göç hareketi baş
lattı
lar. Juan-juanlardan ayrı
lan Uar-Hunlar,
bugünkü Güney Kazakistan bozkı
rları
na geldiler. Burada, Çiçi Devleti'nin yı
kı
lması
ndan
sonra (M.Ö. 1. yüzyı
l) batı
ya göçen Hunlar yaş
ı
yordu. M.S. 1. yüzyı
l sonlarıile 2. yüzyı
l
ortaları
na kadar doğudan gelen Hun kalı
ntı
larıda bunlara katı
lmı
ş
tı
. Böylece çoğalarak
güçlerini arttı
rmı
ş
lar, Don ile Volga nehirleri arası
na yerleş
miş
lerdi.
Uar-Hun göçü, onlarıyerlerinden oynattıve batı
ya doğru harekete zorladı
. O tarihte
Karadeniz'in Deniz'in kuzeyindeki düzlüklerde, bir
Germen kavmi olan Gotlar yaş
ı
yordu. Hunlar, Alan ülkesini ele geçirdikten sonra,
Gotlarıyenilgiye uğrattı
lar. Bu kalabalı
k kavim, kurtuluş
u batı
ya doğru göç etmekte buldu.
İ
ranlı
, İ
slâv, Germen (Gepidler, Vandallar, Tayfallar vb.) toplulukları
nıileriye sürdüler .
Böylece, önce Balamı
r'ı
n, sonra Uldı
z'ı
n önderliğindeki Hunları
n göçe zorladı
ğıçeş
itli
kavimler, bugünkü İ
talya, İ
spanya ve Fransa toprakları
na girdiler. Ayrı
ca Britanya adaları
na
ve Kuzey Afrika'ya geçtiler. Böylece, günümüz Avrupa' sı
nı
n etnik görünümünü meydana
getirdiler. Bu büyük harekete "Kavimler Göçü" adıverilir.
b. Asya ve Avrupa'nı
n Yeni Çehresi
Avrupa'nı
n Yeni Çehresi
Alanlar, Vandallar, Süebler, Vizigotlar İ
spanya'ya giderek buradaki yerli halkla
karı
ş
tı
lar. İ
spanyol topluluğunun bugünkü durumu böylece belirdi.
Angllar ve Saksonlar Britanya adaları
na giderek İ
ngiliz milletini oluş
turdular.
Ren kı
yı
ları
na yerleş
en Germenler, Alman milletinin temellerini attı
lar.
İ
slâvlar, bugünkü Rusya, Polonya, Ukrayna toprakları
na geçtiler.
Asya'nı
n Yeni Çehresi
Uar-Hunlar, güney Kazakistan'daki Hun halkı
nıyerlerinden oynatmı
ş
lardı
. Daha sonra
güneye yönelerek Afganistan'a girdiler. Soğd bölgesini ele geçirdikten sonra, İ
ran'daki
Sâsânîlere ş
iddetli hücumlara giriş
tiler. Bu devlet, yı
kı
lmaktan güçlükle kurtuldu. Uar-Hun
birliği Akhun (Eftalit) Devletini kurdu. 200 yı
l devam eden ve Orta Doğu'da önemli rol
oynayan Akhun Devleti, İ
ran'ı
n iç iş
lerine karı
ş
tı
ğıgibi, Hindistan'daki Gupta Devleti'ni
dağı
ttı(470) . Göktürk-İ
ran iş
birliği, Akhun Devleti'ni ortadan kaldı
rdı(557).
Asya Hunları
nı
n bir kı
smıolan Tabgaçlar ise Kuzey Çin'de güçlü bir devlet kurdular
(386). Juan-juanlarla 150 yı
l kadar süren mücadelelere giriş
tiler. Zamanla kültür değiş
imine
uğrayarak Çinlileş
tiler ve 557'de yı
kı
ldı
lar.
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Çeş
itli göç hareketleri sonunda Orta Asya'nı
n 6. yüzyı
ldan sonraki etnik görünüş
ü ş
u
ş
ekli almı
ş
tı
.
Tölesler: 50 kabileden meydana gelmiş
lerdi ve bütün Orta Asya'ya yayı
lmı
ş
lardı
.
Hunlardan gelen Töleslerin en zengin ve cesur kabilesi Tarduş
lar Orhun nehri ile Altaylar
arası
nda bulunuyorlardı
.
Uygurlar: Tola ı
rmağı
nı
n kuzey bölgesinde yer almı
ş
lardı
.
On-oklar: Türgeş
ler ve Karlukları
n da araları
nda yer aldı
ğıOn-oklar Altayları
n
batı
sı
nda Seyhun yakı
nları
na kadar uzanan bölgedeydiler. BatıGöktürkleri diye anı
lı
yorlardı
.
Basmı
llar Beş
balı
k dolayları
nda, Kı
rgı
zlar Baykal'ı
n batı
sı
nda, Oğuzlar Selenga
ı
rmağı
-Ötüken bölgesinde yaş
ı
yorlardı
. Kitan, Tatabı
, Dokuz Tatar, Otuz Tatar gibi Moğol
kabileleri de Kerulen ve Onon nehirleri çevresindeydi.
Kavimler Göçünün Sonuçları
 Roma toprakları
na yapı
lan toplu göçler, bu devletin dengesini bozdu.
Roma İ
mparatorluğu önce ikiye ayrı
ldı(395), sonra da BatıRoma tarihten
silindi (476).
 Bu büyük karı
ş
ı
klı
k, Eski Çağları
n sonunu getirdi. Çağ sonu olarak
kabul edilen çeş
itli tarihlerin hepsi (375, 395, 476) Kavimler Göçü sonun
da gerçekleş
ti.
 İ
ngiltere, Fransa,
sonunda oluş
tu.
 Roma üzerine
çı
kardı
.

İ
spanya
yı
ğı
lma,

ve

İ
skandinav

Roma-Germen

devletlerinin
gruplaş
ma

temeli

eğilimini

bu

göç

meydana

 Hunları
n temsil ettiği Bozkı
r sanatıAvrupa'da etkili oldu. Çeş
itli destanlar ve
efsaneler, bu göç sebebiyle meydana geldi.
 Şövalyelik hayatı
nı
n ilk belirtileri de bu göçler sonunda görüldü.
c. Avrupa Hun Devleti
Balamı
r ve Uldı
z'dan sonra yönetimi Karaton aldı
. Onun ölümünden sonra ise baş
a Rua
geçti.
Rua, Bizans'ıvergiye bağladı
ğıgibi, BatıRoma'nı
n iç siyasetinde de ağı
rlı
ğı
nı
hissettirdi. Bizans'ı
n BatıRoma'ya hâkim olma teş
ebbüslerini önledi. Bu devlet, Hunlar
arası
nda kı
ş
kı
rtı
cıfaaliyette bulunuyordu. Rua, Bizans'ı
n, Hun Devleti'ndeki yabancı
lar
arası
nda ücretli asker toplaması
nıyasakladı
. Bizanslıtacirlerin, Hun toprakları
nda ticaret
yapmaları
nıönledi. Bizans'a sı
ğı
nmı
şolan Hun kaçakları
nı
n iadesini istedi. Telâş
lanan
Bizans, bir elçilik heyeti gönderdi. Ancak Rua bu sı
rada öldü (434) Yerine, yeğeni Attila
geçti.
Attila
Attila, gelen elçilik heyeti ile bir barı
şantlaş
masıyaptı[ Konstantia (Margos) Barı
ş
ı
],
Bizans, bu antlaş
maya göre, ödediği vergiyi iki katı
na çı
karacak; Hunları
n elinde bulunan
Bizanslıesirlere ve Hun kaçakları
na sı
ğı
nma hakkıvermeyecek, sı
ğı
nmı
şolanlarıiade
edecek; Hunlara bağlıkavimlerle görüş
melere, anlaş
malara giriş
meyecekti.
Attila bundan sonra, Roma'nı
n yardı
m isteğini kabul ederek, bu ülkedeki isyanları
bastı
rdı
. Almanya'yıyönetimleri altı
na alan Hunları
n hakimiyeti, Kuzey Denizi'ne ve Atlas
Okyanusu 'na kadar geniş
ledi .
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Balkan Seferi
Bizans, anlaş
ma ş
artları
na uymayı
nca, Attila hı
zla ilerleyerek, İ
stanbul yakı
nları
na
kadar geldi. Korkuya kapı
lan Bizans İ
mparatoru, derhal barı
şistedi. Savaştazminatı
ödemeyi, vergisini üç katı
na çı
karmayıkabul etti. Anatolios Barı
ş
ı(477) adıverilen
antlaş
maya göre, Bizans, Tuna Nehri'nin güneyinde geniş bir bölgede asker
bulundurmayacaktı
. Buralardaki pazarları
n yerine, artı
k bir Hun ş
ehri hâline gelmişolan
Niş
'te ortak pazar kurulacaktı
.
Attila'ya Suikast
Bizans, Hunlara ödediği vergiden kurtulmak için Attila'ya suikast tertipledi. Ancak, Hun
baş
kentine gönderilen suikastçi yakalandıve suçunu itiraf etti. Attila ona dokunmadı
, Bizans
İ
mparatoruna ağı
r bir mektup yazmakla yetindi.
Roma ile Savaş
Hunlarla Roma arası
ndaki iliş
kiler görünüş
te dostçaydı
. Ancak, iki taraf da, çatı
ş
ma
zamanı
nı
n yaklaş
tı
ğı
nıhissediyor ve orduları
nıhazı
rlı
yorlardı
.
Savaşiçin hukukî bir gerekçe lâzı
mdı
. Romalıprenses Honorya, yı
llar önce Attila ile
niş
anlanmak istemişve ona bir yüzük göndermiş
ti. Attila, bu isteği kabul ettiğini bildirdi.
Honorya ile evlenince Roma'nı
n yarı
sıkendisine verilecekti.
Roma, bu teklifi reddedince, Attila 200 bin kiş
ilik ordusuyla, Galya'ya girdi. Aetyus
kumandası
ndaki Roma ordusu da Galya'ya gelmiş
ti.
Bugünkü Kampus Mauriakus (Katalaunum) bölgesindeki sava ş24 saat sürdü. İ
ki taraf
da üstünlük sağlayamadıve ağı
r kayı
plara uğradı
. Müttefikleri savaş
tan çekilen Aetyus
yalnı
z kaldı
. Galya'yısaf dı
ş
ıbı
rakan Attila, amacı
na ulaş
mı
ş
tı
. Roma ve Hun ordularıgeri
çekildiler (451). Bu savaş
tan sonra Aetyus, Roma'da gözden düş
tü.
İ
talya Seferi
Attila, ertesi yı
l 100 bin kiş
ilik ordusuyla Roma sı
nı
rları
nıaş
tı
. O zamanki baş
kent
Ravenna yakı
nları
na kadar geldi. Roma, onu durduracak askerî güce sahip değildi. Papanı
n
baş
kanlı
ğı
nda bir heyet, Hun ordugâhı
na gönderildi. Papa, bütün Hristiyan dünyası
nı
temsilen, Roma'yıesirgemesini rica edince, Attila, bunu yeterli buldu. Bu eski medeniyet
merkezini korumayıgörev sayı
yordu. Roma, artı
k onun iradesine bağlı
ydı
.
Attila'nı
n Ölümü ve Hun Birliğinin Dağı
lı
ş
ı
Dünya hâkimiyetinin gerçekleş
mesi için son hedef olarak İ
ran'daki Sâsânîler kalmı
ş
tı
.
İ
talya'dan dönüş
te sı
ra buraya gelmiş
ti. Fakat, Attila bunu gerçekleş
tiremedi. Sefer dönüş
ü
(rivayete göre, bir prensesle evlendiği gece) öldü (453). Öldüğ
ü sı
rada 60 yaş
ları
ndaydı
.
Attila, tarihte ender yetiş
en ve milletlerin hafı
zaları
nda ölümsüzlüğe eriş
mişbüyük
hükümdarlardan biridir. Hatı
rasıetrafı
nda hemen bütün Avrupa ülkelerinde türeyen efsaneler
yüzyı
llarca ağı
zdan ağı
za dolaş
mı
ş
tı
r.Romancı
lara, ressamlara, heykeltı
raş
lara konu olmuş
,
hakkı
nda pek çok kitap yazı
lmı
ş
tı
r. Adı
na çok sayı
da opera bestelenmiş
tir. Çağı
ndaki tarih
kayı
tları
, Attila'yıiyiliksever, babacan, çok yüksek niteliklere sahip bir hükümdar olarak
belirtmektedir.
Attila'nı
n Oğulları
Attila'nı
n eş
i Arı
kan'dan doğan üç oğlu vardı
:İ
lek, Dengizik ve İ
rnek. Üçü de
babaları
nı
n yerini tutamadı
lar. İ
lek hükümdar oldu. Fakat, ayaklanan Germen kavimleri ile
savaş
ı
rken öldü (454). Dengizik çok cesurdu, fakat siyasî görüş
ten yoksundu. Devletin
birliğini yeniden kurmak için çok çalı
ş
tı
. Sonuç vermeyen mücadelelere atı
ldı
. Sonunda, bir
vuruş
mada öldü (469). İ
rnek ise, büyük kardeş
leri ölünce, Orta Avrupa'da tutunmanı
n
zorluğunu anladı
. Savaş
larda yorgun düş
en Hunları
n büyük kı
smıile Karadeniz'in batı
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kı
yı
ları
na döndü. Buralarda Türkler yaş
amakta idi. İ
rnek yönetimindeki Hunlar, Bulgarlarla
Macarları
n ortaya çı
kı
ş
ı
nda büyük rol oynadı
lar.

3. Göktürkler
"Türk" sözünü ilk defa resmî devlet adıolarak kullanan Göktürkler, Asya'da, Büyük
Hun Devleti'nden sonra, ikinci büyük Türk devletini kurmuş
lardı
r. Doğudaki ve batı
daki bir
kı
sı
m Türklerin dı
ş
ı
nda bütün Türkler, bu devletin sı
nı
rlarıiçinde birleş
miş
lerdir.
Göktürkler, Asya Hunları
ndan geliyorlardı
. Bozkurttan türemişolmayıve bozkurtun
rehberliğini anlatan destanlar, Göktürklerde ve Hunlar-da hemen hemen aynı
ydı
. Bu
bakı
mdan, Göktürklerin baş
langı
cıefsanelerle karı
ş
maktadı
r.
Destanlardaki ifadeye göre, Kuzey Liang Hun Devleti, Tabgaçlar tarafı
ndan yı
kı
lı
nca
500 aileden meydana gelen bir kütle kaçarak Juan-juan-lara sı
ğı
nmı
ş
tı
. Bunlar demircilikle
uğraş
ı
yorlar ve Juan-juanlara silâh yapı
yorlardı
.
a. I. Göktürk Devleti
Göktürk Devleti'nin Kuruluş
u
Göktürklerin baş
ı
ndaki Bumin Kağan, anlaş
mazlı
ğa düş
tüğü Juan-juanlara karş
ı
ayaklandı
. Onlarıağı
r bir yenilgiye uğratarak Göktürk Devleti'ni kurdu (552). Büyük Hun
Devleti'nin baş
kent bölgesi Ötüken'i merkez yapan Bumin Kağan, aynıyı
l içinde öldü.
Yerine Mukan Kağan geçti.
Yeni Göktürk Hükümdarı
, Juan-juanlara ağı
r bir darbe daha indirerek, bu devletin tarihe
karı
ş
ması
nısağladı
. Hitanları
n ve Kı
rgı
zları
n ülkelerini sı
nı
rlarıiçine aldı. Çin'i baskı
altı
nda tuttu.
İ
stemi Hanı
n Faaliyetleri
İ
ç Asya kervan yolu üzerindeki önemli ş
ehirleri ellerine geçiren Göktürkler, kervan
yolları
nıda denetim altı
na almı
şoluyorlardı
. Ancak, Sâsânî HükümdarıAnûş
irvan,
durumdan hoş
nut değildi. Kervan yolu üzerindeki Mâverâünnehri de elde etmek istiyordu.
İ
pek ticaretinin ünlü kervancı
larıolup Türklere bağlanmı
şolan Soğdları
n faaliyetlerini
yasakladı
. Üstelik, bu gergin ortamda, Göktürk Devleti'nin batıkanadı
nıyöneten İ
stemi
Yabgunun elçilerini de öldürttü.
İ
ran ile anlaş
maktan ümidini kesen İ
stemi, Bizans ile iliş
ki kurdu. Bizans, ipek
ticaretinde Sâsânî aracı
lı
ğı
ndan kurtulmak istiyordu. Bu sebeple, İ
stemi ile kolayca anlaş
tı
.
Bizans-Sâsânî çatı
ş
masıbaş
ladı
. Rahatça hareket eden İ
stemi de, hâkimiyetini Harzem,
Taş
kent ve Azerbaycan'a kadar geniş
letti.
Ancak, Bizans, Göktürklerin düş
manıolan Juan-juan (Avar)larıkorumaya baş
lamı
ş
tı
.
Ayrı
ca, Güney Kafkasya'daki Türk boyu Sabarlarıda dağı
tarak, Göktürklerin onlarla
bağlantıkurması
nıengellemiş
ti. Bu sebeplerle, Göktürk hükümdar ailesinden Türk Şad,
Bizans elçilerine sert davrandı
. Onları
, Avarlarıkorumakla suçladı
. Tuna'nı
n, Dinyeper'in
Meriç'in yerini bildiğini, Türk orduları
nı
n Roma'ya (Bizans'a) da geleceğini söyledi.
Bu durumda, İ
stemi, İ
ran'a hücum etmeyi uygun bulmadı
. Bizans'la İ
ran arası
nda uzun
yı
llar süren savaş
, Sâsânîlerin gücünü çok azaltmı
ş
tı
. Böylece, İ
slâmiyetin, İ
ran'da kı
sa
zamanda hâkimiyet kurmas ı
nısağ
layı
cıbir ortam meydana gelmiş
ti.
Devletin kuruluş
undan itibaren batıbölgeleri, "Yabgu" unvanı
nıtaş
ı
yan İ
stemi
tarafı
ndan yönetiliyordu. İ
stemi, Altayları
n batı
sı
nı
, Isı
k Göl ve TanrıDağları
'na kadar
idaresi altı
na aldı
. Daha sonra, Sâsânî Devleti ile dostluk bağlarıkurdu. Onlarla yaptı
ğı
iş
birliği sonunda Akhun Devleti yı
kı
ldı
.
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Devletin İ
kiye Bölünüş
ü
Mukan'ı
n yerine geçen Tapo, Budizmi benimsedi. Göktürklere sı
ğı
nan bir Çinli prensin
kaçı
rı
lması
na göz yumunca, halk arası
ndaki itibarıçok sarsı
ldı
. Göktürk toplulu ğunda
sarsı
ntı
lar belirdi.
Aynıyı
lları
n önemli bir olayıda İ
stemi Yabgunun ölümü oldu (576). Bu büyük
ş
ahsiyetin ölümü Göktürk topluluğunda derin bir üzüntü yarattı
.
İ
stemi'nin yerine oğlu Tardu geçti. Cesareti ve savaş
çı
lı
ğıile babası
na benzeyen Tardu,
siyasî ihtirası
nıyenemedi. Mukan'ı
n oğlu da, kağan olamadı
ğıiçin küskündü. Çinliler,
Tardu'yu Göktürk Kağanıolarak tanı
dı
lar. Tardu, doğu kanadı
nı
n hâkimiyetinden çı
ktı
ğı
nı
ilân etti. Göktürk Devleti, böylece ikiye ayrı
lmı
şoluyordu.
Doğu Gökürk Devleti
Doğu Göktürk Devleti'nin baş
ı
na geçen Iş
bara'nı
n tutarsı
z davranı
ş
ları
, çevresinde korku
ve öfke uyandı
rı
yordu. Bu durumda kumandanları
n bir bölümü ile bazıprensler Çin'den
yardı
m istemek zorunda kaldı
lar. Iş
bara da Çin Hükümdarı
na baş
vurarak barı
şdileğinde
bulundu. Doğu Göktürk Hakanlı
ğı
, böylelikle Çin'in himayesine girdi.
Çin, Türklerin Çinlileş
tirilmesi için, Iş
bara üzerindeki baskı
ları
nıarttı
rdı
. Devlete bağlı
kütlelerin isyanlarıyaygı
nlaş
tı
. Türk hükümdar ailesi mensuplarıbirbirlerine düş
tüler. Bu
karı
ş
ı
klı
k sı
rası
nda Iş
bara öldü (578).
609'da baş
a geçen Şipi Kağan, devleti toparladı
.İ
syanlarıyatı
ş
tı
rdı
. Çin üzerine sefere
çı
ktı
. Çin'deki hükümdar ailesini tahttan indirdi, kendi desteklediğ
i hanedanıişbaş
ı
na
geçirdi.
Kieli'nin hakanlı
ğıdöneminde Çin'e karş
ıaçı
lan savaş
lar baş
arı
sı
z oldu. Kuş
attı
ğıbir
ş
ehir önünde yenilerek geri çekilen Kieli, Çin ordusu tarafı
ndan esir alı
ndı
. Böylece Doğu
Göktürklerinin bağı
msı
zlı
ğısona erdi (630).
Çinliler, Türkleri Çin Seddi boyuna yerleş
tirerek Çinlileş
tirme plânı
nıuyguladı
lar.
Fakat, bu teş
ebbüs amacı
na ulaş
amadı
. Türklerin çeş
itli ayaklanmalarıÇinliler tarafı
ndan
ş
iddetle önlendi. Kür Şad adı
ndaki Türk prensinin, 40 arkadaş
ıile birlikte Çin sarayı
nı
basarak imparatoru tutsak alma teş
ebbüsü de kanla bastı
rı
ldı(639).
BatıGöktürk Devleti
Tardu, batı
da askerî baş
arı
lar kazandı
. Kafkasya ve Horasan'a uzandı
. Doğu Göktürk
Devleti'ndeki karı
ş
ı
klı
klar sı
rası
nda Çin'e yürüdü. Ötüken, kuzeybatıMoğolistan, Aral Gölü
dolaylarıonun denetimine girdi.
Fakat, ülke içindeki karı
ş
ı
klı
klarıönleyemedi. Ayaklanmalarıbastı
rmaya çalı
ş
ı
rken öldü
(603).
Tong Yabgu (618-630) akı
llıve cesur bir hükümdardı
. Devlet yönetimine çeki düzen
verdi. İ
ranlı
larıyendi. Fakat, Doğu Göktürklerinin ülkede çı
karttı
ğıisyanlarıbastı
rmaya
çalı
ş
ı
rken öldü. Güçsüz düş
en devlet, Çin'e bağlandı(630).
Tutsaklı
k Yı
llarıve Bağı
msı
zlı
k Hareketi
630-680 arası
nda 50 yı
llı
k zaman, Göktürkler için acı
lıbir devre oldu. Bu dönemde
Türkler varlı
kları
nı
, dillerini, inanç ve geleneklerini korudu-larsa da, bağı
msı
z bir devletten
yoksun kalmak onlara derin bir üzüntü kay nağıoluyordu. Türk milleti, hür ve bağı
msı
z
hakanlı
k çağı
nı
n özlemi içindeydi. Bu sebeple Çin'e karş
ıayaklanmalar oluyor, fakat bunlar
ş
iddetle bastı
rı
lı
yordu.
Hun döneminden beri sürüp gelen Aş
ı
na ailesinden Kutluğ, gizlice teş
kilât kurup
bağı
msı
zlı
k hareketine giriş
ti. Ünlü devlet adamıTonyukuk da onunla beraberdi. Kuzey Çin
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eyaletine yapı
lan baskı
n baş
arı
lıoldu. Oğuzlarıda bozguna uğratan Kutluğve arkadaş
ları
,
Ötüken'e hâkim olmayıbaş
ardı
lar.
b. II. Göktürk Devleti
Kutluğ, Ötüken'de hakan ilân edildi ve İ
lteriş(devleti derleyip toplayan) unvanı
nıaldı
(682). İ
lterişKağan, Tonyukuk'un yardı
mıile, devleti teş
kilâtlandı
rdı
. Çin üzerine yaptı
ğı
seferlerle, bu devletin sald ı
rganlı
ğı
nıönledi. Töreyi yeniden yürürlüğe koydu. 692'de öldüğü
zaman, millî kahraman olarak anı
lı
yordu.
İ
lteriş
'in yerine geçen Kapgan da Türk tarihinin büyük kahramanları
ndan ve devlet
adamları
ndan biri oldu. Çin'i baskıaltı
nda tutmayı
, siyasetininin ana ilkelerinden biri olarak
belirleyen Kapgan, bu ülkeye yaptı
ğıseferlerin hepsini zaferle bitirdi. Göktürk Devleti'nin
doğu sı
nı
rı
, Peçili Körfezi'ne ulaş
tı
. Bu geliş
melerden ürken Çin İ
mparatoru, Kapgan'ıöldürene veya esir edene büyük ödül vaad etti.
Kapgan, çok baş
arı
lıolmakla beraber, hoş
görüsüz ve sert davranı
yordu. Bu yüzden,
devlet bünyesindeki birçok boy ayaklandı
. Kapgan'ı
n son zamanları
, bu isyanlarıbastı
rmakla
geçti. Özellikle Oğuz isyanı
, devlet bünyesinde yaralar açtı
. Kapgan, Oğuz isyanı
nıbastı
rı
p
Ötüken'e dönerken, Çinlilerin kı
ş
kı
rttı
ğıBayı
rkuları
n pususuna düş
erek öldürüldü (716).
Kapgan'dan sonra hükümdar olan Bilge Kağan, devleti kardeş
i Kül Tigin ve tecrübeli
devlet adamıTonyukuk'un destekleriyle yönetti. Kı
ş
kı
rtmaları
na devam eden Çin'e ağı
r bir
darbe indirerek kuzeybatıbölgelerini iş
gal etti. Türk kültür değerlerini iyi tanı
yan bir
düş
ünür olan Tonyukuk da devlete 46 yı
l hizmet verdi. Savaş
larda hiç yenilmediği gibi,
ülkede Budizmin yayı
lması
na ve ş
ehirlerin surlarla çevrilmesine karş
ıçı
ktı
. Onun bu düş
üncelerinde ne kadar haklıolduğunu daha sonraki olaylar göstermiş
tir. Kül Tigin ise, cesareti ve kahramanl ı
ğıile Türk milletinin gönlünde taht kurdu. Bütün hayatı
nımilletine
hizmetle geçirmiş
ti.
Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adları
na dikilen yazı
tlar (Orhun Yazı
tları
) bu
dönemin en önemli kültür mirası
dı
r.
Bilge Kağanı
n ölümü üzerine devlette sarsı
ntıbaşgösterdi. Tonyukuk'un kı
zıve
Bilge'nin hanı
mıolan hatun, yönetime hâkim olamadı
. Hanedan üyeleri birbirine düş
tüler.
Durumdan yararlanan Basmı
llar, Karluklar ve Uygurlar, araları
nda birleş
erek Basmı
l baş
buğunu kağan ilân ettiler (742). Ancak, bir süre sonra hükümdarlı
ğa Uygur baş
buğu Kutluğ
Bilge Kül getirildi (745). Böylece Ötüken'de Göktürk dönemi sona eriyor, Uygur devri
baş
lı
yordu.

4. Uygur Devleti
Asya Hunları
ndan inen Uygurlar, I. Göktürk Hakanlı
ğızamanı
nda bu devlete
bağlandı
lar. 630'dan sonra ise kendi baş
ları
na buyruk kaldı
lar. Kapgan Kağan zamanı
nda
Uygurlar yeniden Göktürk birliğine katı
ldı
lar.
a. Uygur Hakanlı
ğı
İ
lk Uygur HakanıKutluğBilge Kül, Orhun kı
yı
sı
ndaki baş
kent Ordu-balı
k ş
ehrini
kurduktan sonra öldü (747). Yerine oğlu Moyen-Çur geçti. Moyen-Çur, çevredeki çeş
itli
Türk boylarıile ve baş
ka kabilelerle çarpı
ş
arak hepsini boyunduruk altı
na aldı
. 751'deki
büyük TalaşSavaş
ı
'nda Çinliler ağı
r ş
ekilde yenilince Tarı
m havzasıda Uygurları
n eline
geçti . Moyen-Çur, imparatorun kı
zıile evlendi ve Çin'i yı
llı
k vergiye bağladı
.
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Moyen-Çur´un yerine geçen Bögü, Çin'e yardı
m etti. Maniheizmi benimsemeye baş
ladı
.
Bu din, savaş
çı
lı
k duyguları
nızayı
flatı
yordu. Uygurları
n yaş
ayı
şbiçimlerine de ters
düş
üyordu.
Bögü Kağandan sonra Tibetliler karş
ı
sı
nda baş
arısağlanamadı
. Ötüken'de karı
ş
ı
klı
k
çı
ktı
. Maniheizmin etkileri, Uygurları
n gittikçe gevş
emesine yol açtı
. Nihayet, kuvvetleri
artan Kı
rgı
zlar kalabalı
k birliklerle Uygur toprakları
na girdiler, baş
kenti alarak son hakanı
öldürdüler. Ötüken'de devletleri yı
kı
lan Uygurlar kütleler hâlinde yurtları
nıterk ederek Çin
sı
nı
rı
na ve daha çok İ
ç Asya'daki zengin ticaret merkezlerine göç ettiler. Komş
ularıile,
özellikle Çin'le dostça geçinmeyi amaç edinerek ticaretlerini sürdürmeye çalı
ş
an bir topluluk
hâline geldiler. Yerleş
ik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar oldu.
b. Kan-Çou Uygur Devleti
Uygurları
n bir kı
smıKansu'ya gelerek, buranı
n baş
kenti Kan-Çou'da yerleş
miş
lerdi. 10.
yüzyı
lda siyasî güçleri arttı
. Çin'de hâkim olan Türk Şato Hükümdarıile Uygurlar arası
nda
iyi iliş
kiler kuruldu ve devam ettirildi.
Büyük bir askerî varlı
k gösteremeyen Kan-Çou Uygurları
, Kitanları
n, Tangutları
n, en
sonra da Moğolları
n (1226) hâkimiyetini kabul ettiler.
c. Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti
İ
ç Asya'ya göçerek Doğu Türkistan'a gelen Uygur topluluklarıburaya yerleş
tiler. Bu
bölge İ
ç Asya'nı
n ticaret yollarıüzerinde bulunduğu için iktisadî açı
dan güçlendiler. 911'de
bağı
msı
z hâle gelen bu Uygur Devletinde, sanat, edebiyat ve ticaret çok geliş
ti . Karahanlı
lar Müslüman olduktan sonra bu bölgede İ
slâmiyetin yayı
lması
na çalı
ş
tı
lar. İ
slâmiyet,
Çin'e Uygurlar aracı
lı
ğıile girdiği için, ilk Müslüman Çinlilere de "Uygur" adıverildi.
Doğu Türkistan Uygurları
nı
n siyasî varlı
kları
, Moğol istilâsıile sona erdi (1209). Fakat,
Uygur kültür ve medeniyetinin etkileri Asya'da yüzyı
llar boyunca hissedildi.

C. Dİ
ĞER TÜRK DEVLETLERİve TOPLULUKLARI
Büyük Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Göktürk ve Uygur devletleri, Türklerin 10.
yüzyı
la kadar kurduklarıbüyük devletlerdir. Bunları
n dı
ş
ı
nda çeş
itli Türk toplulukları
, Orta
Avrupa ve Balkanlardan Kafkaslara, Asya'nı
n değiş
ik bölgelerine kadar baş
ka devletler de
kurmuş
lar veya varlı
kları
nıduyurmuş
lardı
r. Bu topluluklar ve devletler kı
saca ş
unlardı
r:

1. Avarlar
Göktürkler Juan-juan devletini yı
kı
nca, halkı
n bir bölümü batı
ya göçtü. Bunlar, Sabar
hâkimiyetini yı
ktı
lar. Macaristan'ıiş
gal ederken Orta Avrupa'da büyük bir devlet kurdular .
İ
ki yüz yı
lıaş
an hâkimiyetleri sı
rası
nda Bizans'ıiki kere kuş
atan Avarlar, Frank hücumları
sonucunda dağı
ldı
lar (805). Bununla beraber Avar-Türk kültürü, Macaristan, Fransa,
Arnavutluk, Hı
rvatistan bölgelerinde etkili oldu.

2. Bulgarlar
Attila 'nı
n oğlu Irnek yönetiminde Karadeniz'in kuzeyine gelen Hunlar, burada
yerleş
mişbir Türk boyu olan Ogurlarla karı
ş
tı
lar ve Bulgar adı
nıaldı
lar. Bir süre
Göktürklere bağlıolarak yaş
adı
lar. I. Göktürk Devleti'nin
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630'da yı
kı
lması
ndan sonra, Kurt (Kubrat) yönetiminde bir devlet kurdular. Fakat,
Hazar baskı
sıkarş
ı
sı
nda bu devlet dağı
ldı
. Bulgarları
n bir bölümü kuzeye, İ
til boyları
na
çı
ktı
, bir bölümü de Balkanlara göçtü.
Tuna Bulgar Devleti: Asparuh'un yönetiminde Balkanlara gelen Bulgarlar burada Tuna
Bulgar Devletini kurdular (679). Kı
sa zamanda güçlenerek yerli İ
slâvlarıdenetimlerine
aldı
lar. Kudretli hükümdarlarıKurum Han zamanı
nda Bizans'ıart arda yendiler. Omurtag
Han döneminde ise güçlerinin doruğuna ulaş
tı
lar. Ancak, Boris Hanı
n Hristiyanlı
ğıkabul
etmesiyle (864) Türk kültür çerçevesinden çı
ktı
lar ve İ
slâvlaş
tı
lar.
İ
til (Volga) Bulgar Devleti: İ
til boyları
na çı
kan Bulgarlar, burada bulduklarıTürk
boyları
yla birlikte önemli bir devlet kurdular. Siyasî varlı
kları
nı400 yı
ldan fazla sürdürdüler.
Tarı
mda ve ticarette baş
arıgösterdiler. İ
slâmiyeti kabul ederek Doğu Avrupa'da Türk-İ
slâm
kültürünün temsilcisi oldular. İ
til Bulgar Devleti, Moğol istilâsıkarş
ı
sı
nda yı
kı
ldı(1236).

3. Hazarlar
Kafkaslara yerleş
mişolan Hazarlar, I. Göktürk Devleti'nin yı
kı
lması
ndan sonra (630)
bağı
msı
z hâle geldiler. Karadeniz'in kuzeyindeki Büyük Bulgarya Devleti yı
kı
lı
nca,
sı
nı
rları
nıDinyeper nehrine kadar geniş
lettiler. Emevî orduları
nı
n Kafkaslardaki ilerleyiş
ini
durdurdular. 8. -9. yüzyı
llarda Doğu Avrupa'nı
n en büyük devleti hâline geldiler.
Hazar Devleti'nde Musevîlik yaygı
nlaş
tı
. Hükümdar ailesi ve yüksek yöneticiler Musevî
dinine girdiler.
Hazar Devleti'nde canlıbir ticaret hayatıve ekonomik refah hâkimdi. 7.-9. yüzyı
llarda
Doğu Avrupa'nı
n yaş
adı
ğıbarı
şdönemine Hazar Barı
ş
ıadıverilmektedir. Hazar Hakanlı
ğı
,
İ
slâv saldı
rı
larıkarş
ı
sı
nda 965'te yı
kı
lmı
ş
tı
r. İ
lk ortaya çı
kan Rus devletçiklerinde ve
Macaristan Devleti'nin kuruluş
unda Hazar etkileri görülmektedir.

4. Macarlar
Aslı
nda Fin-Ugor kavmi olan Macarlar 5. yüzyı
lda Kafkaslara inerek buradaki Türk
boylarıile 400 yı
l bir arada yaş
adı
lar. Böylece Türk kültürünün derin etkisi altı
nda kaldı
lar.
Peçenek baskı
sıkarş
ı
sı
nda, Macarları
n baş
ı
na Türk Kabar oymağı
ndan Arpad geçti. İ
kinci
büyük Peçenek taarruzu baş
layı
nca, Macarlar, Arpad'ı
n buyruğunda Orta Avrupa'da bugünkü
ana yurtları
na yerleş
tiler (896). Burada güçlenerek akı
nlara giriş
tiler. Ancak, Cermen baskı
sı
karş
ı
sı
nda zayı
f düş
tüler ve 1000 yı
lları
nda Hristiyanlı
ğıkabul ettiler.

5. Peçenekler
Peçenekler, Göktürk Devleti çözülünce, Don-Kuban dolayları
na gelip (860-880)
yerleş
tiler. Burada yaş
ayan Macarları
, batı
ya doğru göç etmek zorunda bı
raktı
lar. Böylece,
Macarları
n bugünkü yurtları
na yerleş
melerine sebep oldular. Peçenekler, komş
u Ruslarla 100
yı
ldan fazla mücadele ettiler. Onları
n Karadeniz'e inmelerini yüzlerce yı
l geciktirdiler. 10.
yüzyı
lı
n baş
ı
nda, doğudan Uz baskı
sıartı
nca Peçenekler daha batı
ya yöneldiler. Zayı
flamı
ş
olarak Balkanlara indiler. Bir bölümü Bulgaristan'a yerleş
irken, bir bölümü de Bizans
ordusunda görev aldı
. Malazgirt Savaş
ısı
rası
nda, soydaş
larıolan Selçuklular tarafı
na
geçerek zaferin kazanı
lması
nda etkili oldular. 1080'den sonra güçlenince, Bizans'a karş
ı
mücadeleye baş
ladı
lar ve baş
arıkazandı
lar. Bizans'ı
n kı
ş
kı
rttı
ğıKumanlar, bir baskı
nla
Peçenek varlı
ğı
na son verdiler (1091).

6. Kı
pçaklar
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Kı
pçaklar, Göktürklere bağlıolarak uzun süre Balkaş
-İ
rtişdolayları
nda yaş
adı
lar.
Kendilerine katı
lan Kumanlarla birlikte 11. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda batı
ya yöneldiler ve
Ruslarıyenerek Kuzey Karadeniz düzlüklerine yerleş
tiler. 1096-1185 yı
llarıarası
nda
Ruslarla ş
iddetli mücadelelere giriş
tiler. Prens İ
gor kumandası
ndaki birleş
ik Rus orduları
nı
kuş
atı
p yok ettiler. Rusları
n millî İ
gor Destanı
, konusunu bu savaş
lardan almı
ş
tı
r.
Kı
pçaklar, 13. yüzyı
lda Moğollar karş
ı
sı
nda tutunamayı
p dağı
ldı
lar. Bir bölümü
Moldavya'ya gidip Hristiyanl ı
ğıkabul etti. Diğerleri Macaristan, Bulgaristan dolayları
na
göçtü. Bazı
larıda İ
til boyları
nda kaldı
.
Kuman-Kı
pçaklar, Gürcü Krallı
ğı
'nda, Harzemş
ahlar Devleti'nde, Mı
sı
r'daki Eyyûbî ve
Memlûk devletlerinde, Bulgar ve Romen devletlerinde görev alarak etkili oldular. Buralarda
askerî gücü meydana getirdiler ve devlet yönetimini üstlendiler.

7. Uzlar
Oğuzlardan bir kı
sı
m olan Uzlar, Peçenekleri yurtları
ndan çı
kararak onları
n toprakları
na
yerleş
tiler (860-870). 1050'lerde Özü bölgesine yayı
lan Uzlar, daha sonra Bizans ve Bulgar
direniş
ini kı
rarak Makedonya, Trakya ve Ege kı
yı
ları
na kadar ilerlediler. Ancak bu
topraklarda tutunamadı
lar. Uzları
n bir bölümü Bizans ordusuna ücretli asker olarak katı
ldı
.
Bunlar, Malazgirt Savaş
ı
'nda, Bizanslı
lardan ayrı
larak Selçuklu safları
na geçtiler. Ancak,
salgı
n hastalı
klar ve Peçenek hücumları
, Uzlarıkı
rdı
. 11. yüzyı
l sonunda bir kuvvet olmaktan
çı
ktı
lar.

8. Baş
kurtlar
Baş
kurtlar, Güney ve Orta Ural Dağları
'nı
n her iki yanı
ndaki bozkı
rlarda yaş
ı
yorlardı
.
Moğollar zamanı
nda tamamen Müslüman oldular. Altı
n Orda Devleti'ne dahil olarak
yaş
adı
lar. Bu devlet yı
kı
ldı
ktan sonra, Baş
kurtları
n bir bölümü Şeybanîlerin, bir bölümü de
Nogay Hanlı
ğı
'nı
n yönetimine girdiler. Kurultayca seçilen bir baş
buğ ile on iki bey
tarafı
ndan idare ediliyorlardı
. 16. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda ağı
rlaş
an Rus baskı
sı
na karş
ış
iddetle
direndiler. Ancak 17. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda Ruslar Baş
kurt ilini ele geçirdiler. Daha sonra
çı
kan isyanlarıkanlış
ekilde bastı
rdı
lar. Baş
kurtlar, 1917 Sovyet devriminden sonra kı
sa
süreli özerk bir yönetime kavuş
tular. Ancak, ülkede Sovyet yönetimi kurulması
nı
önleyemediler. Sovyetler Birliği'nin dağı
lması
ndan sonra (1990) Baş
kurtlar da bağı
msı
zlı
k
yolunda ilerlemeye baş
ladı
lar.

9. S ab arlar
Sabarlar (Sibirler), Büyük Hun Devleti'ne bağ
lıTürk toplulukları
ndan biriydi. 5.-6.
yüzyı
llarda BatıSibirya ve Kuzey Kafkasya'da tarihî bir rol oynadı
lar. Daha sonra Doğu
Avrupa'da göründüler. Sâsânîlerle ve Bizans'la savaş
tı
lar. Doğudan gelen Avarlar karş
ı
sı
nda
tutunamayı
p Göktürklere bağlandı
lar. Kafkasya'daki Sabar hâkimiyeti ise Bizans tarafı
ndan
yı
kı
ldı(576). Bugünkü Sibirya'nı
n adıSabarlar (Sibirler) dan gelmektedir.

10. Türgeş
ler
Türgeş
ler, BatıGöktürklerinin bir bölümü halinde yaş
ı
yorlardı
. 630'dan sonra Bağa
Tarkan, bütün BatıGöktürk boyları
nıyönetimi altı
nda topladı
. II. Göktürk Devleti
döneminde sürekli isyan hâlinde olan Türgeş
ler, 717'de Kağan Sulu'nun yönetiminde
bağı
msı
z hâle geldiler. Orta Asya'daki Emevî ilerleyiş
ine karş
ış
iddetle direndiler. Sarı
Türgeş
ler ve Kara Türgeş
ler olarak ikili teş
kilât halinde yaş
adı
lar. Ancak bu iki kabile ara-
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sı
nda mücadele baş
layı
nca, Çinliler ve Karluklar da iş
e karı
ş
tı
lar. Türgeşhâkimiyeti 766'da
yı
kı
ldı
.

11.Kı
rgı
zlar
Kı
rgı
zlar, Hunlara, Göktürklere ve Uygurlara bağlıolarak yaş
adı
lar. 840'ta Uygur
Devleti' ni yı
ktı
lar. Ancak, 920'de Kitanlar, onlarıÖtüken bölgesinden çı
kardı
lar.

12.Karluklar
Göktürk Devleti'ne bağlıolarak yaş
ayan Karluklar, bu devletin yı
kı
lması
ndan sonra
bağı
msı
z hâle geldiler. Kapgan Kağan, KarluklarıGöktürk Devleti'ne bağladıise de, isyanlar
sona ermedi. Karluklar, Bilge Kağanı
n ölümünden sonra Göktürk Devleti'nin yı
kı
lması
nda
etkili oldular. Uygurlar döneminde ise, devlet yönetiminde yüksek görevler aldı
lar.
Karluklar Orta Asya'ya sı
zmak isteyen Çin'e karş
ıİ
slâm ordularıile iş
birliği yaptı
lar.
Çin, 751'de TalaşSavaş
ı
'nda bozguna uğratı
ldı
. Karluklar, çöken TürgeşHakanlı
ğı
'nı
n yerini
aldı
lar (766). Uygur hâkimiyeti Kı
rgı
zlar tarafı
ndan yı
kı
lı
nca, Karluk yabgusu Kara Han
unvanı
nıaldı
. Gelecekteki KarahanlıDevletinin kurucusu olan Karluklar, İ
slâmiyeti kabul
eden ilk Türk kütlesidir. 13. yüzyı
lda Moğol hakimiyeti altı
na girmiş
lerdir.

13.Kimekler
Kimekler, İ
rtişı
rmağı
nı
n orta bölgesinde yaş
ayan bir Türk boyu idi. Oğuz Yabgu
Devleti ile bazen dostça, bazen düş
manca iliş
kiler içinde yaş
adı
lar (10. yüzyı
l). Doğuda ise
Kı
rgı
zlarla komş
uydular. Hayvancı
lı
k ve avcı
lı
kla geçinirlerdi. Baş
lı
ca ihraç maddeleri
samur, kakı
m ve sincap postuydu. Kimeklerin ayrı
ldı
klarıkabileler arası
nda Kaçaklar,
Yimekler ve Bayandurlar bulunuyordu. Yimek adı
, sonralarıKimek'in yerini almı
ş
tı
r.
Yimekler, 12. yüzyı
lda Harzemş
ahları
n hizmetine girdiler ve bu devletin siyasî baş
arı
ları
nda
önemli bir rol oynadı
lar.

Ç. İ
LK TÜRK DEVLETLERİ
NDE KÜLTÜR VE MEDEN İ
YET
Kültür ve Medeniyet
Çeş
itli insan toplulukları
nı
n kendilerine özgü yaş
ayı
şve davranı
ştarzlarıvardı
r. Her
toplumda dil, din, ahlâk, hukuk, iktisat alanları
nda belirli özellikler görülür. Bunları
n hepsine
birden kültür denilir. Dilsiz, inançsı
z, örfsüz, ahlâksı
z bir toplum düş
ünülemez. Bu
bakı
mdan, topluluklar mutlaka birer kültüre sahiptirler. Yani, her kültür, bir milleti temsil
eder.
Medeniyet ise, milletler arasıortak değerler seviyesine yükselen anlayı
şile yaş
ama
vası
taları
dı
r. Yani, sosyal ve teknik kurumlardı
r.
Kültür, millî; medeniyet, milletler arası
dı
r.
Bir medeniyete bağlımilletlerden herbirinin ayrı
ca bir kültürü vardı
r. Meselâ, batı
medeniyeti çerçevesindeki milletlerin, tekniği yaratma ve ondan yararlanma yollarıbirbirine
yakı
ndı
r. Fakat, bu milletler, ayrıdiller konuş
urlar, örf ve âdetlerin, ahlâk anlayı
ş
ları
, güzel
sanatları
, edebiyatlar ıbirbirinden farklı
dı
r. Yani, her birinin ayrıbirer millî kültürü
bulunmaktad ı
r.

1. Devlet Yönetimi
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Eski Türkler "devlet'e il diyorlardı
. Siyasî teş
kilâtlanmanı
n en üst kademesi devletti.
Devlet içinde birleş
mişolan halk, töre denilen ortak idarî ve hukukî düzenle yönetilirdi.
Yani, Türk devleti, yurdu koruyan, milleti huzur ve barı
şiçinde yaş
atan bir siyasî kuruluş
tu.
Türklerde bağı
msı
zlı
k duygusunun temeli, Türk kültüründe yatmaktadı
r. Bozkı
rlarda
yaş
ayan Türk, her zaman yer değiş
tirmek imkânı
na sahipti. Hürriyetini kaybetmek tehlikesi
ile karş
ı
laş
tı
ğı
nda, geçim vası
tasıolan hayvanları
nıalarak hür ufuklara doğru giderdi.
Türkler hür yaş
adı
klarıtoprakları
na bağlı
ydı
lar. Türklerde ülke ve vatan anlayı
ş
ı
, daima
siyasî bağı
msı
zlı
k düş
üncesi ile birlikte yürümekteydi. Eski Türk, yalnı
z hür ve bağı
msı
z
oturabildi ği toprağıvatan sayardı
.
Hakan
Türk hükümdarı
na yönetme hakkı
nı
n Tanrıtarafı
ndan verildiğine inanı
lı
rdı
. Bozkı
r Türk
hükümdarı, Tanrıtarafı
ndan kut ile donatı
ldı
ğıiçin işbaş
ı
na gelebilmekteydi. Türkler'de
siyasî iktidar kavramı"kut" deyimi ile belirtiliyordu.
Bu anlayı
ş
a göre, devlet yeryüzündeydi; fakat iktidar Tanrı
'dan (gökten) aş
ağı
ya doğru
iniyordu.
Gök Tanrı
, Türk hükümdarı
na bütün dünyayıyönetme yetkisini veriyordu. Bu anlayı
ş
Türk cihan hâkimiyetine uzanan felsefenin temelini meydana getiriyordu. Bununla beraber,
Türk hükümdarı
, sı
nı
rsı
z bir hâkimiyete sahip değildi. İ
darî yetkileri bazış
artlarla
sı
nı
rlanmı
ş
tı
. Hükümdarı
n görevi dağı
nı
k boylarıtoplayı
p nüfusu çoğaltmak, halkıdoyurmak
ve giydirmekti. Türk hükümdarı
, "gece uyumadan, gündüz oturmadan" çalı
ş
makla
yükümlüydü. Hükümdar bu görevlerini yerine getiremediği zaman kendisine verilmişolan
kutun Tanrıtarafı
ndan geri alı
ndı
ğı
na hükmedilirdi. Böylece, hükümdar meş
ruluğunu
kaybeder ve iktidardan düş
ürülürdü.
Hatun: Hükümdarı
n eş
ine hatun deniliyordu. Türk devletinde hatunlar söz sahibiydiler.
Devlet siyasetine yön veren, devlet reisliği yapan, naip olarak devleti yöneten hatunlar
görülmüş
tü.
Veliaht: Türklerde en büyük evlâdı
n veliaht olmasıve tahta geçmesi kesin değildi. Tanrı
bağı
ş
ıolan kutun, hükümdardan evlâtları
na aynıgüçte geçtiğ
i düş
ünüldüğünden, her prens
tahtta hak iddia edebilirdi. Mücadelede üstün gelen, kuta sahip sayı
lı
rdı
. Böylece,
uygulamada devlet yönetimi,hükümdar ailesinden en güçlü olana verilmişoluyordu. Fakat,
prensler arası
ndaki iktidar mücadelesinin Türk devletlerini zayı
flattı
ğı
, hattâ bazen parçaladı
ğıda görülüyordu.
Meclisler: Asya Hun Devleti'nde devamlıbir Devlet Meclisi (danı
ş
ma kurulu) vardı
.
Ayrı
ca, her yı
lı
n 9. ayı
nda genel bir toplantıyapı
lı
rdı
. Bu toplantı
da ordu teftişedilir, hayvan
sayı
mıyapı
lı
r ve memleket meseleleri üzerinde görüş
me açı
lı
rdı
.
Avrupa Hun Devleti'nde de görevi sürekli olan bir "Seçkinler Meclisi" bulunuyordu. Bu
kurulda, yalnı
z siyasî ve askerî konular değil, ekonomi ve kültür iş
leri de görüş
ülüp karara
bağlanı
rdı
.
Göktürklerde ve Uygurlarda da bu meclisin yetkileri geniş
ti. Ünlü Göktürk Hükümdarı
Bilge Kağan, ş
ehirleri surlarla çevirmek ve Taoculu ğun yurtta yayı
lması
nıteş
vik gibi iki
önemli konuyu bu meclise getirmiş
ti. Fakat meclis, baş
ta devlet danı
ş
manıTonyukuk olmak
üzere, bu teklif lere karş
ıçı
kmı
ş
tı
. Uygurlarda hanedan dı
ş
ı
ndan hükümdar seçilmesi dahi bu
meclisin yetkileri arası
ndaydı
.
Millete danı
ş
ma tarzı
ndaki bu gelenek Oğuzlarda, Hazarlarda, Tuna Bulgarları
nda,
Peçeneklerde ve Kı
pçak-Kumanlarda da devam etmiş
tir.
Ordu
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Eski Türk devletlerinde askerlik özel bir meslek sayı
lmazdı
. Çünkü hemen her Türk,
kadı
n erkek, yaş
lıgenç savaş
çıdurumundaydı
. Bunun için, Türk ordusu sürekliydi ve ücretli
değildi. Ordu - millet kavramıburadan çı
kı
yordu.
İ
leri gelen yöneticilerin hemen hepsi, aynızamanda, ordunun baş
ı
nda savaş
a hazı
r
komutanlard ı
. Türk devletinin sağlamlı
k ve devamlı
lı
ğıordusuna bağlı
ydı
.
Büyük Türk devletleri dönemlerinde, Türk ordular ıo çağları
n en kudretli askerî gücünü
meydana getiriyordu .
Ordu 10'lu sisteme göre teş
kilâtlanmı
ş
tı
.İ
lk defa Asya Hun Devleti'nde Mete tarafı
ndan
gerçekleş
tirilen bu sistemde, en büyük birlik 10 bin kiş
ilikti ve Tümen diye anı
lı
yordu.
Türk orduları
nı
n silâhları
: Türk orduları
, her çağı
n tekniğine göre, en etkili silâhlarla
donatı
lı
rdı
. Baş
lı
ca silâh; ok ve yaydı
. Çeş
itli yaylar kullanı
lı
rdı
. Bunlardan gerilmesi en güç,
fakat vuruculuğu en fazla olanı
, tersine gerilmek suretiyle kullanı
lan çift kavisli yaylardı
.
Islı
klı(vı
zı
ldayan) oklar ilk defa Mete zamanı
nda kullanı
lmı
şve düş
mana korku
salmı
ş
tı
. Türkler dört nala giden at üzerinde, dört ayrıyönde isabetli ok atmakta ustaydı
lar.
Türk birlikleri değiş
ik renklerde bayraklar taş
ı
rlardı
. Kutsal Türk sancağıtuğidi.
Türk savaştaktiği: Türk savaşbirlikleri okçu süvarilerden kuruluydu. Atı
n sağladı
ğı
sür'at sayesinde bu birlikler "fı
rtı
na gibi" esiyorlardı
.
Türk ordularıtaarruz esası
na göre düzenlenmekte ve eğitilmekteydi. Savaş
ta, düş
man
cephesinde ş
aş
kı
nlı
k yaratan "baskı
n"lar esastı
. Böylece sonuca birkaç saat içinde ulaş
ı
lması
mümkündü.
Türk savaştaktiğinin iki önemli özelliği vardı
: Sahte geri çekilme ve pusu. Birlikler
kaçı
yor gibi yaparak geri çekilirler ve düş
manıüzerlerine çekerlerdi. Pusu kurulan yere kadar
ilerleyen düş
man, burada çembere alı
narak yok edilirdi. Bu taktiğe, eski Türk yurdunun
adı
ndan dolayıTuran taktiği denilmiş
tir.
Hukuk
Türklerde, sosyal hayatıdüzenleyen hukukî kuralları
n bütününe töre deniliyordu.
Töre hükümleri, değiş
mez kalı
plar hâlinde değildi; çevre ve ş
artlara uygun olarak
yaş
ayabilmenin gerekli kı
ldı
ğıyeniliklere kendini uydurmaktaydı
. Böylece, daha da
canlanarak etkisini sürdürüyordu. Türk hükümdarları
, yerine ve zamanı
na göre, töreye yeni
hükümler getirebiliyorlard ı
.
Bununla beraber, törenin anayasa niteliğ
inde, değiş
mez ilkeleri de vardı
. Bunlar adalet,
iyilik, faydalı
lı
k, eş
itlik ve insanlı
k idi.
Töreye göre suçları
n cezasıoldukça ş
iddetliydi. Adam öldürmenin, barı
şzamanı
nda
baş
kası
na kı
lı
ç çekmenin, zinanı
n, ı
rza tecavüzün cezasıidamdı
. Soygun, hı
rsı
zlı
k, hayvan
kaçı
rma kesin ş
ekilde yasaktı
. Bu iş
i yapanlar suçüstü yakalanı
rsa idam edilir, malları
na el
konulurdu.

2. Din ve İ
nanı
ş
Eski Türklerin dinî inanı
ş
larıüç noktada toplanı
yordu:
a. Tabiat kuvvetlerine inanma,
b. Atalar kültü,
c. Gök-Tanrıdini.
a. Tabiat Kuvvetlerine İ
nanma
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Eski Türkler, tabiatta birtakı
m gizli kuvvetlerin varlı
ğı
na inanı
yorlardı
. Dağ, tepe, kaya,
vadi, ı
rmak, su kaynağı
, ağaç, orman, deniz, demir, kı
lı
ç vb. gibi coğrafî görünüm ve
maddeler aynızamanda birer kutsal varlı
k idiler. Tabiat ruhları
na yer-su denilirdi. Ruhlar,
iyi-kötü, yani iyilik seven, fenalı
k getiren olmak üzere iki gruba ayrı
lı
yordu.
Eski Türklerde ölenlerin ardı
ndan yas ayinleri yapı
lı
rdı
. Bu törenlere yoğadıverilirdi.
b. Atalar Kültü
Türklerde atalara ait hatı
ralar kutlu sayı
lı
rdı
. Ölmüşbüyüklere saygıduyulurdu.
Atalar kültürüne sahip baş
ka kavimlerde bu inanç, ölen bazıkudretli kimselerin
kutsallaş
tı
rı
lması
na kadar ileri gidiyordu. Hatta bunlar için insan kurban ediliyordu.
Türklerde böyle âdetler ve aş
ı
rı
lı
klar görülmezdi.
c. Gök-TanrıDini
Tabiat kuvvetlerine inanma ve atalar kültü baş
ka kavimlerde de görülmekteydi. Fakat
Gök-Tanrıdini yalnı
z Türklere özgüydü. Türk topluluğunun ası
l dini buydu.
Bu inanç sisteminde Tengri (Tanrı
) en yüksek varlı
ktı
. Çok kere Gök Tanrıdiye
anı
lı
rdı
. Tanrıemreder, iradesine uymayanıcezalandı
rı
r, ş
afak söktürür, bitkileri canlandı
rı
r.
Ölüm de onun iradesine bağlı
dı
r. Can veren Tanrı
, onu istediği an geri alabilir.
Eski Türk inanı
ş
ı
na göre sonsuz ve ebedî olan Tanrı
, herhangi bir ş
ekle sokulmaz.
Bundan dolayı
, eski Türklerde putçuluk olmadı
ğıgibi, putlarımuhafazaya yarayan tapı
naklar
da yapı
lmı
yordu.
Eski Türkler, Tanrı
'nı
n tek olduğuna inanı
rlardı
. Çünkü, yeryüzünde her ş
eyi hükmü
altı
nda tuttuğu için, Türkler tarafı
ndan Tanrısayı
lan Gök, tekti. Buna göre de Türk inancı
nda
baş
ka tanrıve tanrı
ça yoktu.
ç. Diğer Dinler
Türkler, Gök-Tanrıdininden baş
ka, çeş
itli bölgelerde Maniheizm, Budizm, Hristiyanl ı
k,
Musevilik gibi diğer dinlere de girmiş
lerdir. Ancak, bu dinlere giren Türk toplulukları
,
zamanla millî kimliklerini kaybetmiş
lerdir.
Yalnı
z İ
slâm dini, Türkler'in eski inançlarıile uyum gösterdiği için, Türklüğü
kuvvetlendiren bir din olmuş
tur. Türklerin, İ
slâmiyeti baskıile değil, gönül rahatlı
ğıile
kabullerinde bu uyumun etkisi büyük olmuş
tur.

3. Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
a. Toplum Yapı
sı
Eski Türk toplum hayatı
nda aile bütün sosyal bünyenin çekirdeği durumundaydı
. Kan
akrabalı
ğı
na dayanı
yordu.
Türk ailesi "küçük aile" tipindeydi. Türklerde tek kadı
nla evlenme yaygı
ndı
. Kadı
n
hürdü ve Türk toplulu ğ
unda saygıgörürdü. Ata biner, ok atar, top oynar, hatta ağı
r sporlar
yapardı
. Namusuna düş
kün olan Türk kadı
nı
nı
n savaş
ta düş
man eline geçmesi aş
ağı
latı
cıbir
hâl sayı
lı
rdı
.
Ailelerin birleş
mesiyle uruglar, bunlar bir araya geldiği zaman da boylar meydana
çı
kı
yordu.
Boyları
n baş
ı
ndaki beyin görevi, iç dayanı
ş
mayısağlamak, hak ve adaleti düzenlemek,
gerektiğinde boyun çı
karları
nısilâhla korumaktı
. Boyları
n birleş
mesiyle bodun meydana
gelir ve baş
ı
nda han bulunurdu. Bodun, boylar arası
ndaki sı
kıişbirliğinin meydana getirdiği
siyasî topluluktu.
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Eski Türk topluluğunda insanı
n ferdî hukuku tamdı
. Hür bir iktisadî hayat yaş
anı
yordu.
Yaygı
n hürriyet havasısebebiyle her aile, baş
lıbaş
ı
na bir il sayı
labilirdi. Siyasî birliğe dahil
boylar, bu yüzden birbirlerinden kolayca ayrı
lı
yorlar; aynıbölgede veya baş
ka bir yerde yeni
bir il kurmak üzere toplanabiliyorlard ı
. Aileler ve fertler, göç sı
rası
nda kendilerine ait taş
ı
nabilir mallarıberaberlerinde götürüyorlardı
. Bu mallarıistedikleri gibi kullanabiliyorlard ı
.
Böylece hürriyet duygusu ve serbestçe davranma eğilimi daima canlıkalı
yordu.
Bozkı
rlarda yaş
ayan Türkler ise, hayvan gücünden yararlandı
klarıiçin, insan kuvvetine
gerek duymuyorlardı
. Bu durum, eski Türk devletinde köleliği ve bazızümrelerin imtiyazlı
hâle gelmelerini önlüyordu.
b. İ
ktisadî Hayat
Hayvancı
lı
k: Bozkı
r Türk ekonomisinin temelini, çobanlı
k ve hayvan
besleyiciliği meydana getiriyordu. Bozkı
r coğrafyası
nda, at ve koyun en önemli
ekonomik unsurlard ı
. Ağı
r hareketli kocabaşhayvanlar, dinamik bozkı
r hayatıiçin elveriş
li
sayı
lmazdı
. Türkler, tarihleri boyunca domuzu sevmemiş
ler; ne beslemiş
ler ne yemiş
lerdir.
Et üretimi çok olduğu için, bunları
n konserve olarak saklanmasıgerekiyordu. Türkler,
konserve et yapması
nıbiliyorlardı
.
Tarı
m: Ogur Türkleri çiftlikte ilerlemiş
lerdi. Doğu Türkleri de elveriş
li bölgelerde, az
da olsa, tarı
mla uğraş
ı
yorlardı
. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve diğer Türkler buğday, darı
vb. ekip biçiyorlard ı
.
Hunlar, Altay bölgesinde sulama kanallarıaçmı
ş
lardı
. Göktürkler zamanı
nda açı
lan
kanallardan bugün dahi kullanı
lanlar vardı
r.
Ticaret: Türk devletleri, komş
u ülkelere canlıhayvan, kösele, deri, kürk, hayvanıgı
da
satarlar, karş
ı
lı
ğı
nda hububat ve giyim eş
yasıalı
rlardı
.
Asya Hunları
, Göktürkler, Uygurlar Çin ile; BatıHunları
, Bizans ile bu esaslarda ticaret
anlaş
malarıyapmı
ş
lardı
.
Hazar Devleti de, kı
talar arası
ndaki yolları
n kavş
ak noktası
nda bulunduğu için, temelleri
ticarî siyasete dayalıbir devletti.
Türklerle komş
ularıarası
nda sürekli rekabete konu olan büyük kazanç vası
taları
ndan
biri de İ
pek Yolu idi. Bu yol, Çin'den Akdeniz kı
yı
ları
na ve Anadolu'ya kadar uzanı
yordu.
İ
pek Yolu, batı
yıUzak Doğu'ya, Hint'i Çin'e bağladı
ğıiçin, felsefelerin, dinlerin,
geleneklerin ve sanat eserlerinin iletilmesinde büyük rol oynuyordu. Bu özellikleri ve iktisadî
önemi sebebiyle, İ
pek Yolu'nun geçit yeri olan İ
ç Asya bölgesi, bin yı
l süreyle Türk ve Çin
siyasetlerinin ana hedefi olmuş
tu.
Hazar ve Bulgar ülkelerinden baş
layarak Ural-Güney Sibirya-Altaylar-Sayan Dağları
üzerinden Çin'e ve Amur nehrine ulaş
an ve daima Türklerin elinde bulunan yolda da canlıbir
ticaret faaliyeti vardı
. İ
pek Yolu'na kuzeyden paralel uzanan bu yola Kürk Yolu
denilmektedir.
Maliye: Türk devletlerinin ekonomisi, mağlûp ve bağlıdevletlerden alı
nan yı
llı
k
vergilere ve armağanlara, ayrı
ca halktan toplanan vergilere dayanı
yordu. Asya Hun
Devleti'nde vergi toplamakla görevli memurlar bulunuyordu.
Ayrı
ca, iş
lek ticaret yolları
ndan sağlanan vergi ve gümrük resimleri, madencilikten elde
edilen yüksek gelir de, malî gücü artı
yordu.
Eski Türkler, para olarak, daha çok üzeri resmî damgalıipek parçasıkullanmı
ş
lardı
r.
Sanayi: Dünyanı
n en büyük devletlerini kuran Türklerin, önemli ölçüde ve çağı
na göre
daima ileri bir savaşsanayîine ihtiyaçlarıvardı
. Bu üstün sanayi, demir sayesinde
kurulmuş
tu. Daha önce ise, Altay'da gerçek bir altı
n endüstrisi bulunuyordu.
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4. Yazı
, Dil ve Edebiyat
a. Yazı
Ural-Altay dil ailesinden olan Türkçe, tarih boyunca çeş
itli alfabelerle yazıhâline
getirilmiş
tir. Türk yazı
sı
nı
n genişçaptaki ilk örneği Göktürk alfabesiyle yazı
lan Orhun
Yazı
tları
'dı
r (8. yüzyı
l). Ancak, Türklerin yazı
yıkullanmalarış
üphesiz çok daha eski
dönemlere rastlamaktadı
r. Çünkü, geliş
mişbir devlet teş
kilâtı
nı
n, yazıolmadan yürütülmesi
mümkün değildi. Esik Kurganı
'ndaki Altı
n elbiseli adamı
n mezarı
nda bulunan bir gümüş
çanak üzerine yazı
lmı
ş iki satı
rlı
k kitabenin tarihi M.Ö. 5.-4. yüzyı
llar olarak
belirlenmektedir.
Türk dili, bu ilk alfabeden sonra Uygur, Arap, Soğ
d, Süryani, Brahmi, Kiril ve Lâtin
alfabeleri ile de yazıhâline getirilmiş
tir.
Göktürk Yazı
sı
: 38 harften meydana gelmektedir. Bunları
n 4'ü sesli diğerleri sessizdir.
Bu yazısağdan sola doğru yazı
lmakta; bazısessiz harfler, kalı
n veya ince okunuş
una göre,
birden fazla iş
aretle gösterilmektedir.
Göktürk yazı
sı
na, ilk olacak Orhun Yazı
tları
'nda rastlandı
ğıiçin, Orhun yazı
sıadıda
verilmektedir.
Bu yazı
da harfler birleş
mez ve kelimeler üstüste iki nokta ile ayrı
lı
r.
Uygur yazı
sı
: Uygurları
n Soğd alfabesinden alarak, bazıküçük değiş
ikliklerle
kendilerine uydurduklarıUygur yazı
sı
, sağdan sola doğru yazı
lı
yordu Harfler birbirine
bitiş
tiriliyordu. Ancak alfabede 14-18 harf bulunması
,
bu yazı
nı
n zaman zaman yetersiz kalması
na yol açı
yordu. Uygur yazı
sı
, 8. yüzyı
ldan
itibaren kullanı
lmaya baş
lanmı
ş
, İ
slâmiyetten sonra da varlı
ğı
nısürdürmüş
tür. Moğollar
zamanı
nda resmî alfabe olarak kabul edilen Uygur yazı
sı
, böylece yeni ve son bir canlanı
ş
göstermişoluyordu.
Uygur yazı
sı
, ilk baskıörneklerinde de kullanı
lmı
ş
tı
r. Uygurlar, hareketli harfleri
yanyana dizerek kâğı
t üzerine baskıyapı
yorlardı
. Bu bakı
mdan, matbaanı
n icadıUygurlara
ait bulunmaktad ı
r.
b. Edebiyat
Destanlar: Türk destanları
, bozkı
r hayatı
nı
n sonsuz mücadelelerle dolu hatı
raları
nı
taş
ı
maktadı
r.
En büyük ve eski Türk destanıOğuz Kağan Destanı
dı
r. Bu destanda eski Türk
gelenekleri ve sosyal davranı
ş
larıyansı
tı
lmı
ş
tı
r.
Eski Türk destanları
ndan biri de Alp Er Tunga ile ilgilidir. Adıefsanelere karı
ş
an bu
büyük ş
ahsiyetin hatı
rası
, Türkler arası
nda yüzyı
llarca yaş
amı
ş
, Göktürklerde ve Uygurlarda
adı
na "yoğ"lar düzenlenmiş
tir.
Göktürklerin TüreyişEfsanesi, yüzyı
llar sonra yazı
lıhâle getirilmişve Ergenekon
Destanıadıile tanı
nmı
ş
tı
r.
Uygurları
n Kutlu Dağ(Göç) Destanıile Kı
rgı
zları
n Manas Destanı
, sözlü edebiyatı
n
tanı
nmı
şörnekleridir.
Manas Destanı200.000 beyiti aş
maktadı
r. En uzun Türk destanıbudur.
Bu destanlarda, daha çok bozkurtun önderliği, kurtarı
cı
lı
ğıve Türk soyunun devamı
nı
sağlayı
cırolü hakkı
nda motiflere rastlanmaktadı
r.
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Orhun Yazı
tları
Göktürklerin son dönemlerinden kalma anı
t niteliğinde taşeserler olan Orhun Yazı
tları
,
Türk dilinin ve edebiyatı
nı
n ilk önemli yazı
lımetinleridir. Aynızamanda Türk tarihinin de
en eski Türkçe belgeleridir. Orhun ı
rmağı
nı
n eski yatağı
nı
n kenarı
na dikildikleri için bu
isimle anı
lmaktadı
rlar .
Orhun Yazı
tları
, baş
lı
ca üç yazı
lıtaş
tan meydana gelmektedir. Bunlar Kül Tigin, Bilge
Kağan ve Tonyukuk yazı
tları
dı
r.
Kül Tigin Anı
tı
, Göktürk Devleti'nin, kahramanlı
ğıile ün salmı
şbüyük ş
ahsiyeti Kül
Tiginin bir savaş
ta ölümü (731) üzerine, ağabeyi Bilge Kağan tarafı
ndan kazdı
rı
lmı
ş
-tı
r
(732). Bu yazı
tta, Bilge Kağanı
n, kardeş
ine minneti ve onun ölümünden duyduğu derin acı
,
coş
kulu bir ifade ile anlatı
lmaktadı
r.
Orhun Yazı
tları
'nı
n ikincisi, Bilge Kağan Anı
tı
'dı
r. Bu yazı
t, Bilge Kağanı
n ölümü
üzerene, onun oğlu tarafı
ndan diktirilmiş
tir (735).
Yazı
ta, Kül Tiginin ölümünden sonraki olaylar ilâve edilmiş
tir .
Üçüncü yazı
t, ünlü devlet adamıve komutan Tonyukuk'undur. Hayatta iken kendisi
tarafı
ndan diktirilmiş
tir (720-725). Orhun Yazı
tlarıiçinde ilk dikileni budur.

5. Bilim ve Sanat
Türklerin bozkı
rlardaki hayatı
, hayvanlarla yakı
ndan ilgiliydi. Bu bakı
mdan, sanat
eserlerinde de hayvan figürleri ön plânda yer almaktadı
r.Hayvan üslubu ile yapı
lan bu
eserlerde, kaplan, kurt, kartal, keçi, at, geyik, koyun gibi hayvanları
n birbirleriyle
mücadeleleri, canlımotifler hâlinde görülmektedir.
Türklerde altı
n endüstrisi çok ilerlemiş
ti. Onun için, birçok eş
ya altı
ndan yapı
lı
yordu.
Türk kı
lı
çları
nı
n kabzaları
, altı
n levhalarla kaplanı
yor ve değerli taş
larla süsleniyordu.
Eski Türklerde el sanatlarıda geliş
miş
ti. Pazı
rı
k Kurganı
'nda bulunan bir halıinanı
lmaz
inceliği, yüksek kalitesi, motiflerinin zenginliği ile dikkat çekmektedir. Yüzlerce insanı
barı
ndı
racak büyüklükte otağlar, eyer ve koş
um takı
mları
, arabalar, mutfak eş
yasıyapı
mı
için, kalabalı
k bir esnaf ve zanaatkar zümresinin çalı
ş
tı
ğımuhakkaktı
r. Bunlar arası
nda
marangozlar, tahta oymacı
lar da bulunuyordu.
Hunlar masa, sandalye, dolap, karyola, koltuk, perde kullanı
yorlardı
. Elbiseleri için
ütüden yararlanı
yorlardı
.
Resim
Hunlar zamanı
ndan kalma eserler üzerinde hayvan ve insan resimleri bulunmaktadı
r. Bu
resimler, halıve eyer örtüleri üzerine yapı
lı
yordu. Pazı
rı
k Kurganı
'nda bulunan, dünyanı
n en
eski halıörneğindeki süvari motifleri dikkat çekicidir. Bazıörtüler üzerine, su bitkileri
arası
nda kuş
lar ve kaplumbağalar, bazı
ları
nda da yine kaplumbağalarla balı
kları
n resimleri
yapı
lmı
ş
tı
r . M.S. 1. yüzyı
la ait bir yün iş
lemedeki bı
yı
klıiki insan baş
ı
, Türk portre
sanatı
nı
n bilinen ilk örnekleridir.
Göktürkler çağı
nda, Kül Tigin ve Bilge Kağan için yapı
lan anı
tkabirlerin duvarları
nda,
bu iki kahramanı
n savaş
ları
nıcanlandı
ran büyük tasvirler bulunmaktaydı
.
Türk resim sanatı
nda ası
l geliş
me, Uygurlar, döneminde görülmüş
tür. Eski ş
ehir
kalı
ntı
ları
nda bulunan duvar resimleri, daha çok dinî karakter göstermektedir. Uygurlar,
insan çehresine ferdî bir özellik vermek suretiyle, portre yapı
mı
nda yeni bir çı
ğı
r açmı
ş
lardı
r.
Uygur minyatürleri, İ
slâm minyatür sanatı
na da kaynak olmuş
tur.
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Heykel Türkler, heykel sanatı
nda da dikkat çekici eserler vermiş
lerdir. Orhun
bölgesinde bulunan heykellerin çoğu parçalanmı
şhâldeydi. Ancak, Kül Tiginin baş
ıile
hanı
mı
nı
n, oturur ş
ekildeki heykelleri zamanı
mı
za kadar kalmı
ş
tı
r. Kül Tiginin baş
ı
, tam
cepheden yapı
lmı
ş
tıve yüz hatlarıkuvvetli bir ifade taş
ı
yordu. Türkler, ölen kahramanları
nı
n
mezarıbaş
ı
na, hayattayken yendiği düş
manları
nı
n heykellerini dikerlerdi. Bunlara balbal
denilmektedir.
Uygurlar ise, o zamana kadar görülmemişyeni ve gerçekçi bir heykel sanatımeydana
getirmiş
lerdir. At ve fil heykelleri, kuvvetli üslûp göstermektedir.
Mimarlı
k
Bozkı
r hayatı
, taş
ı
nabilir mekânlara öncelik veriyordu. Onun için, çok büyük otağlar
yapı
lı
yor ve gerektiğinde bunlar baş
ka yere nakledilebiliyordu. Ancak yerleş
me birimleri de
görülüyor ve buralarda evler inş
a ediliyordu. Bozkı
rları
n çetin iklim ve tabiat ş
artları
, zaman
içinde bunları
n ortadan kalkmasısonucunu vermiş
tir. Yine de, Selenga ı
rmağıboyundaki
kazı
larda bulunan Hun evlerinin etrafıbüyük surlarla çevrilmiş
ti. Bu evlerin döş
emeleri
altı
nda, içinden sı
cak hava ve duman geçen ı
sı
tma yollarıvardı
. Bunlar, yerden ı
sı
tmalı
kaloriferlerin ilk örnekleriydi.
Uygurlar, evlerini, duvarlarla çevrili olarak yapı
yorlardı. Bu evlerin avluları
na iki
kanatlıbir kapı
dan giriliyor, avludan eve bir
merdivenle çı
kı
lı
yordu.
Müzik
Eski Türk topluluk hayatı
nda müziğin önemli bir yeri vardı
. Attila, Burgond Kralı
na
bir Hun orkestrasıgöndermiş
ti. Güzel giyimli Hun kı
zları
, seferden dönen Attila'yı
, baş
kente
girerken, Hun ş
arkı
larısöyleyerek karş
ı
lı
yorlardı
.
Çin kaynaklan, Asya Hunları
na ait 28 çeş
it halk türküsünden söz etmektedir. Ayrı
ca,
Türklerde askerî mı
zı
ka yaygı
ndı
. Göktürk, Uygur bandoları
nda, davul baş
ta olmak üzere,
çeş
itli çalgı
lar bulunuyordu.
Türk müzik aletlerinden kopuz bozkı
r Türk folklorunda çok önemli yeri olan bir
çalgı
ydı
. Kahramanlı
k menkı
beleri, destanlar, aş
k türküleri, milletin acı
-tatlıhatı
raları
, saz
ş
airleri tarafı
ndan kopuz çalı
narak söylenirdi. Uygurlarda tiyatro, ş
an, pandomim, bale ve
orkestra vardı.

6. İ
lk Türk Devletlerinden Günümüze Ka lan Kültür Mirası
İ
lk Türk devletlerinden, maddî-manevî, pek çok kültür mirasıkalmı
ş
tı
r. Türklerin
yerleş
ik hayat tarzı
nıbenimsemeleri sebebiyle saray, tapı
nak, kale, sur vb. gibi mimarî
eserler ağı
rlı
k taş
ı
mı
yordu. Bozkı
rları
n çetin tabiat ş
artlarıda, kalan eserleri büyük ölçüde
yok etmiş
tir. Bununla beraber, Asya'nı
n ve Avrupa'nı
n çeş
itli bölgelerinde hazine, kitabe,
mezar eş
yasıgibi kalı
ntı
lar günümüze kadar gelmiş
tir.
Bunlar arası
nda, Türkistan'da, Almatıyakı
nları
ndaki Esik Kurganı
'nda bulunan altı
n ve
gümüşeş
yalar, seramikler ve altı
n bir zı
rh (Altı
n Elbiseli Adam) önem taş
ı
maktadı
r.
Macaristan'da ortaya çı
karı
lan Avar eserleri arası
nda dökme aletler ve üzerinde hayvan
mücadele tasvirleri bulunan at koş
um takı
mlarıdikkat çekicidir. Arnavutluk'taki Prostovats
altı
n hazinesi de Avar döneminden kalmadı
r.
Göktürkler çağı
na ait çok sayı
da balbal bulunmuş
tur. Bunlar sanat endiş
esiyle
yapı
lmamı
ş
tı
r, bu döneme ait Orhun Yazı
tlarıbüyük önem taş
ı
maktadı
r.
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Yerleş
ik hayata geçen Maniheist Uygurlara ait Bezeklik ve Hoço kalı
ntı
ları
ndaki
resimler, kitaplardaki minyatürler bu dönem hakkı
nda fikir vermektedir. Doğu Türkistan
Uygurları
ndan kayalara oyularak yapı
lmı
şçok sayı
da tapı
nak, ayrı
ca saray kalı
ntı
ları
bulunmaktad ı
r.
Tuna Bulgarlarıdöneminden, Şumnu yakı
nları
ndaki Madara'da bulunan 40 m 2' lik bir
kaya kabartması
nda Kurum Han görülmektedir. İ
til Bulgarları
nı
n baş
kenti Bulgar ş
ehrinin
kalı
ntı
larıda günümüze kadar gelmiş
tir.
Orta Macaristan'daki Nagy Szent Miklos (Nagi Sent Mikloş
) ve Güney Rusya
(Poltava)'daki Perescepine hazineleri Peçenek sanatı
na ı
ş
ı
k tutmaktadı
r. Nagy Szent
Miklos'taki altı
n kaplar üzerinde Türkçe kitabeler bulunmaktadı
r.
Türk kültür ve sanatı
nı
n manevî alandaki etkileri ise çok genişalanlarda duyulmuşve
günümüze kadar süregelmiş
tir.
Tobol ve İ
ş
im ı
rmaklarıarası
ndaki Sabar (Sibir)'ları
n etkisi yüzyı
llarca devam etmiş
tir.
Sibirya adıbunlardan biridir. Bu dolaylarda yaş
ayan halkı
n kahramanlı
k hikâyelerinde ve
masalları
nda Sabarlar bugün dahi genişyer tutmaktadı
r.
5. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
ndaki Hun-Burgond savaş
ları
, Almanları
n ünlü Nibelungen
Destanı
'na konu olmuş
tur. 12. yüzyı
ldaki Kuman-Rus çarpı
ş
malarıise Rus millî destanıolan
İ
gor Destanı
'nı
n meydana gelmesini sağlamı
ş
tı
r.
Avarlardan dil alanı
nda da bazıhatı
ralar kalmı
ş
tı
r. Hı
rvat dilindeki askerî-idarî unvanlar
(Ban, Boyar, Yuğruş
) bunlar arası
ndadı
r. Yunanistan'daki Navarin, Arnavutluk'taki
Antivari ş
ehir isimleri de Avarlardan kalmadı
r.
Bazıyer isimlerinde Hazarları
n da etkileri vardı
r. Hazar Denizi'nin, Ukrayna'nı
n
baş
kenti Kiyef ş
ehrinin, Moskova'daki Kremlin sarayı
nı
n adlarıbu etkilere örnektir. TunaTisa arası
nda pek çok yer adıKumanlardan kalmı
ş
tı
r.
Macar dilindeki Türkçe sözler Kuman-Kı
pçak lehçesine aittir. Romen dilindeki pek çok
Türkçe kelime ile Romanya'daki bazıTürkçe yer adlarıda Uzları
n, Kumanları
n hatı
raları
dı
r.
Spor, teş
kilât, askerlik vb. gibi alanlarda Türk tesiri yaygı
n olmuş
tur. Atçı
lı
k, güreş
,
okçuluk, gülle atma, cirit gibi sporlar ve avc ı
lı
k Türklerde yaygı
ndı
. Çeş
itli top oyunları
Hunlar çağı
nda mevcuttu. Bu oyunlar, Göktürk döneminde Çin'e girmiş
tir. Kayak sporu,
Altaylar'da çok eskiden beri yapı
lmaktaydı
. Kayakçı
lı
ğı
n dünyaya buradan yayı
ldı
ğıileri
sürülmektedir.
Askerlikte hafif süvari birliklerinin kullanı
lması
na Türk örneği öncülük etmiş
tir.
Romalı
lar yayı
, 10'lu sistemi, ceket, gömlek, pantolon giymeyi Türklerden öğrenmiş
lerdir.
Türk orduları
nı
n, ünlü Turan taktiği de önce Roma, sonra Bizans tarafı
ndan taklit
edilmiş
tir. Türk savaşkı
yafeti, Çin'de ve Bizans'ta uygulanmı
ş
tı
r.
Bizans'ta Avar giyim tarzıve saç biçimi moda hâline gelmiş
tir. Türklerin millî çalgı
sı
olarak tanı
nan kopuz Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta ve Doğu Avrupa'ya kadar bütün
bölgelerde tanı
nmı
şve sevilmiş
tir.

D. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE MÜNASEBETİ
1. Türk-Çin Kültür Münasebetleri
Türklerle Çinliler, tarih boyunca yakı
n siyasî ve iktisadî iliş
kiler içinde bulunmuş
lardı
r.
Buna bağlıolarak, karş
ı
lı
klıkültür etkileri de görülmüş
tür. 9. yüzyı
ldan baş
layarak, Türk
tarihi, daha çok batıyönünde geliş
tiği için bu iliş
kiler, eskisine göre azalmı
ş
tı
r. Doğuda
kalan Türk kütleleri, yakı
n komş
ularıolarak, Çin'le iliş
kilerini devam ettirmiş
lerdir.
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At, Çin'e ilk defa, Türk kültür etkilerinin kuvvetli olduğu Çu Devleti zamanı
nda
girmiş
tir. Gök Tanrıdini de, Çinlilerin inanı
ş
ı
nda tesirli olmuş
tur. Çinliler, evvelce insan
kurban ederken, bu tesirler sonunda göğe hayvan kurban etmeye baş
lamı
ş
lardı
r. Hunlar
masa, sandalye, dolap, ütü gibi ev eş
yasıkullanı
yorlardı
. Bunlar Çin'e geçti. Çinliler, yağ
yemesini de Türklerden öğrendiler. Türklerin kullandı
ğı12 hayvanlıtakvim de Çin'de
benimsendi.
AtlıHun birlikleri hı
zla hareket edebiliyor ve yer değiş
tirebiliyordu. Bu özellik,
savaş
larda üstünlüğe yol açı
yordu. Hun askerî gücü ile baş
a çı
kamayan Çinliler, daha M.Ö.
4. yüzyı
lda, Türk savaşyöntemlerini almak zorunda kaldı
lar. Orduları
nıTürk usulüne göre
eğitmeye baş
ladı
lar. Hun silâhları
nıtaklit ettiler ve atlıbirlikler kurdular. Ata binmek, ceket
ve pantolon giyilmesini gerekli kı
lı
yordu. Bunun için, Çin süvarileri, Türk kı
yafetine göre
giydirildiler. Türk kı
yafeti Çin'de yaygı
nlaş
tı
.
Göktürkler döneminde, Çin devlet bünyesinde meydana gelen değiş
ikliklerde Türk
etkisi önemli rol oynadı
. Çinliler bazıTürk âdetlerini benimsediler. Türkçe konuş
an,
Göktürkler gibi giyinen, saçları
nıonlar gibi uzatan Çin prensleri görüldü.
Türk Şato Devleti'nin kurucuları
, Çin'e kendi âdet ve geleneklerini de getirdiler. Çinliler,
onlardan gördükleri ok ve yayı
n hem hukukî bir sembol, hem de yemin âdeti olarak
kullanı
lması
nıbenimsediler.
Doğu Türkistan Uygur Devleti'nde Budizm (Budhizm), Maniheizm ve Hristiyanlı
ğı
n
Nasturîlik mezhebi yaygı
nlaş
mı
ş
tı
. Maniheizm Uygurlar aracı
lı
ğı ile Çin'e girdi.
Karahanlı
ları
n devamlımücadeleleri sonunda, Müslümanlı
k Uygurlar arası
nda yayı
ldıve
genişbir kabul gördü. Uygurlar, Müslümanlı
ğıÇin'e de tanı
ttı
lar. Çok sayı
da Çinli
Müslüman oldu. Bu ilk Müslüman Çinlilere Uygur adı
nı
n veriliş
i bundandı
r.
Buna karş
ı
lı
k, Çinliler de kendi kültürlerini Türklere kabul ettirmek için uzun süre
uğraş
tı
lar. Kuvvetli olduklarızaman, Türkleri, Çince konuş
maya, Çinliler gibi giyinmeye
zorladı
lar. Bunu gerçekleş
tiremeyince, Türk kültürünü din yolu ile değiş
tirmeye çalı
ş
tı
lar.
Maniheizm, Budacı
lı
k, Taoculuk gibi düş
ünce ve inanı
ş
ları
n Türkler arası
nda
yaygı
nlaş
ması
na çalı
ş
tı
lar. Bunda baş
arı
lıolduklarızaman, genişTürk kütlelerini kendi
bünyelerinde erittiler veya bunları
n kurduklarıdevletlerin zamanla Çinlileş
mesini sağladı
lar.
Çin ipeği Türklere çekici geliyordu. Halbuki bu tür kumaş
lar, Bozkı
r-lardaki çetin
yaş
ama ş
artları
na ve askerliğe uygun değildi. Çinliler lüks merakı
nıve rahat yaş
ama
alı
ş
kanlı
ğ
ı
nıteş
vik ederek, Türklerin yaş
ayı
şş
eklini değiş
tirmeye çalı
ş
tı
lar. Bunda baş
arı
lı
olduklarıölçüde, askerî niteliğin kaybedilmesini sağladı
lar.
Bütün bu kültür baskı
sı
na karş
ıTürkler ş
iddetle direndiler. Böylece millî varlı
kları
nı
korumayıbaş
ardı
lar. Dirençlerini kaybettikleri zaman ise, ya Çin boyunduruğuna girdiler,
yahut kültür değiş
ikliğine uğrayı
p Çinlileş
tiler.

2. Türk-Moğ
ol Kültür Münasebetleri
Türklerin tarih boyunca en sı
kıiliş
kileri, yakı
n komş
ularıMoğollarla olmuş
tur.
Kalabalı
k Moğol topluluklarıTürk yönetimine alı
nmı
ş
tı
r. Türklerin uzun göçlerine on
binlerce Moğol da katı
lmı
ş
tı
r. Bütün bunlar, tarih araş
tı
rmacı
ları
nıTürklerle Moğollar
arası
nda soy birliği bulunduğu düş
üncesine dahi götürmüş
tür. Ancak, ilmî araş
tı
rmalar
ilerledikçe, bunun doğru olmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Türk kültürünün kuvvetli etkisi Moğollar arası
nda eskiden beri hissediliyordu.
Moğol Kitanlar, Uygurları
n hakimiyeti altı
nda yaş
ı
yorlardı
. Onlardaki tarı
m ve sanat
geliş
melerini takip ettiler. Kendi devletlerini kurduktan sonra (914) da Uygurlarla iyi
iliş
kilerini sürdürdüler. Kitanlar iki çeş
it yazıkullanı
yorlardı
. Bunlardan birini Uygurlardan
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öğrenmiş
lerdi. Eski Türklerin içkisi olan kı
mı
z, Kitan askerleri arası
nda yaygı
nlaş
mı
ş
tı
.
Kavun, karpuz ekimini ve demir iş
leme tekniğini Uygurlardan öğrenen Kitanlar, onları
n
uğ
urlu saydı
kları"dokuz" sayı
sı
na da aynıdeğeri vermiş
lerdir. Cengiz Moğolları
nda devlet
yönetimi, eski Türk devletlerinin uyguladı
klarıilkelere göre düzenlenmiş
ti. İ
ş
gal edilen
toprakları
n yönetimi, merkezî bir devlet için zorluklar gösteriyordu. Bu bakı
mdan, Moğol
olmayan milletlerden, genişbir memurlar kadrosu meydana getirilmiş
tir. Uygur Türkleri, bu
kadronun çekirdeği halindeydiler. Resmî yazı
ş
malarda Uygurca kullanı
lı
yordu.
Moğol devletinde yönetim Cengiz Yasasıdenilen bir anayasaya göre yapı
lı
yordu. Bu
yasa,.eski Türk gelenek hukukunun baş
lı
ca kuralları
nı
n derlenmesiyle meydana getirilmiş
ti.
Moğollar, Uygurlarda yürürlükte bulunan ortaklı
k kuruluş
unu alarak ticarî hayatı
canlandı
rmı
ş
lardı
.
Cengiz Hanı
n ülkesinde yazıile işgörme, Naymanları
n yönetim altı
na alı
nması
ndan
sonra baş
lamı
ş
tı
. Nayman Hanı
n mühürdarıTaş
atur adı
nda bir Uygurdu. Taş
atur, Cengiz
Hanı
n sarayı
nda da mühürdarlı
k görevi yapmaya devam etti. Ayrı
ca, Cengiz Hanı
n
oğ
ulları
na Uygur yazı
sıile okuma-yazma öğretmekle görevliydi. Cengiz Yasası
'nı
öğrenebilmek için Moğol gençleri Uygurlardan okuma-yazma öğrenmek zorundaydı
lar.
Cengiz Hanı
n ölümünden sonra kurulan Altı
n Orda, İ
lhanlı
, Çağataylıdevletlerinin
halkı
, genişölçüde Müslüman Türklerden meydana geliyordu. Yönetici tabakayıteş
kil eden
Moğollar, zamanla Türk âdet ve geleneklerini benimsediler. Bir süre sonra da Müslüman
oldular. Böylece, kültür değiş
imine uğrayarak Türkleş
tiler.

3. Türk-Arap Kültür Münasebetleri
İ
slâmiyetten önce Türklerle Araplar arası
nda yakı
n bir iliş
ki yoktu. Sâsânî orduları
nda
Türkler de, Araplar da yer alı
yordu. Bu beraberlik, birbirlerini tanı
maları
nısağlamı
ş
tı
.
İ
slâm'dan önceki cahiliye döneminde bazıArap ş
airleri, eserlerinde Türklerden söz
etmiş
lerdi.
İ
slâm orduları
, Nihâvend savaş
ı
nda (642) Sâsânî orduları
nıyendikten sonra, Horasan'a
kadar ilerlediler. Bu sı
rada Göktürk Devleti yı
kı
lmı
ş
tı
. Türk-Arap münasebetleri, ilk olarak
bu dönemde baş
ladı
.
Emevîler döneminde, İ
slâm orduları
nı
n ilerleyiş
i doğuda Türgeş
lerin ve Karlukları
n;
kuzeyde ise Hazarları
n direniş
iyle karş
ı
laş
tı
. Emevîler, Mâverâünnehir'e hâkim oldular,
ancak daha fazla ilerleyemediler.
Abbasîler döneminde, Çin'in Orta Asya'ya yayı
lı
ş
ı
, Karluk-Arap iş
birliği ile önlendi
(Talas Savaş
ı751). Bu dönemde, Müslümanlı
ğıkabul eden Türklerin sayı
sıarttı
. Bunları
n
bir bölümü Abbasî orduları
nda görev aldı
. Abbasî hilâfetinde, Türk devlet ve askerlik
teş
kilâtı
nı
n etkileri görülmeye baş
ladı
.
Hazarları
n, İ
til Bulgarları
nı
n, Karahanlı
ları
n ve Oğuzları
n Araplarla iliş
-kileri sonunda
İ
slâmiyet bu topluluklar arası
nda yayı
ldı
. Daha sonra, Türklerin çok büyük bir bölümü
tarafı
ndan kabul edildi. Arapça, Kur´an dili olarak büyük önem taş
ı
yordu. Türk-İ
slâm
devletlerinde de bilim dili olarak Arapça kullanı
lmaya baş
landı
. Böylece, birçok Arapça
kelime ve deyim Türkçeye girdi. Türk dilinde Arapçanı
n etkisi yüzyı
lı
mı
za kadar devam etti.

4. Türk-İ
ran Kültür Münasebetleri
Gazneli Devleti'nin batısı
nı
rlarıdoğu İ
ran'a taş
ı
yordu. Harzemş
ahlar da, İ
ran'daki
mahallî hükümetleri kendi yönetimleri altı
nda sayı
yorlardı
. Selçuklular zamanı
nda ise bütün
İ
ran, bu devletin sı
nı
rlarıiçindeydi. Niş
apur, Merv, Rey, Isfahan gibi Selçuklu baş
kentleri
İ
ran toprakları
ndaydı
.
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Daha sonraki dönemlerde İ
ran, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Timur yönetimleri altı
nda
yaş
adı
. 16-20. yüzyı
llar arası
nda ise Türk Safevî, Avş
ar ve Kaçar hanedanları
n İ
ran'ı
yönettiler.
Türk yönetimleri altı
ndaki İ
ran'da Oğuzlar (Türkmenler) yerleş
erek burayıkendi yurtları
hâline getirdiler. Bugün de İ
ran'da Türkmenler, Kaş
gaylar, Azeriler ve baş
ka Türk boylan
kalabalı
k kütleler hâlinde yaş
amaktadı
r.
Uzun yüzyı
llar süren bu iliş
kiler sı
rası
nda Türklerle İ
ranlı
lar arası
nda önemli ölçüde
kültür alı
şveriş
i oldu. Türkler İ
ran sanatı
na, zevkine, devlet yönetim anlayı
ş
ı
na tesir ettiler.
Askerî alanda İ
ran'a model oldular. Buna karş
ı
lı
k, İ
ran'ı
n da Türk dil ve edebiyatı
nda etkileri
görüldü. Selçuklular, halkı
nı
n çoğu İ
ranlıolan topraklarda hüküm sürdükleri için, yerli
halkı
n geleneklerine fazla karı
ş
madı
lar. Fakat, buralardaki tarihî kültür mirası
ndan
yararlanmayıihmal etmediler. Bunun sonucu olarak, Farsça, edebî dil hâline geldi.
Yazı
ş
malarda da kullanı
lmaya baş
landı
. Selçuklular ve kı
smen Osmanlı
lar zamanı
nda bu etki
devam etti. Birçok eser Farsça kaleme alı
ndı
. Mevlânâ dahi, ünlü eseri Mesnevî'yi Fars
dilinde yazdı
. Farsça kökenli kelimeler Türk diline genişölçüde yerleş
ti. Divan edebiyatı
nda
da Farsça etkili oldu.
Türkiye Selçuklu hükümdarları
, Keykûbad, Keykâvus, Keyhüsrev... gibi Farsça isimler
alı
yorlardı
. Özellikle beylikler döneminde Farsçanı
n yaygı
nlı
ğı
na karş
ıtepkiler görüldü.
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TEST SORULARI
1) Türklerin tarih boyunca yayı
ldı
klarıyerler arası
nda aşağı
dakile rden hangis i
yoktur ?
a- Altaylar, TanrıDağlan, Harzem
b- Çin'i n kuze ybatı
sı
c-Jap ony a
d- Kara deni z'in kuze yi
e- Orta Avrupa
2) Aşağı
dakilerden hangisi, II. Göktürk Devleti ile ilgilid ir?
a- Bumin Kağan
b- İ
stemi Yabgu
c- Tardu
d- Mukan
e- Kapgan
3) Aşağı
dakilerden hangisi, kültür değişimine uğramamı
şTürk toplulukları
ndandı
r?
a- Karluklar
b- Avarla r
c- Bulgarlar
d- Uzlar
e- Peçenekler
4) Aşağı
dakilerden hangisi Orhun Yazı
tlarıile ilgili değildir?
a- Orhun Irmağı
b- Ergenek on Destan ı
c- Kül Tigin
d- Tonyuku k
e- Bilge Kağan
5) Aşağı
dakiler den hangisi Türk -Çin kültür münasebetleri arası
nda değildir?
a- Türk usulüne göre askerî eğitim
b- Uygur yazı
sıile okuma-yazma
c- 12 hayvanlıtakvim
d- Maniheizm, Budacı
lı
k ve Taoculuğun yayı
lması
e- Çeşitli ev eşyaları
nı
n kullanı
lması
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A. İ
SLÂMİ
YETİ
N DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL
DURUMU
1. Asya
a) Siyasî Durum
Bizans: Roma İ
mparatorluğu'nun doğu bölgelerinde kurulmuşolan Bizans, 6. yüzyı
lda
parlak bir dönem yaş
amı
ş
tı
. 7. yüzyı
lı
n baş
ı
n da, Avar ve İ
slâv hücumlarıbu devleti sarstı
.
Sâsânîlerle süregelen savaş
lar da Bizans'ı
n gücünü azaltmı
ş
tı
. 610'da işbaş
ı
na gelen
Heraklios sülâlesi yeni bir canlanmanı
n baş
langı
cıoldu. Bu dönemde Bizans, Anadolu'nun
ve Suriye'nin büyük bölümüne, Lübnan ve Filistin'e hâkim duruma girdi.
Gassanîler 3. yüzyı
lda Yemen'den Kuzey Arabistan'a göç ederek Suriye'de bir devlet
kurmuş
lardı
. Zamanla Hristiyanlaş
an Gassanîler, Sâsânîlere karş
ı Bizans tarafı
nı
tutmaktaydı
lar. Ancak, 7. yüzyı
l baş
ı
nda ülke karı
ş
ı
klı
k içinde kalı
nca, Sâsâniler burası
nı
iş
gal ettiler(613). Fakat, Bizans'ı
n bir süre sonra bölgeyi ele geçirmesini (629)
önleyemediler.
Bizans, yine Hristiyan olan Habeş
lilerin Yemen'i istilâ etmesini de destekledi (6.
yüzyı
l).
Sâsâniler: İ
ran'da 3. yüzyı
ldan beri Sâsânî hanedanıişbaş
ı
ndaydı
. Irak'ta hüküm süren
Lahmîler (Hîreliler), Bizans'a ve Gassanîlere karş
ıİ
ran'ıtutuyorlardı
. Bu bağ
lı
lı
k, zamanla
Lahmî Devleti'nin, İ
ran'ı
n bir ili hâline gelmesi sonucunu verdi(613).
Yemen ise, 525'te Habeşistilâsı
na uğramı
ş
tı
. Arabistan'ı
n güneyinde yer alan bu
topraklar, bir süre Habeşvaliler tarafı
ndan yönetildi. Musevî ve putperest yerli halkı
n isteği
üzerine, Sâsâniler yardı
m kuvveti gönderdiler. Ülkeyi Habeş
lilerin elinden aldı
lar. Fakat
sonra bir daha buradan çı
kmadı
lar. Yemen, bir İ
ran eyaleti hâline getirildi (575).
Sâsâniler, Bizans karş
ı
sı
nda yenilgiye uğrayı
nca (629) Kuzey Arabistan'daki
hâkimiyetlerini kaybettiler. Yemen'deki son Bizans valisi Bâ-zân'ı
n İ
slâmiyeti kabulü de,
buradaki İ
ran etkisine son verdi (628).
Göktürkler: Asya'daki geniştopraklar üzerinde uzanan Göktürk Devleti 552'de
kurulmuş
tu. Ancak, iç karı
ş
ı
klı
klar ve Çin entrikalarısonucu, bir süre sonra, doğu ve batı
olmak üzere, ikiye ayrı
lmı
ş
tı
. Son hükümdar Kieli zamanı
nda Çin'e karş
ıaçı
lan savaş
lar
baş
arı
sı
z oldu. Kieli'nin yenilip esir düş
mesiyle Doğu Göktürk Devleti sona erdi (630). Batı
Göktürkleri de bağı
msı
zlı
kları
nıaynıyı
l kaybettiler. Siyasî birliğin dağ
ı
lmasıile, Orta
Asya'da küçük devletçikler ve mahallî hükümetler meydana çı
ktı
.
Hindistan: Hint tarihinin altı
n çağısayı
lan Gupta İ
mparatorluğu, 535
yı
lı
nda yı
kı
lmı
ş
tı
. Siyasî birliğin dağı
lmasıile, Hindistan'da çok sayı
da küçük devlet
ortaya çı
ktı
. Bunlar arası
nda Taneş
vara Racalı
ğıile güneyde Pâllavalar, İ
slâmiyetin doğuş
yı
lları
nda en önemli devletler durumundaydı
.
Çin: Eski ve köklü bir medeniyetin beş
iği olan Çin'de Sui hanedanı
, birliği sağlamı
ş
tı
(589). Bundan sonra Göktürklerle devamlıbir mücadeleye giriş
ilmişve yayı
lma siyaseti
takip edilmiş
ti. Ancak, Kore'de uğranı
lan baş
arı
sı
zlı
k genel ayaklanmaya yol açtıve Tang
sülâlesi (618-907) iş
baş
ı
na geçti. Sülâlenin kurucusu Tay-Çung, Çin tarihinin en büyük
hükümdarları
ndan biri sayı
lmaktadı
r.
Japonya: Japonya'da tarih dönemine 6. yüzyı
lı
n ortası
nda girilmiş
ti. Yamato'da kurulan
ilk krallı
k (538) zamanı
nda Çin'le ve Kore'yle iliş
kiler arttı
. Koreli keş
iş
lerin temsil ettiği
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Budacı
lı
k ile yerli Şinto dini taraftarlarıarası
ndaki anlaş
mazlı
k iç savaş
a yol açtı
. 622'den
sonra 17 maddelik bir kanun yapı
larak hukuk düzenine adı
m atı
ldı
.
b) Din ve İ
nanı
ş
İ
slâmiyetin doğuş
u sı
rası
nda Asya'da çeş
itli dinler ve inanı
ş
lar hüküm sürüyordu. Bizans
İ
mparatorlu ğu Hristiyan bir devletti. Devlet, çok kere kiliseyi siyasetine vası
ta olarak
kullanmak istemiş
ti. Buna rağmen, kilise, Bizans'ta önde gelen bir rol oynamaktayd ı
. Konsil
kararlarıotomatik olarak devlet kararıhâlini alı
yordu. Hristiyanlı
k Suriye'ye ve Kafkaslara
kadar yayı
lmı
ş
tı
.
İ
ran'da Zerdüş
t dini hâkimdi. Bu din, iyilikle kötülüğün mücadelesini esas alı
yordu.
Ateş
, Zerdüş
t dininde önemli bir yer tutuyordu.
Türkler arası
nda Gök-TanrıDini geçerliydi.
Hindistan'ı
n öz dini Brahmancı
lı
ktı
. Bu dinin sahipleri zamanla sosyal, siyasî ve dinî
imtiyazlar elde etmiş
lerdi. M.Ö. 3. yüzyı
ldan baş
layarak ülkede yayı
lan Budacı
lı
k, özellikle
5. yüzyı
lda Guptalar döneminde güçlenmiş
ti.
Çin'de Konfüçyüsçülük uzun yüzyı
llar boyunca etkisini sürdürmüş
tü. Bu inanı
ş
, din
olmaktan ziyade, ahlâk ve siyaset sistemidir. Konfüçyüs'e göre bilgelik, araş
tı
rma, düş
ünme
ve çaba ile elde edilebilir. Konfüçyüsçü erdemlerin baş
lı
calarıyardı
mseverlik, ş
efkat ve
hakseverliktir. İ
nsan, ancak bu erdemler sayesinde olgunluğa ulaş
abilir. Konfüçyüs'le aynı
dönemde yaş
amı
şolan Lao-Çe'nin öğretileri de Taoculuk adıile yaygı
nlaş
mı
ş
tı
. Bu öğretiye
göre ne ölüm, ne de hayat vardı
. Her ş
ey birbirini takip ederek meydana çı
kardı
: Gece ile
gündüz gibi. Önemli olan; insanları
n, tabiatı
n ve hayatı
n sı
rları
nıöğrenerek ölümsüzlüğe
ulaş
maları
ydı
. Tabiatta veya zihinlerde bulunan bütün karş
ı
tlı
klar birdi. Karş
ı
tlı
kları
n uyum
hâline girdikleri ilk ve temel gerçekliğe Tao denilmekteydi. Taoculuk 7. yüzyı
lda en parlak
dönemini yaş
ı
yordu. Bu arada Budacı
lı
k da Taoculuğa rakip olarak önemli hâle gelmiş
ti.
Japonya'da ise yerli din olan Şintoculuk yaygı
ndı
. Bu dinde Ay, Güneşgibi varlı
klar,
fı
rtı
na gibi tabiat olaylarıtanrı
lar hâlinde tasvir ediliyordu. Ölmüşataları
n ruhları
na da
tapı
lı
yordu. Buda dini de 6. yüzyı
ldan itibaren Kore ve Çin yoluyla gelip yerleş
meye baş
lamı
ş
tı
.

2. Avrupa
a) Siyasî Durum
4. yüzyı
lı
n sonu ile 5. yüzyı
lı
n baş
ı
nda meydana gelen Kavimler Göçü, Avrupa'nı
n etnik
çehresini tamamen değiş
tirmiş
ti. "Barbar" adıile anı
lan çeş
itli kavimler, Avrupa'da
kendilerine yeni topraklar arayı
p bulmuş
lardı
.İ
spanya'da Vizigot ve Süev krallı
kları
, Fransa'da Frank Krallı
ğı
, İ
talya'nı
n büyük bölümünde Lombardlar ve Ostrogotlar, daha kuzeyde
Germenler ve Saksonlar yer alı
yordu. Doğu Avrupa düzlüklerine ise İ
slâvlar yayı
lmı
ş
lardı
.
Bu ortamda BatıRoma İ
mparatorluğu tarihe karı
ş
mı
ş
tı(476). Onun için bir kı
sı
m
toprakları
na Doğu Roma (Bizans) hâkim olmuş
, fakat zamanla gerilemek zorunda kalmı
ş
tı
.
Avrupa'da merkezî büyük devletler görülmüyordu. Daha çok, çeş
itli kavimlerin karı
ş
ı
mı
yla
oluş
an bir küçük devletler topluluğu ortaya çı
kmı
ş
tı
.
Avrupa, uğradı
ğıistilâlar sebebiyle karmakarı
ş
ı
k olmuşve sosyal bünye değiş
im
göstermiş
ti. Farklıseviyelerde-ki Germen ve Roma topluluklarıkarş
ıkarş
ı
ya gelmiş
ler ve
kaynaş
maya baş
lamı
ş
lardı
. Roma İ
mparatorlu ğu dağı
ldı
ktan sonra, onun yerine kurulan
krallı
klar da kendi araları
nda anlaş
amı
yorlardı
. Büyük saldı
rı
lar karş
ı
sı
nda hükümdarlar,
ülkelerini ve halkları
nıgereğ
i gibi koruyamadı
lar. Geniştoprak sahipleri kendi kendilerini
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savunmak zorunda kaldı
lar. Otorite tek elden çı
karak ayrıayrıkiş
ilerin eline geçti. Uzaktaki
hükümdardan yardı
m göremeyen büyük toprak sahipleri, düş
mana karş
ıen iyi mücadele
eden güçlü ve cesur savaş
çı
ları
n çevresinde toplandı
lar. Bu kümeleş
me, zamanla daha sı
kı
bağlı
lı
klarıdoğurdu. Bir süre sonra derebeylik babadan oğula geçmeye baş
ladı
.
Toprağıve üzerinde yaş
ayan köylüleri tek bir kimsenin malısayan feodalite rejimi
gücünü gittikçe artı
rdı
.
Derebeyleri, fı
rsat buldukça kralları
n toprakları
na da el koymaya baş
ladı
lar. Böylece,
krallı
k otoritesi daha da zayı
fladı
.
b) Din ve inanı
ş
Roma İ
mparatorluğu'nda Hristiyanlı
k resmen serbest bı
rakı
ldı
ktan sonra (313), papalı
k,
dini yayma faaliyetlerini artı
rmı
ş
tı
. Gönderilen misyonerler "barbar"larıHristiyanlı
ğa
çekmekte baş
arı
lıolmuş
lardı
. Hristiyanlı
k, önceleri ş
ehirlerdeki halk arası
nda yayı
lmı
ş
tı
.
Manastı
r hayatı
nı
n etkisi, Hristiyanlı
ğı
n köylerde yerleş
mesini sağladı
. 7. yüzyı
lda bu eğilim
oldukça kuvvetlenmiş
ti.
BatıRoma'nı
n yı
kı
lması
ndan sonra, kilise ve papalı
k daha da önem kazandı
. Papalı
k
gitgide zengin bir imparatorluk hâline geldi. Ruhanî iş
lerin yanı
sı
ra, dünya iş
leriyle de çok
yakı
ndan ilgilenmeye baş
ladı
. Kilisenin dört yana dağı
lmı
şgenişmalikâneleri papalı
ğa
büyük gelir sağlı
yorlardı
. Yazıdili olarak Lâtince kullanı
lı
yordu. Ancak, okuyup yazanları
n
sayı
sıpek azdı
. Bu, sadece rahiplere mahsus bir imtiyaz halindeydi. Kültürün esas konusu,
Hristiyanlı
ktı
. Baş
langı
çta eski Yunan ve Roma felsefeleriyle Hristiyanlı
ğı
n bağdaş
tı
rı
lması
için yapı
lan çalı
ş
malar etkisini kaybetmiş
ti. Ağı
r bir taassup baskı
sıhâkim olmuş
tu. Böylece,
6. yüzyı
ldan itibaren "Karanlı
k Çağ" denilen bir dönem baş
lamı
ş
tı
. Skolâstik düş
ünceye
doğru hı
zlıbir gidişgörülüyordu.

3. Afrika
Romalı
lar, Afrika'nı
n hemen bütün kuzey bölgelerini iş
gal etmiş
lerdi. Hristiyanlı
ğı
n
Roma'da yayı
lması
na paralel olarak, Kuzey Afrika eyaletlerinde de Hristiyan kiliseleri
kuruldu. 5. yüzyı
l baş
ları
ndaki Vandal istilâsı
, Roma'nı
n ve Hristiyanlı
ğı
n etkisini geniş
ölçüde sarstı
.
Roma'nı
n yı
kı
lması
ndan sonra, Kuzey Afrika (bugünkü Mı
sı
r, Libya ve Tunus
toprakları
), Bizans'ı
n yönetimine girdi.
Afrika'nı
n batı
sı
nda yer alan ve Kı
zı
ldeniz'de genişbir kı
yı
sıbulunan Habeş
istan'da
Aksum Krallı
ğıhüküm sürüyordu. Hristiyanlı
k, bu ülkede 4. yüzyı
ldan itibaren yayı
lmaya
baş
lamı
şve gittikçe kuvvetlenmiş
ti. Bununla beraber, puta tapı
cı
lı
k daha uzun yüzyı
llar
devam edecekti.
6. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sıile 7. yüzyı
lı
n baş
ları
nda Aksum Krallı
ğıçökmeye baş
lamı
ş
tı
.
Bu sı
rada Habeş
ler, Yemen'deki Hristiyan topluluğunu baskı
dan kurtarmak amacı
yla bu
ülkeyi iş
gal ettiler. Ancak, Sâsânîler, 6. yüzyı
lı
n sonunda onlarıburadan çı
kardı
lar.
Afrika'nı
n Hristiyan olmayan kesimlerinde yaş
ayan yerli halk ise, eski dinleri olan puta
tapı
cı
lı
ğımuhafaza ediyorlardı
.

B. İ
SLÂMİ
YETİ
N DOĞUŞ
U VE YAYILIŞI
1. İ
slâmiyetten Önce Arap Yarı
madası
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Arap Yarı
madası
'nı
n yaş
anmaya elveriş
li topraklarıbatıbölgesindeydi. Bu topraklar ı
n
güneyine Yemen, kuzeyine Hicaz adıveriliyordu. Bu yarı
madada yaş
ayan Samî ası
llı
kavimler, İ
slâmiyetten önce çeş
itli devletler kurmuş
lardı
.
a) Siyasî Durum
Güney Arabistan'da Kurulan Devletler
Güney Arabistan'da kurulan devletler arası
nda Main, Saba ve Himyerî devletleri önem
taş
ı
r. Main Devleti M.Ö. 14. yüzyı
ldan M.Ö. 4. yüzyı
la kadar yaş
amı
ş
tı
r. Daha çok ticaret
devleti niteliğindeydi. M.Ö. 750-M.Ö. 115 yı
llarıarası
nda Yemen'de hüküm süren Saba
Devleti ticarette olduğu kadar teknikte de ilerlemiş
ti. Himyerîler ise askerî bakı
mdan güçlüydüler. Saba Devletini ortadan kaldı
rdı
klarıgibi, Sâsânîlerle ve Habeş
lerle mücadele ettiler.
525 yı
lı
nda Habeşistilâsı
na uğrayarak yı
kı
ldı
lar.
Ku z e y A r a b i s t a n ' d a Kurulan Devletler
Kuzey Arabistan'daki Nabatlı
lar, Tedmürlüler, Gassanîler ve Lahmîler, M.Ö. 4.
yüzyı
lla M.S. 7. yüzyı
l arası
nda hüküm sürmüş
lerdir. Hicaz'ı
n kuzeyinden Akdeniz
kı
yı
ları
na kadar uzanan Nabatlı
lar Devleti'ne Roma son verdi. 2. ve 3. yüzyı
llarda en parlak
çağı
nıyaş
amı
şolan Tedmürlüler, Sâsânîleri yendiler. Ancak, Roma karş
ı
sı
nda baş
arı
sı
z
oldular. Roma, bu devleti 272'de ortadan kaldı
rdı
.
Yemenli Gassanîler Suriye'de bir devlet kurdular ve zamanla Hristiyanlaş
tı
lar. Bizans
tarafı
nıtuttular. Bu devlet Sâsânîler tarafı
ndan ortadan kaldı
rı
ldı(613). Kúfe ve Hîre'de
hüküm süren Lahmîler ise İ
ran tarafı
nıtuttular. Zamanla bir İ
ran ili hâline geldiler (613).
Hicaz Bölgesi
Hicaz'ı
n en önemli ş
ehirleri Mekke, Medine ve Taiftir. Zengin bir ticaret merkezi olan
Mekke, Kabe'nin bulunduğu ş
ehirdir. İ
slâmiyetten önce, Arabistan'da tapı
nı
lan bütün putlar
Kabe'de bulunuyordu. Bu bakı
mdan, Kabe ve Mekke, bütün kabilelerce kutsal yerler olarak
kabul ediliyordu. Bütün kabileler, yı
lı
n dört ayıiçin Mekke'de ilân edilen barı
şdönemine
uyarlar, ş
ehir civarı
nda kurulan panayı
rlara katı
lı
rlardı
.
Mekke'nin kuzeyindeki Medine, tarı
m ve hayvancı
lı
kla geçiniyor, Baharat Yolu
üzerinde bulunuyordu. Taif ş
ehri gülleriyle ünlü olup Mekke'nin yazlı
ğıdurumundayd ı
.
Mekke'de Kureyşkabilesi yaş
ı
yordu. Kureyş
liler, Haş
imîler ve Emevîler olmak üzere
iki kola ayrı
lmı
ş
tı
. Medine'de ise iki Arap, iki de Yahudi kabilesi bulunuyordu.
Devlet Yönetimi
Arabistan'da geçerli olan, kabile hayatı
ydı
. Kabilenin baş
ı
nda bulunanlara ş
eyh, emir,
melik denilirdi. Şeyhlik genellikle babadan oğula geçmez, seçimle gerçekleş
irdi. Ayrı
ca bir
de danı
ş
ma meclisi bulunuyordu.
Şeyhler, toplantı
larda konuş
malarıyönetirler, savaş ve barı
şkararları
nıverirler,
konuklarıağı
rlarlardı
.
Güney ve Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerde mutlakı
yet hâkimdi. Taht, babadan
oğ
ula geçerdi. Kadı
nları
n da tahta geçme haklarıvardı
. Saba Devleti'nde önceleri rahiphükümdarlar görülmüş
tü.
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Mekke'de ise bir nevi cumhuriyet vardı
. Şehirle ilgili kararlar, kı
rk yaş
ı
nıaş
mı
ş
erkeklerin toplantı
ları
nda alı
nı
rdı
. Şehirle ve Kabe ile ilgili görevleri, 5. yüzyı
ldan sonra
Kureyşkabilesi üstlenmiş
tir.
b) Din ve İ
nanı
ş
Eski Arapları
n dini, bütün eş
yanı
n içinde ruh bulunduğu tarzı
nda bir inanı
ş
a
dayanı
yordu. Ay'a tapma oldukça yaygı
ndı
. Halk çeş
itli inançlarda olmakla beraber, puta
tapı
cı
lı
k yaygı
ndı
. Lât, Menât, Uzza ve Hübel en tanı
nmı
şputlardı
. Put, dilekleri yerine
getirdiği sürece saygıgörürdü. Aksi olursa hakarete uğrardı
. Hatta kı
tlı
ğa uğradı
klarısı
rada,
bir kabile, süt, hurma ve undan yapı
lmı
şputları
nıyemiş
ti.
Puta tapan Araplar, Kabe'yi kutsal sayarak ziyaret ediyorlard ı
. Kalabalı
k Arap
kütlelerinin bu ziyaretleri Mekke'ye ticarî bir canlı
lı
k kazandı
rı
yordu.
Arapları
n bir kı
smıHristiyan olmuş
tu. Ayrı
ca, Arabistan'da yaş
ayan Yahudiler de vardı
.
Küçük bir grup ise puta tapı
cı
lı
ğıkabul etmiyor, kutsal kitapları
n bildirdiği bir peygamberin
gelmesini bekliyorlard ı
. Bunlara Hanif deniliyordu.
c) Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
Sosyal Hayat: Çölde yaş
ayan Araplara Bedevî denilirdi. Bunlar, halkı
n büyük
çoğunluğunu meydana getirirlerdi. Şehirde yaş
ayanlara ise Medenî adıverilirdi. Güney
Arabistan halkıgenellikle ş
ehirliydi.
Araplar dağı
nı
k kabileler hâlinde yaş
ı
yorlardı
. Kabile hayatı
nıkan bağı
, kan davasıve
konukseverlik gibi ilkeler yönlendiriyordu.
Bedeviler birbirlerine karş
ısavaş
ı
rlar, akı
nlar yaparlar, mal, hayvan, insan kaçı
rı
rlardı
.
Baş
lı
ca gı
dalarısüttü.
Aile: Bir erkek, dilediği kadar kadı
nla evlenebilirdi. Çok sayı
da erkek çocuk sahibi
olmak ideal sayı
lı
rdı
. Kı
z çocukları
na önem verilmezdi. Hatta, bazıdönemlerde kı
z
çocukları
nı
n diri diri gömüldüğü dahi görülmüş
tü. Kadı
nı
n boş
anma ve miras hakkıyoktu.
İ
ktisadî Hayat: Bedevilerin en önemli geçim kaynağıhayvancı
lı
ktı
. Deve, koyun, keçi
gibi hayvanları
n ürünleri satı
lı
rdı
.
Güney Arabistan'da yaş
ayan topluluklar Hindistan'la Kı
zı
ldeniz arası
ndaki ticareti
ellerinde bulunduruyorlard ı
. Doğudan getirilen mallar, Mı
sı
r, Suriye ve Filistin'e götürülerek
satı
lı
yordu. Baş
lı
ca tarı
m ürünleri hurma ve hububattı
. Yemen, bağlarıve meyve ağaçlarıile
ünlüydü.
ç) Dil ve Edebiyat
Dil: Arabistan'da Nabatî yazı
sıkullanı
yordu. Bu yazı
nı
n sadeleş
ip değiş
mesiyle Arap
yazı
sı(4-5. yüzyı
llar) ortaya çı
kmı
şve ticarî iliş
kiler yoluyla yaygı
nlaş
mı
ş
tı
.
Araplar açı
k ve güzel söz söylemeyi eskiden beri seviyorlardı
. Olgun insan olmanı
n üç
ş
artıgüzel söz söylemek, okçuluk ve at binme olarak gösteriliyordu.
Edebiyat: İ
slâmiyetten önceki Arap edebiyatı
nı
n en önemli eserleri ş
iirlerdi. Araplar,
vezinli ve kafiyeli söz söylemekte ustaydı
lar. Şairler, hem kamuoyu oluş
turan, hem de onun
sözcüsü olan kimselerdi. Aynızamanda topluluğun kâhini, yol göstericisi, hatibi, tarihçisi ve
bilginiydiler.
Mekke'de her yı
l Ukaz panayı
rıaçı
lı
r ve burada ş
iir yarı
ş
malarıyapı
lı
rdı
. Mükâfat
kazanan ş
iirler, altı
n levhalara yazı
larak Kabe'nin duvarları
na ası
lı
rdı
. Eski kasideler arası
nda
Yedi Askıadı
yla anı
lan yedi ş
iir ün kazanmı
ş
tı
. İ
mrü'1-Kays, Yedi Askış
airlerinin ilki
olarak bilinmektedir.
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2. Hz. Muhammed, Dört Halife, Emevîler ve Abbasîler Dönemlerinde
İ
slâmiyetin yayı
lı
ş
ı
a) Hz. Muhammed ve İ
slâmiyetin Doğuş
u
Hz. Muhammed 570'te Mekke'de doğdu. Kureyşkabilesinin Haş
imî kulundandı
r. Hz.
Muhammed dünyaya gelmeden önce babasıve 6 yaş
ı
ndayken de annesi öldü. Öksüz kalan
çocuğu önce dedesi Abdülmuttalib, onun da ölümü üzerine amcasıEbû Talib büyüttüler.
Hz. Muhammed, ticaretle uğraş
an amcası
nı
n yanı
nda yetiş
ti. Ebû Talib'in kervanlarıile
kuzeye yolculuk yaptı
. Bu arada, Kureyşve Hevâzin kabileleri arası
nda yapı
lan Ficar
Muharebesi'nde bulundu.
Hz. Muhammed'in, daha küçükken diğer Mekkelilere benzemeyen taraflarıvardı
.
Putlara tapmadı
ğıgibi, hiç kimseyi incitmez ve doğruluktan ayrı
lmazdı
. Yalan söylediği
görülmemiş
ti. Bu vası
fları
ndan ötürü ona Muhammedü'1-Emin denilirdi.
Hz. Muhammed, genç yaş
ı
nda dul kalmı
şHatice ismindeki zengin bir kadı
nı
n
kervanları
nıidare etmeye baş
ladı
. Bu beraberlik sı
rası
nda birbirlerini yakı
ndan tanı
yan Hz.
Muhammed ile Hatice evlendiler.
Hz. Muhammed, yaş
ıilerledikçe derin düş
ünceye dalmayı
, ticaret hayatı
na tercih
etmeğe baş
ladı
. Her yı
l ramazan ayı
nda Nur Dağı
'ndaki Hira Mağarası
'na çekiliyordu.
Kı
rk yaş
ı
na bastı
ğıyı
l, ramazanı
n 27. gecesi, yine Hira Mağarası
'nda iken nurdan bir
varlı
k (Cebrail) kendisine seslendi. Vahyin baş
langı
cıbu olaydı
r.
Hz. Muhammed'in anlattı
ğı
na göre, Cebrail onu üç kere kuvvetle sı
kmı
şve okuması
nı
söylemiş
ti. Hz. Muhammmed okuma bilmediğini söyleyince, Cebrail demişki: "Rabbinin
adıile oku... O, insanıbir kan pı
htı
sı
ndan yarattı
. Oku... Senin Rabbin nihayetsiz
kerem sahibidir... insana bilmediği ş
eyleri öğretti..." (El Alâk suresi).
Üç yı
llı
k bir aradan sonra Hz. Muhammed'e vahy gelmeye devam etti. Bu arada karı
sı
Hatice, Amcası
nı
n oğlu Ali, eski kölesi ve evlâtlı
ğıZeyd Ebû-bekir (ki, bunlara ilk
Müslümanlar denilir) onun peygamberliğinden ş
üphe etmemiş
lerdi. İ
nen ayetlerden birinde,
yakı
nları
nıİ
slâmiyete davet etmesi bildiriliyordu. Bu vazifeye baş
ladı
ğızaman, baş
ta amcası
Ebû Leheb olmak üzere, en yakı
n akrabalarıbile ilgi göstermiyorlar, Mekkeliler de onu
fazla ciddîye almı
yorlardı
. Bütün insanlar ıhak dinine davet için yaptı
ğıkonuş
malar, Hz.
Muhammed'e karş
ıtepkiyi geniş
letiyordu. Sadece birkaç kiş
i Müslümanlı
ğıkabul etti ki,
araları
nda 3. halife Hz. Osman da vardı
.
b) İ
slâmiyete Karş
ıDirenmeler
Putperest Mekkeliler, Müslüman olanlara eziyetlerde bulunuyorlardı
. Hele kölelere
iş
kence yapı
yorlardı
. Bu hareketler Müslümanlı
ğ
ı
n hı
zla yayı
lması
nıönlüyordu. Fakat
İ
slâmiyeti kabul edenler de, bütün baskı
lara rağmen, inançları
ndan dönmüyorlardı
. Bu
baskı
lar karş
ı
sı
nda Hz. Muhammed, Müslümanlardan bazı
ları
nı
n Habeş
istan'a göç etmesine
izin verdi.
Ebû Talib Müslüman olmamı
ş
tı
, ama yeğenini koruyordu. Kureyş
liler ona haber
göndererek Hz. Muhammed'i himayeden vazgeçmesini istediler.Fakat Ebû Talib bu teklifi
reddetti. Hz. Muhammed'in diğer amcasıHamza, yeğenine kötü davranı
ldı
ğı
nıiş
itince
İ
slâmiyeti kabul ederek Hz. Muhammed tarafı
na geçti. Onun katı
lmasıile Müslümanlar
büyük bir kuvvet kazanmı
şoldular. Sonra, Benî Adî kabilesinin reisi olan Ömer bin Hattab
(ikinci halife) İ
slâmiyeti kabul etti.
Müslümanları
n Kabe'ye giderek cemaat hâlinde namaz kı
lmalarıve günden güne
güçlenmeleri, Mekkelileri, daha sert tedbirler almağa zorladı
. Hz. Muhammed'e, ailesine ve
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Müslümanlara sosyal bir boykot uygulanma ya baş
landı
. Onlarla alı
şverişyasaklandı
;
konuş
mak, birlikte oturmak, kı
z alı
p-vermek önlendi. Müslümanlar sı
kı
ntı
ya düş
tüler, fakat
direndiler.
Mekkeliler, aldı
klarıkararıbir kâğı
da yazarak Kabe'ye asmı
ş
lardı
. Uzun süren boykotu
aş
ı
rıbulan bazıMekkeliler buna son verilmesini istediler. Boykot kaldı
rı
ldı
.
c) Hicret (Peygamberin Göçü)
AmcasıEbû Talib'in ölümü üzerine Haş
imî ailesinin baş
ı
na, İ
slâmiyetin en ş
iddetli
aleyhtarıolan Ebû Leheb geçti. Peygambere ve Müslümanlara karş
ıgiriş
ilen baskı
hareketleri daha da ağı
rlaş
tı
. Hz. Muhammed, bu baskı
lardan bunalan Müslümanları
n,
Habeş
istan'a göç etmelerine izin verdi. Habeş
istan, Hristiyan bir ülkeydi. Oraya giden
Müslümanlar, İ
slâm dinini yaymaya çalı
ş
tı
lar. Bu arada Taif ş
ehrine giden Hz. Muhammed,
orada iyi karş
ı
lanmadı
, tekrar Mekke'ye döndü.
Fakat, 620'den sonra, İ
slâmiyet Medineliler arası
nda hı
zlıbir ş
ekilde yayı
lmaya
baş
lamı
ş
tı
. Mekke'deki ağı
r durum karş
ı
sı
nda Medineliler, ş
ehirlerine gelirse kendisini
koruyacaklar ı
nıHz. Muhammed'e bildirdiler. Bunun üzerine, Müslümanları
n Medine'ye
hicretlerine izin verildi. Mekke'yi en son olarak Hz. Muhammed ve Hz. Ebûbekir terk ettiler
(622).
Medine'ye göçen Müslümanlar (muhacirler), orada sevinçle karş
ı
landı
. İ
lk cuma
namazıMedine'de kı
lı
nmı
ş
, ilk hutbe de burada okunmuş
tur.
Hicret, İ
slâm tarihinde önemli sonuçlar veren bir olay sayı
lmaktadı
r. Çünkü, hicretle
birlikte Medine'de İ
slâm Devleti kurulmuş
, Hz. Muhammed bu devletin baş
kanıolmuş
tur.
Böylece, Hz. Muhammed'in devlet kuruculu ğu ve devlet adamlı
ğ
ınitelikleri belirli hâle
gelmiş
tir. Müslümanlar, ilk defa, baskı
lardan uzak bir İ
slâm cemaati meydana getirmiş
lerdir.
Hz. Muhammed'in Medine'ye geliş
inden sonra İ
slâmiyetin yayı
lı
ş
ıdaha hı
zlanmı
ş
tı
r. İ
slâmi
takvim (hicrî takvim) baş
langı
cıolarak da "hicret tarihi" (622) kabul edilmiş
tir.
ç) Hz. Muhammed'in Seferleri ve Son Zamanları
• Bedir Savaş
ı(624)
Mekkeliler, Medine'de gittikçe kuvvetlenen Müslümanlardan kuş
kulanı
yorlardı
. Ancak,
o tarihe kadar sava ş
a izin verilmediği için Müslümanlar savunma hâlindeyiler. Medine'de
inen Bakara suresinde, Müslümanları
n da savaş
maları
na izin verildi.
Medineli Müslümanlar, Emevî ailesinden Ebû Süfyan idaresinde kuzeyden gelen bir
kervanı
n, sahil yolunu takip ederek, Medine yakı
nları
ndan Mekke'ye geçeceğini haber
almı
ş
lardı
. Kervanı
n önünü kesmek için batıyönündeki Bedir mevkiine doğru yola çı
ktı
lar.
300 kadar Müslümandan meydana gelen kuvvete Hz. Muhammed kumanda ediyordu.
Ebû Süfyan, Müslümanları
n plânı
nı haber alı
nca Mekke'ye haber göndererek
Kureyş
lilerden yardı
m istedi. Bunun üzerine, Kureyş
liler, Medineli Müslümanları
n üç katı
kalabalı
k bir kuvveti yola çı
kardı
lar. Bu kuvvetin baş
ı
nda, İ
slâmiyetin ve Hz. Muhammed'in
ünlü düş
manıEbû Cehil bulunuyordu.
Üstün kuvvetlerin geldiğini haber alması
na rağmen, Hz. Muhammed savaş
ıkabul etti.
İ
ki taraf arası
nda Bedir'de yapı
lan muharebede Müslümanlar büyük bir kahramanlı
kla
çarpı
ş
tı
lar. Aynıaile mensuplarıkarş
ısaflarda bulunuyorlardı
. Müslümanlar bu zor durumda
ümitlerini ve cesaretleri ni kaybetmediler. Bu suretle, kesin bir zafer kazandı
lar. Mekkeliler,
araları
nda Ebû Cehil de olmak üzere, 70 ölü verdiler. Pek çoğu da esir oldu. Müslümanlardan
14'ü ş
ehit düş
müş
tü.
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Bu ilk zafer Müslümanlar arası
nda büyük sevinç yarattı
. Müslümanları
n kendilerine
güvenleri arttı
. Medine'deki İ
slâm kütlesi, siyasî ve dinî bakı
mlardan daha güvenli bir ortama
kavuş
tu. Henüz Müslüman olmamı
ş Medineliler İ
slâmiyeti kabul ettiler. Mekke'nin
Arabistan'daki itibarısarsı
ldı
. Hz. Muhammed, Bedir Savaş
ı
'nda alman esirlerin hoş
tutulması
nıbuyurdu. Elde edilen ganimetin paylaş
tı
rı
lması
nda uygulanacak yöntemler belirlendi. Böylece, İ
slâm savaşhukukunun ilk temelleri atı
lmı
şoluyordu.
• Uhud Savaş
ı(625)
Bedir Savaş
ı
'ndan sonra Hz. Muhammed bazıbedevî kabileleri ile anlaş
malar yaptı
.
Medine'deki Yahudi Kaynuka kabilesinin Müslümanlarla arasıaçı
ldı
ğıiçin, Peygamber,
onlarış
ehri terk etmeğe mecbur etti. Medine'deki diğer Yahudi kabileleri, alttan alta
Mekkelileri kı
ş
kı
rtmaktan geri kalmı
yorlardı
.
Bu arada Müslümanlar, Mekkeliler'e ait bir kervanıyakalayarak yüz bin dirhem gümüş
ele geçirmiş
lerdi. Bu sebepler arka arkaya gelince, Bedir Savaş
ı
'ndan 13 ay sonra, Mekkeliler
Ebu Süfyan'ı
n kumandası
nda Medine üzerine yürüdüler.
Hz. Muhammed 700 kiş
ilik kuvvetiyle Medine'den Uhud Dağı
'na doğru yürüyerek
muharebe vaziyeti aldı
. Düş
manı
n arkadan saldı
rması
nıönlemek için 50 okçuyu geride
görevlendirdi. Onlara, ne olursa olsun yerlerini terketmemeleri emrini verdi. Arazinin
uygunluğu ve savaş
ı
n iyi idare edilmesi üzerine, çatı
ş
manı
n baş
ı
nda Mekkeliler bozulma
belirtileri gösterdiler. Zafere ulaş
tı
kları
nısanan Müslümanlar, Mekkelileri kovalarken savaş
meydanı
ndan uzaklaş
tı
lar. Daha sonra, ganimet toplamaya baş
ladı
lar. Bu durumu gören
Müslüman okçuları
n çoğ
u, aldı
klarıemri unutup, ganimet toplamak için yerlerinden
ayrı
ldı
lar. Bundan yararlanan Mekkeli Halid bin Velid, Hz. Muhammed'i iki ateşarası
nda
bı
raktı
. AmcasıHamza da dahil olmak üzere 70 ş
ehit verilmesine rağmen, Hz. Muhammed,
soğukkanlı
lı
ğı
nıkaybetmedi. Mekkeliler ileri harekâta devam etmeyip geri döndüler.
Müslümanlar, savaş
ı
n ertesi günü Kureyş
lileri takip ettiler. Ancak, onlar dönüp savaş
maya
cesaret edemediler.
Uhud Savaş
ı
, Mekkelilerin Müslümanlar ı tek baş
ları
na yok edemeyeceklerini
göstermiş
ti. Mekkeliler, Hz. Muhammed'in etkisini önleyemedikleri gibi, Müslümanları
n,
kendilerine denk bir kuvvet olduğunu da anlamı
ş
lardı
.
• Hendek Savaş
ı(627)
Medine'deki Yahudiler, Müslümanları
n uğradı
ğıkayı
plardan sevinç duymuş
lardı
.
Bedevî kabileleri de, Müslümanlara cephe almağa baş
lamı
ş
lardı
. Hz. Muhammed'e bir
suikast düzenleyen Yahudi Nadir kabilesi mensuplarıMedine'den çı
karı
ldı
lar.
Hayber'e sürülen bu Yahudilerin öncülüğünde Arap kabileleri arası
nda anlaş
malar
yapı
ldı
. Medine üç taraftan tehdit altı
na girdi.
Mekke'de yaş
ayan Yahudilerle, müttefikleri bedevî Araplardan meydana gelen 10 bin
kiş
ilik ordu Medine üzerine yürüdü. Hz. Muhammed, İ
ranlıbir Müslüman olan Selman-ı
Farisî'nin tavsiyesi üzerine, Medine'nin etrafı
na derin ve genişhendekler kazdı
rdı
.
Düş
man kuvvetleri hendekleri aş
amadı
lar. Bu arada, Medine içindeki Beni Kurayza
Yahudileri düş
manla işbirliği hâlinde idiler. Buna rağ
men, ş
ehri kuş
atanlar ilk defa
gördükleri böyle bir savunma karş
ı
sı
nda baş
arı
ya ulaş
amayacaklar ı
nıanlayarak geri
çekildiler.
Hz. Muhammed, en güç zamanları
nda ihanet eden ve Müslümanlara karş
ıdirenen
Medine Yahudilerini birkaç gün içinde teslim olmaya mecbur etti.
• Hudeybiye Barı
ş
ı(628)
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Hendek Savaş
ı
'ndan sonra, Mekke'ye giden ticaret yolları
nı
n Müslüman kabileler
tarafı
ndan kesilmesi üzerine Mekke'de sı
kı
ntıbaşgösterdi. Açlı
k baş
ladı
. Mekkeliler serbest
geçişizni için Hz. Muhammed'e baş
vurdular. Peygamber buna izin verdi ve hac ziyareti için
Mekke'ye geleceğini bildirdi. Barı
ş
tan ayrı
lmadı
kları
nıgöstermek üzere, Müslümanlar
silâhsı
z olarak yola çı
ktı
lar. Fakat Mekke'deki savaştaraftarları
, Müslümanları
n geçiş
ini
önlediler.
Hz. Muhammed'in elçi olarak Mekke'ye gönderdiği Hz. Osman burada tutuklandı
.
Peygamber, Müslümanlarıtoplayarak onlara savaşyemini ettirdi.
Durumun ciddileş
tiğini gören Mekkeliler telâş
lanarak derhal elçi gönderdiler; Osman'ı
n
sağ olduğunu bildirerek barı
ş anlaş
ması yapmak istediler. Böylece Müslümanlarla
Mekkeliler arası
nda Hudeybiye Barı
ş
ıdenilen bir antlaş
ma yapı
ldı
.
Bu antlaş
maya göre:
1. Müslümanlar o yı
l Kabe'yi ziyaret etmekten vaz geçecekler, fakat ertesi sene gelip üç
gün süre ile hac yapabileceklerdi.
2. Reş
id olmadan Müslümanlı
ğıkabul eden Kureyş
liler Medine'ye alı
nmayacak ve
Medine'den Mekke'ye sı
ğı
nanlar Medine'ye geri verilmeyecekti.
3. On yı
l süre ile iki taraf birbirleriyle savaş
mayacaklardı
.
4. Arap kabilelerinden isteyenler Mekke'nin, isteyenler Hz. Muhammed'in himayesine
girebileceklerdi.
Fakat
iki
taraf
da,
himayeleri
altı
nda
ki kabilelere asker yardı
mıyapmayacaktı
.
Şartları
n Müslümanları
n aleyhinde olduğu yolundaki itirazlar, Hz. Muhammed'in bu
barı
ş
ı
, Allah'ı
n emriyle yaptı
ğı
nıbildirmesi üzerine kesildi. Gerçekten, kı
sa bir süre sonra,
Hudeybiye Barı
ş
ı
'nı
n siyasî bir zafer hâline geldiği görüldü. Antlaş
manı
n 2. maddesine göre
Medine'ye kabul edilmeyen Müslümanlar, Mekke'ye dönemediklerinden Mekke kervanları
nı
vurmağa baş
ladı
lar. Bunun üzerine Mekkeliler, Hz. Muhammed'den bu maddenin
kaldı
rı
lması
nıistediler. Bir müddet sonra da barı
şantlaş
ması
nıbozmak zorunda kaldı
lar.
• Hayber'in Fethi (629)
Mekke'den gelecek saldı
rıtehlikesini önleyen Hz. Muhammed, Hendek Savaş
ı
'nı
n
hazı
rlanması
nda büyük rol oynayan Hayber Yahudileri üzerine bir sefer düzenlendi. On gün
süren kuş
atma sı
rası
nda Hz. Ali büyük kahramanlı
k gösterdi. Hayber kalesi, Müslümanları
n
eline geçti. Aman dileyen Yahudilerin, vergi vermeleri ş
artiyle, Hayber'de kalmaları
na
müsaade edildi.
• Mekke'nin Fethi (630)
Hz. Muhammed, Hudeybiye Antlaş
ması
'na dayanarak, Müslümanlar la birlikte Kabe'yi
ziyarete gitti (629). Etraftaki dağlara çekilen Mekkeliler, üç günlük sürenin bitiminde,
Müslümanlardan ş
ehri terk etmelerini istediler. Hz. Muhammed ise, bütün Mekkelilerin de
hazı
r bulunacağıbir ziyafet vermek istediğini bildirdi. Teklifi kabul edilmeyince,
beraberindeki Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü.
Hz. Muhammed'in Mekkelilere anlayı
ş
lıdavranması
, içlerinden birçoğunun Müslüman
olması
nısağladı
. Bunlar arası
nda Halid bin Velid, Amr Ibnü'l- As gibi, komutan ve idareci
olarak ilerde İ
slâmiyete büyük hizmetleri dokunacak kimseler de vardı
. Ayrı
ca, Hz.
Muhammed'in İ
slâmiyete davet ettiği Arap kabilelerinden bir kı
smıda Müslüman olmuş
tu.
İ
ran'ı
n Yemen'deki valisi Bâzân da İ
slâmiyeti kabul edenler arası
ndaydı
. Bu suretle
İ
slâmiyetin yayı
lmasıhı
zlandı
.
Mekkelilerin Hudeybiye Antlaş
ması
'nıbozmalarıüzerine, Hz. Muhammed buranı
n
fethine karar verdi. Hazı
rlı
kları
nıgizlilik içinde ilerletti.
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Mekke yakı
nı
nda karargâh kurduğu zaman, İ
slâm ordusu 10 bin kiş
iyi bulmuş
tu. Gece
olunca her askerin bir ateşyakmasıemredildi. Böylece, Müslüman ordusu, olduğundan da
kalabalı
k görünüyordu. Bir kı
smızaten İ
slâmiyeti kabul etmişolan Mekkelilerde direnecek
güç kalmamı
ş
tı
.
Hz. Muhammed, ordusunu dört koldan Mekke üzerine yürüttü. Ciddî bir çatı
ş
ma
olmadan ş
ehir zapt edildi (630). Mekke halkı
, evlerindeki putlarıkendiliklerinden kı
rdı
lar.
Mekkeliler için af ilân olundu. Hz. Muhammed, Kabe'ye giderek buradaki bütün putlarıyok
ettirdi.
• Huneyn Savaş
ıve Taif Seferi
Mekke'nin fethi üzerine, müş
rik (Müslüman olmayan) Arap kabileleri araları
nda
anlaş
arak, Müslümanlara karş
ıyürümeye karar verdiler.
Hz. Muhammed de, 12 bin kiş
ilik bir kuvvetin baş
ı
nda onlara doğru ilerleyerek
Huneyn'e geldi. Burada ş
iddetli bir çarpı
ş
ma oldu. Önce durum Müslümanları
n aleyhinde
geliş
ti. Bozgun, Hz. Muhammed'in soğukkanlı
lı
ğıve Hz. Ömer'le Hz. Ali'nin gösterdiği
kahramanlı
k sayesinde önlendi; düş
man yenilgiye uğratı
ldı(630).
Huneyn galibiyetinden sonra, zengin ve güzel bir ş
ehir olan Taif üzerine sefer
düzenlendi. Kuş
atma 40 gün sürdü, fakat ş
ehir alı
namadı
. Hz. Muhammed Mekke'ye doğru
çekildi. Taifliler, baş
ka zorlamaya gerek kalmadan, bir yı
l sonra Müslümanlı
ğı
kendiliklerinden kabul ettiler.
•İ
slâm Hâkimiyetinin Geniş
lemesi ve Tebük Seferi
630-631 yı
lları
nda, Arabistan'ı
n çeş
itli bölgelerinden, İ
slâmiyeti kabul ettiklerini
bildirmek üzere, Hz. Peygamberin yanı
na heyetler geldi. Böylece Hz. Muhammed'in
baş
kanlı
ğı
nda, silâhlıkuvveti, arazisi ve siyasî anlaş
malarıile yeni bir devlet hâlinde
geliş
mekte olan İ
slâm ülkesinin sı
nı
rlarıda geniş
lemişoluyordu. Buna uygun olarak teş
kilât
yeniden düzenlendi. Aynıyı
l içinde Müslümanlara hac ziyareti farz kı
lı
ndı
.
Bir Müslüman ordusu, Mut'e denilen yerde Gassanîlerle karş
ı
laş
mı
şve yenilmiş
ti (629).
Hz. Muhammed, bu yenilginin öcünü almak istiyordu. Ayrı
ca, Arabistan'da yaş
ayan
kabilelere bir gözdağıverilmesi lâzı
mdı
. Bizans'ı
n himayesinde bulunan Gassanîlerin savaş
hazı
rlı
kları
na baş
ladı
kları
na dair haberler de alı
nmı
ş
tı
. Hz. Muhammed 30 bin kiş
ilik bir
ordunun baş
ı
nda
Gassanîlerin ülkesine doğru ilerledi. Fakat düş
man kuvvetlerine
rastlanmadı
. Sı
nı
rdaki Tebük'e gelen Hz. Muhammed, yakı
n bölgelere birlikler göndererek,
buralarda yaş
ayanları
n Müslümanlı
ğıkabul etmelerini bildirdi.
Bu davetlere olumlu cevaplar alı
ndı
. Birçok bölgedeki kabileler İ
slâmiyeti kabul ettiler.
Birkaç hafta sonra Medine'ye dönülünce Yemen halkı
mı
n da İ
slâmiyeti kabul ettiğini
bildiren bir heyet geldi. Ayrı
ca büyük I Arap kabilelerinden bir kı
smıda Müslüman oldular.
İ
slâmiyet daha genişbölgelere doğru hı
zla yayı
lmakta ve İ
slâm Devleti büyümekte idi.
• Veda Haccıve Hz. Muhammed'in Vefatı
Hz. Peygamber, hicretin 10. yı
lı
nda (632), bir önceki yı
l gidememişolduğu Kabe'yi
ziyaret edeceğini bildirdi.
Hac zamanıbinlerce Müslüman Kabe'ye geldi. Hz. Muhammed'in Arafat'ta yaptı
ğı
konuş
mayı140 bin kiş
ilik büyük bir kitle dinledi. Peygamberin son haccıolduğu için bu
ziyarete Veda Haccı
, yaptı
ğıkonuş
maya da Veda Hutbesi denilmiş
tir
Veda Haccı
'ndan sonra Hz. Muhammed hastalandı
. Kendisinin yerine, erkekler arası
nda
ilk Müslüman olan Hz. Ebûbekir'in namaz kı
ldı
rması
nıemretti. Kendini biraz iyi hissedince
mescide giderek Müslümanlarla helâlleş
ti. Bütün parası
nıyoksullara dağı
ttı
rdı
ktan sonra, 8
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Haziran 632'de Medine'de vefat etti ve ruhunu teslim ettiği odanı
n içine gömüldü. Bu yer,
bugün Ravza-i Mutahhare adlıile anı
lmaktadı
r.
d. Dört Halife Devri
Hz. Muhammed'in ölümünden sonra halifeliğe Hz. Ebûbekir seçildi. Hz. Ebûbekir'den
sonra sı
rası
yla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife seçildiler. Hepsi de Peygamberin
yakı
nı
ydı
lar ve halifeliğe seçimle getiriliyorlardı
. Bunları
n zamanı
na Dört Halife Devri
denilmektedir.
1. Hz. Ebûbekir (632-634)
Hz. Ebûbekir, Hz. Muhammed'in bütün söylediklerine tereddütsüz inandı
ğıiçin Sı
ddı
k
(yalan söylemeyen, sözünde duran) adıile anı
lı
rdı
. Hicret sı
rası
nda, Mekkelilerin takibinden
kurtulmak için, Hz. Peygamberle birlikte mağarada üç gün saklanmı
ş
lardı
. Aynızamanda
Hz. Muhammed'in kayı
n pederiydi.
Hz. Ebûbekir, İ
slâm peygamberinin vefatı
ndan sonra başgösteren karı
ş
ı
klı
klarıönlemek
için, kesin tedbirler aldı
. Bir orduyu Suriye sı
nı
rı
na gönderdi. Zekât vermekten cayan bazı
kabileleri cezalandı
rdı
. Halid bin Velid kumandası
ndaki orduyu da, kendilerini yeni
peygamber olarak ilân eden sahtekârlar ı
n ve onlarıkoruyan kabilelerin üzerine gönderdi.
Düzen böylece sağlandı
ktan sonra, Bahreyn ve Umman'daki ayaklanmalar bastı
rı
ldı
. Yemen
ve Hadramut yeniden devlete bağlandı
. Tecrübeli kumandanları
n emrindeki ordular, Bizans
ve İ
ran içlerine sevk edilerek İ
slâmiyetin yayı
lması
na çalı
ş
ı
ldı
. Halid bin Velid, kat kat üstün
Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı(Ecnâdeyn Savaş
ı
, 634).
Hz. Peygambere vahiy yoluyla gelen Kur'an ayetlerini haf ı
zlar ezberliyor, vahiy
kâtipleri de yazı
ya geçiriyorlardı
. Bu hafı
zları
n bir bölümü yalancıpeygamberlerle yapı
lan
savaş
larda ş
ehit düş
tü. Bunun üzerine, Kur'an'ı
n kitap haline getirilmesi zorunluluğu ortaya
çı
ktı
. Kurulan bir heyet, yazı
lıbütün ayetleri topladıve sı
raya koydu. Böylece meydana
çı
kan kitap (Mushaf), hayatta kalmı
şolan sahabelere okundu. Doğruluğu tasdik edilen kitap
Hz. Ebûbekir'e teslim edildi.
Hz. Ebûbekir 634'te öldü. Hz. Muhammed'in yanı
na gömüldü. Son derece dürüst,
namuslu, merhametli, cömert bir Müslümand ı
.
2. Hz. Ömer (634-644)
Hz. Ebûbekir'in ölümü üzerine halife seçilen Hz. Ömer, doğruluğu, adaleti ve cesareti
ile tanı
nmı
ş
tı
. Müslümanlı
ğıkabul ettikten sonra, bütün savaş
lara katı
lmı
şve büyük
kahramanlı
klar göstermiş
ti.
Hz. Ömer zamanı
nda, İ
slâm ordularıgenişfetihlerde bulunduklarıgibi, malî, askerî,
idarî ve adlî sahalarda da yeni düzenlemelere gidildi.
Bizans'a Karş
ıSavaş ve Suriye'nin Fethi
Ünlü kumandan Halid bin Velid idaresindeki İ
slâm birlikleri, Şam ş
ehrini ele geçirdiler
(635). Halid, yine tanı
nmı
şİ
slâm kumandanıAmr İ
bnü'l As ile birlikte, Bizans İ
mparatoru
Heraklios'un gönderdiği kalabalı
k orduyu bozguna uğrattı(Yermûk Savaş
ı
, 636). Kudüs
kuş
atı
ldı
. Şehir halkı
, halifenin kendisi geldiği takdirde teslim olacağı
nıbildirmiş
ti. Hz.
Ömer, devesi üstünde çölü aş
arak Filistin'e geldi ve Kudüs'e girdi (637).
Suriye'nin geri kalan toprakları
nı
n zaptıda tamamlandı(638).

4İ
slam Tarihi ve Medeniyeti

13

İ
ran'ı
n Fethi
İ
slâm orduları
, İ
ran karş
ı
sı
nda önce baş
arı
sı
z oldular.Fakat sonra Kadı
siye (637) ve
Nihâvend (642) savaş
ları
nda zafer kazandı
lar. İ
ran'ı
n fethi kı
sa bir süre içinde tamamlandı
.
Kuzey Afrika'ya Seferler
İ
slâm orduları
, Mezopotamya'da fetihlere devam ederken, bir yandan da Mı
sı
r'a girerek,
üç ay kadar süren kuş
atmadan sonra İ
skenderiye ş
ehrini zapt ettiler. Bingazi ve
Trablusgarb'ı
n fethi için gönderilen kuvvetler de görevlerini yaptı
lar.
Böylece Hz. Ömer.zamanı
nda İ
slâm Devleti'nin sı
nı
rlarıMâverâünnehir'den Libya'ya
kadar geniş
lemişoldu.
Sivil idarede Islahat
Hz. Ömer, geniş
leyen devletin çeş
itli kurumları
na yenilikler getirdi. İ
lk adlî teş
kilât
(kadı
lı
klar) onun zamanı
nda kuruldu. Sürgün cezasıkonuldu. İ
çki içenlere verilen cezalar
ağı
rlaş
tı
rı
ldı
.
Maliye ile ilgili iş
lemlerin düzenli yürütülmesi için defterler tutuldu. Arş
iv kuruldu.
Hicretin, İ
slâm takviminin baş
langı
cısayı
lmasıHz. Ömer zamanı
nda kararlaş
tı
rı
ldı
. Madenî
para bastı
rı
ldı
. İ
slâm ülkelerinde yaş
ayan gayrimüslimlerin bağlıolacaklarıidarî esaslar
belirlendi ve bunlara vicdan hürriyeti tanı
ndı
. Hz. Ömer, halifeliği zamanı
nda hükümdar gibi
değil, çok sade bir hayat sürdü. Doğruluktan ayrı
lmadı
, adaletiyle meş
hur oldu. Bir sabah
namaz kı
larken İ
ranlıbir köle tarafı
ndan ş
ehit edildi (644).
3. Hz. Osman (644-656)
Hz. Ömer'den sonra halifeliğe, Hz. Muhammed'in damadıolan Hz. Osman seçildi.
Hz. Osman'ı
n halifeliği zamanı
nda da İ
slâm ordular ıçeş
itli yönlerde fetihlerine devam
ettiler. Libya'nı
n geri kalan kı
smıve Tunus ele geçirildi. Kuzey Afrika'daki Berberîlerle
Bizans'ı
n müttefik ordusu yenilgiye uğratı
ldı
.
Suriye valiliğine tayin edilmiş olan Muaviye, Bizanslı
larla savaş
tı
. Anadolu'da
Ankara'ya kadar ilerlendi. Kı
brı
s, Rodos, Malta ve Girit adaları
na seferler yapı
ldı
. Yeni
kurulan İ
slâm donanması
,İ
mparotorun yönetimindeki Bizans donanması
nıyenilgiye uğrattı
.
İ
ran ve Azerbaycan'ı
n fethi tamamlandı
, doğuda Horasan ve Harzem fethedildi.
Hz. Osman, Hz. Ebûbekir döneminde meydana getirilen Kur'an nüshaları
nıçoğalttıve
ülkenin her tarafı
na gönderdi. Kur'an'ıöğretmek için okullar açtı
rı
p öğretmenler tayin etti.
Hz. Osman yumuş
ak huylu bir insandı
. Emevî soyundan geliyordu. Yüksek
memuriyetlere ve devletin kilit mevkilerine geçen Emevî mensupları
nı
n sayı
sıartmı
ş
tı
. Bu
durum, ülkede huzursuzluğa yol açmakta, Hz. Osman aleyhindeki propaganda
ş
iddetlenmekteydi.
Mı
sı
r, Basra ve Kûfe'den yola çı
kan topluluklar Medine üzerine yürüdüler. Hac
dolayı
sı
yla boş
almı
şolan ş
ehre girerek Hz. Osman'ı
n evini kuş
attı
lar. Silâhlıçatı
ş
ma
istemeyen Halife onlarıikna edemedi ve iki saldı
rganı
n hançerleri altı
nda ş
ehit oldu (656).
4. Hz. Ali (656-661)
Hz. Osman'ı
n ş
ehit edilmesinden sonra, halifeliği kabul edecek kimse bulunamadı
.
Devlet baş
sı
z kaldı
. Sürekli ı
srarlar sonunda, Hz. Ali, halifeliği kabul etti.
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Hz. Muhammed'in amcası
nı
n oğlu ve damadıolan Hz. Ali, İ
slâmiyeti kabul eden ilk
dört kiş
iden biri idi. Peygamber zamanı
ndaki bütün savaş
lara katı
lmı
şve büyük kahramanlı
k
göstermiş
ti.
Ümeyye ailesinden gelenler, baş
ta Suriye valisi Muaviye olmak üzere, Hz. Ali'nin
halifeliğini tanı
madı
lar. Hz. Muhammed'in zevcesi Hz. Ayş
e ile Müslümanlardan Talha ve
Zübeyr de onlarıdestekliyordu.
Kûfe Savaş
ı(Cemal Vak'ası
)
Talha, Zübeyr ve Hz. Ayş
e, Medine'den Mekke'ye, oradan da Basra'ya giderek ş
ehri ele
geçirdiler. Hz. Ali de topladı
ğıkuvvetlerle Basra üzerine yürüdü. İ
slâm kanıdökülmemesi
için yapı
lan görüş
meler sonuç vermeyince Basra önünde savaşbaş
ladı
. Hz. Ayş
e bir deveye
binerek savaş
a katı
ldı
. Çarpı
ş
manı
n en ş
iddetli bölümü bu devenin çevresinde geçtiği için
Kúfe Savaş
ı
'na Cemel Vak'ası(Deve Olayı
) da denilir (656).
Küfe Savaş
ı
'nıHz. Ali kazandı
. Talha ve Zübeyr öldürüldü. Hz. Ayş
e ise Mekke'ye
götürüldü.
İ
slâm'da Ayrı
lı
klar ve Hz. Ali'nin Şehit Olması
Hz. Ali'nin halifeliğini tanı
mayan Muaviye'yi, Mı
sı
r fatihi olarak ün kazanan Amr İ
bnü'l
As da destekliyordu. Bunlarla Hz. Ali'nin kuvvetleri Sı
ffîn Ovası
'nda karş
ıkarş
ı
ya geldiler.
Çarpı
ş
malar, 110 gün devam etti. Muaviye taraftarları
, bir hile düş
ündüler ve anlaş
mazlı
ğı
n
Kur'an hükümlerine göre giderilmesini teklif ettiler. İ
ki taraf da birer hakem tayin etti. Bu
hakemler, İ
slâm kanıdökülmemesi için Hz. Ali ve Muaviye'nin halifelikten vazgeçmelerini,
bir baş
kası
nı
n halife seçilmesini kararlaş
tı
rdı
lar. Hz. Ali'nin hakemi, onu halifelikten
çı
kardı
ğı
nıaçı
kladı
. Muaviye'nin hakemi ise, hile yoluna saparak, aksine Muaviye'yi halife
ilân etti.
Çı
kan gürültüler arası
nda halifelik meselesi bir çözüme bağlanamadı
. Hz. Ali'nin
ordusundan ayrı
lan 4.000 kiş
i (Haricîler) Medayin'e çekildiler. Şehri zapt edip yağmaladı
lar.
Hz. Ali, bunları
n üzerine yürüyüp yendi. Kuvvetlerinin azalmasıüzerine de Kûfe'ye çekildi.
Haricîler, Muaviye ile hakeminin ve Hz. Ali'nin öldürülmesini kararlaş
tı
rdı
lar. Üç fedaî
seçip gönderdiler. Muaviye yaralanmakla kurtuldu. Muaviye'nin hakemi, suikast günü
camiye gitmemiş
ti. Fedaî, onun vekilini öldürdü. Hz. Ali ise zehirli bir kı
lı
çla yaralandı
. Bu
yaraları
n etkisiyle ş
ehit oldu (661).
Böylece "Dört Halife Devri" sona erdi. İ
slâm tarihinde yeni bir dönem baş
ladı
:
Emevîler.
e) Emevîler (661-750)
Kurucusu olan Muaviye'nin, Ümeyye ailesinden gelmesi sebebiyle bu hanedana ve
devlete Emevîler adıverilmiş
tir.
İ
slâmiyetin yayı
lması
, Emevîler döneminde de hı
zla devam etti. İ
slâm orduları
Bizanslı
larıyenilgiye uğrattı
lar. Kuzey Afrika'daki fetihlerine de devam ettiler. Tunus ve
çevresi Emevî Devleti'ne bağlandı
. Deniz gücü arttı
rı
ldı
. Kı
brı
s, Rodos adalarızaptedildi.
İ
stanbul, İ
slâm ordularıtarafı
ndan iki kere kuş
atı
ldı
. Sahabeden Ebû Eyyûb el-Ensarî ilk
kuş
atmada ş
ehit oldu. Türbesi, İ
stanbul'da Eyüp Sultan semtindedir.
Muaviye'nin yerine geçen oğlu Yezit zamanı
nda, Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin'in
ve ailesinin öldürülmesi (Kerbelâ Vak'ası
, 680) İ
slâm dünyası
nda ayrı
lı
klara sebep oldu.
Hicaz'da isyan çı
ktı
.
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Yezit zamanı
nda İ
slâm ordularıFas'ıda fethederek, Atlas Okyanusu kı
yı
ları
na
ulaş
mı
ş
lardı
.
Yezit'ten sonra, Emevî Devleti iç karı
ş
ı
klı
klar ve isyanlarla sarsı
ldı
. Düzen yeniden
sağlandı
ktan sonra fetihlerle sı
nı
rlar Orta Asya'dan Fransa toprakları
na kadar geniş
ledi.
Emevîler, en parlak dönemlerini 7. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda yaş
adı
lar.
Emevîler döneminde, İ
slâm ordularıOrta Asya'ya doğru da ilerlediler . Sâsânîleri yenen
Emevîler, Ceyhun nehri kı
yı
ları
na ulaş
ı
nca, burada Türklerle temasa geldiler. Türklerle
İ
slamları
n karş
ı
laş
maları8. yüzyı
l baş
ları
na kadar sı
nı
r harekâtıölçüsünde kaldı
.
Horasan bölgesi komutanlı
ğı
na, dönemin sayı
lıaskerlerinden Kuteybe bin Müslim'in
tayini (705) savaş
larıbirden hı
zlandı
rdı
.İ
slâm kuvvetleri Mâverâünnehir'e kadar hâkim olup
doğudaki Talas nehri dolayları
na akı
nlara baş
ladı
lar. Onlara karş
ıönce Türgeş
ler, sonra da
Karluklar çetin bir direnişgösterdiler. Bu Türk boyları
, Emevî orduları
nı
, kendilerini imtiyazlısayan Arapları
n yayı
lma aracıolarak görüyorlardı
.
İ
spanya'nı
n Fethi
Emevîler, Kuzey Afrika'da hâkimiyetlerini kuvvetlendirmiş
ler, Kartaca'yıyı
kı
p Septe
Boğazı
'na kadar uzanmı
ş
lardı
.
Tarı
k bin Ziyad kumandası
nda İ
spanya'ya geçen İ
slâm orduları
, bu ülkeyi kı
sa
zamanda fethettiler (712). Müslümanlar, daha sonra Pirene Dağları
'nıaş
arak Fransa'ya
girdiler. Franklarla Puvatya Savaş
ı
'nıyaptı
lar (732). Şarl Martel komutası
ndaki Frank
ordusu karş
ı
sı
nda baş
arısağlayamadı
lar. Kumandanış
ehit düş
en İ
slâm ordusu, Fransa'yıterk
ederek İ
spanya'ya döndü.
Puvatya Savaş
ı
,İ
slâm'ı
n BatıAvrupa'daki ilerleyiş
inde son nokta oldu.
Emevî Devleti'nin Yı
kı
lması
Emevîler, devletin yüksek mevkilerini kendi ailelerinden baş
kası
na vermemeye dikkat
ettiler. Arap soyundan olmayan Müslümanlarıönemsemediler. İ
slâm siyasetinden çok Arap
siyaseti güttüler. Bu sebeple, Emevîlere karş
ıhoş
nutsuzluk yaygı
nlaş
tı
.
Ebu Müslim Horasanî'nin kumandası
nda baş
layan ayaklanma baş
arıile sonuçlandı
. Son
Emevî halifesi ve Emevî ileri gelenleri ortadan kaldı
rı
ldı
.
Böylece Emevî Devleti tarihe karı
ş
tı
.İ
slâm Devleti'nin baş
ı
na gelen yeni halifeler ailesi,
kurucuları
nı
n adı
ndan dolayıAbbasîler diye anı
ldı
.
f. Endülüs Emevîleri (756-1031)
Emevî Halifesi Hiş
am'ı
n torunu Abdurrahman, Abbasîlerin elinden kurtularak Kuzey
Afrika'ya kaçmı
ş
tı
. Buradan, küçük bir ordu ile, İ
spanya'ya geçerek ikinci bir Emevî devleti
kurdu. Araplar, İ
spanya'ya "Endülüs" diyorlardı
. Abdurrahman'ı
n kurduğu devlet de Endülüs
Emevîleri adı
yla anı
ldı
.
Abdurrahman, Abbasîlerle uzun mücadelelere giriş
ti. Franklara karş
ıbaş
arı
lısavaş
lar
verdi. Yeni devleti, sağlam temellere oturttu.
Endülüs Emevîleri, kuzeyden gelen Hristiyan baskı
sı
nıdurdurdular. Fas'ı
n büyük bir
bölümünü ele geçirdiler. Endülüs Emevî medeniyeti yüksek bir düzeye eriş
ti. Siyasî güç
zamanla "hacib" denilen yüksek görevlilerin eline geçti. Bunlar, birbirleriyle mücadeleye
baş
ladı
lar. İ
ç karı
ş
ı
klar arttı
. İ
syanlar baş
ladı
. Gücü zayı
flayan devlet 1031'de dağı
ldıve
yerini küçük beyliklere bı
raktı
.
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Küçük Beylikler, Murabı
tlar ve Muvahhidler
Birbirleriyle mücadele eden beyliklerin bazı
larıHristiyanlardan yardı
m istediler. Böylece, İ
spanya’daki Müslüman varlı
ğıtehlikeye girdi. Kuzey Afrika'daki Berberi Murabı
tlar,
sonra onları
n yerini alan Muvahhidler, Endülüs Emevî toprakları
nı1212'ye kadar yönettiler.
Beni Ahmer Devleti (1230-1492): Muvahhidlerin yı
kı
lmasıile, İ
spanya'da birçok ş
ehir
Hristiyanları
n eline geçti. Müslümanlar da Gı
rnata'da yeni bir devlet kurdular (1230). Beni
Ahmer Devleti adıverilen bu devletin siyasî varlı
ğı250 yı
ldan fazla sürdü. İ
slâm kültür ve
medeniyeti, bu devlet zamanı
nda yeniden parladı
. Askerî bakı
mdan zayı
flayan devlet,
1492'de yı
kı
ldı
. İ
ktidarıele geçiren Katolik Hristiyanlar, İ
spanya'da Müslüman ve Yahudi
topluluklar ı
na karş
ıacı
ması
z davrandı
lar. İ
slâm mimarîsinin en güzel eserlerini yakı
p
yı
ktı
lar. Hristiyanlı
ğıkabul etmeyenleri öldürdüler veya sürdüler. Hayatta kalabilen Müslümanlar, Oruç ve Hı
zı
r Reisler tarafı
ndan gemilerle taş
ı
narak kurtarı
ldı
lar. İ
spanya'daki
Yahudiler de kendilerine sı
ğı
nma imkânıtanı
yan OsmanlıDevleti toprakları
na göç ettiler.
Sistemli bir Hristiyanlaş
tı
rma faaliyeti, bütün 16. yüzyı
l boyunca devam etti. 1609'da
yayı
nlanan bir emirname ile İ
spanya'da kalan son Müslümanlar da yurtları
ndan çı
karı
ldı
.
Gı
rnata'nı
n düş
üş
ünden sonraki 120 yı
l içinde üç milyondan fazla Müslüman ya kı
lı
çtan
geçirildi, yahut İ
spanya'dan sürüldü. 800 yı
la yakı
n devam eden İ
slâm medeniyetinin en
güzel eserleri yeryüzünden silindi.
g. Abbasîler (750-1258)
Hz. Muhammed'in amcasıAbbas'ı
n soyundan gelenler, halifeliğin kendi ailelerine ait
olmasıgerektiğine inanı
yorlardı
. Bu sebeple, Emevîlere karş
ış
iddetli bir mücadeleye
giriş
miş
lerdi. Gizli teş
kilât kurarak ihtilâl hazı
rlı
klarıyapı
yorlardı
. Arap kabileleri arası
ndaki
rekabet ve Emevî hanedanıüyeleri arası
ndaki mücadele, onları
n iş
lerini kolaylaş
tı
rı
yordu.
Emevîlerin son zamanları
nda yaygı
nlaş
an hoş
nutsuzluktan da yararlanı
yorlardı
.
Sonunda Ebû Müslim'in yönetiminde, Horasan'da baş
layan isyan yayı
ldı
. Horasan'daki
Emevî valisini ve son Emevî Halifesi II. Mervan'ıyenen Ebû Müslim, Emevî Devleti'ne son
verdi. Abbas evlâtları
ndan Ebû'l-Abbas Abdullah halifeliğe getirildi.
Abbasî Halifeliği'nde, Arap olmayan Müslümanlar da yüksek makamlara geçmeye
baş
ladı
lar. Ebû Müslim'in ş
öhreti çok yaygı
nlaş
tı
. Bu durum, onun hileyle öldürülmesine yol
açtı
.
Abbasîler zamanı
nda, kültür alanı
nda önemli geliş
meler oldu. Baş
kent Bağdat ş
ehri
kuruldu. Böylece, devlet merkezi Suriye'den Irak'a taş
ı
nmı
şoldu. Harun Reş
id zamanı(786809) Abbasîlerin en görkemli çağıoldu. Bu dönemde Bizans'a karş
ıbaş
arı
lısavaş
lar yapı
ldı
ve kültür hareketleri hı
z kazandı
.
Kardeş
i Emin'le yaptı
ğıiktidar mücadelesini kazanan Memun zamanı
nda Arap etkisi
daha da azaldı
. Halife Memun (813-833), fen, matematik ve felsefe bilginiydi. Onun
zamanda Bağdat kültür merkezi oldu. Astronomi ve cebir geliş
ti. Birçok kütüphane kuruldu.
Devlet yönetiminde ve askerî alanda Türklerin etkisi arttı
.
Abbasî Devleti'nin Yı
kı
lı
ş
ı
Bu parlak dönemden sonra, Abbasî Devleti'nin toprakları
nda bağı
msı
z yönetimler
meydana çı
ktı
. Horasan'da Tahirîler, Mâverâünnehir'de Sâmânîler , Güney İ
ran ve Irak'ta
Buveyhîler iktidarıele geçirdiler. Sonra, bütün Abbasî ülkesine Selçuklu Türkleri hâkim
oldular. Bağdat Abbasî Halifeliğinde 37 halife işbaş
ı
na geçti. Moğollar son halifeyi 1258'de
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öldürerek Abbasî Devleti'ni yı
ktı
lar. Bağdat'ıyağmaladı
lar. Çok değerli sanat ve kültür
eserleri yok edildi.
Abbasî ailesinden Ahmet, Mı
sı
r'a kaçtı
. Burada Memlûk Devleti bulunuyordu.
Memlükler, Ahmet'i halife ilân ettiler (1261). Mı
sı
r'da Abbasî ailesinden 17 halife geldi.
OsmanlıHükümdarıYavuz Sultan Selim, Mı
sı
r'ıfethedince (1517), halifelik Osmanlı
lara
geçti.
Emevî ve Abbasî Dönemleri Arası
ndaki Farklar
Emevîlerin yı
kı
lı
ş
ı
nda, kendilerini öteki Müslümanlara üstün saymaları
nı
n etkisi büyük
olmuş
tu. Abbasî iktidarı
, varlı
ğı
nıArap olmayan unsurlara dayandı
rdı
ğıiçin, bu anlayı
ş
tan
uzak kaldı
. Arap olmayanlar yavaşyavaşöne geçmeye baş
ladı
lar. Önce İ
ranlı
, sonra Türk
subay ve memurlar devlet kadroları
nda önemli görevlere getirildiler.
Abbasîler, devlet merkezini Suriye'den Irak'a naklettiler. Bağdat'ıinş
a ederek baş
kent
yaptı
lar. Sâsânîlerin devlet teş
kilâtı
nıörnek alarak yeni düzenlemeler yaptı
lar. İ
ran'da olduğu
gibi, vezirlik kurumunu yürürlüğe koydular. Vezir, halifeden sonra en yetkili kimseydi.
Bütün devlet iş
lerinden sorumluydu ve merkez teş
kilâtı
nı
n baş
ı
ydı
.
Abbasîler döneminde, Emevîlerde bulunmayan Emirü'l-ümeralı
k kuruldu.
Baş
kumandanlı
k durumundaki bu göreve getirilenler arası
nda Türkler ön sı
rayıaldı
.
Dört Halifenin ve onlarıtakip eden Emevî Halifelerinin huzurları
na rahatlı
kla girilir ve
kendilerine adları
yla hitap edilirdi. Abbasî Halifeleri ise, saray teş
kilâtı
nı
n geniş
liği ve
debdebesi ile halktan ayrı
ldı
lar.
Abbasîler döneminde refahı
n artması
na paralel olarak, önceki devirlere göre gösteriş
li
bir hayat tarzıortaya çı
ktı
, lüks ve konfor arttı
, köş
k ve saraylarda eğlence ve musiki
meclisleri düzenlendi.

3. İ
slâm Medeniyetinin Temelleri
Fetihlerin kı
sa sürede geniş
lemesiyle Suriye, Irak, İ
ran, Mı
sı
r gibi yüksek medeniyet
merkezleri Müslümanları
n eline geçmiş
ti. Ayrı
ca, Çin, Hint, Orta Asya ve Anadolu gibi, eski
kültürlerin yatağıolan bölgelerle iliş
ki kurulmuş
tu. Böylece, Yunan, Roma, Hellenistik Çağ,
eski Mı
sı
r, Mezopotamya medeniyetlerinin doğup geliş
tiği yerlerle temasa gelinmiş
ti.
İ
slâmiyet, esasa aykı
rıolmamak ş
artıile, bütün ilim, düş
ünce ve sanat ürünlerini
benimsiyordu. Bu ürünleri, nerede ve kim tarafı
ndan yapı
ldı
ğı
na bakmaksı
zı
n, bünyesine
alı
yordu. Böylece, Müslümanlı
ğı
n ilk döneminde çeş
itli kültürler, İ
slâm çerçevesi içinde
kaynaş
tı
rı
lı
p bütünleş
tiril-di. Bu arada eski Yunan ve Hellenistik medeniyet eserlerinden
yararlanı
ldı
. Bu oluş
um sı
rası
nda taklitten kaçı
nı
ldı
. Böylece orijinal bir medeniyet meydana
geldi. Buna İ
slâm medeniyeti denilmektedir.
İ
slam medeniyeti deyimi, hicretin ilk yı
lı
ndan baş
layarak, İ
slâm ülkelerinde ortaya
konulan her daldaki maddî ve manevî kültür ve medeniyet eserlerini içine alı
r. Bu medeniyet,
dinin yayı
lı
ş
ı
na göre Arapları
n, İ
ranlı
ları
n, Türklerin ve İ
slâm'ıbenimsemişdiğer bütün
milletlerin ortak eseridir. Medeniyet alanı
nda varlı
k göstermişher millet, ortak İ
slâmi inanı
ş
ve ilkeler çerçevesinde eserler ve kurumlar meydana getirmişve İ
slâm medeniyetini
zenginleş
tirmiş
tir. Bu eser ve kuruluş
lar, o milletin damgası
nıve üslûbunu taş
ı
makla
beraber, aynızamanda İ
slâm medeniyetinin de bir parçasıolmuş
tur. Türklerin, İ
slâmiyeti
kabul ettikten sonraki yükselişdönemleri (özellikle Selçuklular ve Osmanlı
lar), İ
slâm
medeniyetinin geliş
mesinde, yayı
lması
nda ve doruğa ulaş
ması
nda en önemli rolü oynamı
ş
tı
r.
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4. İ
slâm Medeniyetinin Teş
ekkülünde Diğ
er Medeniyetlerin Tesiri
Eski Yunan düş
üncesi ve medeniyeti, etkisini yüzyı
llar boyunca devam ettirmiş
ti.
Makedonyalı
lar, Yunan kültür ve medeniyetini tamamen benimsemiş
lerdi. İ
skender'in
fetihleriyle Roma'nı
n Yakı
n Doğu'ya hâkim oluş
u arası
nda geçen dönemde, Makedonyalı
lar
bu medeniyeti siyasî ve askerî üstünlük yoluyla yaydı
lar. 200 yı
ldan fazla süren bu döneme
Hellenistik Çağdenilir.
Önceleri bir Lâtin devleti görünümünde olan Bizans da Hellenizmin etkisi altı
nda kaldı
.
Zamanla Yunan kültürü ağı
rlı
k kazandı
. Bizans'ı
n resmî dili bile Yunanca olarak değiş
tirildi.
Bizanslı
lar, kültürlerini, hâkim olduklarıülkelerde de yaydı
lar. Hristiyan Gassanilerin
yönetimindeki Suriye de bu kültürden payı
nıaldı
.
Müslümanlar Suriye'yi fethettikleri zaman eski Yunan kültürü ile ilk defa karş
ı
laş
tı
lar.
Buradaki çok sayı
da manastı
r, Hellenistik kültürün yayı
ldı
ğımerkezlerdi. Suriye ş
ehirlerine
yapı
lan seferlerde ele geçirilen eski Yunan yazma eserleri, İ
slâm ülkelerine getirildi.
Halifeler, bu tür eserleri Bizans'tan sağlamak için buraya elçiler gönderdiler.
Müslümanlar, eski Yunancayıbilmiyorlardı
. Bu dilde yazı
lmı
şkitapları
, Süryanilere
tercüme ettirdiler, sonra da Süryaniceden Arapçaya çevirttiler. Bu tercüme iş
i, eski Yunan
kültürünün İ
slâm dünyası
nda tanı
nması
nısağladı
. Böylece Hellenizm ile İ
slâm arası
nda
kuvvetli bir bağ meydana geldi. Eflâtun, Aristo gibi filozofları
n; Öklid gibi
matematikçilerin; Ptolemaios (Ptoleme) gibi tı
p bilginlerinin eserleri yeni ufuklar açtı
.
Tercüme çalı
ş
maları
nı
n daha sistemli yürütülmesi için Bağdat'ta kurulan Beytü'lHikme; kütüphane, akademi ve tercüme bürosundan meydana geliyordu.
İ
slâm medeniyetine ilk tesirler sadece batı
dan değil, aynızamanda doğudan, özellikle
İ
ran ve Hindistan'dan da gelmekteydi. Sanskritçeden Pehlevî (Orta Farsça) diline aktarı
lmı
ş
olan Kelile ve Dimne Arapçaya çevrildi. İ
ran edebiyatı
, İ
slâm nesrini etkiledi. İ
slâm
tarihçiliği İ
ran tarihçiliğinin temelleri üzerinde geliş
ti. Görgü, hikmet, devlet yönetimi ile
ilgili eserler, daha çok Hint-İ
ran kaynakları
na dayanı
larak yazı
ldı
.
Hindistan'da yazı
lmı
şastronomi ve matematik eserleri, İ
slâm ülkesine Hintli gezginler
tarafı
ndan getirildi. İ
slâm'da ilk astronomi bilgini olarak tanı
nan Fezarî, Siddhârta adlı
astronomi kitabı
nıArapçaya çevirdi. Harezmî, astronomi ile ilgili ünlü cetvellerini bu esere
dayanarak hazı
rladı
.
Hindistan'dan gelen matematik eseri yolu ile, bugün dahi kullanı
lan rakamlar ve
matematikteki onlu (desimal) sistem İ
slâm dünyası
nda kabul gördü.
Bütün bunları
n gösterdiği gibi, İ
slâm medeniyetinin ilk dönemi eski Yunan, Hellenistik,
Bizans, Hint, İ
ran kültür ve medeniyetlerinin etkileriyle geliş
ti.

5. İ
slâm Medeniyeti
a) Devlet Yönetimi
Hz. Muhammed, Medine'ye hicret ettiği zaman, ş
ehrin yönetimi meselesi ile karş
ı
karş
ı
ya kalmı
ş
tı
. Burada yerli Müslümanlar (Ensar), Mekke'den gelenler (muhacirin), henüz
Müslüman olmamı
şMedineliler ve çok sayı
da Yahudiler vardı
. Hz. Muhammed, hicretten
bir yı
l sonra, bütün halkı
n görüş
lerini alarak, yazı
lıbir metin hazı
rladı
. "Sahife" adıverilen
bu metin, bilinen ilk yazı
lıanayasadı
r. Buna göre, adlî ve askerî iş
lerde Hz. Peygamber tek
yetkili olacak, Yahudiler Müslümanlar bir cemaat meydana getirecekler ve eş
it haklara sahip
olacaklardı
. Bu antlaş
ma ile ilk İ
slâm Devleti'nin de temeli atı
lmı
şoluyardı
. Bu devletin
kurucusu ve ilk baş
kanıHz. Muhammed'dir.
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Dört Halife Devri
Dört Halife Dönemi'nde devlet yönetimi bir nevi cumhuriyet ş
eklindeydi. Devlet
baş
kanıolan Halife, seçimle işbaş
ı
na geliyordu. Din ve dünya iş
lerini birlikte yürütüyor,
Şûra denilen bir meclise de danı
ş
ı
yordu.
Halifeler idarî, adlî ve askerî alanlarda Hz. Muhammed'in bütün yetkilerine sahiptiler.
Ancak, bu yetkiler, İ
slâmi ilkelerle sı
nı
rlı
ydı
. Hukuk konuları
, Kur'an ve sünnete göre
çözümlenirdi.
İ
slâmiyetin hı
zlıyayı
lı
ş
ısonunda hâkimiyet altı
na alı
nan topraklara Halifeler geniş
yetkili kumandanlar, kadı
lar, sivil memurlar tayin ederek, devletin yönetimi için yeni
kadrolar meydana getirdiler. İ
slâm ülkelerinde yaş
ayan ve Müslüman olmayan topluluklar ı
n
hukukî durumu belirlendi. Bunlara genişbir din hürriyeti tanı
ndı
.
Hz. Ömer zamanı
nda ilk adlî kurumlar ve Divan adıverilen yeni bir teş
kilât kuruldu.
Divan, Müslümanlarla gayrimüslimler arası
nda malî dengeyi sağlamaktan, nüfus sayı
mı
yapmaktan, defterleri düzenlemekten sorumluydu.
Emeviler Dönemi
Emevîler Dönemi'nde halifelik babadan oğula geçerek, saltanat ş
eklini aldı
. Emevî
halifeleri din iş
lerinden çok dünya iş
leriyle uğraş
maya baş
ladı
lar. Dört Halife Dönemi'ndeki
sadelik unutularak, gösteriş
li bir hayat tarzıbenimsendi. Baş
kent, Şam'a taş
ı
ndı
.
Emevî Halifelerinin, Suriye dı
ş
ı
nda kalan genişbölgelerin (Irak, Yemen, Horasan,
Azerbaycan, Mı
sı
r, İ
spanya, Hicaz, Doğu Anadolu) yönetimi için tayin ettiği valiler, idareleri
altı
ndaki bölgelerde bir nevi hükümdar gibi davranmaya baş
ladı
lar. Bölgelerinin sivil ve
askerî bütün iş
leri, onları
n yetkileri içindeydi.
Abbasiler Dönemi
Abbasîler, devlet merkezini Bağdat'a naklettiler. Sâsânîlerin devlet teş
kilâtı
nıörnek
alarak yeni düzenlemeler yaptı
lar. İ
ran'da olduğu gibi, vezirlik kurumunu yürürlüğe
koydular. Vezir, halifeden sonra en yetkili kimseydi. Bütün devlet iş
lerinden sorumluydu ve
merkez teş
kilâtı
nı
n baş
ı
ydı
. Yüksek görevlileri o tayin eder ve divânı
n baş
kanlı
ğı
nıyapardı
.
Devlet teş
kilâtı
, Abbasîler zamanı
nda en yüksek seviyeye ulaş
tı
. Divân geniş
letildi ve
değiş
ik iş
ler için yeni divânlar kuruldu.
Abbasîlerde de halifelik babadan oğula geçen bir saltanat ş
eklindeydi. Fakat 11. yüzyı
lı
n
ortaları
ndan sonra halifelerin kudretleri azaldı
. Otoritenin zayı
flamasısonucu, çeş
tili
bölgelerde ayrıayrıdevletler ortaya çı
ktı
. Bunlar, hemen sadece dinî iş
lerde halifeliği
tanı
maya, diğer yetkileri kendileri kullanmaya baş
ladı
lar.
Ordu
Hz. Muhammed zamanı
nda ordu, gönüllülerden meydana geliyordu. Sefere çı
kı
lacağı
zaman bu gönüllüler toplanı
yor, sefer sona erince dağı
lı
yor-lardı
. Ordunun kumandanıHz.
Muhammed'di. Gaza ve cihat, savaş
çı
lar için itici güç vazifesi görüyordu.
İ
lk düzenli ordu teş
kilâtıHz. Ömer döneminde yapı
ldı
. Askerler defterlere yazı
lmaya
baş
landı
. Devamlıordugâhlar meydana getirildi. Gönüllü askerlik sistemine devam
edilmekle beraber, halifeye bağlıve ücretli muhafı
z kı
t'alarıkuruldu.
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Abbasîler devrinde muntazam ordular yaya, okçu ve daha az sayı
da da süvarilerden
meydana geliyordu. Mancı
nı
k, ş
ahmerdan gibi kuş
atma araçları
, ateş
e dayanı
klıelbiseler,
sahra hastahaneleri ve hasta taş
ı
ma araçlarıbu dönemde orduya girdi. Harun Reş
id, askerî
alanda birçok yenilikler getirdi.
Ordu, 10'lu sisteme göre düzenlenmiş
ti. Bir ara, Bizans etkisi ile 50 kiş
ilik birlikler de
görüldü. 10 askerden kurulu birliklere arifler, 10 bin askerden kurulu olanlara emirler
kumanda ediyordu.
Donanma: Denizlere ulaş
an Araplar, özellikle Bizans'a karş
ıdonanma ihtiyacıile
karş
ı
laş
tı
lar. Muaviye, ilk İ
slâm donanması
nımeydana getirdi. Kı
brı
s'a ve İ
stanbul'a deniz
seferleri böylelikle mümkün oldu. Daha sonra Sicilya ve Girit üzerine yapı
lan seferler,
Bizans'ı
n Akdeniz'deki hâkimiyetini sarstı
.
b) Din ve İ
nanı
ş
İ
slâm Devleti'nin dini İ
slâmiyetti. İ
slâmiyet, dinî kurallara göre düzenlenen ve kaynağı
nı
Kur'an hükümleriyle hadislerden alan bir hukuk istemi ni hâkim kı
lmı
ş
tı
. İ
slâm hukuku,
Müslümanları
n, toplum hayatıiçinde birbirlerine, devlete, devlet kurumları
na, komş
u
ülkelerle olan bağlantı
ları
na karş
ınası
l davranacakları
nıgösterir.
İ
slâm hukuku, medenî bir topluluğun gerek bütün, gerek fert olarak uymasıgereken
kanunları
, Allah'ı
n emir ve yasakları
na (Kur´!an), Hz. Muhammed'in söz ve davranı
ş
ları
na
(Sünnet) göre düzenler. Bunu yaparken, dünya ve ahiret hayat ı
nıgöz önünde bulundurur.
Dinî bir nitelik taş
ı
ması
na karş
ı
lı
k, bu hukuk, daha çok dı
ş
a dönük, dünya iş
leriyle ilgili
insan davranı
ş
ları
nıkonu edinir.
Kur'an ve sünnetle çözülmesi mümkün olmayan yeni meseleler çı
ktı
ğızaman icmâ ve
kı
yas yolları
na baş
vurulurdu. İ
cmâ, zekâsıve ilmi sayesinde ş
ahsî bir kanaate varma
kabiliyeti gösterenlerin (müctehidlerin), dinle ilgili bir meselede oy birliği hâlinde
olmaları
dı
r. Kı
yas ise, Kur'an ve sünnette konulmuşolan bir kuralı
n, çözümü bulunmayan
benzer baş
ka bir mesele için kullanı
lması
dı
r.
İ
slâm Devleti'nin sı
nı
rlarıgeniş
ledikçe değiş
ik kültürlere sahip topluluklar devlet
bünyesinde yer almaya baş
lamı
ş
lardı
. Bunları
nİ
slâmiyeti anlamalarıve yorumlamalarıfarklı
oluyordu. Böylece, itikad, felsefe, fikir ve siyaset kesimlerinden ayrıayrıgruplar (fı
rkalar)
ortaya çı
ktı
. Hz. Muhammed'den sonraki halifelerin seçiminde görülen anla ş
mazlı
klar da
bunlara eklendi. Emevîler zamanı
nda belirgin hâle gelen gruplaş
ma, Abbasîler döneminde
daha da hı
zlandı
. Farklıgörüş
ler çeş
itli mezheplerin ortaya çı
kmasısonucunu verdi.
c) Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
Sosyal Hayat Emevîler Dönemi
Emevîler Dönemi'nde halk dört sosyal tabakaya ayrı
lmı
ş
tı
:
1. Müslüman Araplar: Bunlar, yüksek yönetici, asker ve geniş toprak
sahibiydiler. Fetihler sonunda elde edilen ganimetler sebebiyle zenginleş
miş
lerdi. Halife
ailesi
mensupları
en
yüksek
zümreyi
meydana
getiriyor,
Arabistanlı fatihler de onları takip ediyordu. Bu grup, İ
slâmiyetin özüne
aykı
rıolarak, kendilerini diğer Müslümanlardan üstün sayı
yorlardı
.
2. Mevâlî: Zorla veya gönül rı
zası ile Müslümanlı
ğı kabul etmiş olan
lara mevlâ (çoğulu: mevâlî) deniliyordu. Bunlar, Müslüman Arapları
n üs
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tünlük
taslamas ı
ndan
rahatsı
zlı
k
duyuyorlardı
.
Sayı
ları zamanla
çok
art
tı
ğıiçin, Araplarıazı
nlı
k durumuna düş
ürmüş
lerdi.
3. Zı
mmîler: İ
slâm devleti sı
nı
rları içinde bulunan ve kitap sahibi
dinlere
mensup
olan
gayrimüslimlerdir.
Devletin
kendilerini
himayesine
karş
ı
lı
k haraç ve cizye adı verilen vergileri öderler ve silâh taş
ı
yamazlar
dı
. Zı
mmîler genellikle hoş
görü ortamıiçinde yaş
ı
yorlardı
.
4. Köleler: Toplumun en alt tabakası
nımeydana getirirlerdi. Köleler, savaşesirlerinden
devş
irilir veya satı
n alı
nı
rdı
. Bir köle Müslüman olursa, efendisi onu azat etmek zorundaydı
.
Böylece, Müslüman eski köle "mevâlî" zümresine girerdi. Köle azat etmek, Kur'an'a göre
sevap
sayı
lı
rdı
.
Eski
efendisi
mirasçıbı
rakmadan ölürse, bütün mallarıazath köleye kalı
rdı
.
Abbasîler Dönemi
Emevîlerin yı
kı
lı
ş
ı
nda, kendilerini öteki Müslümanlara üstün saymaları
nı
n etkisi büyük
olmuş
tu. Abbasî iktidarı
, varlı
ğı
nıArap olmayan kütlelere dayandı
rdı
ğıiçin, bu anlayı
ş
tan
uzak kaldı
. Arap olmayanlar yavaşyavaşöne geçmeye baş
ladı
lar. Önce İ
ranlı
, sonra Türk
subay ve memurlar, devlet kadroları
nda önemli görevlere getirildiler. Araplarla mevâlî
arası
ndaki farklı
lı
k ortadan kaldı
rı
lmı
ş
tı
.
Abbasîler döneminde geliş
en ş
ehirlerin halkı
nıesnaf, tüccar, din adamları
, sivil
memurlar ve askerler oluş
turuyordu. Köylerde tarı
mla geçiniliyor, göçebe bedeviler ise
çobanlı
k yapı
yorlardı
.
İ
ktisadî Hayat
Ticaret: İ
slâm Devleti'nin ilk zamanları
nda ticaret, Hristiyanları
n, Yahudilerin ve
Mecusîlerin elindeydi. Sı
nı
rları
n çok geniş
lemesiyle, tarı
mdan hoş
lanmayan Müslümanlar,
bunları
n yerini aldı
. Emevî donanması
nı
n Akdeniz'deki etkisi arttı
kça deniz ticaret yolları
Müslümanları
n ellerine geç-ti. Müslüman tacirler, Asya'da Hind ve Çin gibi uzak ülkelerle ticarî iliş
kiler kurdular. Ticaret sayesinde Müslümanlar büyük bir servete kavuş
tular. Uzak
ülkelere giden Müslüman tacirler, buralarda İ
slâmiyetin tanı
nması
nısağladı
lar. Ticaret, deniz
ve kara ulaş
ı
mı
nı
n geliş
mesini de sağladı
.İ
spanya ve Fas'tan Volga boyları
na, Orta Asya'nı
n
Semerkant ve Buhara gibi büyük ş
ehirlerine kadar sayı
sı
z kervanlar ve ticaret gemileri gidip
geliyordu. Ticarî iliş
kiler zamanla sarraf denilen bir çeş
it bankacı
ları
n ortaya çı
kması
nı
; çek,
senet gibi iş
lemlerin yapı
lması
nısağladı
.
Sanayi: Baş
langı
çta tarı
ma dayalıolan sanayi zamanla el sanatları
na yöneldi. Daha
sonra büyük yapı
m evleri kuruldu. Özellikle dokuma sanayi çok geliş
ti. BatıAsya'da halı
,
kilim, ipek, pamuklu ve yünlü dokuma imalâthaneleri faaliyete geçti. Buralarda altı
n iplikten
ve eğrilmişipekten kumaş
lar yapı
lı
yordu. Tül, iş
lemeli ipek-kadife kumaş
lar, tafta, sofra,
yatak ve minder örtüleri, duvar halı
larırağbet görmekteydi. Suriye ş
ehirlerinde yapı
lan ince
camlar ün kazanmı
ş
tı
. Çiçek resimleriyle süslenmişsı
rlıtuğla yapı
mıda bu bölgede
geliş
miş
ti. Horasan'da mermer ve civa; Mâverâünnehir'de yakut, bakı
r madenleri; Bahreyn'de
inci yataklarıbulunuyordu. Eş
i az görülen kı
ymetli taş
lar, usta kuyumcuları
n elinde çok
pahalımücevherler hâline getiriliyordu.
Maliye: Devlet gelirleri çeş
itli kaynaklardan sağlanmaktaydı
. Vergi dairesine Dîvânü'lHarac, devlet hazinesine Beytü'1-Mal denilirdi. Devletin baş
lı
ca gelir kaynaklarış
unlardı
:
Zekât: Kur'an buyruğu olarak, zenginlerin mal varlı
kları
ndaki artı
ş
tan alman zekât,
devlet tarafı
ndan yoksullara, yetimlere, yabancı
lara, cihada katı
lan gönüllülere, kölelere ve
savaşesirliğinden kurtulmak için fidyeye muhtaç olan Müslümanlara dağı
tı
lı
rdı
.

4İ
slam Tarihi ve Medeniyeti

22

Ganimet: Savaş
larda ele geçen ganimetten ayrı
lan beş
te birlik pay, devlet hazinesine
gönderilirdi.
Öş
ür: Tarı
m gelirlerinin ve gayrimüslim tüccar tarafı
ndan ithal edilen malları
n onda biri
tutarı
ndaki vergiydi.
Haraç ve Cizye: Müslüman olmayan toprak sahipleri haraç adıile bir vergi öderlerdi.
Gayrimüslimler, ayrı
ca cizye denilen bir vergi ödemekle yükümlüydüler. Bu çeş
it vergiler
fey adıaltı
nda toplanı
r ve askerî ihtiyaçlara, bayı
ndı
rlı
k iş
lerine harcanı
rdı
.
Ayrı
ca, savaşsonunda vergiye bağlanan ülkelerden, savaştazminatları
ndan elde edilen
gelirler; maden, tuzla, otlak, orman ve sulamadan alı
nan vergiler de hazineye girerdi. Maliye,
teş
kilâtıAbbasîler devrinde çok geliş
miş
ti.
ç) Yazı
, Dil ve Edebiyat
Dil
Arapça, İ
slâmiyetten önce Arabistan dı
ş
ı
nda yaygı
n bir dil değildi. Ancak, Kur´an dili
olması
, Arapça'nı
n hı
zla yayı
lması
na yol açtı
. Ayrı
ca, İ
slâm Devleti'nin resmî dili
durumundayd ı
. Bu bakı
mdan kı
sa sayı
lacak bir zaman içinde, İ
ç Asya'dan Atlas Okyanusu'na
kadar konuş
ulmaya baş
ladı
. 8. yüzyı
lı
n sonları
nda Arapça, İ
slâm dünyası
nı
n ortak ilim ve
medeniyet dili hâline geldi. Abbasîler döneminde giriş
ilen tercüme çalı
ş
malarısonunda,
Yunanca eserler Arapça'ya çevrildi. Müspet ilimlere ait yeni eserler de Arapça olarak kaleme
alı
ndı
. Arap hâkimiyeti sona erdikten sonra da Arapça'nı
n etkisi uzun yı
llar devam etti.
Edebiyat
İ
slâm edebiyatı
, Arapça olan, fakat Araplarla birlikte diğer Müslüman milletlerin de
meydana getirdikleri eserlerin bütünüdür.
İ
slâm'dan önceki devirde, ş
iir, Arapları
n hayatı
nda vazgeçilmez bir yer tutuyordu.
Müslümanl ı
ğı
n ilk döneminde önemini kaybetti ise de Emevîler devrinde yeniden ön plâna
çı
ktı
. Bu dönemde Cerîr, Ferezdak, Cemil gibi tanı
nmı
şş
airler yetiş
ti.
İ
slâm dünyası
nı
n ilk iki ş
airi İ
ran ası
llıBeş
ş
ar İ
bn Burd ile Ebû Nu-vas'tı
r. Nesir
alanı
nda ise Cahı
z, Hemedanî ve Harirî'nin eserleri önem taş
ı
maktadı
r. Câhı
z, eski Arap
diline ve edebiyatı
na ait eseri ile tanı
nmı
ş
tı
r. Türklerin faziletlerine dair yazdı
klarıda dikkat
çekicidir. Hemedanî, makameleri ile ünlüdür. Makame, bir çeş
it dramatik menkı
be olup kafiyeli nesir veya süslü yazısanatı
dı
r. Yine makameleri ile tanı
nmı
şHarirî'nin Makamât adlı
eseri, yüzyı
llarca, yazı
lıArap dilinin ş
aheseri sayı
lmı
ş
tı
r.
Edebiyat tarihçisi Isfahanî'nin Kitabü'l-Aganî (Şarkı
lar Kitabı
) adıile kaleme aldı
ğı
kitap, Müslümanları
n sicil kütüğü olarak tarif edilmiş
tir. Bu kitap, İ
slâm medeniyetinin
incelenmesi ve anlaş
ı
lmasıiçin vazgeçilmez bir kaynak niteliğindeydi.
Hz. Muhammed'in hayatı
nıkonu alan eserlerin (Siyer) ilk örneklerini İ
shak ve Hiş
am
vermiş
lerdir. İ
lk savaş
lardan ve İ
slâm'ı
n gerçekleş
tirdiği fetihlerden bahseden eserler
(megâzi) arası
nda Ukbâ ve Vakı
dî'nin kitaplarıönemlidir.
Tarihçiler arası
nda Belâzurî, Taberî, Miskeveyh, İ
bnü'1-Esîr, Sı
bt İ
bnü'l-Cevzî;
tarihî coğrafya alanı
nda ise Yakut ve Mes'udî önde gelen isimler olmuş
tur.
Cahş
iyarî'nin, Hindistan kaynaklıpek çok hikâyeye mahallî hikâyeleri de katarak
yazdı
ğıBinbir Gece Masalları
, zaman içinde yeni katkı
larla zenginleş
miş
tir. Doğ
uya has her
çeş
it halk hikâyesi buna ilâve edilmiş
tir.
d) Bilim ve Sanat
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Bilim
8. yüzyı
l ortaları
nda baş
layan tercüme çalı
ş
maları
, dünya fikir ve kültür hayatı
bakı
mı
ndan çok önemli sonuçlar verdi. Hind, İ
ran ve özellikle Hellenistik dönem eserleri
Arapçaya çevrildi. Böylece, dünya kültür tarihinin özünü meydana getiren düş
ünce ve
görüş
ler, genç İ
slâm medeniyeti üzerinde etkili oldu. Tercüme faaliyeti, aynızamanda, Orta
Çağkültür hareketle rinin merkezini teş
kil etti. Endülüs ve Sicilya Müslümanları
nı
n aracı
lı
ğı
ile Avrupa'ya aktarı
lan bu faaliyet, ünlü Rönesans'ımeydana getirdi.
Abbasî ve Endülüs Emevî Halifeleri tercüme çalı
ş
maları
na önem verdiler ve bu alandaki
faaliyeti himaye ettiler. Öyle ki, Bağdat ve Kurtuba ş
ehirleri, zamanı
n en ileri ilim
merkezleri hâline geldiler.
Bu tercüme faaliyetini, İ
slâm bilginlerinin çeş
itli alanlarda kaleme aldı
klarıeserler takip
etti. İ
slâm medeniyetinin ilk döneminde yetiş
mişmatematik bilginleri arası
nda, aynı
zamanda astronom olan Harezmî ve Ömer Hayyam dikkat çeker. Harezmî ilk matematik
kitabı
nıyazmı
ş
, Ömer Hayyam da ikinci dereceden denklemlerin cebir ve geometri yoluyla
çözümünü bulmuş
tur. Astronomide Bettanî, Fezarî, Hâzin, Ebu'l-Vefâ diğer önemli
isimlerdir.
Tı
b alanı
nda İ
bn Maseveyh, göz hastalı
kları
nı
n en eski sistematik kitabı
nıyazmı
ş
tı
r.
Taberî, tı
bla ilgili Arapça ilk el kitabı
nıkaleme almı
ş
tı
r. Razî, çiçek ve kı
zamı
k
hastalı
kları
na ait, insanlı
k tarihinin ilk eserini yazmı
ş
tı
r. Razî'nin 113'ü büyük olmak üzere
141 eseri bulunuyordu. Mecusî'nin eserindeki en ileri bölümler, perhize ve tı
bdaki tedavi
maddelerine ayrı
lan kı
sı
mlardı
r. Buharalıbir Türk olan İ
bn Sina ise birçok hastalı
kları
n
teş
his ve tedavisini kaleme almı
ş
tı
r.
Kimyada ise Hayyam ve Cabîr, en büyük Müslüman bilginlerdir. Cahı
z'ı
n "Hayvanlar
Kitabı
" ünlüdür.
İ
slâmî İ
limler
İ
slâmî İ
limler, dört ana kol hâlinde geliş
miş
tir:
Tefsir: Kur'an'ı
n surelerini ve ayetlerini açı
klamak demektir. Kur'an'ıanlama ve
yorumlama ilmi anlamı
na gelir. Felsefedeki ilerlemeye paralel olarak, Kur'an, Abbasîler
döneminde düzenli bir ş
ekilde yorumlandı
. Kur'an'ıyorumlayanlara müfessir denilir.
Müfessirler arası
nda İ
bn Mes'ud, İ
bn Atiyye, Kurtubî, Taberî, Zemahş
erî ve Muhyiddin
ibnü'l-Arabî ün yapmı
ş
lardı
r.
Hadis: Hz. Muhammed'in, Kur'an'ıaçı
klamak üzere söyledikleri, hareketleri veya
susarak olabilirliğini kabul ettiği ş
eylerdir. Hadisle sünnet arası
ndaki fark, hadisin söze,
sünnetin ise tutum ve davranı
ş
lara dayanması
dı
r. Sünnet, Hz. Peygamberin bizzat
uyguladı
ğı
, ümmetine öğrettiği, emir ve tavsiye ettiği her türlü kurala denir.
Baş
langı
çta sözlü olarak nakledilen hadisler, 8. yüzyı
ldan itibaren yazı
lıhâle
getirilmiş
tir. Böylece hadis ilmi meydana gelmiş
tir. Hadis, İ
slâm düş
üncesinin geliş
mesinde
etkili olmuş
tur. Hz. Muhammed'in yakı
nı
nda bulunmuş
, onu görmüşve dinlemişolanlar
(Ashab), hadislerin en güvenilir kaynakları
ydı
. Daha sonra, hadisleri ashabdan dinlemiş
olanlar gelirdi. Ancak, zamanla hadislerin sayı
sıçoğaldıve uydurma hadisler ortaya çı
ktı
. Bu
bakı
mdan hadis ilminin önemi arttı
.
Büyük hadis bilginleri arası
nda Buharî, Müslim, Ebû Davud, Tirmi-zî, İ
bn Mace ve
Neseî önde gelmektedir. Bu bilginlerin eserleri, hadis ilminin en güvenilir kaynakları
dı
r.
Kelâm: Allah'ı
n varlı
ğı
nı
, birliğini, sı
fatları
nı
, peygamberlik konuları
nıve diğer dinî
meseleleri akı
l ve mantı
k yolu ile ispat etme ilmidir. İ
slâm felsefesi de kelâmı
n içinde yer
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alı
r. Bu ilim kolunun baş
lı
ca isimleri, Abbasîler devrinde Farabî, İ
bn Sina, Beyhakî ve
Endülüs'te yetiş
mişolan İ
bn Rüş
d'dür. Özellikle Gazali, bu alandaki sistemli çalı
ş
malarıile
tanı
nmı
ş
tı
r.
Fı
kı
h: İ
slâm hukukudur. Fı
kı
hı
n dayandı
ğıana kaynaklar Kur'an ve hadislerdir. Fı
kı
h
bilginlerine fakih denilir. Bir meseleyle karş
ı
laş
ı
ldı
ğızaman, daha önce bu konuda verilmiş
bir hüküm yoksa, fakihlerin yorumları
na baş
vurulurdu. Onlardan alı
nan cevaplara ise fetva
adıverilir. Zamanla fetvaları
n etki alanlarımahkemelerden siyasete kadar geniş
lemiş
tir. En
önemli fakihler Hasan el-Basrî, Hammad, Zuhrî, Ebû Yusuf vb. dir. İ
mam Ebû Hanife,
İ
mam Malik, İ
mam Şafiî ve İ
mam Hanbel'in görüş
leri zamanı
mı
za kadar etkili olmuş
tur.
Bu dört imam, dört önemli İ
slâm mezhebinin kurucuları
dı
r.
Eğ
itim-Öğretim
İ
slâm'ı
n ilk döneminde Hz. Muhammed, eğitime özel bir önem verdi. Hicretten sonra
Medine'de yaptı
rdı
ğıcaminin bir bölümünü eğitim iş
leri için ayı
rttı
. Burada kendisi de
dersler verdi.
Dört Halife Dönemi'nde eğitimin yapı
ldı
ğıyer hemen tamamı
yla camilerdi. Buralarda
yetiş
en öğretmenler, Kur'an öğretmek üzere, ülkenin her tarafı
na gönderiliyorlardı
.
Emevîler Devri'nde eğitimde fazla bir yenilik görülmedi. En önemli geliş
me, çocuklar
için açı
lan okullardı
. Ayrı
ca, saraylarda, buralardaki çocukları
n yetiş
tirilmesi için de okullar
açı
ldı
. Ahlâk ve erdem, daha çok aile çevresinde öğretiliyordu.
Eğ
itimde ası
l geliş
me Abbasîler zamanı
nda oldu. Halife Memun'un Bağdat'ta açtı
rdı
ğı
Beytü'l-Hikme, ilk yüksek öğretim kurumudur (830).
Selçuklu sultanlarıAlp Arslan ile Melikş
ah'ı
n vezirliğini yapan Niza-mü'1-MüIk
tarafı
ndan kurulmuşolan Nizamiye Medresesinde öğretim parası
zdı
, öğrencilere aylı
k ve
erzak ödene ği verilirdi.
Nizamiye tipi medreseler, Abbasî Devleti'nin diğer ş
ehirlerinde de kurulmuş
tu.
Bağdat'ta otuz, Şam'da yirmi, Musul'da altımedrese bulunuyordu. Endülüs Emevîlerinin
kurduğu Kurtuba Medresesi çok ünlüydü. Burada okumak üzere, dünyanı
n her yerinden
öğrenciler geliyordu.
Yüksek okul hocaları
na (üstat) büyük saygıgösteriliyordu. Üstatlar kendi yanları
nda
belli bir inceleme ve araş
tı
rma programı
nıtamamlayan öğrencilere icazet denilen bir
diploma veriyorlardı
.
Abbasîler döneminde kütüphaneler de hı
zla artmı
ş
tı
. Önceleri cami kütüphaneleri
ş
eklinde baş
layan bu faaliyet, zamanla özel ş
ahı
sları
n ve vakı
fları
n gayretleriyle geniş
lemiş
ti.
Kitapları
n kataloglarıda yapı
lı
yor, bazıkütüphanelerde, okuyuculara ücretsiz kâğı
t dahi
veriliyordu.
Kâğı
t: 9. yüzyı
la kadar yazımalzemesi, deriden parş
ömenler ve bitki yaprakları
ndan
yapı
lmı
şpapirüslerdi. 9. yüzyı
lda Çin'den kâğı
t getirildi ve bir süre sonra da yerli kâğı
t
üretimine baş
landı
. 10. yüzyı
lı
n sonunda kâğı
t, İ
slâm dünyası
nı
n her yerinde
kullanı
lmaktaydı
.
Sanat
Müslümanlar, genişfetih hareketleri sı
rası
nda büyük kültürlerle ve onları
n meydana
getirdikleri sanat eserleriyle karş
ı
laş
tı
lar. Bunlardan da yararlanarak, yeni bir üslûp taş
ı
yan
eserler meydana getirdiler. Böylece İ
slâm sanatıortaya çı
ktı
. İ
slâm sanatıdenilince,
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Müslümanları
n yaş
adı
ğ
ıülkelerdeki sanat eserlerinin bütününden çok, İ
slâm estetiğine az
yahut çok bağlıolan eserler anlaş
ı
lı
r.
İ
slâm sanatçı
ları
, özellikle mimarî, süsleme, hat, seramik, minyatür, musiki alanları
nda
dikkate değer eserler vermiş
lerdir.
Mimarî: İ
slâm'ı
n ilk döneminde yapı
lan mescitler mimarî bir özellik taş
ı
mı
yordu.
Emevîler Dönemi'nde ise Bizans-Suriye sanatı
nı
n etkisinde gösteriş
li yapı
lar inş
a edildi. Bu
donemdeki Önemli eserler, baş
kent Şam'daki (kiliseden çevrilme) Ümeyye (veya Emevî)
Camii, Kudüs'te yaptı
rı
lan Kubbe-tü's-Sahra ve Mescidü'1 -Aksa, Masatta ve Muvakkar
sarayları
dı
r.
Abbasîler Dönemi'nde ise mimarîde Sâsânî ve doğu etkisi arttı
. Ancak, iç savaş
lar ve
Moğol istilâsı
, büyük yapı
ları
n tamamen yı
kı
lması
na sebep oldu.
Abbasîlerin baş
kent olarak kurduğu Samarra ş
ehri, İ
slâm sanatı
nda Türk etkisinin ilk
örneğidir. Buradaki Ulu Cami'den ve Ukaydı
r Sara-yı
'ndan baş
ka Ebû Dulaf Camii ile
Kahire'deki Tolunoğlu Camii bu etkinin iş
aretlerini taş
ı
r.
İ
slâm mimarîsi Kuzey Afrika'da ve İ
spanya'da da önemli eserler meydana getirdi.
Endülüs Emevî Devleti'nde yapı
lmı
şMedinetü'z-Zehra (Kurtuba yakı
nları
nda bir mimarî
eserler topluluğu), Ulu Cami (Kurtu-ba), Elhamra Sarayı(Gı
rnata), Sultan Sarayı(elKasr/bugünkü deyiş
le: Alkazar/Sevil'de) önemli yapı
lardı
r.
Diğer sanatlar: Emevî saraylarıile Samarra'daki saray ve ev odaları
, süsleme sanatı
nı
n
güzel örnekleriyle doludur. Hayvan ve bitki motifleri önde gelir.
Hat (güzel yazı
) sanatı
, İ
slâm sanatçı
ları
nı
n (hattat) ları
n elinde büyük bir geliş
me
göstermiş
tir. Önce düz hatlardan meydana gelen yazı
, zamanla kûfî denilen köş
eli harflerde
ş
ekillendi. Daha sonra, hattı
n sülüs,celî, Ta'lik, rı
k'a vb. adıverilen diğer türleri ortaya
çı
ktı
. Türkler hat sanatı
nı
n geliş
mesine büyük katkı
da bulundular ve bu alanda çok güzel
eserler meydana getirdiler.

6. İ
slâm Medeniyetinin Diğ
er Medeniyetlere Tesiri
a. İ
slâm Coğrafyasıİ
çindeki Gayrimüslim Topluluklara Tesiri
Emevîler, İ
ran, Suriye, Irak ve Kuzey Afrika'yıaskerî ve siyasî yönlerden kendilerine
bağlamı
ş
lardı
. Abbasîler döneminde ise yeni bir aş
amaya geçildi. Bu defa, İ
slâm'ı
n bir inanç
sistemi olarak benimseti lmesine baş
landı
.İ
slâm Devleti içinde yaş
ayan gayrimüslim geniş
halk kütleleri Müslüman olmaya baş
ladı
lar. Bununla beraber, Abbasî Devleti'nde yine de çok
sayı
da gayrimüslim bulunuyordu.
Kitap sahibi dinlere mensup olanlara Zimmî deniliyordu. Zimmîler, himaye altı
na
alı
nmı
ştopluluklard ı
. Hristiyanlar, Yahudiler ve Nesturîler bu konumdaydı
lar. Müslümanlar,
bu gibi kimselerle çeş
itli ş
artlar taş
ı
yan anlaş
malar yapmı
ş
lardı
. Bu dinlere mensup olanlar,
İ
slâm toplumu içinde silâh taş
ı
yamazlardı
. İ
slâm Devleti'nin kendilerine tanı
dı
ğıhimaye
hakkı
na karş
ı
lı
k ona bir vergi (cizye) öderlerdi. Bunlardan alı
nan toprak vergisine ise haraç
denilirdi.
Zimmîlerin hukuk ve ceza davaları
na, kendi adalet kurumları
nda ve kendi yöntemleriyle
bakı
lı
rdı
. Sadece Halife II. Ömer zamanı
nda, zimmîlere tanı
nan haklar genişölçüde
kı
sı
tlanmı
ş
tı
. Ancak, bu uzun sürmemiş
ti.
Şehirlerde yaş
ayan Hristiyan ve Yahudiler, çeş
itli meslek dalları
nda önemli yerlere
gelmiş
lerdi. Bunlar, genişbir hoş
görü içinde yaş
ı
yorlardı
. Suriye'deki banker ve sarrafları
n
çoğu Yahudi, hekim ve satı
cı
ları
n çoğu ise Hristiyandı
.
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Hı
ristiyanlı
ktan çı
kmı
ş iki mezhep olan Nesturîler Irak'ta, Yakubîler Mı
sı
r'da
çoğunluktaydı
. Nesturîlerin patriği, İ
slâm Devleti'nde yaş
ayan Hristiyanlar ı
n resmî baş
kanı
sayı
lı
rdı
.
Yahudi-Hristiyan dinlerinin karı
ş
ı
mıolan Sabîlik de Müslümanlar tarafı
ndan himaye
görüyordu.Bunlar ı
n içinde yetenekli bazıkimseler, bilim hayatı
nda parlak baş
arı
lar
göstermiş
lerdi.
Kitap ehli olmamakla beraber, İ
ran'daki Mecusîler de, zamanla Zimmî sayı
lmı
ş
lardı
r.
İ
ran'da devlet dini olan Mecusîlik, sadece bu ülkede değil Irak ve Hindistan'da varlı
ğı
nı
sürdürdü. Ateşmabetleri ayakta kaldı
. Müslümanlı
ğa geçen Mecusîler arası
ndan çok sayı
da
bilgin yetiş
ti.
b. İ
slâm Medeniyetinin Diğer Kültür ve Medeniyetlere Tesiri
Emevîler Dönemi'nde baş
layan tercüme faaliyeti ile, özellikle eski Yunan ve Hellenistik
Çağeserleri Arapçaya çevrilmiş
ti.. Daha sonra, İ
slâm bilgin ve filozofları
, kendi yorumları
ile yeni eserler meydana getirdiler. Avrupa, bunlar ıİ
spanya ve Sicilya'daki İ
slâm devletleri
yolu ile öğrenmeye baş
ladı
. Arapça öğrenimi yaygı
nlaş
tıve bu defa Arapçadan Lâtinceye
tercümeler yapı
ldı
. Tı
b, matematik, geometri, trigonometri, astronomi, kimya, eczacı
lı
k gibi
müspet ilimlerin yanı
sı
ra, mantı
k ve felsefedeki yeni bilgiler Avrupa'da hayranlı
kla
karş
ı
landı
.
Farabî ve İ
bn Sina'nı
n kuvvetli felsefi görüş
leri, Orta Çağ'ı
n Avrupalıfilozofları
nı
etkiledi. Avrupalı
lar, Farabî'ye Alfarabus, İ
bn Sina'ya Avicenna diyorlardı
. Daha sonra
Endülüs'te yetiş
en İ
bn Rüş
d de Hristiyan düş
üncesi üzerinde etkili oldu. Bu etkiler, batı
da
akı
lcı
lı
ğı
n ve Rönesans düş
üncesinin temeli sayı
lı
r.
Çeş
itli tı
b kitapları
nı
n yazarlarıolan Razî ve İ
bn Sina'nı
n eserleri, Avrupa
üniversitelerinde 17. yüzyı
la kadar ders kitabıolarak okutuldu.
Harezmî'nin cebir kitabı
, Avrupa'da matematiğin öğrenilmesini sağladı
. Rakamlar ve
"sı
fı
r" Müslümanlardan alı
ndı
. Geometri, trigonometri ve logaritma alanları
nda da aynı
geliş
me görüldü.
Kimyada Cabir'in 8. yüzyı
lda ortaya koyduğu ilkeler, Avrupa'da modern kimyanı
n
baş
ladı
ğı18. yüzyı
la kadar geçerli olmuş
tur.
Bunları
n yanı
sı
ra, kâğı
t da Müslümanlar eliyle Avrupa'ya geldi. Böylece kitaplar daha
çok sayı
da ve daha ucuza bası
labildi.
Avrupa'da hayat tarzıMüslüman etkisi ile değiş
im gösterdi. Doğu tesirleri Avrupa giyim
modası
nıyönlendirdi.
İ
slâm musikisi nazariyecileri, batımüziğine katkı
da bulundular. Kin-dî, Farabî, İ
bn
Sina, İ
bn Bace'nin musiki konusundaki eserleri Avrupa'ya "ölçülü müzik" tarzı
nı
n
girmesine yol açtı
. Bunun yanı
nda borazan, tamburin, rübab, ud, çalgızili, kanun, gitar,
timbal gibi musiki aletleri Avrupa'da tanı
ndı
. Arapçada anafil, bandyr, sunuc, rebab, el-ud,
kitara, et-tabl, kaanun denilen aletler Fransı
zca'da sı
rası
yla anafin, tambourine, sonajas, ribib,
lute, guitar, timbal, kanoon ş
eklini aldı
.
Kültür etkileri dil alanı
nda da görüldü. Kavramlar veya eş
yalar, Arapça isimlerine
benzer ş
ekilde adlandı
rı
ldı
. Tariff (tarife), sugar (ş
eker), sor-bet (ş
erbet), lemon (limon),
syrup (ş
urup), coffee (kahve), alcool (alkol), zero (sı
fı
r), amiral (emirü'1-ma), cheque (çek)
vb.
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TEST SORULARI
1) Aşağı
daki devletlerin hangisi, Güney Arabistan'da kurulmuştur?
a- Nabatlı
lar
d- Himyerîler
b- Tedmürlüler
e- Lahmîler
c- Gassanîler
2) Hicret, İ
slâm tarihinde önemli sonuçlar veren bir olaydı
r. Aşağı
dakilerden hangisi, hicretin sonuçlarıile ilgili değildir?
a- Mekkeli Müslümanlarla (muhacirler) Medineli Müslümanlar (ensar) kardeşilân
edildi.
b- Hz. Muhammed'in amcasıHamza ve Hz. Ömer, İ
slâmiyeti kabul ettiler.
c- Medine'nin yönetimi ile ilgili esaslar belirlendi.
d- İ
slâmiyetin yayı
lı
şıhı
zlandı
.
e- Hicrî takvime başlangı
ç olarak hicret tarihi (622) kabul edildi.
3) İ
ranlıbir Müslüman olan Selman-ıFarisî, aşağı
daki savaşlardan hangisinin
sonucunda etkili olmuştur?
a- Bedir Savaşı
b- Hendek Savaşı
c- Uhud Savaşı
d- Huneyn Savaşı
e- Taif Seferi
4) İ
slâm Devleti'nin gelirleri arası
nda, aşağı
dakilerden hangisi yoktur?
a- Öşür
b- Haraç
c- Ganimet
d- Fidye
e- Zekât
5) Aşağı
dakilerden hangisi, Endülüs Emevîleri dönemine ait değildir?
a- Mescidü'1-Aksa
b- Medinetü'z-Zehrâ
c- Elhamra Sarayı
d- Kurtuba Ulu Camii
e- Sultan Sarayı(Alkazar)
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VEDA HUTBESİ
Peygamber (a.s.)'in Arafat'taki muazzam kalabalı
ğa Kasva adlıdevesi üstünde söylediği
hutbe pek muazzamdı
. Hz. Peygamber hutbesinde: "Ey nas! Beni dinleyiniz, belki bu yı
ldan
sonra bu mevkide sizinle bir daha bulaş
amam.
Ey nas! Biliniz ki canları
nı
z, malları
nı
z, ı
rzları
nı
z, bu mukaddes gün, bu mukaddes ay,
bu mukaddes belde gibi birbirinize karş
ımukaddes olmalı
dı
r. Burada hazı
r bulunanlar
sözlerimi olmayanlara bildirsinler. Siz Allah'ı
nı
za kavuş
mak üzere bulunuyorsunuz.
Cenabı
hak da size amellerimizin hesabı
nısoracaktı
r.
Faiz haramdı
r, borçlular alacaklı
lara aldı
klarıparayıiade edeceklerdir. Cahiliye devrinin
bütün kan davalarıyasaklanmı
ş
tı
r.
Ey nas! Bugün ş
eytan sizin memleketinizde yine nüfuz kazanmaktan ümidini kesmiş
tir.
Fakat siz ehemmiyetsiz gördüğünüz bir ş
eyde ona itaat ederseniz onu sevindirmiş
olursunuz. O hâlde din hususunda ondan sakı
nı
nı
z.
Ey nas! Sizin kadı
nları
nı
z üzerinde, kadı
nları
nı
zı
n da sizin üzerinizde haklarıvardı
r. Kadı
nları
nı
z size Allah'ı
n emanetidir, o hâlde onlara nezaketle davranı
nı
z.
Ey nas! Sözlerimi dinleyiniz ve anlayı
nı
z. Biliniz ki her Müslüman diğer Müslümanı
n
kardeş
idir. Hepiniz eş
itsiniz. Hepiniz müş
terek bir kardeş
liğin üyelerisiniz."
Peygamberliğimi tebliğettim mi diye seslendi. Müslümanlar "Evet" deyince "Şahid ol
ya Rab" diye sözlerini bitirdi.
(İ
slâm Tarihi, I Baş
langı
çtan Osmanlı
lara Kadar, Dr. Nuri Ünlü, İ
stanbul 1992)
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A. TÜRKLERİ
Nİ
SLAMIYETİKABULÜ VE İ
SLÂM
DEVLETİ
'NDEKİHİ
ZMETLERİ
1. Müslümanlarla Türklerin İ
lk Karş
ı
laş
maları
İ
slâm ordularıYermûk Savaş
ı
'nda (636) Bizans kuvvetlerini ağı
r bir yenilgiye
uğratmı
ş
lardı
. Böylece, Bizans'ı
n Suriye'deki etkisine son verilmiş
ti. İ
ran'ı
n gücü ise 637
Kadı
siye ve 642 Nihavend savaş
larıile kı
rı
lmı
ş
tı
. Son Sâsânî hükümdarı
nıtakip eden İ
slâm
ordularıCeyhun kenarı
na ulaş
ı
nca Türklerle temasa geldiler. 8. yüzyı
l baş
ları
na kadar
Türklerle İ
slamları
n karş
ı
laş
malarıancak sı
nı
r harekâtıölçüsünde kaldı
.
Horasan bölgesi komutanlı
ğı
na, dönemin sayı
lıaskerlerinden Kuteybe bin Müslim'in
tayini (705) savaş
larıbirden alevlendirdi. İ
slâm kuvvetleri Mâveraünnehir'e kadar hâkim
oldular ve doğuda Talaşnehrine kadar akı
nlara baş
ladı
lar.
Bu akı
nlara karş
ı
, Türgeş
ler güçlü bir direnme gösterdiler. Türgeş
lerin çöküntüye
gitmesinden sonra, bu defa Karluklar, Orta Asya Türk ülkelerinin savunmas ı
nıüzerlerine
aldı
lar.
Emevî orduları
nı
n ilerleyiş
i, kendilerini imtiyazlıgören Arapları
n yayı
lma hareketi
olarak karş
ı
lanı
yordu. Bu bakı
mdan, İ
slâmiyetin Orta Asya'da etkili olması
na imkân
kalmı
yordu. Bu siyasete karş
ıçı
kan ve Arap olmayan kütleler, Emevî Devleti'nin yı
kı
larak
yerine Abbasî iktidarı
nı
n geçmesinde önemli rol oynadı
lar. Yeni iktidar, bütün Müslümanlar
arası
nda farklı
lı
ğı
n kaldı
rı
lacağıyolunda propaganda yapı
yor ve eş
itlik vadediyordu.
Böylece, İ
slâm ordularıyeni bir görüntüye kavuş
muşoluyordu.
Emevîlerin son zamanı
nda görülen durgunluk üzerine, Çin, Orta Asya Türk ülkelerini
hâkimiyeti altı
na alabileceği düş
üncesine kapı
lmı
ş
tı
. Bunu sağlamak için, Karluk
toprakları
na ordu gönderdi. O zamana kadar Çin tarafı
nıtutan Karluklar, bunun üzerine
Abbasî Devleti'nin Horasan valisi olan Ebû Müslim'den yardı
m istediler. Ebû Müslim'in
gönderdi ğ
i kuvvetler ve onlara katı
lan Karluklar, Çin ordusuyla Talas ı
rmağıkı
yı
sı
nda
karş
ı
laş
tı
lar. Uzun süren savaşsonunda, Çin ordusu ağı
r bir yenilgiye uğratı
ldı(751).

2. Türklerin İ
slâmiyete Yakı
nlaş
ması
Talas Savaş
ısonrası
nda Türklerle Müslümanlar arası
nda yakı
nlaş
ma oldu. Savaş
ları
n
yerini ticarî iliş
kiler aldı
. Müslüman tacirler, Türk ülkeleriyle olan alı
şveriş
leri sı
rası
nda
İ
slâmiyetin buralarda tanı
nmasıiçin gayret gösterdiler. Tacirlerle birlikte gelen derviş
ler de
İ
slâmiyeti yayı
cıçalı
ş
malarda bulundular. Böylece, Türkler, eskisine göre, İ
slâmiyetle çok
daha yoğun ş
ekilde temasa geldiler. İ
slâm dinine giren Türklerin sayı
sıartmaya baş
ladı
.
Bu arada, Müslüman valiler de, hâkim olduklarıTürk toprakları
nda bazıtedbirler
almaya baş
lamı
ş
lardı
. Yeni camiler yapı
yorlar, camiye gelenlerden vergi almı
yorlardı
.
Abbasî Devleti'nin sı
nı
rlarıiçinde kalan Türk topluluklarıarası
nda İ
slâmiyet bu suretle daha
büyük ölçüde kabul görmeye baş
ladı
.

3. Türklerin Abbasî Devleti'ndeki Hizmetleri
Orta Asya'dan gelerek İ
slâm Devleti'nin hizmetine giren Türkler, daha çok askerî alanda
kendilerini gösterdiler. Valilik ve haciblik gibi yüksek görevlere geçmeye baş
ladı
lar.
9. yüzyı
lı
n baş
ı
nda Türk gençlerinden muhafı
z birlikleri kuruldu. Yüzyı
lı
n ortaları
na
doğru, bu görevdeki Türklerin sayı
sıçoğaldı
. Bağdat'a yakı
n bir yerde inş
a edilen Samarra
ş
ehrindeki hassa birlikleri tamamen Türklerden kuruluydu. 4 bin Türk askerinin yaş
adı
ğı
Samarra, Türklerin ihtiyacı
na ve zevkine cevap verecek ş
ekilde kurulmuş
tu.
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Türk kumandan Afş
in, Halife tarafı
ndan İ
ran'daki Babek İ
syanı
'nıbastı
rmakla
görevlendirildi. Afş
in, bu isyanıbastı
rdı
ğıgibi, Bizans ordusunu Ankara yakı
nları
nda
bozguna uğrattı
. Bu savaşsı
rası
nda Afş
in'in buyruğunda 10 bin Türk askeri bulunuyordu.
Abbasî Devleti'ndeki Türklerin sayı
sıise 25 bini aş
mı
ş
tı
.
Abbasî Devleti'nde ası
l güç zamanla Türk kumandanları
n eline geçti. Bunlardan
Beçkem'in adıparalara bası
lmaya baş
landı
.
Türk kumandanlar, işbaş
ı
na getirdikleri halifelere istediklerini yaptı
rı
yorlardı
. Bu arada,
birbirleriyle de mücadele ettikleri oluyordu. Bu durum, Buveyhîlerin, Bağdat'ıele geçirerek
burada kendi devletlerini kurmalarısonucunu verdi (932).

4. Türklerin İ
slâmiyete Giriş
leri
Türkler, daha önce çeş
itli dinlere girmiş
lerdi. Ancak, bu topluluklar, yeni girdikleri
dinlerin etkisiyle kı
sa bir süre sonra Türklüklerini kaybetmiş
lerdi. Türklerin eski dini GökTanrıinancı
ydı
. Bunun dı
ş
ı
ndaki dinler, millî kimlikleri üzerinde olumsuz etki yapı
yordu.
Ancak, Müslümanlı
kta böyle olmadı
. Çünkü, İ
slâmiyet, Gök-TanrıDini ile birçok bakı
mdan
uyum gösteriyordu.
Tanrı
'nı
n tekliğ
i, kâinatı
n yaratı
cı
sıve efendisi oluş
u, her yerde bulunarak her ş
eyi
iradesi altı
nda tutması
, baş
langı
çsı
z ve sonsuz olmasıgibi inanı
ş
lar, Gök-TanrıDini ile
İ
slâmiyetin ortak anlayı
ş
ıiçinde birleş
iyordu. Türklerde puta tapı
cı
lı
k yoktu, ruhun
ölmezliğine inanı
lı
yordu ve Hristiyanlı
ktaki gibi bir rahipler sı
nı
fıbulunmuyordu. Bütün
bunlar, İ
slâmiyetle eski Türk inancı
nı
n kaynaş
ması
nısağlı
yordu. Türkler hükümdarlı
ğı
n,
Tanrıbağı
ş
ıolduğuna inanı
yorlardıve töreyi yeryüzüne hâkim kı
lmayıbaş
lı
ca görevleri sayı
yorlardı
. Bu iki anlayı
şda İ
slâmdaki "İ
lâhî inayet" ve "cihat" kavramları
yla uyuş
uyordu.
Türkler, eskiden beri iffet ve namus gibi erdemlere bağlı
lı
klarıile tanı
nmı
ş
lardı
. Örnek
bir temizlik anlayı
ş
larıvardı
. Bu nitelikleri, İ
slâmi ilkelerle uyum gösteriyordu.
Bu temel sebeplere ilâveten, Müslüman Sâmânîlerle olan siyasî ve askerî iliş
kiler de,
İ
slâmiyetin benimsenmesinde rol oynadı
. Türklerin İ
slâmiyete büyük kütleler hâlinde
giriş
leri 10. yüzyı
lda hı
zlandı
. Hazarlar arası
nda yayı
lan Müslümanlı
k, Oğuzlar tarafı
ndan da
toplu ş
ekilde benimsendi. İ
til Bulgar Devleti, Karahanlıve Gazneli devletleri Müslümanlı
ğı
resmen kabul ettiler. Müslüman Oğuzları
n kurduğu Selçuklu Devleti'nin güçlenmesiyle de
İ
slâmiyetin yükseliş
i hı
z kazandı
.

5. Türklerin İ
slâm Dünyası
na Hizmetleri
Türklerin İ
slâmiyete toplu olarak giriş
leri, hem Türk ve İ
slâm hem de dünya tarihleri
bakı
mı
ndan önemli sonuçlar verdi. Selçuklular, binlerce yı
llı
k devlet deneyimi sayesinde,
karı
ş
ı
klı
k içinde bulunan İ
slâm dünyası
na yeni bir düzen getirdiler. Batı
dan gelen Haçlı
saldı
rı
ları
, Anadolu'da Müslüman Türk ş
eddine çarptı
lar ve İ
slâm dünyası
nıdağı
tmak
amacı
na ulaş
amadı
lar. Doğudan gelen Moğol istilâcı
larıise, geçici bir hâkimiyet kurmaları
na
rağmen, bir süre sonra, artı
k Müslümanlı
ğıtemsil eden Türklerin arası
nda eriyerek kültür
değiş
imine uğradı
lar. Gazneli Mahmut'un Hindistan'a yaptı
ğıakı
nlar, burada İ
slâm
kültürünün yaygı
nlaş
ması
nısağladıve yüzyı
llarca sonra kurulacak olan Pakistan'ı
n temellerini attı
. Türkler, yeni dinin verdiği heyecanla, batıyönünde baş
arı
yla ilerlediler ve
özellikle Osmanlıdöneminde Orta Avrupa'ya kadar uzanarak İ
slâm etkisinin buralarda
yayı
lması
nısağladı
lar.

B. TURK-İ
SLAM DEVLETLERİ
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1. Tolunoğ
ulları(868-905)
Abbasîler, Mı
sı
r'ı
n yönetimini Türk kumandanlara veriyorlardı
. Oğuz Türklerinden olan
Tolunoğlu Ahmed de Mı
sı
r valisiydi. Burası
nıbaş
arıile yönetmiş
, halkı
n sevgisini
kazanmı
ş
tı
. Bayı
ndı
rlı
k iş
lerine önem vermişve güçlü bir ordu kurmuş
tu. Abbasî Devleti ile
arasıaçı
lı
nca bağı
msı
zlı
ğı
nıilân etti. Ahmed, kı
sa zamanda Suriye'yi ve Çukurova bölgesini
yönetimi altı
na aldı
. TolunoğullarıDevleti'nin sı
nı
rlarıdaha sonra Irak'a ve Toroslara kadar
geniş
ledi. Ancak, bu üstünlük uzun süre korunamadı
. Abbasîler, Mı
sı
r'ıele geçirerek
Tolunoğullarıhâkimiyetine son verdiler.

2. İ
hş
idîler (935-969)
Mı
sı
r'da ikinci Türk devletinin kurucusu Muhammed Ebûbekir´dir. Babası
,
TolunoğullarıDevleti'nin hizmetinde olan bir Türk beyiydi. Muhammed Ebûbekir, Mı
sı
r
valisi iken bağı
msı
zlı
ğı
nıkazandı
. Dicle nehrine kadar olan topraklarıele geçirdiği gibi,
Mekke ve Medine'yi kendisine bağladı
.
Muhammed Ebûbekir'in ölümünden sonra, devletin yönetimi, kölesi Kâfur'un eline
geçti. Daha sonra iç karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
. Bunu fı
rsat bilen Fatı
mîler Mı
sı
r'ızapt edip İ
hş
idîlerin
varlı
ğı
na son verdiler.

3. Karahanhlar (840-1212)
Karluk Türkleri, Balasagun baş
kent olmak üzere bir devlet kurmuş
lardı
. Karluk
Yabgusu, Ötüken'deki Uygur Hakanlı
ğı
'na ş
eklen bağlıbulunuyordu. Uygur Hakanhğı
'nı
n
yı
kı
lması(840) üzerine, kendisini Türk hanları
nı
n mirasçı
sısayan Karluk Yabgusu, KaraHan unvanı
nıaldı
. Ülkesinin merkez topraklan Yedisu-Kaş
gar arası
ydı
. Karahanh Devleti,
baş
ta Karluklar olmak üzere, Yağma, Çiğil, Argu gibi Türk boyları
na dayanı
yordu.
Karahanlı
ları
nİ
slâmiyeti Kabul Etmesi
İ
lk Karahanh hükümdarıolarak bilinen Bilge Kül Kadir Han Mâverâünnehir'deki
Müslüman Sâmânî Devleti ile mücadeleye giriş
ti ve baş
kentini Kaş
gar'a nakletti. Yeğeni
Satuk, kendilerine sı
ğı
nmı
şolan Sâmânî prensi ve adamlarıile temaslarısonunda Müslüman
oldu. Sonra KarahanlıDevleti'nin baş
ı
na geçince İ
slâmlı
ğıresmî din olarak kabul etti
(920'ye doğru). Böylece tarihî bir rol oynadıve Abdülkerim Satuk Buğra Han (ölm.
959) diye anı
ldı
.
Karahanlıkütleleri arası
nda İ
slâm dininin ası
l yayı
cı
sıSatuk Buğra Hanı
n oğlu Musa
Baytaşoldu.
Karahanlı
lar, 999'da SâmânoğullarıDevleti'ni yı
ktı
lar. Böylece Mâverâünnehir bölgesini
ele geçirdiler. Fakat, doğu ve batıbölgeleri arası
nda anlaş
mazlı
k çı
ktı
. Bunun sonucunda
devlet ikiye ayrı
ldı
. (1042) .
a. Doğu KarahanlıDevleti (1042-1211)
Doğu KarahanlıDevleti, önce Selçuklulara bağlandı(1090). On beşyı
l sonra yeniden
istiklâl kazandıise de, bu defa baş
kent Balasagun, Moğol Karahitayları
n eline geçti (1133).
Yine Karahitay baskı
sıaltı
nda olan Kaş
gar'da, Moğol Naymanlar tarafı
ndan iş
gal
edildi. 1218'de bütün ülke Cengiz Hanı
n hâkimiyetine girdi.
Doğu KarahanlıDevleti, ilime ve sanata önem veren, âdil ve dindar hükümdarlar
tarafı
ndan idare edilmiş
tir. Bunlar, devleti Türk töresine göre yönetmeye ve İ
slâmiyeti
yaymaya çalı
ş
mı
ş
lardı
r.
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b. BatıKarahanlıDevleti (1042-1212)
Bu devletin baş
kenti önce Özkent'ti, daha sonra Semerkant'a taş
ı
ndı
. Diğer han ise
Buhara'da oturmaktaydı
.
Baş
langı
çta Büyük Selçuklu Devleti ile iyi iliş
kiler kuruldu. Büyük Sultan Melikş
ah, bir
Karahanlıprensesi ile evlendi.
BatıKarahanlıDevleti, Sultan Melikş
ah tarafı
ndan 1089'da Selçuklulara bağlandı
.
Karahitaylar, Selçuklular ı1141'deki Katvan Savaş
ı
'nda yenince KarahanlıDevleti'ni de
hâkimiyetleri altı
na aldı
lar.
KarahanlıDevleti'nin varlı
ğı
na Harzemş
ahlar son verdiler (1212).

4. Gazneliler (963-1187)
Sâmânoğulları Devleti'nde, Horasan orduları komutanı olan Alp Tigin,
Doğu Afganistan'a çekilmiş ve buradaki Gazne ş
ehrini ele geçirmiş
ti. Böylece,
ilerdeki Gazneli Devleti'nin ilk ş
ekli belirmeye baş
ladı
. Bu devletin Herat valisi Sebük-tegin
ise,
Sâmânîlerle
ilgisi
keserek
Gazneli
hanedanı
nı
kurdu
ve
devletin temelini attı(963).
a. Hindistan Seferleri
Gazneliler, hem yeni topraklar kazanmak hem de İ
slâm dinini yaymak amacı
yla
Hindistan üzerine seferler düzenlediler.
Sebük-tegin'in ölümünden sonra, oğlu Gazneli Mahmud baş
a geçti. Tarihte "sultan"
unvanı
nıilk kullanan hükümdar, Gazneli Mahmud'dur.
Gazneli Mahmud, 1001-1027 yı
llarıarası
nda, Hindistan'a arka arkaya 17 sefer
düzenledi. Kazandı
ğızaferler sonunda, bütün Kuzey Hindistan Türk yönetimi altı
na girdi.
Bu bölgeler İ
slâmlaş
tı
. Böylece, bugünkü Pakistan devletinin temeli atı
lmı
şoldu.
b. Gaznelilerin Sonu
Sultan Mahmud, sert yaradı
lı
ş
lıbir hükümdar olmakla beraber, adaleti ve kültür sevgisi
ile tanı
nmı
ş
tı
.İ
lim adamları
nıve ş
airleri korurdu. Gazneli Devleti, onun zamanı
nda bölgenin
en güçlü devleti hâline gelmiş
ti. 1030'da öldü. Yerine, oğlu Mesut geçti. Babası
nı
n yerini
dolduramayan Mesut, Selçuklular karş
ı
sı
nda ağı
r bir yenilgiye uğradı(Dandanakan, 1040).
Bu yenilgi sonucunda, önemli bir bölge olan Horasan, daha sonra da Harzem ve kuzeydeki
bölgeler kaybedildi. Gazneli Devleti'nin ağı
rlı
k merkezi güneye kaydı
.1059'dan 1141'e kadar
Selçuklu Devleti'nin üstünlüğünü tanı
yan Gazneli Devleti'ne Gurlular son verdiler (1187).

5. Büyük Selçuklular ve Bağ
lıDevletler
a. Oğuzlar
Oğuz Adı
Oğuz, "Ok'lar" demektir. Ok sözü, eski Türkçede "kabile, boy" anlamı
na gelmekteydi.
Bu bakı
mdan, Oğuz deyimi, bir siyasî kuruluşhâlinde birleş
en Türk boyları
nıgöstermektedir.
Oğuz adı
nı
n, oklu adamlar veya akraba ve aile (oguş
) anlamı
na geldiği de ileri sürülmüş
tür.
Köklü bir boy teş
kilâtı
na sahip olan Oğuzlar, Bozoklar ve Üçoklar adı
nıtaş
ı
yan iki ana
gruba ayrı
lı
yordu. Bu gruplarda 12'ş
er boy yer almaktaydı
. Böylece, Oğuzlar, 24 boydan
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meydana geliyordu. Müslümanlı
ğı kabul eden Oğuzlar Türkmen adı
yla anı
lmaya
baş
lamı
ş
lardı
.
Oğuzları
n Tarihi
Oğuzlar 6-7. yüzyı
llarda, altıboy hâlinde yaş
ı
yor ve "AltıOğuz budunu" olarak
anı
lı
yorlardı
. II. Göktürk Devleti zamanı
nda ise dokuz boydan meydana geliyorlardı(Dokuz
Oğuzlar). Bu dönemde Selenga ı
rmağıdolayları
nda oturuyorlardı
. Baş
ları
nda Baz Kağan
bulunuyordu. Oğuzlar, Göktürklerin yeniden güçlenmeleri hâlinde, onları
n yönetimi altı
na
girmekten çekmiyorlardı
. Bu yüzden İ
lteriş Kağana başkaldı
rmı
ş
lar, fakat sonunda
Göktürklere bağlanmak zorunda kalmı
ş
lardı
. Bilge Kağan döneminde ise Göktürklerle uzun
savaş
lara giriş
miş
lerdi.
Uygur Hakanlı
ğıdöneminde Oğuzlar, Uygurlara karş
ıOtuz Tatarlarla birlik olunca,
Moyen Çor tarafı
ndan yenilgiye uğratı
ldı
lar. Bunun üzerine, Oğuzları
n bir bölümü batı
ya
göç etti. Uygur Hakanlı
ğı
'nı
n yı
kı
lması
ndan sonra daha kalabalı
k Oğuz kütleleri, ilk
göçenlerin yanma, Seyhun nehri boyları
na geldiler.
Oğuz Yabgu Devleti
10. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda Oğuzlar, Seyhun bozkı
rlarıile o yöredeki Kara-cuk ve Sayram
ş
ehirleri dolayları
nda yaş
ı
yorlardı
. Kı
ş
lı
k merkezleri Yenikent olan bir devlet kurmuş
lardı
.
Devlet baş
kanı
na "Yabgu" deniliyor, ordunun baş
ı
nda "Subaş
ı
" bulunuyordu. Bu Oğuzlar,
siyasî bir isim olarak "Türkmen" diye de anı
lı
yorlardı
.
Oğuz Yabgu Devleti 1000 yı
lları
na doğru yı
kı
ldı
. Oğuzlar dağı
ldı
lar. Bir bölümü Doğu
Avrupa düzlüklerine yöneldi (Uzlar). Daha kalabalı
k olanlar güneye indiler (Selçuklular).
Bir bölümü ise yerlerinde kaldı
lar (Türkmenler). Bugünkü Türkmenistan halkıonları
n
torunlarısayı
lmaktadı
r.
Oğuzları
n T a r ihî R o 1l e r i
Oğuzlar, cihan tarihinde, diğer Türk boyları
ndan daha büyük ve daha etkili rol
oynamı
ş
lardı
r.
11-13. yüzyı
llar arası
nda Asya bozkı
rları
ndan Orta ve Yakı
n Doğu'ya akarak İ
ran'ı
,
Azerbaycan'ı
, Irak'ı
, Anadolu'yu ve Suriye'yi alanlar bu Oğuzlardı
r. Daha sonra Mı
sı
r'ı
,
Kuzey Afrika'yı
, Balkanlarıve Viyana'ya kadar Orta Avrupa'yıtutmuş
lardı
r.
Oğuzlar, Büyük Selçuklu Devleti'ni, diğer Selçuklu devletlerini, atabeylikleri, Anadolu
beyliklerini,
Karakoyunlu
ve
Akkoyunlu
devletlerini,
Ramazanoğulları
'nı
,
Dulkadiro ğulları
'nı
, İ
ran'da Safevî, Avş
ar ve Kaçar hanedanları
nı
, OsmanlıDevleti'ni
kurmuş
lardı
r. Sosyal, siyasî, kültürel hayatları
nda daha çok Göktürk çağıkültürünün gelenek
ve değerlerini yaş
atan Oğuzları
n kurduklarıson ve ebedî devlet Türkiye Cumhuriyetimizdir.
Büyük kitleler hâlinde geldikleri Anadolu'ya yerleş
enler ve burası
nıyüzyı
llar boyunca,
canları
nıfeda ederek savunmak suretiyle Türkleş
tirenler de Oğuzlar olmuş
tur. Bugün
Anadolu'da pek çok yer, Oğuz boyları
nı
n adları
nıtaş
ı
maktadı
r.
b. Büyük Selçuklu Devleti'nin Kuruluş
u ve Geniş
lemesi
Selçuk Subaş
ı
Selçuklu hanedanı
nı
n atasıolan Selçuk, Oğuzları
n Kı
nı
k boyundandı
. 10. yüzyı
lı
n
baş
ları
nda doğan Selçuk, babasıöldüğü zaman 17-18 yaş
ları
ndaydı
. Bir süre sonra, babası
nı
n
yerini aldıve Yabgu Oğuzları
na ordu kumandanı(sübaş
ı
) oldu.
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Selçuk'un emri altı
ndaki kitleler, yer darlı
ğıve otlak azlı
ğısebepleriyle yerlerinden
ayrı
larak, Mâverâünnehir'e doğru göçe baş
ladı
lar. Selçuk'un beraberinde, baş
ta Kı
nı
k boyu
mensuplarıolmak üzere, diğer Oğuz boylarıbulunuyordu. Bunlar çok sayı
da at, deve, koyun
ve sı
ğı
rıda yanları
nda getiriyorlardı
.
Selçuk, Seyhun nehri kenarı
nda yine bir Oğuz ş
ehri olan Cend'e 96O'ıtakip eden
yı
llarda geldi. Burası
, Mâverâünnehir'den göç etmişMüslümanları
n da oturduğu bir ş
ehirdi.
Ayrı
ca, Türklerle İ
slâm ülkeleri arası
nda sı
nı
rş
ehri durumundaydı
. Selçuk'un Cend'e geliş
i,
tarihte önemli bir dönemin baş
langı
cı
dı
r.
Yeni bölgenin siyasî ve sosyal ş
artlarıgereğine uyarak, Selçuk, kendine bağlıOğuzlarla
birlikte Müslümanlı
ğıkabul etti. Türkmen adıile de anı
lan bu Türk boyu böylece yeni bir
kimlik kazanmı
şoluyordu. Bu sebeple, Selçuk, yı
llı
k vergiyi almak üzere gelen Yabgu
Devleti memurları
nı"kâfirlere haraç vermeyeceğini" söyleyerek uzaklaş
tı
rmı
şve İ
slâmiyet
için mücadeleye giriş
miş
ti.
Selçuk, bu çarpı
ş
malardan iki önemli fayda sağladı
: Önce bir kı
sı
m Müslümanları
n
yardı
mları
nı ve savaş
larda görev almak isteyen Türklerin kendisine katı
lmaları
nı
gerçekleş
tirdi. Sonra, Cend'de ve dolayları
nda Yabgu'nun hâkimiyetini kı
rarak, eski Oğuz
devlet teş
kilâtı
nı
n uygulandı
ğıbağı
msı
z bir yönetim kurmayıbaş
ardı
. Kuvveti gittikçe arttı
ve komş
u devletler tarafı
ndan tanı
ndı
. Mâverâünnehir'deki Sâmânî Devleti kendisinden
yardı
m istedi. Selçuk'un, oğlu Arslan kumandası
nda gönderdiği kuvvetler sayesinde Sâmânî
Devleti, Karahanlı
lara galip geldi.
Bu yardı
mı
n sonucu olarak Selçuklulara, Buhara-Semerkant arası
nda yeni topraklar
(yurt) verildi. Selçuklular bu yeni bölgede, Karahanlı
lar ve Sâmânîler gibi büyük ve teş
kilâtlı
iki devlet arası
nda tutunmayıbaş
ardı
lar.
Sâmânîler, Mâverâünnehir'deki hâkimiyetlerini ancak Oğuz yardı
mısayesinde devam
ettirebildiler. Gaznelilerin Horasan iş
lerine karı
ş
maları
, Mâverâünnehir bölgesindeki
Selçuklular ı
n durumunu daha da değerlendiriyordu.
Devletin temelini atı
p onu teş
kilâtlandı
ran ve savaş
larıile sağlamlaş
tı
ran Selçuk 1009'a
doğru öldü.
Arslan Yabgu
Selçuk'un hayattaki en büyük oğlu Arslan Yabgu, babası
nı
n yerine geçti. Buyruğunda
on binlerce atlıvardı
. Onun bu gücü Karahanlı
larıda, Gaznelileri de ürkütüyordu.
Arslan Yabguya bağlıolmakla beraber, her biri kendi Türkmenlerinin baş
ı
nda bulunan
Selçuklu ailesi mensuplarıMâverâünnehir'de yeni siyasî geliş
melerle karş
ı
laş
ı
yorlardı
.
Sâmânî Devleti'ni ortadan kaldı
ran BatıKarahanlı
lar, Gaznelilerle de anlaş
ma hâlinde idiler.
Bu bakı
mdan Selçuklular, Kara-hanlıDevleti ile doğrudan doğruya karş
ı
laş
mak durumunda
kalmı
ş
lardı
. Ancak, Karahanlı
lar da Selçuklulardan çekiniyor, kuvvetlerinden faydalanmak
için, onlarla anlaş
mak istiyordu. Fakat, araları
nda güvensizlik havasıvardı
. Bu yüzden
karş
ı
laş
ma kaçı
nı
lmaz hâle gelmekte idi.
Selçuklu-Karahanlı
-Gazneli İ
liş
kileri
Arslan Yabgu'nun Mâverâünnehir'deki durumu gittikçe kuvvetlenmekte idi. Çünkü
Karahanlı
lar arası
ndaki mücadele dikkat çekici hâle gelmiş
ti. Baş
a geçmek isteyen Ali
Tegin'in, kardeş
i "Ulu Hakan" Yusuf Kadir Han'ıtanı
maması
, onu Arslan Yabgu'ya
yaklaş
tı
rmı
ş
tı
. Harzem'i ele geçiren Gazneliler de Mâverâünnehir olaylarıile yakı
ndan
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ilgileniyorlar ve Ali Tegine karş
ı
, Kadir Han tarafı
nıtutuyorlardı
. Böylece, Arslan Yabgu
hem Karahanl ı
ları
n, hem Gazneli Devleti'nin dikkatini kendi üzerine çekmişbulunuyordu.
Bu sebeplerle Yusuf Kadir Han ile Gazneli Mahmud arası
nda Semerkant yakı
nı
nda
tarihî bir görüş
me yapı
ldı(Mâverâünnehir görüş
mesi, 1025). Kadir Han, Selçukluları
n
Gazneli Devleti için de bir tehlike olduğunu belirtti. Sultan Mahmud'dan, onları
n Türkistan
ve Mâverâünnehir'den uzaklaş
tı
rı
lmasıveya zararsı
z hâle getirilmesini rica etti.
Mahmud, bunun üzerine Arslan Yabguyu, güya görüş
mek için, Semer-kant'a davet
ederek, hile ile yakalattıve Hindistan'a sürdü. Selçuklu Yabgu-su kapatı
ldı
ğıkalede 7 yı
l
sonra öldü (1032).
Tuğrul ve ÇağrıBeyler, amcaları
nı
n tutuklanmasıolayı
nıunutmadı
lar ve bu davranı
ş
ı
karş
ı
lı
ksı
z bı
rakmamaya karar verdiler. Bu iki kardeş
, Arslan Yabgunun tutuklanması
üzerine, Selçuklu tarihinde ön plâna geçtiler.
Selçuklular, Karahanlıbaskı
sı karş
ı
sı
nda Harzem tarafları
na çekildiler. Ancak,
uğradı
klarıbir baskı
nda 7-8 bin Türkmen öldü.
Selçukluları
n Horasan'a Geçiş
leri
Tuğrul ve Çağrıkardeş
lerin karş
ıkarş
ı
ya kaldı
klarıbu sı
kı
ş
ı
k ve tehlikeli durumdan,
ancak Horasan'a geçerek sı
yrı
lmalarımümkündü.
İ
ki kudretli ve kararlıbaş
buğun idaresinde kalabalı
k Selçuklu boyları
, Gazneli
Devleti'nden izin almaksı
zı
n, Horasan'a geçmek üzere Ceyhun ı
rmağı
nıaş
tı
lar (Mayı
s 1035).
Tuğrul ve ÇağrıBeyler, Musa Yabgu, Tuğrul Beyin üvey kardeş
i İ
brahim Yı
nal ve
diğerleri hep bir arada idiler. Horasan'da Merv ve Nesâ'ya doğru ilerledikçe, oralarda baş
sı
z
kalmı
şTürkmenler de kendilerine katı
lı
yorlardı
.
Selçukluları
n böylece Horasan'a geçiş
leri dünya tarihinin baş
lı
ca olayları
ndan biri
sayı
lı
r. Biri cesaret ve kahramanlı
ğı
, diğeri yüksek devlet adamlı
ğıniteliği ve siyaset zekâsı
ile tarihte ün yapan Çağrıve Tuğrul kardeş
ler, Türk-İ
slâm siyasî kuruluş
ları
ndan en
önemlisinin temellerini Horasan'da attı
lar.
Selçuklu baş
buğları
, Nesâ'ya geldikleri zaman, Gazneli valisine baş
vurarak, kendilerine
yerleş
ecekleri topraklar verilmesi için aracı
lı
k yapması
nıistediler. Sultan Mesut telâş
a
kapı
ldı
. Niş
âpûr'a giderek orada, savaşfilleri ile takviyeli büyük bir ordu hazı
rlattı
. Fakat, bu
ordu, Nesâ sahrası
nda Selçuklular tarafı
ndan ağı
r bir yenilgiye uğratı
ldı(Haziran 1035).
Durumun ağı
rlaş
tı
ğı
nıgören Mesut, Selçuklulara üç il verdi ve bir çeş
it özerklik tanı
dı
.
Ancak, burada bir devlet kurma imkânıbulunduğunu gören Selçuklular üç il daha istediler.
Bunun üzerine Mesut, yine büyük bir ordu göndererek Selçuklular ısindirmek istedi. Ancak,
bu ordu da aynıakı
bete uğradıve Serahs yakı
nları
ndaki savaş
ta yenildi (Mayı
s 1038). Bu
ikinci zaferin sonunda, Horasan kesin ş
ekilde Selçukluları
n yönetimi altı
na girdi.
Horasan'ı
n Selçuklular tarafı
ndan zaptı
, dünya tarihinin en önemli olayları
ndan biri
sayı
lmaktadı
r. En büyük Türk-İ
slâm siyasî kuruluş
ları
ndan birinin temeli bu bölgede
atı
lmı
ş
tı
r.
Dandanakan Savaş
ı
(1040)
Ordularıart arda iki yenilgiye uğrayan Sultan Mesut, bu defa kuvvetlerinin baş
ı
na
kendisi geçti. Ordusunda 50 bin asker ve 300 savaşfili vardı
.
Selçuklular, Gazneli ordusu ile meydan muharebesine giriş
meyi uygun görmediler.
Sultan Mesut'un kuvvetlerini yormak ve susuz bı
rakmak için çöle doğru çekildiler.
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Gaznelilere ara vermeden baskı
nlar yaptı
lar ve çekildikleri yerlerdeki kuyularıbozdular.
Arkadan gelen Gazneli ordusunda susuzluk başgösterdi.
En sonunda, iki ordu Dandanakan hisarıönünde karş
ıkarş
ı
ya geldiler. Sultan Mesut'un
ordusu 100 bin kiş
iye ulaş
mı
ş
tı
. Savaşçok ş
iddetli oldu ve üç gün sürdü. ÇağrıBeyin
yönetimindeki Selçuklu ordusu burada kesin bir zafer kazandı(23 Mayı
s 1040).
Böylece, Selçuklular bağı
msı
zlı
k savaş
ı
nıtartı
ş
ması
z biçimde kazanmı
şoluyorlardı
.
Uzun ve çetin mücadel elerden sonra, devlet kurma amaçları
na ulaş
mı
ş
lardı
.
Selçuklu Sı
nı
rları
nı
n Geniş
lemesi
Dandanakan Savaş
ı
'nı
n ertesi günü, Tuğrul Bey, sultan ilân edildi. Devlet teş
kilâtı
yeniden düzenlendi. Hangi bölgelerin, nası
l fethedileceği kararlaş
tı
rı
ldı
. Buralara
gönderilecek kumandanlar belirlendi. Bu kumandanlar, kendilerine verilen bölgelerin zaptı
nı
kolayca baş
ardı
lar. Selçuklu sı
nı
rlarıHar-zem'den Hint Okyanusu'na kadar geniş
ledi.
ÇağrıBey 70 yaş
ı
nda iken öldü (1060). Şaş
ı
rtı
cıcesareti ve komutanlı
k yeteneği ile
devletin kuruluş
unda büyük rol oynamı
ş
tı
. Kendisinden küçük olduğu hâlde, yeni devletin
baş
ı
na Tuğrul Beyin geçmesini sağlamı
ş
tı
. Kardeş
indeki üstün zekâyıve siyasî kavrayı
ş
ı
görüyor, komutanlı
kla devlet yöneticiliğinin ayrıayrıyetenekler istediğini takdir ediyordu.
Taş
ı
dı
ğıüstün özellikler ve gösterdiği fedakârlı
k ile, ÇağrıBey, Türk nesillerine örnek
olmuş
tur.
BatıYönünde Fetihler - Tuğrul Beyin Ölümü
Tuğrul Bey, İ
brahim Yı
nal ve Kutalmı
şkomutas ı
ndaki ordular, bütün
İ
ran'ı
fethettile r. İ
ran'ı
n önemli ş
ehirlerinden Rey, Selçukluları
n yeni baş
kenti oldu. Türk akı
nları
nı
durdurmak isteyen Bizanslı
lar art arda yenilgiye uğratı
ldı
lar.
Tuğrul Bey, Abbasî Halifesinin daveti üzerine Bağdat'a girerek (1055) 120 yı
ldan beri
devam eden Buveyhî Devleti'ni ortadan kaldı
rdı
.
Tuğrul Bey, Abbasî Halifesi tarafı
ndan "doğunun ve batı
nı
n hükümdarı
" ilân edildi. Bu,
yeryüzünün hükümdar ıolarak tanı
ndı
ğıanlamı
na geliyordu.
Tuğrul Bey, 1063'te öldüğünde 70 yaş
ı
ndaydı
. Keskin siyasî görüş
leri, adaleti ve zekâsı
ile tanı
nmı
ş
tı
.İ
lk Selçuklu sultanıolarak tahtta kaldı
ğ
ı25 yı
llı
k süre içinde, Büyük Selçuklu
Devleti'ni sarsı
lmaz bir siyasî kuruluşolarak geliş
tirmiş
tir. Bu bakı
mdan, Türk ve İ
slâm
tarihinde seçkin bir yeri bulunmaktadı
r.
Sultan Alp Arslan (1064-1072)
Tuğrul Beyin çocuğu yoktu. Ölümü üzerine, ÇağrıBeyin oğlu Süleyman, baş
kentte
tahta çı
ktı
. Merv valisi olarak görev yapan Alp Arslan, kardeş
inin hükümdarl ı
ğı
nıtanı
madı
.
Kı
sa süren bir mücadeleden sonra iktidara sahip oldu (1064).
Alp Arslan, ilk olarak Azerbaycan ve Kafkasya'daki bazıkale ve ş
ehirleri ele
geçirdikten sonra Anî üzerine yürüdü. Burası
, doğudaki en güçlü Hristiyan kalesi olarak
tanı
nı
yor ve Bizans'a bağlıbulunduğu için Rumlar tarafı
ndan savunuluyordu. Surlarıile
ünlüydü. Alp Arslan bu ş
ehri zaptettiği gibi Kars'ıda aldı(1064).
Alp Arslan, Kı
pçaklarıboyunduruk altı
na aldı
ktan sonra, bakı
ş
ları
nıAnadolu'ya çevirdi.
Orta Asya'dan ardıarkasıkesilmeden gelen Türkmenler, Ana-dolu'yu dolduruyorlardı
.
Buranı
n fethi kaçı
nı
lmaz hâle gelmiş
ti. Bizans ordusunu Malazgirt'te ağı
r bir yenilgiye
uğratan Alp Arslan, Anadolu'nun kapı
ları
nıaçtı.
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Sultan Alp Arslan, Malazgirt Zaferi'nden sonra Mâverâünnehir üzerine sefere çı
ktı
.
Burada tutsak alı
nan bir kale kumandanıtarafı
ndan hançerlendi ve 25 kası
m 1072'de öldü.
Alp Arslan, kahramanlı
ğıve devlet adamlı
ğıile ün kazanm ı
ş
tı
r. Türk ve İ
slâm tarihinin
en seçkin simaları
ndan biridir. Alp Arslan'ı
n hatı
rası
, yüzyı
llar boyunca saygıile
korunmuş
tur. Bize bin yı
ldan bu yana vatan olmuştoprakları
n kapı
sı
nıaçan Alp Arslan,
bugünkü Türk nesilleri tarafı
ndan da saygıile anı
lmaktadı
r.
Melikş
ah D ö n e m i (1 072-1092)
18 yaş
ı
nda sultan olan Melikş
ah, isyanlarıbastı
rdıve komş
u Karahanh-larla
Gaznelilerin saldı
rı
ları
nıdurdurdu.
Bu arada, ünlü Selçuklu kumandanlarıSuriye'nin ve Doğu Arabistan'ı
n zaptı
nı
tamamladı
lar.
Melikş
ah, Suriye'ye yöneldi. Halep ve Antakya'yıalı
p Akdenize ulaş
tı
. Bundan sonra
Bağdat'ıziyaret etti. Yanı
nda ünlü veziri Nizamülmülk, büyük kumandanlar ve beylerden
oluş
an kalabalı
k maiyeti olduğu hâlde ş
ehre giren Melikş
ah törenlerle karş
ı
landı
. Halife,
"doğunun ve batı
nı
n hükümdarı
" belgesi olarak ona iki kı
lı
ç kuş
andı
rdı
.
Melikş
ah Kafkaslara yönelince bu çevredeki bütün kaleler kendiliklerinden teslim
oldular. Mâverâünnehir seferine çı
kan Melikş
ah, yolu üzerindeki bütün kaleleri alarak
ilerledi ve Buhara'yızaptetti. Karahanlı
ları
n batıve doğu kolları
nıhâkimiyeti altı
na aldı
.
Böylece, Selçuklu Devleti'nin, batı
da Akdeniz'e ve Boğaziçi'ne uzanan sı
nı
rları
, doğuda Çin
Seddi'ne kadar yaklaş
mı
şoluyordu (1090).
Melikş
ah, bundan sonra batı
ya yöneldi. Aden ve Yemen, devlete bağlandı
. Mekke ve
Medine'de Türk hâkimiyeti sağlamlaş
tı
rı
ldı
.
Propagandalarıile baş
arı
lıolan Hasan Sabbah, gayet dindar görünerek, bilgisiz
kimseleri kendisine bağlamaktaydı
. Hazar'ı
n güney kı
yı
ları
ndaki Kazvin bölgesinde, yalçı
n
kayalar üzerinde bulunan Alamut kalesini ele geçirerek İ
smailiye teş
kilâtı
nıkurmuş
tu.
Hasan Sabbah, adamları
nıuyuş
turucu maddelere alı
ş
tı
rarak, onlarıfedaî hâline getirmiş
ti. Bu adamlara siyasî cinayetler iş
letiyor, çevreye korku ve dehş
et salı
yordu. Melik-ş
ah,
durumun ciddileş
tiğini görünce birlikler gönderdi. Kuş
atma sonunda zor durumda kalan
Hasan Sabbah tam teslim olacağısı
rada Melikş
ah'ı
n ölüm haberi geldi (1092).
Çok genç iken (38 yaş
ı
nda) ölen Sultan Melikş
ah, Selçukluları
n en büyük hükümdarıve
tarihteki ulu Türk hükümdarları
ndan biridir. Öldüğü sı
rada, devletin sı
nı
rlarıOrta Asya'dan
Marmara ve Akdeniz kı
yı
ları
na, Kafkaslardan ve Aral Gölü'nden Hind Denizi'ne ve Yemen'e
kadar uzanı
yordu.
Çok iyi kalpli, merhametli, haksever bir hükümdar olan Melikş
ah'ı
n ölümü, devletin her
tarafı
nda olduğu gibi Türk ve İ
slâm dünyası
nda da derin bir üzüntü yarattı
.
Büyük Selçuklu Devleti'nin Dağı
lı
ş
ı
Büyük Sultan Melikş
ah'ı
n ölümü üzerine, devlette taht kavgalarıbaş
ladı
. Babası
nı
n
yerine geçen Berkyaruk (1092-1104), kötüye gidiş
i durduramadı
. Suriye Selçuklu Meliki
Tutuş
, yeğenine karş
ı saltanat iddiası
nda bulunuyordu. Türk devletinin sarsı
ntı
lı
durumundan yararlanmak isteyen batıHristiyan dünyası
, Haçlıordularıhazı
rlayarak bunları
Türk topraklarıüzerine salmaktaydı
. Dinî-siyasî bir hareket olan Batı
nîlik de, Melikş
ah
zamanı
ndan beri ülkenin düzenini bozuyordu. Bu ortamda Melikş
ah'ı
n diğer oğlu Sencer
(1119-1157), kendisini sultan ilân etti .
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Afgan Gurlu Devleti'ni 1121'de hâkimiyeti altı
na alan Sencer, Horasan, Mâverâünnehir,
Harzem gibi genişbölgelere hükmediyordu. Anadolu, Irak, Azerbaycan, Kirman, Kaş
gar,
Hicaz ve Kuzey Hindistan da onun üstünlü ğ
ünü tanı
yorlardı
. Fakat, Katvan Savaş
ı
'nda
Karahitaylara yenilince (1141) itibarısarsı
ldı
. Mâverâünnehir elden çı
ktı
. Toprak isteyen
Oğuzlarla mücadelesinde yenik düş
en Sencer tutsak alı
nda. Bunun üzerine, Harzem,
devletten ayrı
ldı
. Horasan da Oğuz boyları
nı
n iş
gali altı
na girdi.
Sencer'in ölümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti dağı
ldı(1157).
c- Selçuklu Devleti'nin Dağı
lmasıÜzerine Ortaya Çı
kan Devletler
Son zamanları
nda zaten iyice zayı
flamı
şolan Selçuklu Devleti'nde, Sencer'in ölümü
üzerine, diğer ş
ehzadeler, bulunduklarıbölgelerde bağı
msı
zlı
kları
nıilân ettiler. Böylece
Irak'ta, Suriye'de, Kirman'da ve Anadolu'da yeni Sel çuklu devletleri ortaya çı
ktı
.İ
lk üçünün
varlı
kları12. yüzyı
l içinde sona erdi. Türkiye Selçuklu Devleti ise 14. yüzyı
lı
n baş
ı
na kadar
yaş
adı
.
1. Irak ve Horasan Selçukluları
Baş
kenti Hemedan ş
ehri olan Irak Selçuklu Devleti'nde Sultan Mahmud (11191131)'dan sonra gelen II. Tuğrul (ölm.1134) ve Mesut (ölm.1152) zamanlarıiç
karı
ş
ı
klı
klarla geçti. Bu sı
rada güçlerini artı
rmaya çalı
ş
an Bağdad halifeleri arazi zaptı
na
giriş
miş
lerdi. Onlara karş
ıda mücadele etmek gerekiyordu.
Son hükümdar III. Tuğrul zamanı
nda Selçuklu yönetimi çok zayı
flamı
şhâldeydi.
İ
ktidar gerçekte Musul, Azerbaycan ve Fars atabeylerindeydi. Sultan Tuğrul'un Harzemş
ah
Tekiş
'e yenilerek ölmesi (1194) üzerine Horasan, kuzey ve batıIran ve Irak bölgeleri
Harzemş
ahları
n eline geçti, devletin varlı
ğıson buldu.
2. Suriye Selçukluları
( 1092-1117)
Büyük Sultan Melikş
ah'ı
n ölümünden sonra kendisini sultan ilân eden, Melikş
ah'ı
n
kardeş
i, Suriye Meliki Tutuş
, Berkyaruk karş
ı
sı
nda yenilmiş(1095) ve ölmüş
tü. Tutuş
'un iki
oğ
lundan Rı
dvan Halep'te, Dokak Şam'da bağı
msı
z hareketlerini devam ettirdiler.
Araları
ndaki mücadelede üstünlük gösteren Rı
dvan bir ara Suriye hükümdarıoldu. Fakat
sonra yine anlaş
ama-yarak ayrı
ldı
lar.
Rı
dvan, Meyafarikîn (Silvan)'a kadar Güney Anadolu'yu nüfuzu altı
na aldı
. Fakat, Mı
sı
r
Fatı
mîleri ile anlaş
an Haçlı
lara yenildi.
Bu sı
rada Şam'da yönetim, Dokak'tan ziyade atabeyi Tuğtegin'de idi. Atabey ile
Rı
dvan, araları
nda anlaş
amı
yorlar, bu sebeple Kudüs'e ilerleyen Haçlı
larla iyi mücadele
edilemiyordu.
Rı
dvan Halep'te, 1113'te öldü. Son Selçuklu Sultanş
ah zamanı
nda (1114-1117) idare,
Selçuklu ailesinden olmayan Lûlû'nun elinde idi. Lûlû öldürülünce, Halep, halkı
n daveti ile
gelen Artukoğlu İ
lgazi'ye geçti (1117).
Şam'da ise atabey Tuğtegin 1128'de öldürüldü. Tuğtegin'in oğlu Tacül-mülûk Böri
idareyi ele aldı
. Böylece iktidar Börililer'e (Şam Atabeyliği) geçti.
3. Kirman Selçukluları
(1092-1187)
ÇağrıBeyin oğlu ve Selçuklulardan Kirman kolunun baş
ıolan Kara Arslan Kavurt,
Kirman'ı
, Fars bölgesini, güneyde deniz kı
yı
sı
ndaki Hürmüz Emirliği'ni ve Arabistan
Yarı
madası
'nı
n ucundaki Umman'ızapt etmiş
ti (1040-1060).
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Kavurt, Büyük Selçuklu Sultanıolmak için teş
ebbüslerde bulundu. Sultan Melikş
ah'ı
n
hükümdarlı
ğı
nıtanı
mayı
p baş
kent üzerine yürüdü. Fakat savaş
ta yenilerek yakalandıve
öldürüldü (1073).
Kavurt'tan sonra oğullarıKirman bölgesini idareye devam ettiler. Sultan Sencer'in
ölümüne kadar (1157) ona bağlıkaldı
lar. Irak Selçuklu Devleti iç karı
ş
ı
klı
klara düş
tüğü
zaman Kirman'da da hanedan mensuplar ıarası
nda uyuş
mazlı
klar çı
ktı
. Devlet 1175'ten sonra
bir ara Gurlulara bağlandı
. Son Selçuklu Meliki II. Muhammed Şah zamanı
nda, memleket
Oğuz baş
buğları
ndan Dinar tarafı
ndan iş
gal edildi (1187).
Atabeylikler
Göktürklerde ve Hazarlarda görüldüğü üzere eski Türk geleneği olan ata-beylik, Büyük
Selçuklu Devleti'nde en önemli bir görev olarak meydana çı
kmı
ş
tı
r. Sultanlar, ülkenin çeş
itli
yerlerine idareci olarak gönderilen küçük yaş
taki ş
ehzadelerin yanı
na, öğretici-eğitici ve bir
nevi naip olarak, "atabey" adıile seçkin ş
ahsiyetler tayin ediyorlardı
. Bunlardan çoğu,
değerli hizmetleri ile sadakat ve kudretlerini göstermişyüksek rütbeli kumandanlardı
.
Şehzadelerin yanı
nda büyük nüfuz sahibi olan atabeylerden bazı
larıdevletin zayı
fladı
ğı
yı
llarda, merkeze uzak bölgelerde iktidarıdoğrudan doğruya kendi ellerine aldı
lar. Böylece
Selçuklu hanedanı
nı
n mirasçı
sıolarak "atabeyler" denilen çeş
itli sülâleler meydana çı
ktı
.
1. Salgurlular(Fars Atabeyliği)(114 7-1284)
Oğuz Salgur (Salur) boyundan Atabey Sungur, Irak Selçuklu Sultam Mesut zamanı
nda,
İ
ran'ı
n Fars bölgesinde bağı
msı
zlı
ğı
nıilân etti (1147). Bu suretle Fars Atabeyliği kurulmuş
oldu. Baş
kent Şiraz ş
ehriydi.
Sungur 1161'de ölünce, yerine geçen oğlu Zengi, Irak Selçukluları
na
bağlandıve bu durum Irak Selçuklu Devleti yı
kı
lı
ncaya kadar devam etti (1194).
Daha sonra Atabeylik, İ
lhanlı
ları
n hükmü altı
na girdi. Son Salgurlu atabeyinin kı
zı
,
Moğol HükümdarıHülâgu'nun oğ
lu ile evlendi. Bu hatunun 1284'te ölümü ile sülâle nihayet
buldu.
2. İ
ldenizoğulları(Azerbaycan Atabeyliği) (1146-1225)
Kı
pçak Türklerinden Şemseddin İ
ldeniz, Irak Selçuklu Devleti'nde atabeylik vazifesi
almı
ş
tı
. Sonra Azerbaycan genel valisi oldu. Hâkim olduğu bölgeyi 1146'dan itibaren,
Tebriz'den bağı
msı
z olarak yönetmeye baş
ladı
. İ
ldeniz, Irak Selçuklu SultanıII. Tuğrul'un
dul kalan karı
sıile de evlenerek Selçuklu ailesine girdi. Böylece Irak Selçuklu Devleti'nin en
nüfuzlu ş
ahsiyeti oldu.
İ
ldeniz'in oğullarıCihan Pehlevan ve Kı
zı
l Arslan Osman, İ
ldeniz'den sonra, yalnı
z
Azerbaycan'ı
n değil, bütün Irak Selçuklu Sultanlı
ğı
nı
n en kudretli ş
ahsiyetleri hâline geldiler.
Fakat 1221'de Cihan Pehlevan' ı
n oğlu Atabey Özbek, Harzemş
ahlara bağlanmak zorunda
kaldı
. Celâleddin Harzem-ş
ah 1225'te Tebriz'i zapt edince Azerbaycan atabeyliği sona erdi.
Kı
sa bir süre sonra da memleket Moğollar tarafı
ndan istilâ edildi.
3. Beyteginoğulları(Erbil Beyliğ
i)(1146-1232)
Musul Atabeyi Zengî'nin ölümü sı
rası
nda (1146) Erbil merkez olmak üzere, Şehrizor,
Hakkâri, Sincar ve Harran'a Zeyneddin Ali Küçük sahip bulunuyordu.
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Ali Küçük'ün oğlu Muzaffereddin Kök Böri (Gök Börü), önce Musul atabeyinin
hizmetine girdi, sonra Selâhaddin Eyyubî ile işbirliği yaptı
. Yardı
mı
na karş
ı
lı
k Urfa ş
ehrini
aldı(1183).
Selâhaddin'in ölümü üzerine bağı
msı
z hâle gelen Kök Böri, komş
ularıile ve
Eyyubîlerle dostça geçindi, birkaç Moğol akı
nı
nıpüskürterek ülkesini korudu.
Kök Böri'nin beyliği 44 sene sürdü. Bu müddet içinde memleket imar edildi. Erbil,
devrinin önemli kültür merkezlerinden biri oldu. Beylik bir ara Türkiye Selçukluları
na
bağlandı
.
Kök Böri'nin oğ
lu yoktu. Öldüğü zaman (1232), vasiyeti gereğince, Erbil toprakları
Abbasî Halifeliğine geçti.
4. Börililer (Şam Atabeyliği) (1128-1154)
Suriye Selçuklu Atabeyi Tuğtegin, Haçlı
larla yaptı
ğıbaş
arı
lımücadeleler sebebiyle
"İ
slâm'ı
n kı
lı
cı
" olarak anı
lı
yordu. Onun 1128'de öldürülmesi üzerine yerine geçen oğlu
Tacülmülûk Böri, önce Batmîliğ
in bir kolu olarak Suriye'de geliş
en İ
smailîlerle uğraş
tı
.
Şam'ıonları
n elinden kurtardı
. Fakat kendisi de bir İ
smailî tarafı
ndan öldürüldü (1132).
Böri'nin yerine geçen oğulları
, memleketlerini Musul atabeylerinden korumaya
çalı
ş
tı
lar. Zayı
f Şam Atabeyliği, nihayet Zengî'nin oğlu Nureddin Mahmud'un Şam'ıiş
gal
etmesiyle sona erdi (1154).
5. Zengîler (1127-1186)
Bu sülâlenin kurucusu İ
mâdeddin Zengî'dir. BabasıAk-Sungur, Büyük Selçuklu
SultanıMelikş
ah’ı
n Halep vahş
iydi. İ
mâdeddin de, Irak Selçuklu HükümdarıMahmud
tarafı
ndan Musul valiliğine tayin edilmiş
ti (1127).
Zengî, Cizre kalesini, Nusaybin'i, Sincar ve Harran'ıaldı
ktan sonra Haçlı
lara karş
ı
savunduğu Halep'i de kendine bağladı
. Böylece Kuzey Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanan bir
hükümet kurdu. Antakya HaçlıPrensliği'ne bağlıkalelerden bazı
ları
nıve Hama'yıele
geçirdi. Kudüs Kralıile Trablus Kon-tunu yendi ve ikisini de esir aldı(1137). Urfa'yızapt
ederek Frank Kontluğu'nu ortadan kaldı
rdı(1144). Avrupalıkral ve imparatorlar idaresindeki
II. HaçlıSeferi, bu önemli olayı
n sonucu olarak hazı
rlanmı
ş
tı
r.
İ
madeddin Zengî'nin oğullarıNureddin Mahmud Halep'te, I. Seyfeddin Gazi Musul'da
idiler. Babaları
nı
n 1146'da ölmesi üzerine Atabeyliği iki kı
sı
m hâlinde yönetmeye baş
ladı
lar.
Halep Atabeyi Nureddin Mahmud da Haçlı
ları
n karş
ı
sı
na çı
kan büyük kumandanlardan
biri olarak tanı
nmı
ş
tı
r. Antakya HaçlıPrensi Raymond'u yenerek (1147) toprakları
nı
n büyük
bir kı
smı
nıiş
gal eden Mahmud, Kudüs Kralı
nıda mağlûp etti (1164). Mı
sı
r üzerine
gönderdiğ
i Şirkûh, Fatı
mî devletinde yönetimi üstlendi. Nureddin Mahmud 1174'te ölünce
Şam ve Halep Atabeylikleri Eyyubî ailesine geçti.
Zengîoğulları
, Musul ve Sincar'da bir süre daha devam etti. Her iki kol da 1186'da
Eyyubîlere bağlandı
.
6. Harzemş
ahlar (1097-1231)
Harzem, Aral Gölü'nün güneyine verilen addı
r. Burası
, iş
lek yolları
n kavş
ak
noktası
ndaki bereketli topraklardı
. Ticarî ve askerî bakı
mlardan önem taş
ı
yordu. Baş
kenti
Ürgenç (Gürgenç) olan bölgenin yöneticilerine Harzem-ş
ah adıveriliyordu.
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Melikş
ah'ı
n saray hizmetinde bulunan Anuş
tegin'in oğlu Muhammed, Harzemş
ah
olarak bölgeyi yönetiyordu (1097-1128). Onun oğlu Atsı
z (1128-1156), tam bağı
msı
zlı
k için
Sultan Sencer'le ve diğer komş
ularıile mücadele etmiş
ti. Fakat ası
l geliş
me, Alâeddin Tekiş
(1172-1200) zamanı
nda oldu. Tekiş
, önce yı
llı
k vergiyle bağlıbulunduğu Karahitayları
yenerek onları
n gücünü kı
rdı
. Kanglıve Kı
pçak Türklerini yönetimi altı
na aldı
. Buhara'yıve
Horasan'ı
n büyük bölümünü iş
gal ettiği gibi, Selçuklu SultanıIII. Tuğrul'u da yenerek bütün
Irak'ıdevletine kattı(1194). Öldüğü zaman, devletin sı
nı
rlan Bağdat'a kadar uzanı
yordu.
Tekiş
'in oğlu Alâeddin Muhammed zamanı
nda, devletin sı
nı
rlan daha da geniş
ledi.
Böylece, dönemin en büyük Türk-İ
slâm hükümdar olan Alâeddin Muhammed, artı
k Suriye,
Mı
sı
r ve Anadolu'ya yönelmeyi tasarlı
yordu. Ancak, bu sı
rada doğudan gelen Moğol istilâ
dalgasıen önce Harzemş
ah Devleti'ne çarptı
. Büyük ş
ehirlerin arkası
ndan, baş
kent Ürgenç
de Moğolları
n eline geçti. Harzemş
ah Muhammed, savaş
ıgöze alamayarak ı
ssı
z bir adaya
kaçtıve orada öldü (1220).
Bütün ülkenin Moğolları
n eline geçmesinden sonra, Sultan Muhammed'in oğlu
Celâleddin Harzemş
ah, Hindistan'da, İ
ran'da ve Anadolu'da büyük gayretlerle devletini
canlandı
rmaya çalı
ş
tı
. Fakat, cesareti ölçüsünde yetenekli bir devlet adamıdeğildi.
Moğollarla çarpı
ş
acağıyerde, öteki Türk devletlerine vuruyordu. Sonunda baş
arı
lıolamadı
ve Dersim dağları
nda öldürüldü (1231).
Harzemş
ahlar Devleti'nin Moğolları
n eline geçmesiyle, Türk-İ
slâm kültürü ağı
r bir
darbe yedi. Diğer Türk ülkeleri de tehdit altı
na girdi.
7. Eyyubîler (1171-1348)
Mı
sı
r'daki Fatı
mîler, vatanları
nıcanlan bahası
na savunan sünnî Müslümanlara karş
ı
Haçlı
larla işbirliğine giriş
miş
lerdi. Bunun üzerine, Musul Atabeyi Mahmud, Mı
sı
r'a Şirkûh'u gönderdi. Şirkûh ve onunla beraber Mı
sı
r'a giden
Eyyuboğlu Selâhaddin baş
arı
ya ulaş
tı
lar. Mahmud'un ölümünden sonra Selâhaddin, Fatı
mî
Devleti'ni ortadan kaldı
rdıve kendi sünnî devletini kurdu (1171).
Selâhaddin Eyyubî, bölgedeki Haçlı
larla ş
iddetli bir mücadeleye giriş
ti. Üst üste
baş
arı
lar elde etti. Bu baş
arı
lan ve cesareti ile doğuda ve batı
da büyük hayranlı
k kazandı
.
Hı
ttîn Savaş
ı
'nda kazandı
ğ
ızaferden sonra Haçlı
larıKudüs'ten çı
kardı(1187). Devletin
sı
nı
rlarıYemen'den El- Cezîre'ye kadar geniş
ledi
Selâhaddin Eyyubî'nin ölümünden sonra, devlet, kardeş
leri ve oğullarıarası
nda
paylaş
ı
ldı(1193). Mı
sı
r'da, Suriye'de, Güneydoğu Anadolu'da ve Güney Arabistan'da ortaya
çı
kan kolları
n bazı
larıkı
sa, bazı
larıda uzun ömürlü oldular. Merkez olan Mı
sı
r'daki Eyyubî
Devleti'nde kölemen (memlûk) komutanlardan Aybeg, Eyyubî Devleti'nin varlı
ğı
na son
vererek Memlûk Devleti'ni kurdu (1250).
8. Memlükler (1250-1517)
Eyyubîler döneminde ordudaki Türk komutanları
n gücü ve Türk askerlerinin sayı
sıçok
artmı
ş
tı
. Son Eyyubî hükümdarı
nı
n ölümü üzerine, dul kalan karı
sı
, ordu baş
kumandanı
İ
zzeddin Aybeg ile evlendi. Aybeg, askerî kuvvetler tarafı
ndan sultan ilân edildi (1250).
Aybeg, bir taraftan 7. HaçlıSeferi'ni etkisiz bı
rakacak askerî baş
arı
lar kazanı
rken, diğer
taraftan İ
smailîlerle mücadele etti.
Ondan sonra baş
a geçen Seyfeddin Kotuz, Mı
sı
r'a doğru ilerleyen Moğollarla
müttefiklerinin ordusunu Ayn-ıCâlûd savaş
ı
nda kesin bir yenilgiye uğrattı(1260). Moğollar
ilk defa yeniliyorlardı
.
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Bağdat'a giren Moğollar, Abbasî Halifesini öldürmüş
lerdi. Mı
sı
r Memlûk Sultanı
Baybars aynıaileden birini Kahire'de halife ilân etti. Mı
sı
r Abbasî Halifeliği böylelikle
kuruldu (1261).
Orta Çağ Türk-İ
slâm dünyası
nı
n en seçkin ş
ahsiyetlerinden biri olan Baybars,
Franklarla ve Moğollarla çarpı
ş
tı
. MoğollarıSuriye bölgesinden uzaklaş
tı
rdı
. Anadolu'da
Moğol zorbalı
ğı
na karş
ıdirenmeleri destekledi. Hatta, ordusunun baş
ı
nda Kayseri'ye kadar
geldi.
Baybars'tan sonra hükümdar olan Kalavun, Humus Savaş
ı
'nda Moğollarla
müttefiklerinin ordusunu yenilgiye uğrattıve Trablus'taki Haçlıhükümetini ortadan kaldı
rdı
(1282). Saint Jean (Sen Jan) Şövalyelerinin elindeki kalelerden birçoğunu aldı
. Kudüs
Krallı
ğı
'nı
n merkezi olan Akkâ'yıkuş
attı
ğısı
rada öldü.
Suriye'deki Haçlıhâkimiyetine son veren Halil'den sonra iç karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
. 1382'den
sonra, yönetim Çerkes kölemenlerin eline geçti. Bu devlete, Yavuz Sultan Selim tarafı
ndan
son verildi (1517).

C. TÜRK-İ
SLÂM DEVLETLERİ
NDE KÜLTÜR VE MEDENİ
YET
Türk-İ
slâm siyasî kuruluş
ları
, İ
slâmiyetten önceki devlet yapı
sı
ndan farklı
lı
k
göstermektedir. Türkler, İ
slâm kültür çevresinde yeni ş
artlara uymuş
lar, devletlerini bu
ş
artları
n gerektirdiği ş
ekilde kurmuş
lardı
r.
Selçuklular yönetiminde Horasan'a ve İ
ran'a inen Türk kütleleri, burada kendilerinden
farklıtopluluklarla karş
ı
laş
tı
lar. Yerli halk, İ
slâmî inanı
şve kuruluş
lar çerçevesinde
yaş
ı
yordu. Bunun yanı
nda, eski İ
ran (Sâsânî) geleneklerini de koruyordu. En iyi yönetim
ş
eklinin, yeni topluluğun eğilimlerine göre davranmak, halkıtedirgin etmemek olduğunu
bilen Türkler, fazla müdahaleden kaçı
ndı
lar.
Bu bakı
mdan, yerli halkı
n dili olan Farsça ile Kur´an dili olan Arapçanı
n konuş
ma ve
yazı
ş
mada, edebiyatta, dinî eserlerde kullanı
lmaya devam edilmesi gerekiyordu. İ
slâm inanç
ve idealleri, çevredeki sosyal, siyasî ve dinî hayatı
n odak noktası
ydı
. Onun için, bu değerler,
Türk-İ
slâm devletlerinde de üstün bir manevî güç durumuna yükselecekti.
Bütün bunlara rağmen, Türk-İ
slâm devletleri, tam bir "İ
slâm devleti" sayı
lmazlar.
Araları
nda, öz bakı
mı
ndan önemli ayrı
lı
klar vardı
r. Özellikle hâkimiyet anlayı
ş
ı
, devletin
askerî karakter taş
ı
ması
, dinî davranı
ş
, toprak rejimi ve sosyal haklarda bu ayrı
lı
klar daha
belirlidir.
Demek ki, Türk-İ
slâm devletleri, İ
slâm dininin hâkim bulundu ğu ülkelerdeki kültür
çevresi değerleri ile, daha önce sahip olduklarısiyasî, hukukî gelenekleri ve görenekleri
kaynaş
tı
rmı
şbir siyasî yapı
dı
r.

1. Devlet yönetimi
KarahanlıDevleti'nde yönetime bozkı
r gelenekleri hâkimdi. Bununla beraber, bazı
yenilikler de gelmiş
ti: Hükümdarı
n meş
ru olabilmesi için, Halife tarafı
ndan tanı
nması
gerekiyordu. Ülkede Halife adı
na hutbe okutuluyordu. Paralarda Halifenin adıyazı
lı
ydı
.
Satuk Buğra Handan baş
layarak, han'lar Müslüman adlarıve lâkaplarıalı
yorlardı
.
Selçuklular, baş
langı
çta, eski Oğuz Yabgu Devleti'nin izindeydiler. Horasan'a göçten
sonra durum değiş
ti. Burada, İ
slâm inanç ve davranı
ş
larıhâkimdi. Böylece, bir kaynaş
ma
baş
ladı
. Bu bakı
mdan, Horasan, Orta Doğu Türk hâkimiyetinin karakterini belirlemiş
tir.
Tuğrul Bey, idare iş
lerini yerli yöneticilere bı
rakmı
ş
tı
r. Nizamülmülk, bunları
n en ünlüsüdür.
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Daha sonra, yerli vezirler arka arkaya işbaş
ı
na gelmiş
lerdir. Selçuklu hükümdarı"sultan"
unvanı
nıalmı
ş
, eski "yabgu" unvanı
nı
n yerine de melik deyimi geçmiş
tir.
Hükümdar
Büyük Selçukluları
n devlet teş
kilâtı
na Gazneliler örnek olmuş
tur. Bu teş
kilât
Selçuklular zamanı
nda en ileri ş
eklini almı
ş
tı
r. Ülkenin her tarafı
nda sultan adı
na hutbe
okunur, para bası
lı
r, hükümet kararları
na onun tuğrasıçekilirdi.
Sultan, Türkçe adıyanı
nda bir Müslüman adıda alı
rdı
. Halife, saltanatı
n tanı
nması
sı
rası
nda bazılâkaplar verirdi. Hükümdar, bunlarıda kullanı
rdı
. Ayrı
ca, gezilerde ve
savaş
larda, baş
ıüzerinde "çetr" tutulurdu. Bu, turuncu atlastan yapı
lmı
şbir nevi ş
emsiye idi.
Daima hükümdarı
n yanı
nda bulunan mı
zı
ka takı
mı
, günde beşvakit "nöbet' çalardı
.
Türk hükümranlı
k anlayı
ş
ı
na göre, yeryüzünü yönetme yetkisi, hükümdara Tanrı
tarafı
ndan verilmiş
ti. Selçuklu devlet baş
kanları
, bu yetkiyi halifeye devretmediler. Onu,
sadece dinî reis olarak bı
raktı
lar. Halife, gereken saygı
yıgörüyor, fakat devlet iş
lerine
karı
ş
tı
rı
lmı
yordu. Dünya iş
lerinin devlet iş
lerinden ayrıtutulmasıyolundaki eski Türk
geleneği böylece devam ettirildi. Bunun sonucu olarak, ülkeye genişölçüde vicdan hürriyeti
getirildi. Bilim, fikir ve edebiyat alanları
ndaki serbest geliş
me bu suretle sağ
landı
.
Bozkı
r Türk devlet baş
kanları
nı
n en önemli görevlerinden biri, "cihanıyönetmekti. 11.
yüzyı
lı
n ünlü yazarıKaş
garlıMahmud, bu anlayı
ş
ış
öyle belirtmektedir: "Tanrıdevlet
güneş
ini Türklerin burcunda doğdurmuş
, göklerdeki dairelere benzeyen devletleri onun
saltanatıçevresinde döndürmüş
, Türkleri yeryüzünün hâkimi yapmı
ş
tı
r". Tuğrul Bey ve
Melikş
ah, Bağdat'ta halife tarafı
ndan "doğu'nun ve batı
nı
n hükümdarı
" ilân edilmiş
lerdi.
Malazgirt Savaş
ıve Anadolu'nun fethi de, bu anlayı
ş
ı
n zafer halkaları
nıoluş
turmaktadı
r.
Tarihteki genişTürk fetih hareketlerinin baş
lı
ca kaynağıbu olmuş
tur.
Türk anlayı
ş
ı
, yeryüzündeki insan toplulukları
nıbir bütün saymaktaydı
. Bundan dolayı
,
Türk sultanlarıtopluluklar arası
nda sosyal, kültürel, dinî bakı
mlardan herhangi bir fark
gözetmemiş
lerdir. Herkese eş
it hak ve adalet tanı
mı
ş
lardı
r. Türk-İ
slâm devletlerinde çeş
itli
soylardan gelen, türlü diller konuş
an, değiş
ik din ve mezheplerden toplulukları
n kültürlerine
karı
ş
ı
lmamı
ş
-tı
r. Aynıilkeyi, daha sonra Osmanlı
lar da yürürlükte tutacaklardı
r. Cumhuriyet
Türkiyesinde de, tarihî geleneğin gereği olan bu ilke titizlikle korunmuş
tur.
Ülke Yönetimi
Türk-İ
slâm devletlerinde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine
melik deniliyordu. Bunlar geniş yetkili olmakla beraber, devlet baş
kam durumunda
değillerdi. Kendi bölgelerini» o bölgenin geçerli ş
artları
na göre yönetmekle görevliydiler.
Ayrıbir hükümet kuruluş
ları
, ayrıvezirleri, askerî kuvvetleri vardı
.İ
zne bağ
lıolarak para da
bastı
rabilirlerdi. Fakat, hutbelerde adları
nı
, ancak halifenin ve sultanı
n adı
ndan sonra
okutabilirler, merkezdeki sultanı
n yüksek iktidarı
nıtanı
rlardı
.
Veliahtlı
k
Türk-İ
slâm devletlerinde veliahtlı
k, bozkı
r çevresindeki anlayı
ş
ta devam ediyordu.
Hanedan üyelerinden her biri, kan yoluyla babadan gelen iktidar yetkisinin (kut'un)
kendisinde bulunduğu düş
üncesindeydi.
Çeş
itli Türk devletlerinde görülen ş
ehzade kavgaları
nı
n temel sebebi buydu. Çatı
ş
malar
sonunda iktidara sahip olan ş
ehzadenin "kut" ile donatı
lmı
şolduğuna inanı
lı
r ve onun
çevresinde toplanı
lı
rdı
. Artı
k düzen gerçekleş
mişsayı
lı
r, bu düzene kim karş
ıgelirse asi
kabul edilirdi.
Hükümet
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Hükümete "DivanıSaltanat" (Büyük Divan) denilirdi. Baş
ı
nda büyük vezir bulunurdu.
Hükümette yer alan dört vezir, ülkenin iç ve dı
şyazı
ş
maları
yla, maliye iş
leriyle, genel
teftiş
le, ordunun eğitim ve donanı
mı
yla görevliy diler.
Merkez dı
ş
ı
ndaki teş
kilât ise, askerî valilerin yönetimindeki eyaletlerden ve meliklerin
baş
ı
nda bulunduğ
u bölgelerden meydana geliyordu. Her ş
ehir ve kasabada, idarî ve malî
iş
lere bakan ayrıyetkililer vardı
. Bütün ülkeye yayı
lmı
şnaipler, kâtipler ve tahsildarları
n
sayı
sıkabarı
ktı
.
Adliye
Siyasî davalara bakan yüksek devlet mahkemesinin baş
kanlı
ğı
nısultan yapardı
. Bunun
dı
ş
ı
nda kadı
lar bulunurdu. Miras, hayı
r iş
leri, vakı
fları
n yönetimi gibi konulara bakan
kadı
lar, baş
kentte görev yapan baş
kadıtarafı
ndan denetlenirdi.
Ordu mensupları
nı
n davaları
na bakmakla kadı
askerler görevliydi.
Adalet iş
leri ile görevli kimselerin hükümetle ilgileri yoktu. Bu bakı
mdan, adaletin
herhangi bir siyasî baskıaltı
nda kalmasısöz konusu değildi.
Adi suçlan yargı
lamakla yükümlü adliye teş
kilâtı
nı
n baş
ı
nda "Dâdbey" denilen bir
yüksek yargı
ç bulunuyordu. Ülke çapı
nda dağı
lmı
şnaipler ve kâtipler, bu genişteş
kilâtı
meydana getiriyordu.
Ordu
Karahanlı
larda ordu Türklerden kuruluydu. Gazneli ordusunda ise yerli unsurlar
çoğunluktaydı
. Çünkü, Gazneli Mahmud'un Hindistan üzerine yaptı
ğıseferlerde kalabalı
k
askere gerek duyuluyordu. Bu seferler, "putperest" Hint racaları
na karş
ıdüzenlendiği için,
ordunun koyu Müslümanlardan meydana gelmesine dikkat ediliyordu. Bu amaçla, İ
slâm
ülkelerine adamlar gönderilerek "gaziler" toplatı
lı
yordu. Gazneli ordusunda çok sayı
da savaş
filleri kullanı
lı
yordu.
Büyük Selçuklu Devleti'nde ordu birkaç bölümden meydana geliyordu:
1. Gulâmân-ısaray: Değiş
ik kavimlerden seçilen ve gulâm denilen askerler, özel bir
eğitim görürlerdi. Doğrudan doğruya sultana bağlıolarak görev yaparlardı
. Gulâmân-ısaray,
yı
lda dört kere maaşalı
rdı
.
2. Hassa ordusu: Her an savaş
a hazı
r atlı birliklerdi. Sayı
ları 45 binden
fazlaydı
. Bunlara, devletin çeş
itli bölgelerinde topraklar ayrı
lmı
ş
tı
. Eğitim ve
donanı
mları
, buraları
n gelirlerinden sağlanı
rdı
.
3. Meliklerin, askerî valilerin ve devlet ileri gelenlerinin askerle ri.
4. Bağlı hükümetlerin
yardı
mcı kuvvetleri:
Selçuklu
Devleti'ne
Arap,
Gürcü, Ermeni gibi toplulukları
n hükümetleri bağlı
ydı
. Savaş sı
rası
nda, sul
tan, bu hükümetlerden asker ister, onlar da birliklerini Selçuklu ordusuna
gönderirlerdi.
5. Türkmenler: Sı
nı
rlarda, kendi beylerinin yönetiminde, vurucu kuvvet
olarak hizmet görürler ve keş
if seferleri yaparlardı
.
6. Sipahiler: Selçuklu ordusunda kalabalı
k atlıbirlikler vardıki, bunları
n da
donanı
mları ve
geçimleri,
kendilerine
verilen
toprakları
n
gelirlerinden
sağlanı
yordu. Devletin her tarafı
na dağı
lmı
ş
lardı
.
Selçuklularda uygulanması
na baş
lanan askerî ikta sistemi büyük yararlar sağlı
yordu.
Böylece, asker mevcudu çok yüksek orduları
n, devlete ağ
ı
rlı
k olmadan beslenmesi ve
donatı
lmasımümkün olabiliyordu. Bu sistem, ülkede üretimin artması
nıda sağlı
yordu. Eski
İ
slâm "ikta"ı
, bir nevi toprak bağı
ş
ı
ydı
. Kolayca "malikâne" hâline dönüş
ebiliyordu. Selçuklu
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sistemi, eski Türk toprak hukukunun yeni ş
artlara uyarlanmasıile, ihtiyacıkarş
ı
lar hâle getirilmiş
ti.
Türk ordusunda, eskiden beri 10'lu sistem uygulanı
yordu. Bu sistemde en büyük askerî
birlik, "tümen" adıverilen 10 bin kiş
ilik kuvvetti. Tümenler 1000'lere , 100'lere, 10'lara
ayrı
lı
yordu. Hun ve Göktürk ordularıbuna göre düzenlenmiş
ti. Selçuklular da 10'lu teş
kilâtı
uygulamı
ş
tı
r.

2. Din ve İ
nanı
ş
Türkler Orta Doğu'da devlet kurduklarızaman, bölgedeki kültür çevresinin en önemli
unsuru dindi. İ
slâmî yükümlülükler arası
nda bu dinin yayı
lmasıbaş
ta geliyordu. İ
slâm'daki
"cihat" anlayı
ş
ıda Türklerin fetih anlayı
ş
ı
na uygun düş
üyordu.
Bu sebeplerle, İ
slâmiyet uğruna mücadelelere giriş
en Karahanlı
lar Buhara'da,
Semerkant'ta ve doğ
udaki Balasagun ile Kaş
gar´da İ
slâmiyeti yaygı
nlaş
tı
rı
cıkuruluş
lar
meydana getirmiş
lerdi. Orta Asya'nı
n dağlı
k bölgelerinden gelen Türklere, İ
slâmlaş
maları
için, hanlı
k toprakları
nda yer veriliyordu. Karahanlı
lar, Uygurları
nİ
slâmlaş
ması
nıen önemli
hedef sayı
yorlardı
.
Gazneli Devleti'nde Müslümanlı
k tarafıağı
r bası
yordu. Çünkü, devletle halkı
n
bütünleş
mesini sağlayan tek unsur dindi. Gazneli Mahmud, İ
ndus-Pencap dolayları
na yaptı
ğı
seferlerle İ
slâmiyeti bu bölgeye götürmede baş
arı
lıolmuş
tu.
Siyasî bir nitelik almı
şolan Şiîlik, Mı
sı
r'daki Fatı
mî Devleti tarafı
ndan, yı
kı
cı
propaganda aracıolarak kullanı
lı
yordu. Irak'taki Buveyhî iktidarıda Fatı
mîlerle sı
kıişbirliği
halindeydi. Bu faaliyet, halk arası
nda tedirginliğe yol açı
yordu. Manevî birliğ
i kurmakla da
yükümlü bulunan Türk hükümdarı
, siyasî nitelikteki mezhep kavgaları
nıönlemeyi görev
sayı
yordu. Selçukluları
n takip ettiği dinî siyaset böylece ş
ekillenmişolmaktaydı
. Eyyubîler,
Memlükler, Harzemş
ahlar, Atabeylikler ve diğer Selçuklu devletleri de aynıyolda yürümekteydi. Ancak, Moğol istilâsıbu siyasete ağı
r bir darbe indirecekti (13. yüzyı
l vb.)
Tasavvuf
Tasavvuf, gerçeğin akı
l aracı
lı
ğıile değil, ancak sı
nı
r tanı
maz his yolu ile
kavranabilece ğim savunan bir akı
mdı
. "Çoklukta birlik" veya "Varlı
k birliği"(Vahdet-i
vücut) olarak ifade ediliyordu.- Tasavvufa göre, canlıcansı
z her ş
ey, tek varlı
k olan Allah'ta
birleş
irdi. Kâinat (evren), Allah'ı
n belirtilerinden ibaretti. Hikmet, akı
l, bilgi onun manevî
kudretinden doğmuş
tu. En mükemmel yaratı
k olan insan, Allah'ı
n cüz'ü (küçük bir parçası
)
idi.
Mâverâünnehir ve özellikle Horasan, o tarihlerde Hindistan, Akdeniz ve Orta Asya'daki
çeş
itli dinî-fikrî akı
mları
n birleş
me noktası
ydı
. Bu sebeple, tasavvuf akı
mı
, bu bölgelerde
canlıbir çevreye kavuş
muş
tu. Bu durum, 11. yüzyı
ldan itibaren, Türk-İ
slâm ülkelerinde
büyük sufîlerin önderli ğinde çeş
itli tarikatları
n doğması
na sebep oldu.
O dönemde medreseler henüz kuvvetlenmediği için, dinî bilgilerle tasavvuf karı
ş
ı
k
ş
ekilde yürütülmekte idi. Tanı
nmı
şdin bilginlerinden çoğu aynızamanda sufî idiler. Bunlar,
İ
slâm akidesi ile tasavvuf arası
nda bağlantıkurmaya çalı
ş
ı
yorlardı
. Pek çok eserin sahibi
olan ünlü kelâmcıGazalî (öl. 1111) bu konuda büyük baş
arıgöstermiş
tir. Böylece İ
slâm
sufiliğinin temellerini atmı
ş
tı
r.
Sufîlik, İ
slâm dünyası
nı
n aydı
n çevrelerinde yüzlerce yı
l etkili oldu. İ
slâm ülkeleri,
HaçlıSeferleri ve Batinîlik tehdidi karş
ı
sı
nda manevî birliğin sarsı
lma tehlikesi içindeyken,
tasavvuf, bu birliği korumak ve kuvvetlendirmek gibi sosyal bir ihtiyaca da cevap vermiş
tir.

3. Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
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Sosyal Hayat
Türk yöneticiler, yerli halkı
n iş
lerine ve yaş
ayı
ş tarzları
na doğrudan doğruya
karı
ş
mı
yorlardı
. Bunun sonucu olarak, Türk-İ
slâm devletlerinde, sosyal durum az çok eski
görünüş
ündeydi.
Şehir ve kasabalarda orta ve küçük tüccarlar, esnaf, dükkân sahipleri, küçük sanatkârlar
ayrıayrıesnaf birlikleri (loncalar) meydana getirmiş
lerdi.
Köylerde tarı
mla geçinenler ise, devletin korumasıaltı
ndaydı
lar. Köylüler, hukuk
bakı
mı
ndan, ş
ehirdeki halk kadar hürdüler. Ellerindeki topraklar, iş
leyebildikleri sürece,
babadan oğula geçerek ailenin malıhâlinde kalı
yordu. Bu bakı
mdan, baş
ka birçok toplumda
olduğu gibi, karı
n tokluğuna çalı
ş
tı
rı
lan iş
çiler durumunda değillerdi.
Devlet memurlukları
, çok kere babadan oğula geçiyor, iktidar değiş
ikliği olduğu zaman
dahi aynıailede kalı
yordu. Devlette makam sahibi olmak veya malî gücü bulunmak,
ş
ehirlerde nüfuz sahibi büyük ailelerin devamı
nısağlı
yordu. Köylerde ise, bu durumda olan
ailelere dihkan deniliyordu.
Toprak Rejimi
Türk-İ
slâm devletlerinde büyük Türk kütleleri yavaşyavaşköylüleş
miş
ler, böylelikle
yerleş
ik hayata yatkı
nlaş
mı
ş
lardı
. Bu bakı
mdan, toprak sahibi olmak daha önem kazanmı
ş
tı
.
Ev, bahçe, ağı
l gibi mal varlı
klarıözel mülkiyet içindeydi. Tarı
m arazisi ve ormanlar ise
devlete aitti.
Ülke topraklan üç bölüme ayrı
lı
yordu: Has, ikta ve haracî. Has, saraya ait topraklara
verilen addı
. Ordu mensuplarıarası
nda bölüş
ülen araziye ikta denilirdi. Müslüman
olmayanları
n toprakları
na ise haracî adıveriliyordu.
İ
ktalarda çalı
ş
an çiftçilere reaya denilmekteydi. Bunlar, devlete yı
llı
k vergi öderlerdi.
Bu verginin miktarı
, devlet merkezindeki bakanlar kurulu (büyük divan) tarafı
ndan
kararlaş
tı
rı
lı
rdı
. Verginin belirlenmesinde, bölge durumu, üretilen maddenin cinsi ve verim
derecesi göz önünde bulundurulur du. İ
kta sahipleri, bu vergiden fazlası
nıalamazlardı
. Fazla
vergi istendiği, reayanı
n mülküne el uzatı
ldı
ğızaman, köylülerin ve çiftçilerin, hükümete,
hatta sultana doğrudan doğruya ş
ikâyet hakkıvardı
.
İ
ktisadî Hayat
Bozkı
rda yaş
ayan Türkler, büyük ölçüde hayvancı
lı
kla geçiniyorlardı
. Bunun için geniş
otlaklara ihtiyaçlarıvardı
. Yüz binlerce başhayvanıbeslemek için yazı
n yaylalara çı
kı
yor,
kı
ş
ı
n ası
l yerlerine dönüyorlar, yani konargöçer bir hayat yaş
ı
yorlardı
.
Yeni kurulan Türk-İ
slâm devletlerinde ise daha değiş
ik bir görünüm ortaya çı
kmı
ş
tı
.
İ
klim ve coğrafya ş
artlan, yeni yerleş
ilen topraklarda tarı
m için elveriş
liydi. Şehirlerde ve
kasabalarda da canlıbir ticaret hayatıvardı
. Bu bakı
mdan, yerleş
ik hayata geçişiçin elveriş
li
bir ortam bulunuyordu.
Konar göçer Oğuz boylan, Selçuklu Devleti'nin kurulmasıile, yer bakı
mı
ndan yeni
imkânlara kavuş
tular. Sürüleri ile birlikte Selçuklu toprakları
na aktı
lar. Ancak, onları
n
hareketleri köylüleri ve çiftçileri zor durumda bı
raktı
. Devlet, kalabalı
k göçebe boyları
na yer
bulmak zorunda kaldı
. Oğuzlar, ordunun temelini oluş
turuyorlardı
. Bu bakı
mdan, onları
kollamak gerekiyordu. Yerleş
ik halkı
n da yağmadan korunmasılâzı
mdı
.
Selçuklular, Oğuzları
n devlete bağlı
lı
ğı
nıpekiş
tirmek için, onlarıyerleş
ik hâle getirici
tedbirler aldı
. Böylece, göçebelikten yavaşyavaşsı
yrı
lan boylar, toprağa bağlanarak,
yerleş
ik bir hayat tarzı
na geçmeye baş
ladı
lar.
Türk-İ
slâm devletlerinde, güçlü orduları
n gözcülüğünde iş
leyen düzenli bir teş
kilât
vardı
. Ticaret yollan korunuyor ve sürekli kontrol altı
nda tutuluyordu. Uzak Doğu'dan
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Avrupa'ya kadar olan ticaret son derece hı
zlanmı
ş
tı
. Bunun sonucu olarak, devletler
zenginliğe, halk refaha kavuş
muş
tu.
Sultan Melikş
ah zamanı
nda, devlet gelirleri büyük rakamlara ulaş
mı
ş
tı
. Sadece büyük
hükümdarlar değil, ikinci derecedeki devlet baş
kanlarıbile altı
n paralar bastı
rı
yorlardı
.
Kirman Selçuklu Meliki Kavurt'un parası
, değerini 150 yı
l korumuş
tu.

4. Dil ve Edebiyat
Türk-İ
slâm devletlerinde dil ve edebiyat büyük geliş
me göstermiş
tir. 11. yüzyı
l İ
ran
edebiyatı
nı
n sayı
lış
airlerinden çoğu, Gazneli Mahmud'un himayesindeydi. Bugünkü edebî
Farsçanı
n temelini atan, ünlü Şehname ş
airi Firdevsî de bunlar arası
ndaydı
.
KarahanlıTürkçesi, eski Uygur dilinin, İ
slâm etkisi altı
nda Karluk, Yağma, Çiğil gibi
Türk boyları
nı
n lehçeleri ile karı
ş
ması
ndan meydana geliyordu. Suzenî, KarahanlıTürkçesi
ile ş
iirler yazı
yordu. Türk dilinin Hindistan'da gittikçe yayı
ldı
ğı
nısöyleyen Fahreddin
Mübarekş
ah (13. yüzyı
l baş
ları
), eserinde Türkçe mı
sralar kaydetmiş
tir.
Sindbadname yazan Zahir-i Semerkandî, Karahanlısarayı
nda yüksek bir makam
sahibiydi.
İ
lk Türk-İ
slâm devletlerinde sarayda konuş
ulan dil Türkçeydi. Ordu büyük çoğunlukla
Türklerden meydana geldiği için, asker arası
nda da Türkçe konuş
uluyordu. Karahanlı
larla
olan savaş
ta, Gazneli askerler, Tuğrul Beyin düğününde Selçuklu askerleri Türkçe ş
arkı
lar
söylemiş
lerdi. Karahanlı
lar döneminde, Türkçe edebî bir dil hâline gelmiş
tir. Böylece, ilk
Türk-İ
slâm edebiyatıortaya çı
kmı
ş
tı
r. Karahanlı
larda resmî yazı
ş
malar da Türkçeydi.
İ
lk Türk-İ
slâm devletleri, hâkimiyetlerini genişbir alana yaymayıbaş
armı
ş
lardı
.
Özellikle Selçuklular döneminde, fethedilen Irak, Suriye, Arabistan, İ
ran gibi bölgelerde
yaş
ayan halkı
n dili daha çok Arapça ve Farsçaydı
. Bu ülkelerin yönetimi açı
sı
ndan resmî
yazı
ş
malar Arapça ve Farsça yapı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.
Divanü Lügati't-Türk
Kaş
garh Mahmud, ilk büyük Türk dilcisi olarak tanı
nmı
ş
tı
r (11. yüzyı
l). Kaş
gar´da
doğ
muş
, hemen bütün Türk illerini gezmiş
, Türkçeyi bütün ağı
z ve ş
iveleriyle öğrenmiş
tir.
Ayrı
ca, Araplara Türkçe öğretmek üzere Bağdat'ta bulunmuşve ünlü eserlerini burada
kaleme almı
ş
tı
r. Divanü Lügati't-Türk adlıkitabı
, büyük bir sözlüktür. Aynızamanda
engin bir kültür hazinesi sayı
lan bu eser, halifeye sunulmuş
tur. Kaş
garh Mahmud, örnek bir
millî ş
uur davranı
ş
ıda göstermişve eserinin önsözünde Türkçenin önemini belirt miş
tir.
Kaş
garlıMahmud, eserini, Türkçenin de Arapça kadar zengin anlatı
ma yeterli bir dil
olduğunu göstermek, Türkçeyi hor görenlere, özellikle Araplara bu dili öğretmek amacı
yla
yazdı
ğı
nıbelirtmektedir. Divanü Lügati't-Türk, sadece Türk dili ve edebiyatıile değil, aynı
zamanda Türk tarihi, coğrafyası
, örf ve âdetleri, mitolojisi, folkloru, toplum yaş
ayı
ş
ıile ilgili
bilgiler de vermektedir. Bir bakı
ma Türklük bilgisi ansiklopedisidir. İ
lk Türk cihan haritası
da bu kitapta bulunmaktadı
r.
Kutadgu Bilig
Türk-İ
slâm edebiyatı
nı
n, bilinen en eski eseridir. Dil ve edebiyatı
mı
z kadar, kültür
tarihimiz bakı
mı
ndan da büyük önem taş
ı
maktadı
r. Kaş
-gar´da Yusuf Has Hacib tarafı
ndan
Türkçe ve Uygur harfleriyle yazı
lı
p Karahanlıhükümdarı
na sunulmuş
tur. Eserin adıolan
"Kutadgu Bilig", hükümdarlı
k bilgisi anlamı
na gelmektedir.
Kutadgu Bilig, Karahanlı
lar Devleti'nde ve çevresinde yaş
ayan Türk aydı
nları
nı
n din ve
dünya görüş
lerini, medenî ve sosyal seviyelerini, duyuş ve düş
ünüş yüksekliğini
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göstermektedir. Kitap, Türk devlet düş
üncesi, kanun ve hâkimiyet anlayı
ş
ı
, siyaset görüş
leri
bakı
mı
ndan ş
aheser sayı
lmaktadı
r.

5. Bilim ve Sanat
a. Eğitim ve Öğretim
Selçuklu Devleti, eğitim ve öğretim bakı
mı
ndan, bütün İ
slâm dünyası
nda bir dönüm
noktası
dı
r. Öğretim, daha önceleri dağı
nı
k ve özel ş
ekilde yapı
lı
yordu. Alp Arslan, bu
çalı
ş
malarıdevlet korumasıaltı
na aldı
. Eğitim-öğretim resmî bir programa bağlandıve bütün
devlet ölçüsünde kadrolaş
tı
rı
ldı
.
Alp Arslan'ı
n emri ile kurulan ilk büyük yüksek okul, Bağdat'taki Nizamiye
Medresesidir (1067). Çağı
n en tanı
nmı
şilim ve fikir adamlarıtarafı
ndan öğretimi yürütülen
Nizamiye'nin hocalarımaaş
lıidi. Öğrencilerine de aylı
k ve erzak veriliyordu. Vakı
f çarş
ı
lar,
han, hamam ve çiftliklerin geliri ile yaş
ayan Nizamiye Medresesi, ilim ve fikir hayatı
nda
önemli rol oynamı
ş
, bura-da yetiş
en yüksek nitelikli öğrenciler, sonra memleketin yetkili
kiş
ileri olarak yüksek makamlara geçmiş
lerdir.
Nizamiye'de dinî bilgiler yanı
nda felsefe, filoloji, matematik gibi bilimler de
okutuluyordu. Avrupa'da buna benzer öğretim kuruluş
larıdaha geç tarih lerde meydana
çı
ktı
ğıiçin, Bağdat Nizamiyesi yeryüzünde ilk büyük üniversite sayı
lmaktadı
r.
Selçuklu Devleti'nin baş
ka büyük ş
ehirlerinde de Nizamiye'yi örnek alan medreseler
kurulmuş
tu. Bağdat Nizamiyesi'nin ders konularıve programları
, diğer Türk-İ
slâm
devletlerinde, bütün İ
slâm ülkelerinde ve OsmanlıDevleti'nde bazıfarklarla yüzyı
llarca
uygulanmı
ş
tı
r.
b. Bilim
İ
lk Türk-İ
slâm devletlerinde yetiş
en ünlü bilginler, İ
slâm medeniyetinin
geliş
tirilmesinde büyük rol oynadı
lar. Çeş
itli alanlardaki pek çok bilgin arası
nda Farabî, ElBirunî ve İ
bn Sina baş
ta gelir.
Farabî, matematik, fizik, astronomi, mantı
k, psikoloji, siyaset alanları
nda 160 kadar
eser sahibidir. Aristo'nun hemen bütün fikirlerini en iyi açı
kladı
ğıiçin "ikinci öğretmen"
(Muallim-i sanî) lâkabıile tanı
nmı
ş
tı
r. Eserlerinden çoğu Lâtinceye çevrilerek yüksek
dereceli okullarda ders kitabıolmuş
tur.
Abbasîler zamanı
nda tercüme çalı
ş
malarıile İ
slâm dünyası
nda tanı
nmaya baş
layan
Yunan felsefesinin karakteri olan madde, ölçü, mantı
k ve faydacı
lı
k durumu, gerçekçi Türk
düş
üncesine yakı
ndı
. Bu bakı
mdan, Yunan felsefesi, İ
slâm fikir hayatı
nda ilk gerçek temsilci
olarak Türk ası
llıFarabî'yi bulmuş
tur.
Farabî, siyaset konusunu incelerken 'hürriyet'i ilgi çekici ş
ekilde açı
klamı
ş
tı
r: "Doğru
düş
ünen ve düş
ündüğünü yapmak iradesine sahip olan bir insan hürdür. Hem doğru
düş
ünmeden hem iradeden yoksun ise hayvan gibidir. İ
lim ve felsefe ile uğraş
an kimselerden
böylelerinin bilgileri fayda getirmeyece ği gibi, kendileri de diğer bilim adamlarıiçin utanç
sebebi olurlar".
Müspet ilimler de Türk-İ
slâm çevresinde Farabî ile baş
lamı
ş
tı
r. Farabî'ye göre, her
olayı
n bir sebebi vardı
r. "Tesadüfler, bizim sebeplerini bilmediğimiz olaylardı
r". Bilimleri
ilk sı
nı
flandı
ran ve Öklid'in geometrisini de açı
klayan Farabî, 950'de ölmüş
tür.
İ
bn Sina: Mâverâünnehir Türk-İ
slâm kültür çevresinde yetiş
en bu büyük filozof ve
hekim, felsefe bilgisinin temelini Farabî'den almı
ş
tı
r. İ
bn Sina, mantı
k, tı
p, fizik, biyoloji,
ahlâk, din felsefesi alanları
nda 220 kadar eser vermiş
tir. İ
bn Sina, İ
slâm'ı
n ikinci en büyük
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filozofu olarak bilim ve fikir dünyası
na yenilikler getirmiş
, doğuda ve batı
da çok etkili
olmuş
tur. Farabî'nin felsefe ile dini, akı
l ile imam uzlaş
tı
rma konusunda açtı
ğıçı
ğı
rı
geniş
leten İ
bn Sina'nı
n kitaplarıLâtinceye çevrilmişve batı
daki öğretim kuruluş
ları
nda çok
uzun zaman okutulmuş
tur.
Hekimlik konusunda ise İ
bn Sina, İ
slâm dünyası
nda birinci sı
rada yer alı
r. Kendisi, batı
bilim dünyası
nda "hekimliğin hükümdarı
" olarak anı
lı
r. Kalp ve beyin üzerinde araş
tı
rmalar
yapmı
ş
, kan dolaş
ı
mı
nıincelemişve birçok ilâçlar meydana getirmiş
tir (Ölümü: 1037).
Birunî: Gazne sarayı
nda yaş
amı
ş ve Sultan Mahmud'un Hindistan seferlerine
katı
lmı
ş
tı
r. Birunî'ye göre, bilimin ilerlemesi için serbest düş
ünce ş
arttı
r. Çağdaşbir bilim
adamıkimliğinde görünen Birunî, çeş
itli bilgi dalları
nda 110'dan fazla eser yazmı
ş
tı
r.
Trigonometrinin kurucuları
ndan biri sayı
lı
r. Çember yaylarıve kiriş
ler hakkı
nda yeni
varsayı
mlar koymuş
, geometrik izdüş
üm yöntemlerini incelemiş
tir. Matematik coğrafyanı
n
incelenmesine dair eserler de yazan Birunî, Gazneli Mahmud ile birlikte gittiği Hindistan'da,
buranı
n tarihini, geleneklerini, âdetlerini belirlerken bu kı
t'anı
n coğrafyası
na dair genişbilgi
vermiş
tir.
Birunî, fizik alanı
ndaki çalı
ş
maları
yla özgül ağı
rlı
k konusunda önemli sonuçlara varmı
ş
,
icat ettiği piknometre ile 16 maddenin özgül ağı
rlı
kları
nıgerçeğe çok yakı
n ş
ekilde
belirlemiş
tir.
Bu büyük bilim adamı1051'de ölmüş
tür.
Çeş
itli bilim dalları
nda çok sayı
da baş
ka bilginler de yetiş
miş
tir. Selçuklular çağı
nda
yüksek bir düzeye çı
kan matematikte Ömer Hayyam (Öl: 1131) ve Muhammet! Beyhakî
bu alanı
n güçlü temsilcileri idiler. Aynızamanda ş
airliği ile ün kazanmı
şbulunan Ömer
Hayyam, astronomi alanı
nda da çok verimli çalı
ş
malar yapmı
ş
tı
r. Onunla birlikte İ
sfizarî ve
Vası
tî gibi yüksel astronomlar "Takvim-i Melikş
ahî"yi (Celâlî Takvim) düzenlemiş
lerdir.
Sultan Sencer zamanı
nda Hazini, sabit yı
ldı
zları
n yerini, Merv ş
ehrinin boylam dairesine
göre belirlemiş
ti.
Felsefe: Farabî'nin açı
p İ
bn Sina'nı
n geliş
tirdiği müspet Türk-İ
slâm felsefesi yolunda
ilerleyenler az değildi. Bunları
n arası
nda Yahya b. Adiyy, Ebû Süleyman Sicistanî gibi
fikir adamları
, Fahreddin Razî, fizikçi İ
bn Heysem, astronom Ömer Hayyam baş
ta
gelmekteydi.
Dinî bilgiler: Türk-İ
slâm devletlerinde İ
slâmî ilimlerin geliş
mesi için büyük çaba
harcanmı
ş
tı
r. Karahanlı
lar zamanı
nda, özellikle Semerkant ve Buhara, Gazneliler zamanı
nda
Gazne baş
lı
ca bilim merkezleriydi. Daha önceki dönemde, daha çok Mâverâünnehir
çevresinde tanı
nmı
şTürk bilginleri yetiş
miş
ti. 8. yüzyı
lda Mübarek'it Türkî hadis, tefsir ve
gramer; yine Türk ası
llıEbûl Mu'tamir Süleyman ile oğlu Ebû Muhammedü'l-Mu'tamir
(9. yüzyı
l) hadis ve megâzi bilginleri olarak tanı
nmı
ş
lardı
r. İ
slâm dünyası
nda büyük fı
kı
h,
hadis, kelâm, tefsir bilginlerinden çoğu Türk yönetimi döneminde, özellikle Selçuklular
çağı
nda yetiş
miş
ti. Bu bilginlerden baş
lı
calarış
unlardı
r:
11.yüzyı
lda: Şirazî , Hatibi, Ansarî (fı
kı
h); Kuş
eyrî (tefsir); Gazali (ke
lâm).
12.yüzyı
lda: Hemedanî (fı
kı
h, edebiyat ilmi), Şehristanî (mezhepler tarihi), Bagavî
(fı
kı
h, hadis, tefsir).
Harzemş
ahlar zamanı
nda Zemahş
erî (tefsir, gramer), Fahreddin Razî (kelâm);
Eyyubîler devrinde Amidî (fı
kı
h) vb. Bunlar İ
slâm ilim ve düş
ünce hayatı
nda yüzyı
llar boyu
etkili olmuş
lardı
r.
Özellikle Gazali (Ö. 1111), pek çok eser vermiş
tir. İ
slâm dünyası
nda Farabî ile canlanan
eski Yunan felsefesine karş
ıçı
kan Gazalî, kitapları
nda sağlam mantı
ka dayalıinandı
rı
cı
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deliller ileri sürerek kelâm ile tasavvufu uzlaş
tı
rmı
ş
tı
r.Böylece İ
slâm tasavvufunun
temellerini atmı
ş
tı
r.
Sosyal bilimler: 11. yüzyı
l baş
ı
nda yaş
ayan İ
smail Cevheri, Arap dilinin en iyi
sözlüklerinden birini yazmı
ş
tı
r.
Uygur harfleri ile Türkçe ve manzum olarak Yüknekli Ahmed tarafı
ndan yazı
lan
Atabetü'l-Hakayı
k (13. yüzyı
l) bir nasihatnamedir.
Tarih alanı
nda ise birçok eser yazı
lmı
ş
, fakat bunları
n çoğu zamanı
mı
za kalmamı
ş
tı
r.
Eserleri bize kadar gelen tarihçiler arası
nda en ünlüleri Gazneliler döneminde El-Utbî,
Gerdizî, Beyhakî; Selçuklular döneminde İ
bn Hassul, Sadreddin Hüseynî, Isfahanı
,
İ
bn'ül Cevzî ve bunun torunu Sı
bt b. el Cevzî, Ravendî'dir.
Sanat
Türk-İ
slâm devletlerinde büyük ustalı
kla yapı
lmı
şsanat eserleri pek çoktur. Bunlar,
mimarî, kitabe, hat, tezhib, süsleme, minyatür, çini, halı
, kilim gibi alanlarda meydana
getirilmiş
tir ve büyük bölümü ş
aheser sayı
lmaktadı
r. Orta Asya'dan Akdeniz'e kadar uzanan
geniş coğrafya üzerinde, ilk Türk-İ
slâm devletlerinden kalma binlerce sanat eseri
bulunmaktad ı
r. Bunlar arası
ndaki mimarî eserlerin çoğu çini kaplı
, renkli yazı
lı
, içinde ince
süslemeler bulunan güzel yapı
lardı
r.
Türkler bu çağda sanat dünyası
na önemli yenilikler getirmiş
lerdir. Bunları
n belli
baş
lı
larımedrese, medrese camii, tuğla kümbet mimarîsi, çift kubbe inş
aatı
, silindir
biçiminde, bazen yivli, yüksek ve ince minare tipi, demet sütun, sivri kemer, pencerelerin
katlar hâlinde sı
ralanması
, kubbe yapı
mı
nda Türk üçgenleri, dikdörtgen veya beşköş
eli
mihraplardı
r.
KarahanlıhükümdarlarıMâverâünnehir, Kaş
gar, Balasagun bölgelerine cami, medrese,
türbe, yol ve köprüler yaptı
rmı
ş
lar, zengin vakı
flar bı
rakmı
ş
lardı
. Şemsülmülk Nasr Hanı
n
Buhara'da yaptı
rdı
ğıköş
kler; bahçeler, havuzlar ve korularla süslüydü. Buhara Ulu Camii,
mihrabıile ünlüydü.
Sultan Mahmud zamanı
nda Gazne büyük ölçüde imar edilmiş
ti.Bu hükümdarı
n sarayı
mermerler, yaldı
zlar, altı
ndan çiçek ve çubuk süslemelerle bezenmiş
ti. Gazneli Devleti'nin
diğer ş
ehirleri de, yüksek malî güç sayesinde imar edilmiş
ti.
Yazı
, kitap resmi ve minyatürde de Selçuklular döneminden baş
layarak yeni tarzlar
ortaya konmuş
tu. Taşiş
çiliği, kuyumculuk, kakmacı
lı
k, bakı
r iş
çiliği zı
rh, kalkan, minalı
cam yapı
mı
, seramik, dokumacı
lı
k, halı
cı
lı
k ve döküm sanatıen seçkin örneklerini
vermiş
lerdi.
Uygur Türk müziği ile Oğuz musikisinin yakı
n ilgisi vardı
r. Bu musiki daha sonra
Mâverâünnehir, Azerbaycan ve Anadolu'da üç kol hâlinde geliş
mişve Türklerin gittikleri her
yerde yayı
lmı
ş
tı
r.

5 Türk DünyasıI

TEST SORULARI
1) Aşağı
dakilerden hangisi, Büyük Selçuklu sultanlarıarası
nda yer almaz?
a- Alp Arslan
b- Tuğrul Bey
c- Tuğtegin
d- Sultan Sencer
e- Melikşah
2) Aşağı
daki devletlerden hangisi, Mı
sı
r dı
şı
nda kurulmuştur?
a- Tolunoğulları
b- İ
hşidîler .
c- Eyyubîler
d- Memlükler
e- Harzemşahlar
3) Büyük Selçuklu Devleti'nin askerî teşkilâtı
nda aşağı
dakilerden hangisi yer
almaz?
a- Türkmenler
b- Divan-ıSaltanat
c- Gulâmân-ıSaray
d- Sipahiler
e- Hassa ordusu
4) Aşağı
dakilerden hangisi, Türk-İ
slâm devletlerindeki toprak rejimi ile ilgili
değildir?
a- Lonca
b- Has
c- İ
kta
d- Haracı
e- Reaya
5) Aşağı
dakilerden hangisi, ilk Türk-İ
slâm devletlerinde yetişen ünlü bilginler
arası
nda sayı
lmaz?
a- Farabî
b- Birunî
c- İ
bn Rüşd
d- İ
bn Sina
e- Ömer Hayyam

24
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TÜRK DÜNYASI - II (13. -19. Yüzyı
l)
A. MOĞOL İ
STİ
LASI VE SONRASI
1.Cengiz veMoğ
olDevleti'ninParçalanması
veMoğol-Türk Devletleri
a. Altı
n Orda
b. İ
lhanlı
lar
c. Çağ
ataylı
lar
ç. Kubilay Hanlı
ğ
ı
B.Tİ
MURLULAR
C. Tİ
MURLULARDAN SONRAKİSİ
YASÎ GELİ
ŞMELER
1. Karadeniz'inKuzeyindeki SiyasîGeliş
meler
a. Kı
rı
m Hanlı
ğı
b. Ejderhan Hanlı
ğ
ı
c. Kazan Hanlı
ğ
ı
ç. Kası
m Hanlı
ğ
ı
d. Küçüm Hanlı
ğ
ı
e. Nogay Hanlı
ğ
ı
2. Türkista n, Hindista n ve İ
ran'daki Geliş
meler
a. Şeybanîler
b. Safevîler
c. Hindistan Türk Sultanl ı
klarıve Babürlüler
ç. Özbekler ve Özbek Hanlı
kları
d. Kazak Hanlı
ğ
ı
ve Yüzler
e. Sayan-Altay Türkleri ve Kı
rgı
zlar
f. Yaka Türkmenleri
g. Doğu Türkistan (Kaş
gar Hanlı
ğ
ı
)
h. Azerbaycan Hanlı
kları
Ç. KÜLTÜR ve MEDENİ
YET
1.Devlet Yönetimi
2. Din ve İ
nanı
ş
3. Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
4. Dil ve Edebiyat
5.Bilimve Sanat

1
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A. MOĞOL İ
STİ
LASI VE SONRASI
Moğolları
n ası
l yurdu, Orta Asya'nı
n kuzeydoğu kesimindeki ormanlı
k bölgeydi.
Buradan çı
karak bozkı
rlara indikleri zaman Türklerle temas kurmuş
lardı
r. Uzun süre yakı
n
komş
uluk iliş
kileri içinde yaş
amalarısebebiyle birçok Moğol topluluğunda Türk kültürünün
derin etkisi görülmüş
tür. Ancak, sosyal yapı
, kamu hukuku ve hükümranlı
k alanları
nda eski
Moğol gelenekleri korunmuş
tur.

1. Cengiz ve Moğ
ol Devleti
Moğol İ
mparatorlu ğu'nun kurucusu Cengiz (Çingiz) Handı
r. Moğolları
n Kı
yat soyundan
ve ası
l adıTemüçin olan Cengiz, sı
kıbir disiplin altı
nda güçlendirdiği ordularıile önce
komş
u boylarıhâkimiyeti altı
na aldı
. Toplanan kurultayda kağan ilân edildikten sonra (1206)
Tibetli Tangutlarıyenerek, Kuzey Çin ovaları
na kadar yayı
ldı
. Pekin yağma edildi.
Harzemş
ahlar üzerine yürüyen Moğollar, bu devleti ortadan kaldı
rdı
lar.
Cengiz Hanı
n baş
ta bulunduğu sı
rada, Moğollar Çin'den Harzem'e ve Kı
rı
m'a kadar
bütün ülkeleri yönetimleri altı
na aldı
lar. Cengiz'in ölümünden (1227) sonra da bu yayı
lma
devam etti.
Moğol hâkimiyeti, 13. yüzyı
lı
n ortaları
nda Anadolu'dan Karpatlara kadar geniş
ledi.
Buralarda nüfus çoğunluğunu Türklerin meydana getirdiği devletler bulunuyordu. Bu
devletler, Moğol istilâsıkarş
ı
sı
nda ortadan kalktı
lar. Bu ülkelerde bulunan büyük ş
ehirlerin
çoğu Moğollar tarafı
ndan yakı
lı
p yı
kı
ldı
. Halkı
n bir kı
smıöldürüldü, bir kı
smısürüldü.
Nüfusu yoğun bölgeler ı
ssı
zlaş
tı
. Sanat eserleri yağma edildi. On binlerce değerli kitabı
n
bulunduğu kütüphaneler ateş
e verildi. Bu bakı
mdan, Moğol istilâsı
nı
n, Türk devletleri ve
topluluklarıüzerinde son derece olumsuz etkileri oldu.
Moğolları
n sert ve acı
ması
z tutumlarıkarş
ı
sı
nda Özellikle BatıAsya'daki kalabalı
k Türk
boyları
, güven içinde yaş
ayabilmek için Anadolu'ya, soydaş
ları
nı
n ülkesine geldi. Anadolu,
esasen büyük ölçüde Türkleş
miş
ti. Yeni gelenlerin de katı
lmasıile Anadolu'daki Türk nüfus
büsbütün arttı
. Moğol istilâsı
nı
n dolaylıetkisi, böylece Anadolu'da hissedildi.
Moğollar, devlet yönetimini, eski Türk devletlerinin uyguladı
klarıilkelere göre
düzenlediler. Uygur yazı
sı
nıkabul ettiler ve zamanla Türkçe konuş
ur hâle geldiler.
Çok geniştopraklara yayı
lan Moğol Devleti'nde çeş
itli dinlere mensup topluluklar
yaş
ı
yordu. Moğol yöneticileri, din ayrı
mıgözetmiyorlardı
. Fakat, askerî harekât sı
rası
nda
halkı
n dinî duyguları
na, din büyüklerine aldı
rı
şedilmiyor, saygıgösterilmiyordu. Bu
bakı
mdan, baş
langı
çta Müslümanlar olumsuz davranı
ş
larla karş
ıkarş
ı
ya kaldı
lar. Camiler,
dinî yapı
lar yakı
lı
p yı
kı
ldı
. 500 yı
ldan beri devam eden Abbasî Devleti ortadan kaldı
rı
ldı
.
Aynızamanda devlet baş
kanıolan halifenin ölümü ile İ
slâm dünyasıbaş
sı
z kaldı
. Abbasî
hanedanı
ndan biri Mı
sı
r'a kaçtıve orada Memlükler tarafı
ndan halife ilân edildi. Bu
geliş
melerin, İ
slâm dünyası
nda önemli etkileri görüldü. Türkistan'a, Altı
n Orda sahası
na ve
Orta Doğu'ya hâkim olan Moğollar, zamanla İ
slâmiyeti kabul ettiler. Aynızamanda Türk
kültürünün kuvvetli etkisi altı
nda kaldı
lar. Böylece Türk-Moğol devleti karakteri kazandı
lar.

2. Moğ
ol Devleti'nin Parçalanmasıve Moğol-Türk Devletleri
Moğollar, kendi yönetimleri altı
na giren topraklarla birlikte, oralarda yaş
ayan insanları
da Moğol hükümdar ailesinin özel mülkü sayarlardı
. Bundan dolayı
, Cengiz'in ölümünden
sonra, oğullarıve torunlarıarası
nda paylaş
ı
lan devlet baş
lı
ca dört bölgeye ayrı
ldı
:
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1. Baş
kent Karakurum'dan batı
ya doğru Tarbagatay-Balkaş Gölü çevresi
oğ
lu Ögedey'in payı
na düş
tü. Ögedey, toplanan kurultayda büyük kağanlı
ğa getirildi.
2. Baykal Gölü-Çin arası
, Cengiz'in öteki oğlu Toluy'un yönetimine verildi.
3. Üçüncü oğlu Çağatay, Türkistan'ıaldı
.
4. Cengiz'in diğer oğlu Cuci, babası hayattayken ölmüş
tü. Onun oğlu Batu, Türkistan'ı
n batı
sı
ndaki Kı
pçak bozkı
rları
nıyönetimi altı
na aldı
.Cengiz soyundan
gelenler, Moğol hâkimiyeti altı
ndaki topraklarda yeni devletler kurdular.
a. Altı
n Orda
Batu, Doğu ve Güney Rusya'da güçlü bir devlet kurdu. Bu devlet Altı
n Orda adıile
anı
ldı
. Moğolları
n büyük kağanıKubilay'la ilgisi gittikçe azalan Altı
n Orda, 1260'ta
bağı
msı
z hâle geldi.
Moğol yöneticileri, hâkimiyetleri altı
na giren Kı
pçaklarla karı
ş
ı
p kaynaş
tı
lar. Altı
n
Orda'da Moğolca yavaşyavaşterk edildi ve Türkçe konuş
ulmaya baş
landı
. Berke Han
zamanı
nda kabul edilen İ
slâmiyet, ülkede gittikçe yaygı
nlaş
tı
. Türk-İ
slâm kültür etkileri ile
Moğol gelenekleri, Altı
n Orda'ya yeni bir kimlik verdi.
14. yüzyı
lda Toktamı
şHanı
n Timur'la giriş
tiği mücadeleler sonunda devletin gücü
sarsı
ldıve iç karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
. Altı
n Orda'nı
n parçalanması
yla, topraklarıüzerinde çeş
itli
hanlı
klar meydana çı
ktı
. Rusya, bağı
msı
z bir devlet hâline geldi. Ruslar, gittikçe güçlenerek,
Asya'daki Türk ülkelerinin çoğunu ele geçirdiler.
b. İ
lhanlı
lar
Cengiz'in torunu ve Toluy'un oğlu Hülâgu, büyük bir ordu ile İ
ran'ıve Irak'ızapt etti.
Abbasî Halifesini öldürttü ve halifelik ailesinin bütün fertlerini ortadan kaldı
rttı
. Tebriz'i
baş
kent yaparak kurduğu devlet, İ
lhanlıDevleti olarak anı
ldı
.
İ
lhanlı
lar, Suriye'yi ele geçirdikleri gibi, Anadolu'ya da girdiler. Buradaki Türkiye
Selçuklu Devleti'ni hâkimiyetleri altı
na aldı
lar. Ayrı
ca, Altı
n Orda ve Memlûk devletleriyle
savaş
tı
lar.
İ
lhanlı
lar, Gazan Han (1295-1304) zamanı
nda İ
slâmiyeti kabul ettiler. Ancak, taht
mücadeleleri, iç kavgalar ıkörükledi. Devlet gittikçe zayı
fladıve 1335'te yı
kı
ldı
.
c. Çağataylı
lar
Cengiz'in ölümünden sonra, Türkistan ve Afganistan topraklan Çağatay'a kalmı
ş
tı
.
Çağatay'ı
n ölümünden sonra, devletin bir kı
sı
m topraklarıBatu'un yönetimine geçti, bir
kı
smıise büyük kağana bağlandı
. Beş
balı
k'tan Harzem'e kadar olan bölge de Çağataylı
lara
kaldı
.
Çağatay HükümdarıTarmaş
irin'in İ
slâmlı
ğ
ıkabul etmesiyle Müslümanlı
k Çağatay
ulusu arası
nda hı
zla yayı
ldı
. Türkçe de etkisini gittikçe kuvvetlendirdi ve Moğolca'nı
n yerini
aldı
. Böylece, Çağatayhlar Türk-İ
slâm kültür çevresine girdiler.
Siyasî durumun karı
ş
ı
klı
ğıve iç mücadeleler, devleti gittikçe zayı
flattı
. Bölgeyi ele
geçiren Timur, ÇağataylıDevleti'ni kendisine bağladı
.
ç. Kubilay Hanlı
ğı
Kubilay, kardeş
i Toluy'(Mengü)un hükümdarlı
ğısı
rası
nda, Kuzey Çin toprakları
na
hâkim bulunuyordu. Onun ölümü üzerine, karde ş
leriyle yaptı
ğımücadeleyi kazanarak tahta
çı
ktı
.
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Devleti teş
kilâtlandı
ran Kubilay, bütün Çin'e hâkim oldu. Japonya, Birmanya, Annam
ve Cava'ya seferler yaparak toprakları
nıgeniş
letti. Baş
kenti, Çin'e nakletti ve bu ülkeden
ayrı
lmadı
.
Kubilay Hanlı
ğı
'nıyöneten Moğollar, kı
sa sürede Çin kültürünün etkisi altı
nda kaldı
lar
ve Çinlileş
tiler. Çin'deki Moğol hâkimiyeti 14. yüzyı
lı
n sonuna kadar devam etti.
Moğol-Türk Devletlerinin Ortak Özellikleri
Cengiz'in ölümünden sonra ortaya çı
kan Moğol devletleri, zamanla çevre kültürlerinin
etkisi altı
na girdiler. Kubilay Hanlı
ğıÇinlileş
irken, Altı
n Orda, Çağatay ve İ
lhanlıdevletleri,
Müslümanl ı
ğıda kabul ederek, Türkleş
tiler.
Moğol-Türk devletleri, yönetimleri altı
nda tuttuklarıTürklerin dilini benimserken, bu
dilin, hâkimiyetlerinin uzandı
ğıbölgelere kadar yayı
lması
na yardı
mcıoldular. Şehir
hayatı
nı
n canlanması
na önem verdiler. Ticaretin geliş
mesini sağlamak için İ
pek Yolu'na
iş
lerlik kazandı
rdı
lar. Doğu ve batıarası
nda ticaret ve kültür alı
şveriş
ini hı
zlandı
rdı
lar.

B. Tİ
MURLULAR
Timur, kendisini Cengiz'in torunu sayı
yordu. Bey olarak işbaş
ı
na geçtiği zaman da,
çevresi ile birlikte Türk topluluğunu temsil ediyordu.
Timur, askerlik nitelikleri çok yüksek bir hükümdardı
. Bu sayede dünyanı
n sayı
lı
cihangirlerinden biri oldu. Dört yöne yaptı
ğıbaş
arı
lıseferler sonunda, Harzem'i kendine
bağladı
. Turfan, Karaş
ar bölgelerindeki Uygurlara başeğdirdi. Toktamı
ş
'ı
n Altı
n Orda
Hanlı
ğı
, Timur'un emri altı
na girdi .
Daha sonra Hindistan'daki Delhi Sultanlı
ğı
'nıve Suriye'yi topraklarıarası
na kattı
.
1402'de, Ankara Meydan Muharebesi'nde, kendisi gibi ünlü bir asker olan Yı
ldı
rı
m Bayezid'i
yenerek esir aldı
. Böylece Anadolu da Timur'un hâkimiyeti altı
na girdi.
Timur öldüğü zaman (1405) devletin topraklarıİ
til'den Hindistan'da Ganj ı
rmağı
na;
TanrıDağları
'ndan İ
zmir'e ve Şam'a kadar uzanı
yordu. Tiimur'dan hemen sonra ülke,
oğ
ullarıve torunlarıarası
nda paylaş
ı
ldı
.
Timur'un oğulları
ndan, Şahruh, birliği sağlamak için büyük çabalar harcadı
. Onun oğ
lu
Uluğ bey, hükümdarlı
ğı
nı
n yanısı
ra ünlü bir bilim adamı
ydı
. Çı
kan karı
ş
ı
klı
klarda
öldürüldü. Hüseyin Baykara'dan sonra, Özbekler, Timur Devleti'ne son verdiler (1507).

C. Tİ
MURLULARDAN SONRAKİSİ
YASÎ GELİ
Ş
MELER
1. Karadeniz'in Kuzeyindeki Siyasî Geliş
meler
Toktamı
şHanı
n Timur tarafı
ndan düzenlenen seferlerde (1391-1397) yenilmesinden
sonra, Altı
n Orda Devleti'ne ait Kı
pçak bozkı
rları
nda, sülâle mensuplarıarası
nda taht
kavgalarıbaş
ladı
. Bu mücadelelerden doğan hanlı
klar da Türk tarihinin bir bölümüdür.
Kı
pçak bozkı
rları
ndaki Türklere bazen "Tatar" denilmektedir. Türkçede "yabancı
"
anlamı
na gelen Tatar deyimi, daha önceki yüzyı
llarda, Türkler tarafı
ndan, Moğollar için
kullanı
lmaktaydı
. Bölge, Tatar (Moğ
ol) istilâs ı
na uğradı
ktan sonra, oranı
n Türk halkı
,
yönetici zümrenin (Tatarlar ı
n) adıile de anı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.
a. Kı
rı
m Hanlı
ğı(1440-1447 [1783])
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Batu Hanı
n kardeş
i Tuga Timur neslinden gelen HacıGiray (1430-1466) Kı
rı
m
Hanlı
ğı
'nı
n kurucusudur. Don-Dinyeper nehirleri arası
nda uzanan Hanlı
ğı
n baş
kenti, Kı
rı
m
yarı
madası
ndaki Bahçesaray ş
ehriydi. Moskova Rus Prensliği yı
llı
k vergiye bağlanmı
ş
tı
.
1477'de Osmanlı
lara bağlanan Kı
rı
m, yine kendi hanlarıtarafı
ndan yönetilmekle beraber
OsmanlıDevleti'nin içinde yer almaktaydı
. Bu sebepten 15. yüzyı
ldan baş
layarak Kı
rı
m
Hanlı
ğı
'nda Osmanlıkültür ve edebiyatı
nı
n kuvvetli etkisi gittikçe arttı
.
Kı
rı
m Hanlı
ğı1783'te Rus idaresine alı
ndı
. Bunun üzerine Kı
rı
m halkı
nı
n büyük bir
kı
smıTürkiye toprakları
na göç etti. Yurtları
nda kalanlar da, 1944'te Sovyet hükümeti
tarafı
ndan Asya'nı
n çeş
itli uzak bölgelerine dağı
tı
ldı
. Vatanları
ndan sürülen Kı
rı
m Türkleri,
Sovyetler Birliği'nin dağı
lması
ndan sonra, ana yurtları
na dönmek için mücadeleye giriş
tiler.
Sürgüne gönderilen Kı
rı
m Türklerinden üç yüz bin kadarıgünümüzde Kı
rı
m'a dönmeyi baş
armı
ş
lardı
r.
b. Ejderhan Hanlı
ğı(1466-1554)
Altı
n Orda hanları
ndan Küçük Muhammed'in bir torunu tarafı
ndan 1466'ya doğru
kurulan bu hanlı
ğı
n baş
kenti Ejderhan (Astrahan, Hacı- tar-han) idi. İ
til (Volga)'in Hazar'a
döküldüğü yerde bulunan bu ş
ehrin yeri, ticarî bakı
mdan büyük önem taş
ı
yordu. Buna
rağmen kudretsiz hanlar yüzünden gereken rolü oynayamamı
şve hanlı
k Don - Volga Kuban nehirleri arası
na sı
kı
ş
ı
p kalmı
ş
tı
r.
Ejderhan Hanlı
ğı1554'de Rusya toprakları
na katı
lmı
ş
tı
r.
c. Kazan Hanlı
ğı(1437- 1552)
Kazan Hanlı
ğı
, Tuga Timur soyundan gelen Ulu Muhammed tarafı
ndan kurulmuş
tur
(1437). Topraklan Orta Volga - Kama dolayları
na yayı
lan hanlı
ğı
n merkezi Kazan ş
ehriydi.
Kazan Hanlı
ğıbir ara Kı
rı
m Hanlı
ğı
'na bağlandı(1521). Daha sonra uzun müddet
Ruslarla Türkler arası
nda baş
lı
ca rekabet ve mücadele sahasıoldu.
Kazan Hanlı
ğı
, IV. İ
van tarafı
ndan zapt olunarak Moskova'ya bağlandı(1552).
ç. Kası
m Hanlı
ğı(1445- 1552)
Kazan HanıMahmud'un oğlu Kası
m, Ruslardan alman Gorodets ş
ehri ve etrafı
nda
bağı
msı
z hâle gelmişve Oka ı
rmağıüzerindeki bu ş
ehrin adı
nıKası
mofa çevirmiş
tir.
Kası
m Hanlı
ğı
, kı
sa zamanda Rusları
n Kazan iş
lerine karı
ş
malarıiçin bir araç hâline
geldi.
Kası
m Hanlı
ğış
eklen 1681'e kadar devam etti. Fakat, aslı
nda 1552'den itibaren
tamamen Rus nüfuzu altı
nda idi.
d. Küçüm Hanlı
ğı(1563-1598)
Tobolsk civarı
ndaki Tiyunı
en ş
ehrinin, 15. yüzyı
lı
n ortaları
na doğru Cengiz soyundan
gelen Kı
rgı
z hanları
na mensup biri tarafı
ndan kurulduğu rivayet edilir. Bölgenin yönetim
merkezi, az sonra, yine aynıyerde eski bir Türk kasabasıolan Sibir'e nakledilmiş
tir. Bölge
Şeybanîlere bağlıiken, ailenin diğer kolundan Küçüm, Sibir´i Moskova himayesine giren
Yadigâr Handan aldı(1563) ve hanlı
ğ
ı
n hükümdarıoldu.
Küçüm Han, Ruslarla ş
iddetli mücadelelere giriş
ti. Onun ölümünden sonra oğullan ve
torunlarıda mücadeleyi sürdürdüler. Fakat ancak 1665'e kadar dayanabildiler. Bu tarihte
hanlı
k toprakları
nı
n tamamıRus iş
galine girdi.
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e. Nogay Hanlı
ğı(16. yüzyı
l baş
ı- 18. yüzyı
l sonları
)
Altı
n Orda'nı
n ünlü kumandanlar ı
ndan Nogay'ı
n yönetiminde toplanan boylar, onun
adı
yla anı
lı
yorlardı
. Bu boylar, Altı
n Orda'nı
n parçalanmasıüzerine Nogay Hanlı
ğıadıile
yeni bir devlet kurdular. Nogay Hanhğ
ı
'nı
n topraklan, Volga'dan İ
rtiş
'e ve Hazar Denizi'nden
Aral Gölü'ne kadar olan bölgeleri içine alı
yordu.
Kazan ve Ejderhan hanlı
kları
nı
n Rusya'ya bağlanması
ndan sonra, Nogay Hanlı
ğıüç
parçaya ayrı
ldı
. Büyük Nogay Ordası
, Rus Çan IV. İ
van'ı
n hâkimiyetini tanı
dı(1557).
Kafkasya'nı
n kuzeyindeki Küçük Orda üzerindeki Rus baskı
sıise, 18. yüzyı
lı
n ikinci
yansı
nda baş
ladı
. Bu "Orda"da yaş
ayanlar, Kı
rı
m Hanlı
ğı
'na bağlandı
lar. Rusları
n Kı
rı
m
Hanlı
ğı
'nıiş
gali üzerine, büyük bir kı
smıTürkiye'ye göç etti. Rusya'da kalanlar ise, Kuzey
Kafkasya'nı
n çeş
itli bölgelerinde günümüze kadar yaş
amaya devam ettiler.

2. Türkistan, Hindistan ve İ
ran'daki Geliş
meler
a. Şeybanîler
Orta Asya Türklerinin, Altı
n Orda HanıÖzbek (1313-1340)'ten dolayıÖzbekler diye
anı
lan bir kı
smıbu hanlı
ğı
n halkı
nımeydana getiriyordu. Bunlar, 1482'de Sibir ş
ehrinde
(bugünkü Tobolsk yakı
nı
nda) han ilân edilen Ebûl Hayr idaresinde toplanmı
ş
tı
. Batu'nun
kardeş
i Şeyban soyundan gelen Ebûl Hayr Han 1431'de Harzem'e, 1447'ye doğru da
Seyhun dolayları
nda Özkend'e kadar bütün bölgeye hâkim oldu. 1457'de Moğol Oyratları
n
hücumu üzerine memlekette karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
. Bu yüzden Moğol ailelerinden bazı
larıile bir
kı
sı
m Özbek kütleleri Moğolistan'a doğru çekildiler (Kazaklar). Ora-larda Kı
rgı
zlarla
karı
ş
tı
lar. Bunlar sonraları
, Kı
rgı
z-Kazak diye anı
lmı
ş
lardı
r.
Ebûl Hayr'ı
n torunu Muhammed Şeybanî, hanlı
ğı
n sı
nı
rları
nı geniş
letti,
Mâverâünnehir, Fergane, Horasan ve BatıTürkistan'ı
n hükümdarıhâline geldi.
1560-1598 yı
llarıarası
nda hüküm süren II. Abdullah Han Safevî Şah Abbas'a yenildi.
Böylece Özbek Hanlı
ğısarsı
ldıve parçalandı
. Horasan Safevîlere geçti. Taş
kent ve dolayları
Kı
rgı
z kabilelerinin istilâsı
na uğradı
. Diğer bölgelerde de hanlı
klar kuruldu.
b. Safevîler
İ
ran'ı230 yı
l boyunca yöneten Safevî hanedanı
, adı
nıSafiyüddin-i Er-debilî'nin (öl.
1334) kurduğu Safevîye tarikatı
ndan almı
ş
tı
r.
Safevîler, özellikle Timur istilâsı
ndan sonra Doğu Anadolu Türkmenleri arası
nda güçlü
bir propaganda ile çok sayı
da taraftar topladı
lar ve güçlendiler. Akkoyunlular ve
Şirvanş
ahlarla uzun mücadelelere giriş
tiler.
12 yaş
ı
nda baş
a geçen Şah İ
smail, kendisine bağlıUstaclu, Şamlı
, Tekeli, Rumlu gibi
Türkmen oymakları
nı
n desteği ile Tebriz'i ele geçirerek (1502) Akkoyunlu Devleti'ne son
verdi. İ
ran'da Safevîler dönemi baş
ladı
.
Şah İ
smail, Şiîliği İ
ran'ı
n resmî mezhebi hâline getirdi. Anadolu'da büyük sayı
da taraftar
toplayarak isyanlar çı
karttı
rdı
. Ancak Yavuz Sultan Selim karş
ı
sı
nda baş
arı
lıolamadı
(Çaldı
ran, 1514). Safevîler, Şah Tahmasp ve I. Abbas dönemlerinde Osmanlı
larla
mücadeleyi sürdürdüler. Bu mücadele Kasr-ıŞirin Antlaş
masıile sona erdi (1639).
İ
ran, 18. yüzyı
l baş
ları
nda karı
ş
ı
klı
klara sürüklendi. Bazıvaliler ayaklandı
. Afganlar,
ülkenin doğu bölümlerinde toprak kazançlarısağladı
lar. Kumandanlardan Nadir, Afganları
İ
ran'dan çı
karmayıbaş
ardı
. Tahta art arda çok küçük yaş
ta hükümdarlarıgeçirmeye baş
ladı
.
Bir süre sonra da, yönetimi ele alarak Safevî dönemine son verdi (1736). İ
ran'da, yine bir
Türk hanedanıolan Avş
arları
n iktidarıbaş
ladı
.
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Safevîler, bir Türk ailesi idi. İ
ktidarları
nıda kendilerini destekleyen Türk oymakları
na
borçluydular. Devletin resmî dili Türkçe ve Farsçaydı
. Şah İ
smail, Türkçe ş
iirleri ile de
tanı
nmı
ş
tı
r. Devlet teş
kilâtı
nda önce Akkoyunlu, sonra Osmanlısistemi örnek alı
nmı
ş
tı
r.
c. Hindistan Türk Sultanlı
klarıve Babürlüler
1. Hindistan Türk Sultanlı
ğı(1206-1413)
Kutbeddin Aybeg, Gurlu Devleti tarafı
ndan, Delhi valiliğine tayin edilmiş
ti. Aybeg, bu
görevi sı
rası
nda genişbölgeleri yönetimi altı
na aldı
. Hindistan Türk Sultanlı
ğı
, Aybeg
tarafı
ndan kuruldu (1206).
Bundan sonra, Hindistan Türk Sultanlı
ğıçeş
itli aileler tarafı
ndan yönetildi.
Şemsiyye ailesi (1211-1266) zamanı
nda Moğollarla mücadele hı
zlandı
. Moğollardan
kaçan kalabalı
k Türk boylarıülkeye kabul edildi. Bunun sonucu olarak, Kuzey Hindistan'da
Türk kültürü güçlendi.
Balaban Ailesi (1266-1290): Güçlü bir hükümdar olan Balaban, Moğol hücumları
nı
durdurdu. Devletin askerî gücünü Kalaç Türkleri meydana getiriyordu. Bu sebeple, iktidar
kı
sa süre içinde Kalaç kumandanları
ndan Firuz'a geçti.
Kalaç Ailesi: (1290-1320): Firuz Moğol akı
nları
nıpüskürttüğü gibi, toprakları
nıda
geniş
letti. Yeğeni Muhammed Kalaç (1296-1316), sultanlı
ğı
n sı
nı
rları
nıHindistan'ı
n büyük
bölümüne yaydı
. Ölümü üzerine karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
. Duruma hâkim olan Gı
yaseddin Tuğluk,
yönetimi ele geçirdi.
Tuğluk Ailesi (1321-1413): Gı
yaseddin Tuğluk, güvenliği sağladı
ktan sonra devleti
yeniden teş
kilâtlandı
rdı
. Ancak, ondan sonra devlet iyi yönetilemedi. Orduyu meydana
getiren Türklerin sayı
sıve gücü azaldı
. Hindistan Türk Sultanlı
ğı
, nihayet, Timur'un
yönetimi altı
na girdi. 1413'te ise bağı
msı
zlı
ğı
nıtamamen kaybetti.
Kuzey Hindistan'da İ
slâmiyetin temellerini Gazneli Mahmud atmı
ş
tı
. Hindistan Türk
Sultanlı
ğı
,İ
slâmiyetin daha da kuvvet kazanması
nıve ülkenin uzak bölgelerine yayı
lması
nı
sağladı
. Türk kültürü de buralarda etkili oldu. Böylece, Babür, Hindistan'da devletini
kurduğu zaman, kendisi için uygun bir ortam bulabildi.
2. Babürlüler
Timur soyundan gelen Zâhireddin Babür, kendisinin ve askerlerinin Türk oluş
u ile
iftihar ediyordu. Babası
, Fergana bölgesindeki küçük bir Timurlu devletinin baş
ı
ndaydı
.
Babür, babası
nı
n yerine tahta geçtiğinde 11 yaş
ı
ndaydı
. Gittikçe yoğunlaş
an Özbek
saldı
rı
ları
na karş
ıkoyamadı
. Afganistan'a geçerek burada tutunmayıbaş
ardı
. Daha sonra
Hindistan'a yürüyüp bazış
ehirleri zapt etti. Delhi hükümdarıAfganlıLodî ile uzun
mücadelelere giriş
ti. Pencab'ı
n büyük ş
ehirlerini ele geçirdi. Lodîleri Panipat Meydan
Muharebesi'nde yenerek (1526) devletini kurdu.
Babür'ün torunu Ekber devletin ulu hükümdarıoldu. Hindistan Yarı
madası
'nı
n büyük
kı
smı
nıtek yönetim altı
nda birleş
tirdi (1556-1605) .
Ekber'in oğlu Cihangir zamanı
nda (1605-1627), İ
ngilizler Hindistan ticaretine el attı
lar.
Böylece, Batı
nı
n Hindistan'a ayak basmasısağlanmı
şoldu.
Âlemgir döneminde Hollândalı
lar da ticarî imtiyazlar elde ettiler. Âlem-gir´den sonra iç
karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
.
İ
ran HükümdarıNadir Şah, durumdan yararlanarak Kuzey Hindistan'ıve Delhi'yi ele
geçirdi. Hindistan'a ticarî amaçlarla girmişgörünen İ
ngilizler, başkaldı
ran Hindûları
dağı
tarak, hükümdarıhimayeleri altı
na aldı
lar. Bundan sonra hükümdarlar artı
kİ
ngilizlerin
memuru hâline geldiler. İ
ngilizler, Hindistan'ıtamamen imparatorluk sı
nı
rlarıiçine aldı
lar.
Bir süre sonra İ
ngiltere Kraliçesi, resmen Hindistan İ
mparatoriçesi ilân edildi (1877).
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Hindistan, ancak ikinci Dünya Savaş
ı
'ndan sonra tam bağı
msı
zlı
ğı
na kavuş
abildi (1947).
ç. Özbekler ve Özbek Hanlı
kları
1. Hive Hanlı
ğı(1512-1920)
Harzem, 1510'da Özbeklerden, Safevîlerin yönetimine geçmiş
ti. Buranı
n halkı
, kı
sa bir
zaman sonra ayaklanarak bir hanlı
k kurdu. Merkez Ürgenç ş
ehri idi.
17. yüzyı
l baş
ları
nda baş
kent kuraklı
ğa uğradı
ğıiçin, hanlı
ğı
n merkezi, yakı
ndaki Hive
ş
ehrine nakledildi.
Hive hanlarıarası
nda Ebûl-Gazi Bahadı
r Han (1643-1665) Türk ve Türkmen tarihi ile
ilgili olarak yazdı
ğıŞecere-i Türk ve Şecere-i Terâkime adlıTürkçe eserleri ile tanı
nmı
ş
tı
r.
Hanlı
k, 1747'de İ
ran'a bağlandı
. 1783'te de Rus himayesini kabul etmek zorunda kaldı
.
Hive Hanlı
ğı1920'de Sovyetler tarafı
ndan iş
gal edildi.
2. Buhara Hanlı
ğı(1599-1785)
Son Ejderhan Ham, Şeybanîlere sı
ğı
nmı
ş
tı
. Onun torunu Baki Muhammed, Özbek
Hanlı
ğısona erince kendini Buhara Hanıilân etti (1599).
İ
ran hükümdarı
, Oğuzları
n Avş
ar boyundan Nadir Şah 1740'ta Mâverâünnehir'e girince,
Buhara Hanlı
ğıİ
ran'ı
n hâkimiyetini tanı
mak zorunda kaldı
.
Moğol Mangı
tları
n reisi Masumş
ah Murad hanlı
k tahtı
m iş
gal edince Buhara
Hanlı
ğı
'nda sülâle değiş
mişoldu (17. yüzyı
l sonu).
Bu aile 19. yüzyı
lı
n 2. yarı
sı
nda yavaşyavaşOrta Asya'yıistilâ eden Rusları
n
himayesine girdi. Buhara Hanlı
ğ
ı1920'de Sovyetler tarafı
ndan ortadan kaldı
rı
ldı
.
3. Hokand Hanlı
ğı(1710-1876)
1710'da Şahruh adı
nda bir Şeybanî, Hokand merkez olmak üzere, Fergana bölgesinde
Hokand Hanlı
ğı
'nıkurdu.
Hokand Hanlı
ğı
'nı
n sı
nı
rları19. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda BalkaşGölü yakı
nı
na kadar
uzanmaktaydı
.
Buhara'dan sonra Hokand da 1868'de Rus himayesini kabule mecbur oldu. Ruslar
1876'da Hokand Hanlı
ğı
'nıortadan kaldı
rdı
lar.
d. Kazak Hanlı
ğıve Yüzler (Cüzler)
Bu Türk topluluğu "Kazak" adıaltı
nda ilk defa Cengiz Hanı
n fetihleri zamanı
nda ortaya
çı
ktı
. Küçük Kazak beyleri 16. yüzyı
lda Kası
m Hanı
n hâkimiyeti altı
nda birleş
tiler. Daha
sonra Taş
kent'i ele geçirdiler ve burası
nıyönetim merkezi yaptı
lar. Ülke üç yüz (cüz)e
ayrı
ldı
. BalkaşGölü ile Çu, Talas ve İ
li ı
rmaklarıarası
na Ulu Cüz (Büyük Yüz) denildi. Bu
bölge, ülkenin doğusundaki topraklan içine alı
yordu. Batı
da ise Hazar Denizi'nin kuzeyinde
Yayı
k (Ural) nehrine kadar olan bölüme Orta Cüz (Orta Yüz) adıverildi.Kiş
ik Cüz (Küçük
Yüz) ise Sarı
su, Tobol, İ
ş
im ve İ
rtişı
rmaklarıarası
nda bulunuyordu.
Kazaklar 17. yüzyı
l sonlarıile 18. yüzyı
l baş
ları
nda, komş
ularıolan Cungarlarla
mücadele ettiler. Ancak, bu kavmin hâkimiyeti altı
na girmekten kurtulamadı
lar.
Cungarlar, Orta Cüz Hanı
nı
n (1822) ve Küçük Cüz Hanı
nı
n (1824) hâkimiyetlerine son
verdiler. Hokand Hanlı
ğı
'na bağlıolan Büyük Cüz ise 1846'da Rus hâkimiyetine girdi.
1917'ye kadar Rus Çarlı
ğı
'na bağlıolarak yaş
ayan Kazaklar, bu devletin yerine kurulan
Sovyetler Birliği'nin bir cumhuriyeti hâline geldiler. Sovyetlerin dağı
lmasıüzerine (1991)
Kazakistan bağı
msı
z bir devlet olarak ortaya çı
ktı
. Ülke, bakı
r, kurş
un, çinko, altı
n, krom,
petrol, fosfat ve zengin kömür yatakları
na sahiptir.
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Kazaklar, bugün büyük ölçüde Kazakistan'da; daha küçük topluluklar hâlinde de
Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Moğolistan ve Doğu Türkistan'da yaş
amaktadı
rlar.
e. Sayan -Altay Türkleri ve Kı
rgı
zlar Sayan - Altay Türkleri
Sayan-Altay Dağları
, Orhun, Kerulen, Yenisey, Abakan ı
rmaklarıhavzası
nda çok
eskiden beri Türkler yaş
ı
yordu. Eski Türk boylarıbatı
ya ve güneye göç ettikleri zaman,
yerlerini bı
rakmak istemeyen birçok oymak, adları
nıve dillerini koruyarak buralarda
kaldı
lar. Bunlar "Altay Türkleri" adı
yla anı
lmaktadı
r.
İ
slâmiyet Altı
n Orda Devleti'nin resmî dini olarak kabul edilince, Altay Türkleri
arası
nda da Müslümanlı
k yayı
lmaya baş
ladı
. Zamanla Altay ili İ
slâm ülkesi hâline geldi. Bir
kı
sı
m Altay Türkleri ise eski inanı
ş
ları
na bağlıkaldı
lar.
Altay Türkleri 16. yüzyı
lda Kalmuk-Oyrat'lara bağlandı
lar. Kalmuk Hanlı
ğı
'nı
n 1756'da
yı
kı
lmasıüzerine Altay'da Çin hâkimiyeti baş
ladı
. Buna karş
ı
lı
k Altaylı
lar Rus himayesini
istediler. Kalabalı
k Rus köylü kütleleri Altay-larda yerleş
meye baş
ladı
. Rus papaz ve
misyonerleri, Altaylı
larızorla Hristiyan yapmak için büyük gayretler harcadı
lar. Bütün bu
baskı
lar, Ruslara karş
ıolan tepkileri artı
rdı
. Ruslarla dost olmayıyasaklayan yeni akı
mlar
taraftar topladı
.
Altay Türkleri, Rus Çarlı
ğıyı
kı
ldı
ktan sonra Sovyetler Birliği'ne bağlandı
lar.
Kı
rgı
zlar
Kı
rgı
zlar, Uygur Devleti'ni yı
karak kendi devletlerini kurmuş
lar, ancak
daha sonra Kitanlar, onlarıÖtüken bölgesinden çı
karmı
ş
lardı
.
10. yüzyı
ldan sonra Karahanlı
lara bağlanan Kı
rgı
zlar arası
nda İ
slâmiyet yayı
ldı
. Daha
sonra Moğol İ
mparatorluğu bünyesinde yer alan Kı
rgı
zlar, 14. yüzyı
l sonunda Moğolistan'ı
n
bir bölümünü yönetimleri altı
na aldı
lar. 17. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
ndaki Rus istilâsı
na karş
ı
ş
iddetle direndiler. Ancak 19. yüzyı
lda Kı
rgı
z ile bütünüyle Rusya'nı
n yönetimine girdi.
Özellikle maden kömürü yataklarızengin olan Kı
rgı
zistan, 1936'da Sovyetler Birliği'ne bağlı
bir cumhuriyet hâline getirildi.
Sovyetler Birliği'nin dağı
lması
ndan sonra, Kı
rgı
zistan, bağı
msı
z bir devlet hâline geldi
(1991).
f. Yaka Türkmenleri
Hazar Denizi'nden Ceyhun boyları
na, Aral Gölü'nden Herat ve Horasan'a uzanan
bölgelerde Türkmenler yaş
ı
yordu. Bunlar, Moğol istilâsı
nıen az zararla atlattı
lar. Onlarla
anlaş
arak özel müsaade aldı
lar ve kendi toprakları
nda yaş
amaya devam ettiler. Timur'un Orta
Asya'ya hâkim olduğu dönemdeki seferlerinde onu desteklediler.
Hazar Denizi'nin doğu bölgelerinde yaş
ayan Türkmenler 18. ve 19. yüzyı
llardaki uzun
mücadelelerden sonra, kendi devletlerini kurdular. Hâkimiyetlerini yavaşyavaşçevreye
yaymaya baş
ladı
lar.
Çeş
itli Türkmen boylarıarası
nda Yaka (Teke) Türkmenleri önder rolü oynamaktaydı
.
Rusları
n 1873'te Hive'yi ele geçirmeleri üzerine Türkmenistan da tehlike içinde kaldı
. RusTürkmen çatı
ş
malarıbaş
ladı
.
Şiddetli mücadelelerden sonra, Ruslar Türkmenistan' ı1885'te hâkimiyetleri altı
na
aldı
lar.
Çarlı
ğı
n çöküş
ünden sonra Türkmenistan, bir süre İ
ngiliz iş
gali altı
nda kaldı
. Sovyetler
burada kurulan hükümeti devirerek yönetimi ellerine aldı
lar (1919). Sovyet rejimi,
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Türkmenleri, federal bir cumhuriyet içinde birleş
tirdi. Doğalgaz, petrol, altı
n, platin, krom,
kurş
un gibi yeraltızenginlikleri bulunan bu cumhuriyet Sovyetler Birliği'ne bağlandı
.
Sovyetler Birliği dağı
lı
nca Türkmenistan bağı
msı
z bir cumhuriyet hâline geldi (1991).
g. Doğu Türkistan (Kaş
gar Hanlı
ğı
) (15. yüzyı
l baş
ları
-1877)
Iş
ı
k Göl, İ
li nehri ve kollarıile Turfan dolayları
nı
n hanları
, Çağatay han- ları
nı
n bir
bölümünü meydana getiriyordu. Bunlar 15. yüzyı
lda artı
k Türkçe konuş
uyorlard ı
. Ayrı
ca,
putperest Moğol Kalmuk ve Oyratlara karş
ıdin savaş
larıverecek derecede İ
slâmiyeti
benimsemişbulunuyorlardı
.
ÇağataylıHanıEsen Buğa (1429-1462) Mâverâünnehir Timurlu Devleti ile mücadele
etmiş
, sonra kardeş
i Yunus bütün batıÇağataylıHanlı
ğı
'nı
n baş
ı
na geçmiş
ti (1472). Yunus
Han, baş
kenti Turfan'dan Taş
kent'e nakletmiş
ti.
Ondan sonra gelen hanlar, Kaş
gar´ıele geçirdiler. Uyguristan Hanıolarak tanı
nmaya
baş
ladı
lar. İ
slâmiyeti yaymak için gayret gösterdiler. 16. yüzyı
l ortaları
nda yönetimi ele
geçirmek isteyen han oğullarıve torunlarıarası
nda uzun çekiş
meler oldu. Çin de bu
anlaş
mazlı
klarıkı
ş
kı
rtı
yordu.
Buna rağmen 17. yüzyı
l ortaları
nda bile bölgede bir "Turfan Sultanlı
ğı
" bulunmakta idi.
Hanlı
ğı
n Kaş
gar kolu ise Doğlatlar ve Kı
rgı
z-Kazakları
n sürekli saldı
rı
ları
na uğradı
.
Hanlı
k, 16. yüzyı
l sonunda yalnı
z Kaş
gar'dan ibaret kalmı
ş
tı
.
Bölge, Mançu sülâlesi zamanı
nda (1644-1911) Çin'e bağlandı
. Bununla beraber
ayaklanmalar eksik olmadı
. Yakub Bey (Atalı
k Gazi) in idare ettiği isyan Türkistan'ı
n
bağı
msı
zlı
ğı
nıhedef alı
yordu. Yakub Han, Çin'le ilgisini keserek, kendini Kaş
gar hanıilân
etti.
Yakub Hanı
n 1877'de ölümü üzerine ülkesi, Çin tarafı
ndan iş
gal edildi. Doğu Türkistan,
bugün Çin'e bağlıbir eyalet halindedir.
h. Azerbaycan Hanlı
kları
Azerbaycan topraklarıHunlar, Göktürkler ve Hazarlar zamanı
nda Türklerin denetiminde
bulunmuş
tu. Müslüman Oğuzlar ise, Azerbaycan'a 1029'dan itibaren gelmeye baş
ladı
lar. Alp
Arslan, hemen bütün Azerbaycan'ıSelçuklu Devleti'ne kattı
. Bölge, daha sonra Irak
Selçuklular ı
nı
n ve İ
ldenizlilerin yönetimi altı
na girdi. 13-14. yüzyı
llarda Azerbaycan'a
Harzemş
ahlar, Moğollar ve Timurlular hâkim oldular. Timur'un ölümünden sonra
Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri bölgeyi yönettiler. Safevî hâkimiyeti kurulduktan
sonra Azerbaycan topraklan Osmanlı
larla Safevîler arası
nda defalarca el değiş
tirdi.
Safevî yönetiminin sona ermesi (1747) üzerine, Azerbaycan'da iç kavgalar baş
ladı
.
Bunun sonucu olarak kuzeyde Karabağ, Gence, Seki, Bakü, Derbend, Kuba, Nahcı
van,
Talişve Revan; güneyde ise Tebriz, Erdebil, Urmiye, Hoy, Makû, Meraga hanlı
klarıortaya
çı
ktı
. Bir süre sonra Kuba HanıFeth Ali Han, birliği yeniden kurmayıbaş
ardı
.
19. yüzyı
l baş
ı
nda Rusya'nı
n ve İ
ran'ı
n Azerbaycan üzerindeki etkisi art-ti. Bu iki devlet
1828'de bölgedeki durumu Türkmençay Antlaş
masıile belirlediler. Azerbaycan, kuzey ve güney
olmak üzere ikiye ayrı
ldı
. Kuzeydeki hanlı
klar Rus yönetimine girdi. Hazar Denizi Rus denetimine
geçti. Güneydeki hanlı
klar da İ
ran'a bağlandı
. Güney Azerbaycan, günümüze kadar İ
ran'ı
n
yönetiminde kaldı
.
Kuzey Azerbaycan'daki Rus yönetimi Birinci Dünya Savaş
ısonuna kadar devam etti.
1918'de tarihte ilk defa Azerbaycan adı
nıtaş
ı
yan bir Türk Cumhuriyeti kuruldu. Fakat, Sovyet
iş
gali bu cumhuriyetin varlı
ğı
na son verdi (1920). Azerbaycan, bu tarihten sonra Sovyetler
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Birliği içindeki cumhuriyetlerden biri hâline geldi. Sovyetlerin dağı
lması
yla Azerbaycan da
bağı
msı
z bir devlet oldu (1991). Ülkedeki petrol, doğ
algaz, pamuk üretimi dikkat çekicidir.

Ç. KÜLTÜR ve MEDENİ
YET
1. Devlet Yönetimi
a. Hükümdar
Moğollarda, devletin baş
ı
ndaki hükümdara kağan veya han denilirdi. Hükümdarı
n
bütün buyrukları
na kayı
tsı
z ş
artsı
z boyun eğilirdi. Kağanlı
ğa geçiş
, belli bir sisteme
bağlanmamı
ş
tı
. Hükümdar ölünce, kurultay toplanı
r, tahta kimin geçeceği uzun uzun
tartı
ş
ı
lı
rdı
. Bu kurultaylara, bağlıdevlet ve hükümetlerin de temsilcileri çağı
rı
lı
rdı
.
Hükümdarlı
k için karar verilirken, ölen kağanı
n vasiyeti de gez önünde bulundurulurdu.
Kağan öldüğünde karı
sı
, yeni hükümdar seçilene kadar, devleti yönetirdi. Kurultayı
n
toplanı
ş
ıbazen yı
llarıbulurdu. Bu durumda, naipliği üstlenen kadı
nları
n yönetimi de uzun
sürerdi. Kadı
nları
n devlet baş
kanlı
ğı
na vekâlet etmesi Moğollar tarafı
ndan yadı
rganmazdı
.
Timur'un atalarıarası
nda hanlı
k yapmı
şkimse bulunmuyordu. Onun için Timur, iktidarı
ele geçirince Cengiz sülâlesinden birini han ilân etmiş
, kendisi de "uluğbey" veya "emir"
unvanları
yla devleti yönetmiş
tir. Bu yöntem, Timur'un torunu Halil zamanı
nda bı
rakı
lmı
ş
,
Timur'un soyundan gelenler hükümdar olmuş
tur.
Timurlularda, devlet sadece hükümdara değil, hanedanı
n bütün erkek üyelerine aitti.
Onun için ş
ehzade kavgalarıve taht mücadeleleri eksik olmuyordu. Devletin gücü bu yüzden
sarsı
lmaktaydı
.
Kı
rı
m hanları
, küçük kardeş
lerini veliaht (kalgay) ve ikinci veliaht (nu-reddin) olarak
seçerlerdi. Nureddinliğe han oğulları
nı
n getirilmesi de sı
kça görülürdü. Kalgay ve
nureddinlerin ayrısaraylarıve dı
şdünya ile iliş
kileri vardı
.
b. Devlet Yönetimi
Moğollarda devlet yönetimi, eski Türk devletlerinin uyguladı
kları ilkelere göre
düzenlenmiş
ti. Cengiz, kağan olduktan sonra (1206), dağı
nı
k hâlde yaş
ayan Moğol boyları
nı
,
askerî birlikler ş
eklinde teş
kilâtlandı
rdı
. Baş
ta kağan bulunur, onu sı
rasıile köbegün
(prensler), noyan (ordu kumandanı
) ve nöker (noyan yardı
mcı
sı
, takip ederdi. Noyanlar,
yetenekli ve cesur olduklarıgörülenler arası
ndan seçilirdi. Bunlar önceleri hem sivil, hem askerî
iş
lerden sorumluydular. Zamanla askerî yönleri ağ
ı
r basmı
şve noyanlı
k, komutanlı
k anlamı
nı
kazanmı
ş
tı
r. Noyanlar, ancak kağ
an veya köbegünler tarafı
ndan görevden alı
nı
rlardı
.
Devlet iş
leri, Cengiz Yasasıadıverilen eski Türk töresi esası
na göre yürütülürdü.
Zamanla, bu yasanı
n bazıhükümleri yumuş
atı
lmı
ş
tı
r. İ
ran etkisi de bir ölçüde görülüyordu .
Devlet teş
kilâtı
nda en yetkili organ Divan-ıbuzurg (Büyük Devlet Divanı
) idi. Bu divan,
Türklerden meydana gelen ordunun iş
lerine baktı
ğıiçin Türk divanıadıile de anı
lı
rdı
.
Ordunun gittikçe önem kazanmasıile, Büyük Divan'ı
n görevleri ve yetkileri de geniş
letilmiş
, bir
çeş
it genel kurmay hâline gelmiş
ti. Bu divanı
n üyelerine divan beyi veya emir-i tuvaçı
denilirdi. Divan beyleri, ordu müfettiş
i gibi çalı
ş
ı
rlardı
. Genişyetkileri vardı
.
Malî iş
lerle uğraş
an kurul ise Divan-ımal adı
nıtaş
ı
rdı
. Bu divanı
n üyelerine vezir
denilirdi. Her iki divanı
n baş
kanlı
ğı
, büyük emir (uluğbey) de toplanmı
ş
tı
.
Timurlulardaki devlet teş
kilâtı
, bazıküçük değiş
ikliklerle, Özbek hanlı
kları
nda da
devam etmiş
tir.
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Altı
n Orda Devleti'nde, bozkı
r geleneklerinin ve teş
kilâtı
nı
n önemli rolü vardı
. Yerleş
ik
hayatı
n gittikçe yayı
lmasıile, devlet teş
kilâtı
nda da yeni ş
artlara uyulmuş
tu. Ülke Baş
kurt,
Bulgar, Kafkas, Karadeniz, Kı
rı
m vb. idar-î birimlere ayrı
lmı
ş
tı
. Bunları
n baş
ı
nda valilik
yetkileriyle donat ı
lmı
şyüksek görevliler bulunurdu.
Hükümdara, divan adı
nıtaş
ı
yan bir meclis yardı
mcıolurdu. Ülkedeki bütün yazı
ş
malar
divan bitikçileri (yazı
cı
ları
) tarafı
ndan yapı
lı
rdı
. İ
ç ve dı
ştemsilcilerin; yol, vergi, ticaret,
sanayi gibi iş
lere bakan makamları
n görevleri ayrıayrıbelirlenmiş
ti. Bu teş
kilât, Altı
n Orda'nı
n
parçalanmasıile ortaya çı
kan hanlı
klarda da devam etmiş
tir. Meselâ, Kı
rı
m Hanlı
ğı
'nı
n
divanı
nda kalgay, nureddin, üç serasker, vezir, kazasker ve karaçi beyleri bulunuyordu. Karaçi
beyleri, ileri gelen beşbüyük ailenin baş
ı
ndaki beylerdi. Barı
şve savaşgibi önemli konularda
bu beylerin oyu önemliydi.
Babürlülerde, padiş
ahtan sonra en yetkili kiş
iye vekilü's-saltana denilirdi. Ayrı
ca üç
çeş
it divan vardı
:
Divanı
âlâ: Maliye iş
lerini düzenler, baş
ı
nda vezir bulunurdu.
Divanı
hâlise: Doğrudan doğruya merkezden yönetilen topraklarla ve maaş
larla
ilgilenirdi.
Divanı
ten: Hizmet karş
ı
lı
ğıverilen bütün tı
marları
n iş
lerine bakardı
.
Ül k ed ek i v ak ı
fl ar ı
n yö n et i m i , z ek ât v e h a yı
r işl er i , d i n -î konular, adliye
teş
kilâtı
nı
n da baş
ı
nda bulunan sadrü's-südûr'un yetkileri içindeydi.
Babürlülerin hâkim olduklarıtopraklar, 16. yüzyı
lda en genişsı
nı
rları
na eriş
miş
ti.
Büyük bölgeler eyâlet hâline getirilmiş
ti. Bunlara sube deniliyordu. Subeler, ilçelere ve
bucaklara ayrı
lı
yordu.
c. Ordu
Moğol ordusu, büyük bir savaşmakinesi hâlinde düzenlenmiş
ti. Onlu sisteme göre
teş
kilâtlanan ordunun çekirdeğ
ini hassa birliği meydana getiriyordu. Bu birliğe mensup olanları
n
bazıimtiyazlarıbulunuyordu. Hassa birliğindeki savaş
çıerler, ordudaki binbaş
ı
lardan; savaş
çı
olmayan erler ise yüzbaş
ı
lardan önce gelirlerdi.
Cengiz Hanı
n özel muhafı
zları
na "1000 bahadı
r" denirdi. Zamanla bunları
n sayı
sı7 bine
çı
karı
lmı
ş
tı
.
Subaylar, askerî komutanlı
ğı
n yanısı
ra belirli bir halk grubunun sivil yöneticisi
durumundayd ı
lar.
Kumandanlardan çoğu hassa ordusundan yetiş
miş
ti. Han ailesine mensup subaylara
tarhan adıveriliyordu. Bunlara her türlü vergi bağı
ş
ı
klı
ğıtanı
nmı
ş
, ayrı
ca bazıimtiyazlar
verilmiş
ti.
Moğol ordusu son derece disiplinli, sert ve acı
ması
z yetiş
tirilmiş
ti. Savaş
larda yı
pratma,
arkadan çevirme gibi (Türklerdeki Turan taktiği) taktikler kullanı
lı
rdı
. Ordu, çoğunlukla atlı
birliklerden meydana gelmekteydi.
Timurlularda ordu Türklerden ve Türkleş
mişMoğollardan kuruluydu. Ordunun eğitim
ve donanı
mıile uğraş
an bakanlı
ğa "Türk divanı
" deniliyordu. Timur'un ordusu da disiplinli,
düzenli ve sadı
k askerlerden meydana geliyordu. 10'lu sistem bu orduda da geçerliydi.
Timurlu ordusunda savaşfilleri kullanı
lı
yordu. Savaş
ta yararlı
k gösterenlere iktalar
verilirdi. Buna suyurgal deniliyordu. Suyurgaller, zamanla babadan oğ
ula geçmeye
baş
lamı
ş
tı
r.
Hindistan Türk devletlerinde ordu Türklerden kuruluydu. Sultan Bala-ban'a göre "7-8 bin
Türk atlı
sı
, 200 bin Hindu askerinden üstün" idi. Sultanlı
ğı
n son zamanları
nda Orta Asya'dan
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gelen Türklerin sayı
sıazalmı
ş
tı
. Bunun için orduda yerliler çoğ
almı
ş
tı
. Böylece iktidar
zayı
flamı
ş
, sonunda yabancı
lara geçmiş
ti.
Babürlülerde askerî karakter daha belirgindi. Yalnı
z ordu mensuplarıdeğil, sivil ve adlî
makamlar da askerî deyimlerle anı
lı
yordu. Sivil memurlar, devlet hizmetinde olmak üzere,
belirli sayı
larda askerî kuvvet bulunduruyor lardı
. Ordu kuruluş
unda daha çok Selçuklu etkisi
görülüyordu. Hassa askerinin sayı
sı4 bin dolayları
ndaydı
. Ahadî diye anı
lan seçkinler kı
t'ası
nda
bulunanları
n çoğu önemli yerlere, sivil memurluklara aktarı
lı
rdı
. İ
ktalıaskerlere câgir
deniliyordu.
Babürlü ordusunda okçular, mı
zrakçı
lar ve fitilli tüfek kullanan birlikler vardı
. Ayrı
ca
hafif ve ağ
ı
r topçular bulunuyordu. Topçu kumandanları
ndan çoğu, Osmanlısubayları
ydı
.
Savaş
larda zı
rhlıfiller kullanı
lı
rdı
.

2. Din ve İ
nanı
ş
Moğol istilâsıbaş
ladı
ğızaman, Orta Asya Türkleri tamamen Müslüman olmuş
bulunuyorlardı
. Orta Doğu'yu iş
gal eden Moğol yöneticileri ve kütleleri büyük çoğunlukla
putperest ve kı
smen de Hristiyandı
. Ayrı
ca, inançları
nıve meselelerini tanı
madı
klarıinsan
topluluklar ı
nıyönetimleri altı
na almı
ş
lardı
. Kendi hâkimiyetlerini sağlamak ve devam
ettirmek uğruna, din adamları
na baskıyapı
yorlardı
. Bunun sonucunda, eskiden beri kuvvetli
ş
ekilde propaganda edilen Şiîlik halk arası
nda kuvvet kazanmı
ş
tı
.
Bununla beraber, Moğ
ollar, devlet yönetiminde Müslüman olanlara da yer veriyorlardı
.
Ancak, genel olarak, dinî konulara kayı
tsı
z davranı
yorlardı
.
Cengiz'in ölümünden sonra kurulan devletlerde ise Müslümanlı
k yavaşyavaşetkisini
göstermeye baş
ladı
. Türkistan halkı
nı
n büyük oranda Müslüman oluş
u, yönetici tabakayı
İ
slâmlı
ğıkabule zorladı
. Çağatay HükümdarıBarak Han 1270'te İ
slâmiyeti kabul etti. Daha
sonra Tarmaş
irin (1322-1394) zamanı
nda İ
slâmiyet, hanlı
ğı
n resmî dini oldu. Altı
n Orda
Devleti'nin yöneticileri, Berke Han zamanı
nda; İ
lhanlıDevleti'nin yönetici tabakasıda
Gazan Han döneminde Müslümanlı
ğıkabul ettiler.
Özellikle 12. ve 13. yüzyı
llarda ortaya çı
kan dört büyük tarikat (Rifaîlik, Kadirîlik,
Kübrevîlik, Yesevîlik), tasavvuf anlayı
ş
ı
nı
n genişkitlelere yayı
lması
nısağlamı
ş
tı
. Bunlar
arası
nda Türkistan'da Yesi ş
ehrinden Hoca Ahmet Yesevî'nin kurduğu "Yesevîlik"in dili
Türkçeydi. Bu akı
m, Türkistan'dan kuzey bozkı
rları
na ve Altı
n Orda sahası
na yayı
lmı
ş
tı
.
Ahmed Yesevî (ölm: 1166), kurmuşolduğ
u tarikatla, İ
slâm inancı
nı
n Türk boylarıarası
nda
yerleş
ip güçlenmesini sağlamı
ş
tı
r. Ahlâkî ve tasavvufî ş
iirlerini Türkçe yazmı
ş
tı
r. Arapça ve
Farsça yazı
lmı
şeserleri anlamakta güçlük çeken halk, bu ş
iirlerde söylenenleri çok çabuk
kavramı
ş
tı
r. Çevresinde binlerce mürid toplanan Ahmed Yesevî'nin görüş
leri hı
zla
yayı
lmı
ş
tı
r.
Böylece, Yesevîlik Harzem'e, Altı
n Orda sahası
na, Horasan'a, Azerbaycan'a ve İ
ran'a
yayı
lmı
ş
tı
r. Yesevî'ye bağlıderviş
lerin Anadolu'ya geliş
leri ile, Yesevîliğin etkisi burada da
görülmü ş
tür. "Horasan erenleri" denilen bu derviş
lerin faaliyeti sonunda Anadolu'da
Bektaş
îlik, Yesevîliğin bir kolu olarak ortaya çı
kmı
ş
tı
r. Yesevîliğin diğ
er bir kolu olup,
Mâverâünnehir'de kurulmuşolan Nakş
ibendîlik de Anadolu'da yaygı
nlaş
mı
ş
tı
r.
Orta Asya Türk illerinde "Hazret-i Türkistan" adı
yla da anı
lan Ahmed Ye-sevî'nin
kurduğu tarikat yüzyı
llar boyunca etkisini sürdürmüş
tür.
Hindistan'daki Türk devletlerinde de tasavvuf kuvvetliydi. Nizameddin Evliya ve Hasan
Dihlevî, dönemin ünlü sufîleriydi. Bu akı
m, Hindistan'da yerleş
ik düş
ünceyi değiş
tirecek kadar
etkili olmuş
tu. İ
çten ve gerçek ibadete üstünlük veren Bakti hareketi (14. yüzyı
l), Brahmancı
lı
ğa
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karş
ıçı
kmaktaydı
. "Kalb temizliği Ganj'da yı
kanmaktan daha önemlidir." diyen Benaresli
Kebir'in görüş
leri, daha sonraki Sih inancı
na temel olmuş
tur.
Babürlü Devleti'nden Ekber Şah, yönetimi altı
ndaki geniştopluluklar arası
nda mevcut
gerginliği azaltmak istiyordu. Özellikle Hindûlarla Müslümanlar, birbirine uzak anlayı
ş
ları
temsil ediyorlardı
. Ekber Şah, yeni bir din kurarak birleş
me sağlayacağı
nıumuyordu.
Hocası
nı
n ve çevresindekilerin etkisiyle, Din-i Hak veya Din-i İ
lâhî adı
nıverdiği bir görüş
ileri sürdü. Ası
l amacı
, bütün inanı
ş
larıbir hoş
görü çevresinde toplamaktı
.
Ekber, sarayı
nı
n bir bölümünü dinî konuları
n tartı
ş
ı
lması
na ayı
rdı
. Önceleri sadece
Müslümanları
n katı
ldı
ğısohbetler yapı
lı
rken, sonradan Zerdüş
t ve Hristiyan rahipler de
katı
lmaya baş
ladı
. Müslümanlar arası
nda hoş
nutsuzluk artı
nca baskıuygulandı
. Çı
kan isyanlar,
zor kullanı
larak bastı
rı
ldı
-Din-i İ
lâhî, Ekber Şahı
n ölümüyle ortadan kalktı
. Ekber'in bu
uygulaması
, kocalarıölen kadı
nları
n yakı
lmasıve çocuk yaş
ta evlenilmesi gibi âdetlerin ortadan
kalkı
ş
ıgibi iki olumlu sonuç verdi.

3. Sosyal ve İ
ktisadî Hayat
a. Sosyal Hayat
Toplumdaki en küçük birim olan aileye Moğollar yasun diyorlardı
. Yasunları
n birleş
mesiyle
aymag (oymak) ve onları
n da bir araya gelmesiyle obog (oba)lar meydana geliyordu. İ
rgen
denilen boylar da obaları
n birleş
mesiyle teş
ekkül ediyordu. Nihayet irgenler birleş
erek eli
meydana getiriyordu.
Moğol toplum hayatı
nda ve aile içinde kadı
nı
n önemli bir yeri vardı
. Kocasıölen kadı
n,
aileyi yönettiği gibi, onun hukukundan da yararlanı
rdı
. Her aile kendi malı
na ve mülküne
sahipti. Kağan öldüğü zaman karı
sı
, yeni kağan seçilene kadar devletin yönetimini üstüne
alı
rdı
.
Timurlularda halk, genellikle sakin bir hayat yaş
ı
yordu. Ancak, vergiler ve harçlar keyfî
ş
ekilde artı
rı
ldı
ğızaman, köylüler yoksulluğa sürükleniyordu. Bu durumlarda bazen
ayaklanmalar bile görülüyordu. Türkmenlerin, Özbeklerin ve Moğolları
n saldı
rı
larıda buna
eklendiği zaman barı
şortamıbozuluyordu.
b. İ
ktisadî Hayat
Moğollarda iktisadî hayatı
n temeli hayvancı
lı
ğ
a dayanı
yordu. En çok beslenen hayvanlar at,
koyun, keçi ve sı
ğı
rdı
. Ulaş
ı
mda büyük yararlı
ğıgörülen atı
n eti ve sütü, beslenmede; derisi
ve kı
llarıgiyimde kullanı
lı
rdı
.
Moğollar, günlük hayatta lâzı
m olan eş
ya, araba, keçe gibi ş
eyleri, savaşaraç ve
gereçlerini kendileri yaparlardı
.
Bu ekonomik yapı
, imparatorluk hâline gelince değ
iş
meye baş
ladı
. Ekonomik hayat geliş
ti ve
canlandı
. İ
pek Yolu açı
ldı
. Böylece kervan ticaretinde geliş
me oldu. İ
ş
lek ticaret yolları
üzerinde bulunan ş
ehirler zenginleş
ti. Milletler arasıticarette canlanma görüldü. Moğollar,
yönetimleri altı
ndaki ülkelerin tüccarları
na hoş
görülü davrandı
lar ve onlara bazıimtiyazlar
tanı
dı
lar. Uygurlardaki ortak kuruluş
unu alı
p uyguladı
lar. Ticarette kâğı
t para ve çek
kullandı
lar. Bu da ticaretin geliş
mesini sağladı
.
Altı
n Orda Devleti'nde de milletler arasıticaret önemli bir yer tutuyordu. Uzak Doğu'da
Cava'ya kadar yayı
lan Kubilay Hanlı
ğıile İ
ran ve Hindistan arası
nda deniz ticareti
geliş
miş
ti.
Timur zamanı
nda aralı
ksı
z devam eden savaş
lar, kurulu düzeni sarsmı
ş
tı
. Ancak bu
sarsı
ntıkı
sa zamanda atlatı
lmı
ş
tı
. Böylece, sı
nı
rlarıaş
an bir ticaret hayatıönem kazanmı
ş
tı
.
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Siyaset ve kültür alanları
ndaki emellerine ulaş
mak, imar iş
lerini yürütmek için, devletin
yüksek gelire ihtiyacıvardı
. Bu bakı
mdan kı
t'alar arasıticaret destekleniyor ve teş
vik
ediliyordu. Doğuda Çin'e, kuzeyde Altı
n Orda'ya giden ticaret yolları
, baş
kent Semerkant'tan
geçiyordu. Herat ş
ehri de önemli bir konuma sahipti. BurasıHindistan'a giden ticaret
yolunun üstündeydi. Bütün bu yollar, batı
daki Bizans'tan, Osmanlı
lardan ve Memlüklerden
gelen ticaret malları
nı
n doğuya taş
ı
nması
nısağlı
yordu. Moğollardaki ortak sistemi,
Timurlularda da geçerliydi.
Timurlular, tarı
ma da önem veriyorlardı
. Sulama tesisleri geniş
letiliyor ve devamlı
bakı
m altı
nda bulunuyordu.
Özbek Hanlı
ğızamanı
nda da Türkistan, Orta Doğu ile Uzak Doğ
u arası
ndaki transit
ticarette önemini korudu. Safevîlerin istilâsısı
rası
nda büyük ölçüde aksayan bu ticaret, bölge
halkı
nı
n geçiminde çok etkili oluyordu. Tarı
ma verilen önem de artarak devam ediyordu. Bu
dönemde dokumacı
lı
k ve çiftçilik de geliş
miş
ti.
Hive Hanlı
ğı
'nda iktisadî hayat tarı
ma, hayvancı
lı
ğa ve bunlara bağlısanayi kolları
na
dayanı
yordu. Ticaret hayatıcanlı
ydı
. Hive, Çin'den ve Hindistan'dan gelen kervan yolları
üzerinde bulunuyordu. Ticaret kervanları
nı
n, ülkeden geçerken ödedikleri vergiler de
hazineyi zenginleş
tiriyordu. Ancak, iç karı
ş
ı
klı
klar ve komş
ularla savaş
lar, bu canlıticareti
büyük ölçüde darbelemiş
tir.
Buhara Hanlı
ğı
'nı
n iktisadî yapı
sıda Hive Hanlı
ğı
'na benziyordu. Bölgede pamuk ekimi
ve üretimi devamlıbir geliş
me içindeydi. Üretimi artı
rmak için Seyhun ve Ceyhun nehirleri
arası
nda binlerce kanal açı
lmı
ş
tı
. Elde edilen pamuğun bir bölümü dokuma sanayiinde
kullanı
lı
yor, diğer bölümü ise dı
şülkelere satı
lı
yordu.
Buhara Hanlı
ğı
, Rusya'dan, İ
ran'dan, Çin'den ve Hindistan'dan gelen ticaret
kervanları
nı
n buluş
ma noktasıhalindeydi. Büyük ş
ehirlerde kurulan pazarlarda tüccarlar
malları
nıdeğiş
tirmek imkânıbuluyorlardı
. Rusya'dan gelen Müslüman tüccarlar İ
ngiliz
çuhası
, deri, kösele, iğne, bı
çak, mutfak eş
yasıgibi mallar getiriyorlardı
.
Hokand Hanlı
ğ
ıda, Hive ve Buhara hanlı
kları
nı
n yapı
sı
nda bir iktisadî hayata sahipti. İ
ç
ve dı
şticaretteki canlı
lı
k, ancak savaşolmadı
ğızaman devamlıolabiliyordu.
Kı
rı
m Hanlı
ğı
'nda hayvan ürünleri ve dokuma sanayii geliş
miş
ti. İ
ç ve dı
şticaret
canlı
ydı
. Türk ülkelerinden, Rusya'dan ve Avrupa'dan gelen ticaret yollan Kı
rı
m'dan
geçiyordu. OsmanlıDevleti'ni ve Akdeniz ülkelerini Kı
rı
m'a bağlayan deniz ticaret yolu, bu
ülkeye genişimkânlar sağlı
yordu.
Kazanlı
lar, ticarette, diğer hanlı
klar halkı
ndan daha baş
arı
lıolmuş
lardı
r. Hanlı
ğ
ı
n
yı
kı
lması
ndan sonra, Kazanlı
lar Türkistan, Çin ve Rusya arası
ndaki ticarette önemli rol
oynamı
ş
lardı
r. Bu suretle kavuş
tuklarızenginlik sayesinde, Rusları
n yı
ktı
ğıbüyük yapı
ları
yeniden yapabilmiş
lerdir.
Kaş
gar Hanlı
ğı
'nda tarı
m ve meyvecilik dikkat çekici ölçüde geliş
miş
ti. Keten ve ipekli
kumaşdokumacı
lı
ğı
, dericilik, halıve kilim sanayii baş
lı
ca sanayi kolları
ydı
. Doğu
Türkistan'ı
n belli baş
lıbüyük ş
ehirlerinde kurulan pazarlar, milletler arasıticaret merkezleri
durumundayd ı
.
Babürlü Devleti'nde baş
lı
ca gelir, tarı
m ürünlerinden sağlanı
yordu. Diğer gelir
kaynaklarıise gümrüklerden, tuzlalardan, darphaneden alı
nan harç ve resimler, cizye ve
armağanlardı
. Baş
lı
ca tarı
m ürünleri hububat, dan, bakliyat, sebze, ş
eker ve baharattı
. Barut
yapı
mı
nda kullanı
lan güherçile ve çivit ihraç maddeleri arası
ndaydı
.
En geliş
mişsanayi dalı
, pamuk sanayii idi. 17. yüzyı
lı
n baş
ı
nda, Hint tezgâhları
ndan
çı
kan kumaş
lar, Ümit Burnu'ndan Çin'e kadar olan topraklarda yaş
ayan herkesin üzerindeydi.
Avrupa'ya yapı
lan Hint bezi ihracatıda büyük rakamlara ulaş
ı
yordu.
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Ticaret hayatıda canlı
ydı
. Büyük ş
ehirlere doğru sı
klaş
an kara ve su yollan üzerinde
çeş
itli mallar taş
ı
nı
yordu. Deniz taş
ı
macı
lı
ğıgeliş
miş
ti. O dönemde Hint Okyanusu,
korsanları
n saldı
rı
larısebebiyle tehlikeli bir hâl almı
ş
tı
. Güvenliği sağlamak için, deniz
taş
ı
macı
lı
ğı
, 200-300 geminin bir arada bulunduğu konvoylarla yapı
lı
yordu.
Dı
ş
ardan alı
nan mallar sı
nı
rlı
ydı
. Ordudaki süvari sayı
sıçok olduğu için, at ihtiyacı
daima ön plândayd ı
. Bunun için Türkistan'dan, Arabistan'dan ve İ
ran'dan çok sayı
da at
getirtiliyordu.
Deniz ticaret yolu daha çok Arapları
n veya Arapça konuş
an Müslümanları
n elindeydi.
Bunlar, Avrupa'ya gidecek mallan Kı
zı
ldeniz ile Süveyş
'e, oradan develerle İ
skenderiye'ye
gönderirlerdi.
Portekizlilerin önce Ümit Burnu'nu keş
fetmeleri, arkası
ndan Hint Okyanusu'na hâkim
olmalarıbu ticareti baltaladı
. Deniz ticareti Portekiz tekeli hâline geldi. Daha sonra
Hollândalı
lar, Fransı
zlar ve özellikle İ
ngilizler bu ticarette pay sahibi oldular.

4. Dil ve Edebiyat
Moğol İ
mparatorluğunun ilk dönemlerinde Moğolca resmî dildi. Devlet dörde
bölündükten sonra Altı
n Orda, Türkistan ve İ
lhanlıbölgelerinde Moğolca yavaşyavaşyerini
Türkçeye bı
raktı
.
Moğol Devleti'nde yazıile işgörme, Naymanları
n yönetime alı
nması
ndan sonra baş
ladı
.
Nayman Hanı
n mühürdan, Cengiz'in sarayı
nda da aynıgöreve devam etti. Bu mühürdanı
n
bir baş
ka görevi de Cengiz Hanı
n oğulları
na .Uygur yazı
sıile okuma yazma öğretmekti.
Uygur yazı
sı
nı
n kabulünden sonra yapı
lan ilk iş
, Cengiz Yasası
'nı
n yazı
ya geçirilmesi oldu.
Cengiz Hanı
n hayatı
nı
, kiş
iliğini ve fetihlerini anlatan Cengizname (Cengiz Destanı
),
13. yüzyı
lda Moğol yönetimindeki Türkler arası
nda doğdu, 15. yüzyı
lda da yazı
ya geçirildi.
Altı
n Orda döneminde Moğ
ol edebiyat ı
nı
n önde gelen eseri Hüsrev ü Şirin
Mesnevîsi'dir. İ
lhanlı
lar zamanı
nda ise Türk kültürü açı
sı
ndan önemli eserler meydana
getirildi. Hindistan'dan alman Kelile ve Dinine hikâyeleri Moğolcaya çevrildi. 15. yüzyı
lda
Orta Asya'da Türk dili ve edebiyatıönemli bir geliş
me gösterdi. Karahanlı
lar dönemindeki
Türkçe, Timurlular zamanı
nda yeniden parladı
. Çağatayca veya Doğu Türkçesi denilen bu
lehçenin adı
, Cengiz Hanı
n oğlu Çağatay'dan geliyordu. Çağataycanı
n ilk örnekleri
Mâverâünnehirli Sekkâki tarafı
ndan verildi (15. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
). Daha sonra Heratlı
Lütfî (15. yüzyı
l ortası
) ve bazıTimurlu hükümdarlarıaynılehçede ş
iirler yazdı
lar. Çağatay
lehçesi, doruk noktası
na, büyük ş
air ve edip Ali Şîr Nevâî'nin ş
iir ve yazı
ları
yla ulaş
tı
.
Ali Şîr Nevâî, (1441-1501) devlet adamıolduğu kadar, güçlü bir ş
air ve yazardı
. Ünlü eseri
Muhakemetü'l-Lûgateyn'de Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş
tur.
Onun zamanı
nda İ
ran edebiyatı
na hayranlı
k duyuluyordu. Ali Şîr Nevâî, İ
ran edebiyatı
nıTürk
ruhuna uydurmak ve Türkçeyi edebî dil hâline getirmek istiyordu. Türk milliyetçiliğinden izler
taş
ı
masıeserlerinin en belirgin özelliğiydi. Çağ
atay edebiyatıtarihi Mecalisü'n-Ne-fâis ve
Mahbubu'l-Kulûb, Nevâî'nin diğ
er ünlü eserleridir. Ali Şîr Nevâî, bu özellikleriyle, yalnı
z doğ
u
Türk edebiyatı
nda değil, bütün Türk edebiyatıtarihinde seçkin bir yerin sahibi olmuş
tur.
Herat Timurlu Devleti HükümdarıHüseyin Baykara da "Hüseynî" mahlasıile ş
iirler yazdı
.
Onun zamanı
nda Herat, bir sanat ve kültür merkezi hâline geldi. Hüseyin Baykara, bilim
adamları
nı
, sanatkârları
, ş
airleri himaye ediyor, sarayı
nda onları
n da katı
ldı
ğısohbetler
tertipliyordu.
Şeybanî hükümdarlarıda, bilim ve sanat adamları
nıkorudular. Aynıgelenek Hîve
hükümdarları
nda da görüldü. Hanları
n çoğu ş
air ve edebiyatçı
ydı
. Hokand Hanlı
ğı
'nı
n
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baş
ı
ndaki Ömer Han zamanı
nda bilim ve edebiyat büyük himaye gördü. Bu dönemde yazı
lmı
ş
ş
iirler Mecmuatü'ş
-Şuara adıile yayı
nlandı
.
Kı
rı
m Hanlı
ğı
, zengin bir kültür hayatı
na sahipti. Sanat, 15. yüzyı
lı
n sonundan itibaren,
Osmanlıetkisi altı
nda geliş
ti. Baş
kent Bahçesaray'da ve Ak-mescit'te ilim ve sanat merkezi
olan pek çok medrese ve tekke açı
ldı
. Bora Gazi Giray, batıTürkçesi ile gazeller ve hicivler
kaleme aldı
. Gül ile Bülbül mesnevîsine birçok Osmanlış
airi nazire yazdı
. Mengli Giray da
ş
iirleriyle ün yaptı
.
Kazan Hanlı
ğı
'nda Çağatayca kültür dili olarak kullanı
lı
yordu. Halk arası
nda Çora Batı
r,
Süyünbike, Edige destanlarısöyleniyordu.
Safevî Devleti'nin kurucusu Şah İ
smail, Hatayî mahlâsı
yla Türkçe ş
iirler yazmı
ş
tı
r.
Sağ
lam bir dille ve coş
kun bir duygu ile yazı
lan bu ş
iirler arası
nda ilâhîler dikkat
çekmektedir. Şah İ
smail'in ayrı
ca Dahname ve Nasihatname adlıeserleri vardı
r. Şiirleri
divanı
nda toplanmı
ş
tı
r.
Delhi sarayı
nda ş
airler ödenek alı
yorlardı
. İ
slâm dönemindeki doğunun en büyük
ş
airlerinden biri sayı
lan Emir Husrev-i Dihlevî (13. yüzyı
l) Türktü. Dihlevî , Balaban,
Alâeddin Kalaç ve Gı
yaseddin Tuğ
luk dönemlerini dile getirmiş
ti. Eserlerinden birinin konusu,
Alâeddin Kalaç'ı
n oğlu ile racalardan birinin kı
zıarası
nda geçen gerçek bir aş
ktı
.
Hint-Türk hükümdarları
, eski Hint eserlerinin çevirilerine de yardı
m etmiş
lerdi. Bunlar
arası
nda Kelile ve Dimne özel bir yer alı
yordu. Hint masallarıve Tutiname de bu dönemde
Farsçaya çevrilmiş
ti.
Babürlülerde resmî dil Farsçaydı
. Sarayda ve orduda Türkçe konuş
uluyordu. Babürlü
hükümdarları
, bilginleri ve sanatkârlarıkoruduklarıgibi, kendileri de çeş
itli sanat ve edebiyat
dalları
nda eserler yazmı
ş
lardı
. Babür, saz çaldı
ğıve beste yaptı
ğ
ıgibi, Çağatay edebiyatı
nı
n en
güzel örneklerini vermiş
tir. Şiirlerini Divanda toplamı
ş
tı
r. Bir baş
ka eseri Aş
k Risalesi'dir.
Ancak, onu ası
l yücelten eseri Vekayi adıile yayı
nlanan hatı
raları
dı
r. Buna Babürname de
denilmektedir. Babürname, yazarı
n 12 yaş
ı
ndayken hükümdar oluş
undan baş
layı
p ölümünden
bir yı
l öncesine kadar uzanan hayat hikâyesini anlatmaktadı
r. Ayrı
ca, tarih, coğ
rafya, etnografya,
botanik, folklor alanları
nda genişbilgiler vermektedir. Babür, bu eserinde, çevresindeki
önemli kimselerden de söz etmektedir.
Ekber döneminin büyük ş
airlerinden çoğu İ
ran'dan ve Türkistan'dan gelmiş
tir. Babürlü
hükümdarları
nı
n ve hanedan üyelerinin, Hint edebiyatı
nı
n geliş
mesine de büyük katkı
ları
olmuş
tur.
Hafı
z-ıEbru, Şerefeddin Yezdî, Nizameddin Şamî, Tacü's-Selmanî, Timurlular
döneminin tarihini yazmı
ş
lardı
r.
Timurlular döneminin ünlü matematikçileri arası
nda Gı
yaseddin Cemş
id ve Bursalı
Kadı
zade'nin oğlu Musa da bulunmaktadı
r.

5. Bilim ve Sanat
Bilim
Ögedey zamanı
nda kaleme alı
nan Moğolları
n Gizli Tarihi adlıeserde Cengiz 'in hayatı
anlatı
lmı
ş
tı
r. İ
lhanlı
lar döneminde, vezir Reş
idüddin'in bir heyetin yardı
mı
yla hazı
rladı
ğı
Camiü't-Tevarih, dünya tarihi niteliğindedir. Bu eserde Oğuz Kağan Destanı
'ndan da söz
edilmektedir. Aynıdönemin bir baş
ka ünlü tarihçisi Cüveynî'dir. Farsça yazdı
ğıeseri Tarih-i
Cihankûş
a adı
nı taş
ı
maktadı
r. Bu eserde Cengiz'den, Harzemş
ahlardan, Hülâgu'dan
bahsedilmekte, Uygur destanları
na ve Orhun Yazı
tları
'na yer verilmekteydi . Moğol devletleri
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zamanı
nda yaş
amı
şdiğer ünlü tarihçiler arası
nda Vassaf ve Hamdullah Müstevfî baş
ta
gelmektedir.
İ
lhanlı
larda kimya, tı
p, astronomi, matematik gibi bilimler geliş
miş
ti. Meraga'da yapı
lan
rasathanede zamanı
n en ileri gözlem araçlarıbulunuyordu. Burada görevli bilim adamları
arası
nda Nası
reddin Tusî ünlüdür.
Timurlu hükümdarları
, bilim adamları
nı ve bilim hayatı
nı desteklediler. Bu
hükümdarlardan bazı
ları
, bilim dünyası
nı
n ünlü isimleri arası
na girdiler. UluğBey, çağı
nı
n
ünlü bilginlerini sarayı
nda topladı
. Kendisi de matematik ve astronomi alanları
nda çalı
ş
tı
.
Semerkant'ta yaptı
rdı
ğırasathanede gözlemlerde bulundu. Ay'ı
n ve yı
ldı
zları
n hareketlerini
gösteren tabloları(zayiçe) düzenledi. "UluğBey Zayiçesi" adıile batıdillerine çevrilen bu
tablolar, kendisinden sonra uzun süre baş
vurulan ana kaynaklardan biri oldu.
UluğBeyin dostu ve öğrencisi olan Ali Kuş
çu da astronominin tanı
nmı
şbir ismiydi.
Hüseyin Baykara'nı
n koruduğu bilim ve kültür adamlarıarası
nda tarihçiler ve ilk
edebiyat tarihçileri de bulunuyordu. Bu dönemde yazı
lan Devlet-ş
ah Tezkiresi edebiyat
tarihçilerine örnek olmuş
tur.
Hive'de yetiş
mişolan tarihçiler, Orta Asya Türk ülkelerinin tarihi hakkı
nda dikkate
değer bilgiler vermiş
lerdir. Bunlar arası
nda Ebu'1-Gazi Bahadı
r Han'ı
n özel bir yeri vardı
r.
Onun yazdı
ğıŞecere-i Türk (Türklerin Şeceresi) ve Şecere-i Terakime (Türklerin Şeceresi)
adlıeserler Türk tarihi bakı
mı
ndan önem taş
ı
maktadı
r.
Babür, Hümayun ve Cihangir zamanları
nda daha ziyade tarih ve hatı
rat türünde eserler
verilmiş
tir.
Sanat
Moğol istilâsısı
rası
nda pek çok ş
ehir yakı
lı
p yı
kı
lmı
ş
tı
.Barı
şzamanıgelince Moğollar,
onları
n yerine yeni ş
ehirler kurmaya baş
ladı
lar, bazı
ları
nda büyük çapta onarı
ma giriş
tiler.
Müslüman olunca türbe, kervansaray, köprü, cami, medrese, su kanalıgibi mimarî eserler
yaptı
rdı
lar. Olcaytu Han Türbesi (Sultaniye), Vezir Aliş
ah Mescidi (Tebriz), Serçem
Kervansaray ı(Meraga) bunlar arası
ndadı
r. Çin'de de Budist mabetler yapı
lmı
ş
tı
r.
Moğol dönemi resminde Çin ve Uygur etkileri belirlidir. Çinicilikte de Karahanlıve Uygur
tesirleri görülür.
Timur, baş
kenti Semerkant'ta büyük bir imar hareketine giriş
ti: Zapt ettiğ
i yerlerden
mimarlar, sanatkârlar, bilginler ve ustalar getirtti. Ondan sonraki Timurlu hükümdarlarıda
aynıyolda yürüdüler. Bunun sonucu olarak, İ
slâm sanatıbüyük bir geliş
me gösterdi. Buna
"Timurlu Rönesansı
" adıverilmektedir.
Bu dönemde yapı
lan mimarî eserler arası
nda Timur'un Keş
'teki sarayı
, Semerkant'taki
türbesi, Ahmed Yesevî ve Bibi Hanı
m camileri önde gelir. Meş
hed'deki cami ve medreselerden
bazı
ları
, Timurlu klâsik yapıüslûbunun örnekleridir.
Timurlu dönemi yapı
larda çini mozayikler, bitki ve yazısüsleri bol miktarda kullanı
lmı
ş
tı
r.
Timurlu çinileri gittikçe çeş
itlenmişve zarif bir görünüm almı
ş
tı
r. Mimarlı
k ve süsleme
alanları
nda Timurlu sanatı
, 16. yüzyı
ldan itibaren İ
ran sanatı
nıetkilemiş
tir.
Timurlular devrinde resim sanatıda büyük bir geliş
me gösterdi. Özellikle Herat ve Şiraz,
resmin önde gelen merkezleriydi.
Timurluları
n son zamanları
nda, Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî'nin himayesinde
bulunan Bihzad, minyatür sanatı
nı
n büyük ustası
ydı
. Daha sonra Tebriz'e giden Bihzad,
Safevî sarayı
nda saygıile karş
ı
landı
. Getirdiği yenilikler, yaptı
ğıçalı
ş
malar ve yetiş
tirdiği
ressamlarla, Safevî minyatüründe yeni bir çı
ğı
r açtı
.
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Hindistan Sultanlı
ğı
'nda, Delhi'nin yanı
nda yeni ş
ehirler yaptı
rı
lmı
ş
, böylece Delhi beş
ş
ehirden meydana gelen büyük bir belde hâlini almı
ş
tı
. Delhi'den günümüze kalan Kutb Minar,
Kutbeddin Aybeg'in adı
nıtaş
ı
maktadı
r ve taşiş
çiliğ
inin güzel örnekleriyle süslüdür (13. yüzyı
l
baş
ı
).
Hive Hanlı
ğı
'nda dokuma, hattatlı
k ve minyatür sanatlarıilerlemiş
ti. Hive ş
ehirlerindeki
camiler, medreseler, kervansaraylar, Türk-İ
slâm mimarîsinin güzel örnekleridir. Buhara, daha
çok dinî yapı
lar çerçevesinde geliş
miş
ti.
Kı
rı
m hanları
, bilginleri ve sanatkârlarıkoruyan hükümdarlardı
. Burada mimarî eserler
ve süsleme sanatlarıdikkat çekici bir geliş
me göstermiş
ti. Bahçesaray'da ve diğ
er ş
ehirlerde
pek çok mimarlı
k eseri yaptı
rı
lmı
ş
tı
. Kı
rı
m hanlarıarası
nda bestekâr olanlar da bulunmaktadı
r
(Gazi Giray Han).
Doğu Türkistan Kaş
gar Hanlı
ğ
ı
'nda, İ
slâm sanatıbüyük bir geliş
me göstermiş
tir. Kaş
gar
türbeleri rengârenk çinilerle süslenmiş
tir.
Babürlüler döneminde Hindistan sayı
sı
z ve benzersiz sanat eserleriyle donatı
lmı
ş
tı
r.
Babür, Kâbilş
ah, Sambhal ve Agra camilerini yaptı
rmı
ş
tı
. Uzun süren saltanatıboyunca
Ekber, pek çok mimari eser meydana getirmiş
tir. Agra kalesi, Cami Mescid, Lahor kalesi,
saraylar, köprüler bunlar arası
ndadı
r. Aynıdönemde, Fetihpur adıile yeni bir ş
ehir de inş
a
edilmiş
ti. Ekber, ayrı
ca kendi türbesini yaptı
rmaya baş
lamı
ş
; inş
aat, ölümünden sonra oğlu
Cihangir tarafı
ndan tamamlattı
rı
lmı
ş
tı
r. Lahordaki Moti Mescid ve Agra'daki tamamıbeyaz
mermerden yapı
lmı
ştürbe Ekberin imar hamlesinden en güzel örneklerdir.
Babürlüler döneminin anı
t eseri, Agra'da yapı
lmı
şolan Tac Mahal'dir. (17. yüzyı
l ilk
yarı
sı
). Bu yapı
, türbe mimarîsinin en ünlü eseridir. Şah Cihan, ölen eş
i için yaptı
rmı
ş
tı
r.
MimarıOsmanlıMehmed İ
sa Efendidir. Türbe, beyaz mermerden inş
a edilmiş
tir. Selvi ve
portakal ağaçlan ile, fı
skiyeli büyük havuzlarla süslü bir bahçe içindedir. Eş
siz oyma
tezyinatıhayranlı
k vericidir. Muhteş
em kapı
sı
, nefis yazı
larla çevrelenmiş
ti;. İ
ç duvarları
kı
ymetli taş
lardan yapı
lmı
şçiçek ve demet ş
ekilleriyle süslenmiş
tir.
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TEST SORULARI
1) Aşağı
dakilerden hangisi, Moğol Devleti 'nin parç alan mas ı
yla orta ya çı
kan
devlet ler arası
nda değildir?
a- Altı
n Orda
b- İ
lhanlı
lar
c- Kazak Hanlı
ğı
d- Çağataylı
lar
e-Kubilay Hanlı
ğı
2) Kuruluşunu ve devamı
nıTürkmen oymakları
na borçlu olan devlet, aşağı
dakilerden
hangisidir?
a- Şeybanîler
b- Safevîler
c- Babürlüler
d- Timurlular
e- Kı
rı
m Hanlı
ğı
3) Aşağı
dakilerden hangisi, ünlü şair Ali Şîr Nevâî'nin eserleri arası
ndadı
r?
a- Cengizname
b- Mecmuatü'ş-Şuara
c- Aşk Risalesi
d- Muhakemetü'l-Lûgateyn
e- Babürname
4) Aşağı
dakilerden hangisi, Timurlular zamanı
ndaki ünlü astronomi
bilginlerindendir?
a- UluğBey
b- Ebu'1-Gazi Bahadı
r Han
c- Reşidüddin
d- Nası
reddin Tusî
e- Hafı
z-ıEbru
5) Timurlu lar ve Safevîle r döneminin ünlü minyatür sanatçı
sı
, aşağı
dakilerden
hangisidir?
a- Ekber
b- Ali Kuşçu
c- Mehmed İ
sa Efendi
d- Bihzad
e- Hüseyin Baykara
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TÜRKİ
YE TARİ
Hİ(11.-14. YÜZYIL)
A.ANADOLU'NUN FETHİ
1.Anadolu'yaİ
lkTürkAkı
nları
2. Malazgirt Savaş
ıve Sonrası
B. ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ
l.Türkiye'deKurulan İ
lkTürkDevletleri
2.Türkiye Selçukluları
Devleti
C. UÇLARDA HAYAT VE BEYLİ
KLER
Ç. TÜRKİ
YE'DE KURULAN Dİ
ĞER DEVLETLER
D.KÜLTÜR VE MEDENİ
YET
1.Devlet Yönetimi
2.Din veİ
nanı
ş
3.Sosyal veİ
ktisadî Hayat
4.Dil veEdebiyat
5.Bilimve Sanat
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Türkiye Tarihi
Büyük Selçuklu Devleti, batıyönünde geliş
ti. İ
ran, Kafkasya, Suriye, Anadolu gibi
genişbölgelere yayı
ldı
. Böylece, doğudan batı
ya bir köprü görevi yaptı
.
Oğuzlar, Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra, Tür kiy e Sel çuk lu Devl eti' ni, birçok
beyl ikl eri, Osm anl ıDevl eti' ni ve niha yet Türk iye Cumh uriy eti' ni kurdular. Bu
devletlerin tarihi, Türk iye tari hini meydana getirir.
Türkiye tarihi, Anadolu'ya yapı
lan Oğuz akı
nlarıile baş
lar. Demek ki, Türkiye'deki
tarihimiz 900 yı
lıaş
mı
ş
, 1000'inci yı
la doğru yürümektedir. Daha binlerce yı
l, sonsuza kadar
süreceği de ş
üphesizdir.

A. ANADOLU'NUN FETHİ
1. Anadolu'ya İ
lk Türk Akı
nları
ÇağrıBeyin Akı
nları
Selçukluları
n baş
ı
ndaki Tuğrul Bey ve kardeş
i ÇağrıBey, Mâverâünnehir'de sı
kı
ş
ı
k
duruma düş
tükleri zaman, kendilerine daha elveriş
li yerler aramak gereğini duydular. Bu
amaçla, ÇağrıBey, 1018'de Anadolu'ya girdi. Buyruğunda 3 bin atlıvardı
. Rüzgâr gibi uçan
atlara binen bu akı
ncı
lar, önlerine çı
kan kuvvetleri yendiler ve Anadolu'da ilk keş
iflerini
yaptı
lar. Buranı
n, yerleş
meleri için çok uygun olduğu sonucuna vardı
lar.
Tuğrul Bey Dönemindeki Akı
nlar
Durumu öğrenen Oğuz (Türkmen) boyları
, Anadolu'nun doğ
usuna gelip yerleş
meye
baş
ladı
lar. Anadolu, Bizans'ı
n elindeydi. Bizans, Türk akı
nları
nıdurdurmak için ordu
gönderdi. Bunun üzerine, Selçuklu SultanıTuğrul Bey, ünlü beylerinin komutası
nda büyük
bir orduyu Anadolu üzerine sevk etti. Bu birlikler, Bizans ordusunu 1048'de yenilgiye uğrattı
(Pasinler Zaferi). Daha sonra Tu ğrul Bey de Anadolu'da göründü ve önemli bazımerkezleri
ele geçirdi. Malazgirt'i kuş
atarak Erzurum'a kadar ilerledi. Kı
ş
ı
n yaklaş
masıüzerine
Malazgirt kuş
atması
nıkaldı
rarak ülkesine döndü. Yakutî, Anadolu'ya akı
nlar düzenlemekle
görevlendirildi.
Alp Arslan Dönemindeki Akı
nlar
Anadolu'ya akı
nlar, Tuğrul Beyin ölümünden sonra, Alp Arslan zamanı
nda da devam
etti. Alp Arslan, Kafkasya dolayları
nda fetihler yaptı
. Kars'ıve güçlü bir kale olan Anî'yi
fethetti (1064).
Kuzey ve Orta Anadolu'ya akı
n için gerekli ortam hazı
rlandı
ktan sonra, Türk akı
ncı
ları
Konya, Malatya ve Kayseri'ye kadar uzandı
lar. Bizans'ı
n gönderdiği kuvvetleri de yendiler.
Askerî harekâtla beraber, Oğuz kütlelerinin Anadolu'ya gelerek yerleş
meleri de
sürüyordu. Bu yerleş
me rastgele değil, gayet plânlış
ekilde yapı
lı
yordu. Bizans ordusunun
zayı
flatı
lmasıiçin askerî yı
ğı
naklar dağı
tı
lı
yor, önemli yollar ve kaleler hedef alı
nı
yordu.
Anadolu'ya İ
lk Türk Akı
nları
nı
n Sonuçları
ÇağrıBeyin ilk akı
nısonunda, Selçukluları
n, iklimi ve hayat ş
artlarıuygun olan
Anadolu'ya gidebilecekleri anlaş
ı
ldı
. Böylece kalabalı
k Türkmen boyları
na bir hareket yönü
belirlendi. Tuğrul Bey dönemindeki Pasinler Zaferi, Bizans'ı
n yenilebileceğini gösterdi.
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Bizans İ
mparatoru, İ
stanbul'daki eski caminin onarı
lması
nı
, burada namaz kı
lı
nması
nıve
Tuğrul Bey adı
na hutbe okunması
nıkabul etti.
Selçuklular, bozkı
rlardaki yurtları
ndan bir daha dönmemek üzere gelen Türkmen
kitlelerini Bizans sı
nı
rları
na yı
ğdı
lar. Anadolu'ya sı
zan Türkmenlerin uğrak yerleri,
gidecekleri ş
ehir ve kasabalar önceden belirleniyordu. Hücum noktalarıgayet iyi
düzenleniyordu. Türkmen akı
ncı
ları
, ası
l harekâtıkolaylaş
tı
rı
cıgörevlerini yı
llarca sabı
rla ve
aralı
ksı
z yerine getirdiler.

2. Malazgirt Savaş
ıve Sonrası
a. Malazgirt Savaş
ı
'na Doğru
Bu sı
rada Bizans, İ
mparatoriçe Evdoksiya yönetimindeydi. Durumun gün geçtikçe
ciddileş
tiğini gören Evdoksiya, tahtta bir erkeğin bulunmasıgerektiğini anladı
. Ünlü Bizans
kumandanıRomanos Diogenes (Romen Diyojen) ile evlendi. Böylece Diogenes, imparator
oldu.
Diogenes, Türkleri dağı
tmak amacı
yla iki defa doğu seferine çı
ktı
. Fakat, onlarla
karş
ı
laş
amadı
. Selçuklu HükümdarıAlp Arslan, büyük bir savaşiçin zamanı
n henüz
gelmediğini düş
ünüyordu. Önce, Bizans'ı
n iyice zayı
flatı
lmasıgerekiyordu.
Sonunda, Diogenes "Türk tehlikesi"ni kökünden halletmeye karar verdi. 200 bin kiş
ilik
büyük bir ordunun baş
ı
nda sefere çı
ktı
. Orduda 3 bin araba, 1.200 askerin kullandı
ğıbüyük
bir inancı
lı
k ve çeş
itli kuş
atma araçlarıbulunuyordu.
Alp Arslan o sı
rada Suriye dolayları
ndaydı
. Diogenes'in üzerine geldiğini duyunca, son
ve kesin karş
ı
laş
ma zamanı
nı
n geldiğini anladı
. Sı
kıbir yürüyüş
le Ahlat tarafları
na geldi.
b. Malazgirt Zaferi
İ
ki ordu, Malazgirt ovası
nda savaşdüzeni aldı
lar. Bir cuma günüydü. Cuma namazı
Malazgirt ovası
nda kı
lı
ndı
. Beyazlar giyinmişAlp Arslan, ordusuna gayet etkili bir nutuk
verdi. Şehit düş
erse, öldüğü yere, üzerindeki elbiselerle gömülmesini vasiyet etti.
Savaş
, 26 Ağustos 1071 günü, öğleden sonra baş
ladı
. Önce Türkler saldı
rı
ya geçtiler.
Merkezdeki birlikler bir süre ilerledikten sonra geri çekilmeye baş
ladı
lar. Bizans İ
mparatoru,
Türklerin bozulduğunu sandı
. Halbuki, Alp Arslan, ası
l birliklerini tepelerin ardı
nda pusuya
yatı
rmı
ş
tı
. Sevinçle ilerleyen Bizans birlikleri pusuya düş
tüler. Çekilen Türkler, birden
geriye döndü. Saklanan birlikler de soldan ve sağdan ileriye atı
ldı
lar. Böylece, Bizans ordusu
bir kı
skacı
n içine girdi. Sahte geri çekilme plânıbaş
arı
yla uygulandı
. Akş
ama doğru Bizans
ordusu yok edilmiş
, imparator da tutsak düş
müş
tü. Savaş
ı
n kazanı
lması
nda, Bizans
ordusundaki Peçenek ve Uz Türklerinin Selçuklu safları
na geçmelerinin de rolü olmuş
tur.
Alp Arslan, tutsak imparatora iyi davrandı
, onu yanı
na oturtarak gönlünü aldı
. Bizans
İ
mparatoru ya öldürüleceğini, yahut zincire vurularak İ
slâm ülkelerinde dolaş
tı
rı
lacağı
nı
sanı
yordu. Serbest bı
rakı
lmasıumudu çok azdı
. Alp Arslan, kendisiyle anlaş
ma yapacağı
nı
ve onu ülkesine geri gönderece ğini söyledi. Bundan sonra dost olacaklardı(Bu ünitenin
sonundaki okuma parçası
na bakı
nı
z).
Alp Arslan'la Diogenes arası
nda yapı
lan anlaş
maya göre imparator, fidye olarak bir
buçuk milyon altı
n verecek, ayrı
ca her sene 360 bin altı
n ödeyecekti. Bizans İ
mparatorluğu
içinde mevcut bütün Müslüman esirler serbest bı
rakı
lacaktı
. Gerektiği zaman Bizans, sultana
askeri kuvvet gönderecekti. Malazgirt, Urfa, Menbic ve Antakya, dolaylar ıile birlikte
Selçuklulara terk edilecekti.
c. Malazgirt Zaferi'nin Sonuçları
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Diogenes'le anlaş
an Selçuklu Sultanı
, onu serbest bı
raktı
. Ancak, ülkesine döndüğü
zaman, Bizanslı
lar, Diogenes'in gözlerini oyarak bir manastı
ra kapattı
lar. Orada acı
lar içinde
öldü. Bizans-Selçuklu Anlaş
ması
nı
n yürürlüğe girmesi bu yüzden zorlaş
tı
. Bunun üzerine,
Alp Arslan, Türkmen beylerine bütün Anadolu'nun ele geçirilmesini buyurdu.
Malazgirt Zaferi, Doğu Anadolu sı
nı
rlarıboyunca yı
ğı
lan Türkmen kütlelerinin
önündeki Bizans savunma duvarı
nıyı
kmı
ş
tı
. Anadolu'nun yerli nüfusu son derece azdı
. Bu
genişülke, o çağda iyice tenhalaş
mı
ş
tı
. Alp Arslan'ı
n buyruğu üzerine, Selçuklu beyleri,
Anadolu'nun her yerine yayı
ldı
lar. Fethettikleri yerlere, doğudan durmadan gelen Türkmen
boyları
nıyerleş
tirdiler. Kı
sa bir süre sonra, Anadolu'da Türkler kesin bir çoğunluk hâline
geldiler. Türk göçleri artı
nca, Hristiyan halkı
n bir bölümü, Balkanlara göç etti. Yerli nüfus
daha da azaldı
. Buna karş
ı
lı
k, HaçlıSeferleri baş
ladı
ğızaman, Büyük Selçuklu Devleti,
yardı
m olarak Anadolu'ya askerî birlikler gönderdi. Bunlar, bir daha dönmeyerek, aileleri ile
birlikte, Anadolu'da kaldı
lar. 13. yüzyı
lda Moğol baskı
sıartı
nca, kalabalı
k Oğuz boyları
,
Anadolu'ya doğru yeni bir göç hareketi baş
lattı
lar. Böylece, Anadolu'daki Türk nüfus
büsbütün yoğunlaş
tı
.
ç. Malazgirt Zaferi'nin Önemi
• Malazgirt Zaferi, Türk tarihinin en önemli olayları
ndan biridir. Malazgirt'te
Bizans'ı
n direnişgücü kı
rı
lmı
ş
tı
r. Böylece, Türklerin Ege kı
yı
ları
na ulaş
ması
nıönleyecek
hiçbir kuvvet kalmamı
ş
tı
r. Anadolu'nun doğusunda ve güneydoğusunda Türk devletleri
kurulmuş
tur. Türkler, kendilerini Anadolu'nun sahibi olarak görmeye baş
lamı
ş
lardı
r.
Anadolu, Türk vatanıhâline gelmiçtir. Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun sonsuza kadar bir Türk
yurdu olarak kalacağı
nı
n ilk iş
aretini vermiş
tir.
• Malazgirt Savaş
ı
, dünya tarihi açı
sı
ndan da önem taş
ı
maktadı
r. Çünkü, bu zafere
tepki olarak hazı
rlanan Haçh Seferleri, Avrupa kadar, Yakı
n Doğu tarihi bakı
mı
ndan da
dikkat çekici sonuçlar vermiş
tir. HaçlıSeferleri sonundaki kültür ve medeniyet alı
şveriş
i,
Avrupa'da yeni ufuklar açı
lması
nısağlamı
ş
tı
r.

B. ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ
1. Türkiye'de Kurulan İ
lk Türk Devletleri
Büyük Selçuklu SultanıMelikş
ah'ı
n ölümü üzerine iktidar boş
luğu ortaya çı
kmı
ş
tı
. Bu
yüzden devlet parçalanı
nca, Türkmen beyleri de, bulunduklarıyerlerde kendi bağı
msı
z
beyliklerini kurdular. Çoğunlukla Doğu Anadolu'da yer alan bu beyliklerin kurucular ı
,
Anadolu'nun fethine katı
lmı
şTürkmen beyleri veya onları
n oğulları
ydı
.
a. Daniş
mentliler (1080-1178)
Artuk Beyin Anadolu'dan ayrı
lması
ndan sonra, onun yerine fetihle görevlendirilen Gazi
Ahmed Bey, Kı
zı
lı
rmak ve Yeş
ilrmak dolayları
nıele geçirmiş
ti. Ahmed Bey, I. Kı
lı
ç
Arslan'ı
n, Eskiş
ehir ve Kayseri dolayları
nda Haçlı
larla yaptı
ğısavaş
lara katı
ldı
. Antakya
Prensi Bohemond (Bohemon)'u esir ederek Malatya'ya girdi.
Daniş
mentli Beyliği, Gazi Bey zamanı
nda Sivas'tan Bolu'ya ve İ
zmit'e kadar uzanan
güçlü bir devlet hâline geldi. Hanedan üyeleri arası
ndaki anlaş
mazlı
ktan yararlanan Selçuklu
SultanıI. Mesud, beyliğin toprakları
ndan geniş
çe bir bölümü hâkimiyeti altı
na aldı
. II. Kı
lı
ç
Arslan, Daniş
mentlileri Selçuklu Devleti'ne bağladı(1178).
b. Saltuklular (1072-1202)
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Anadolu'nun fethi harekâtı
nda, Erzurum ve dolaylarıEbulkası
m tarafı
ndan alı
nmı
ş
tı
.
Onun oğlu Ali, Erzurum çevresinde beyliği kurduktan sonra ölmüş
; beyliğin adı
, onun yerine
geçen İ
zzeddin Saltuk'tan alı
nmı
ş
tı
r.
Merkezi Erzurum'da olan beylik, Bayburt, Tercan, Trabzon, Oltu, İ
spir ve Kars'a hâkim
olmuş
tu. Saltuklular, Gürcülere ve Trabzon prenslerine karş
ımücadele etmiş
ler, Haçlı
lara
karş
ısavaş
an Daniş
mentlilere de yardı
mda bulunmuş
lardı
.
Türkiye Selçuklu SultanıII. Süleymanş
ah tarafı
ndan Erzurum'un alı
nmasıile (1202)
Saltuklu Beyliği sona erdi.
c- Mengücekliler (1080-1250)
Anadolu'nun fethine katı
lan Türkmen beyi Mengücek, Erzincan, Kemah, Divriği,
Karahisar bölgelerini zapt ettikten sonra ş
ehit düş
müş
tü. Oğlu İ
shak'ı
n baş
a geçmesiyle
(1080) beylik kurulmuşoldu.
İ
shak 1142'de ölünce oğulları
ndan Davud, Kemah ve Erzincan'da; Süleyman ise
Divriği'de olmak üzere, beylik ikiye ayrı
ldı
.
60 yı
la yakı
n hüküm süren Behramş
ah zamanı
nda Erzincan, canlıbir ticaret ve kültür
merkezi hâline geldi.
Mengüceklilerin varlı
ğı
na, I. Alâeddin Keykûbad tarafı
ndan son verildi (1228).
Divriği'deki Mengücekli kolu, bir süre daha devam ettikten sonra, 1250'de Türkiye
Selçuklu Devleti'ne bağlandı
.
ç. Artuklular (1102-1409)
Anadolu fethinde büyük yararlı
ğıgörülen Türkmen Beyi Artuk'a, Büyük Selçuklu
Sultanıtarafı
ndan Kudüs bölgesi verilmiş
ti. Artuk Beyin burada ölümü (1091) üzerine,
oğ
ullarıSökmen ve İ
lgazi, Güneydoğu Anadolu'da beyliklerini kurdular.
Artuklu Beyliği üç kol hâlinde geliş
ti:
Hı
sn-ıKeyfâ (Hasan-Keyf) ve Âmid (Diyarbakı
r) Kolu (1101-1231): Sökmen, Haçlı
lara
karş
ısavaş
tı
. Türkmen Beyi Çökürmüş
' le birlikte, Urfa HaçlıKontu II. Baudouin (Bodven)'i
tutsak aldı
. Eyyubîler, Amid ve Hasankeyfi ele geçirerek bu kola son verdiler.
Mardin Kolu (1108-1409): Mardin'e 1108'de hâkim olan Artuklu İ
lgazi, Halep'i aldı
ğı
gibi, Haçlı
lara karş
ıgiriş
tiği mücadeleler dolayı
sı
yla büyük ün kazandı
. Antakya Haçlı
Prensi Roger (Roje)'i yendi. Silvan'ıele geçirdi. İ
lgazi'nin ölümünden sonra, oğullarıve
yeğenleri ayrıayrıbüyük ş
ehirlerde oturdular. Yeğenlerinden Belek de, Har-put kalesi ve
civarı
na hâkim olarak HaçlıFranklarla mücadeleye giriş
ti. Belek, Urfa Kontunu, Bilecik
HaçlıSenyörünü ve Kudüs KralıBodven'i yenerek esir aldı
. Esirleri kurtarmaya gelen Frank
ordusunu da bozguna uğrattı(1124).
Bu kol, 1200'den sonra Eyyûbîlere, Türkiye Selçukluları
na ve Moğollara bağlandı
.
Artuklu Beyi Şehabeddin Mehmed, Mardin'i, uzun mücadelelerden sonra Karakoyunlu Kara
Yusufa teslim edince beylik sona erdi (1409).
Harput Kolu: Harput'ta ortaya çı
kan kol, önemli bir varlı
k gösteremedi ve 1234'te
Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlandı
.
Anadolu'da bu dört önemli beyliğin dı
ş
ı
nda baş
ka beylikler de kurulmuş
tur. Sökmenliler
(Ahlat Şahları
) 1110-1207 yı
lları arası
nda, Van Gölü çevresinde Bitlis, Muş ve
Meyafarikîn'de hüküm sürdüler. Gürcülerle ve Haçlı
larla mücadele ettiler. Bu beyliğe
Eyyubîler son verdi.
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Togan Arslanoğulları(Dilmaçoğulları
) (1085-1394), Bitlis ve dolayları
nda kuruldu.
Haçlı
larla yapı
lan savaş
larda baş
arıkazanan Togan Arslanoğulları
, komş
u beyliklerle ve
atabeyliklerle de mücadele ettiler. Ancak, Bitlis'in Sökmenliler tarafı
ndan iş
galini
önleyemediler.
İ
naloğulları
, Diyarbakı
r ve dolayları
nda 1098'de kuruldu. Haçlı
lara ve İ
smailîlere karş
ı
mücadele eden bu beyliğe Eyyubîler tarafı
ndan son verildi (1183).
Harput'ta kurulan (1085) Çubukoğullarıbeyliği kı
sa ömürlü oldu. Mardin Artukluları
,
bu kola son verdiler (1113).
Denizli dolayları
nda hüküm süren İ
nançoğulları
, Germiyanlı
lardan geliyorlardı
.
1261'de kurulan bu beylik Osmanlı
lar tarafı
ndan ortadan kaldı
rı
ldı(1420).
d. Çaka Bey (1081-1093)
Süleymanş
ah'ı
n kumandanlar ı
ndan olan Çaka Bey, Bizans'a karş
ıçarpı
ş
ı
rken tutsak
düş
müş
tü. Uzun süre Bizans'ta kaldıve bu devletin iç yapı
sı
nıöğrendi. Bir iktidar değiş
ikliği
sı
rası
nda kaçarak mücadeleye giriş
ti. İ
zmir'i fethetti ve burada güçlü bir donanma kurdu. Bu
donanma ile Ege Denizi'nde Bizans'a ait bulunan adalarıele geçirmeye baş
ladı
. Üzerine
gönderilen Bizans deniz kuvvetlerini bozguna uğrattı
. Bizans, bu tehlikeyi politika oyunları
yla geçiş
tirmeye kalkı
ş
tı
. I. Kı
lı
ç Arslan, Çaka Beyin damadı
ydı
. İ
kisi el ele vererek,
Bizans'a karş
ısavaş
a hazı
rlanı
yorlardı
. Bu sı
rada, Bizanslı
lar, I. Kı
lı
ç Arslan'ıÇaka Bey
aleyhine kı
ş
kı
rttı
lar. Kı
lı
ç Arslan, Çaka Beyi bir ziyafette ortadan kaldı
rdı(1093).
Çaka Bey, ilk Türk denizcisi olarak tanı
nı
r. Onun donanma kurmasıda, Türk deniz
kuvvetlerinin kuruluştarihi kabul edilmiş
tir.
Türkmen beyi Tanrı
vermiş
'in Efes'te kurduğu beylik (1081) Çaka Beyin müttefiki
olarak Bizans'a karş
ımücadele etti. Çaka Beyin ölümünden sonra Bizanslı
lar, Tanrı
vermiş
Beyliği'ne son verdiler.

2. Türkiye SelçuklularıDevleti
a. Türkiye Selçuklu Devleti Kurulduğu Sı
rada Anadolu'nun Siyasî Durumu
Malazgirt Zaferi'nden sonra Türkmen beyleri, Anadolu'nun çeş
itli bölgelerini
fethetmeye giriş
miş
lerdi. Bu fetih hareketinin baş
ı
nda Süleymanş
ah bulunuyordu. Artuk,
Tutak, Daniş
ment, Mengücek, Ebulkası
m vb. gibi Türkmen beyleri çeş
itli bölgelerde hareket
halindeydiler.
Bu sı
rada Anadolu'nun büyük bölümü Bizans'ı
n hâkimiyeti altı
ndaydı
. Ancak, Malazgirt
Zaferi Bizans'ı
n gücünü kı
rdı
ğıiçin, bu hâkimiyet de sarsı
lmı
ş
tı
. Selçuklu kumandanları
nı
n
batıyönündeki ilerleyiş
i, bu devletin toprakları
nısürekli olarak daraltı
yordu.
Çukurova, Maraş
, Tarsus, Ayı
ntab (Antep) ve Urfa'da küçük Hristiyan prenslikleri
bulunuyordu. BatıAnadolu'da, İ
zmir ve dolaylarıile Ege Denizi'ndeki bazıadalara sahip
olan Çaka Beyliğ
i yer alı
yordu.
Güneydoğu Anadolu'daki Diyarbakı
r, Silvan, Mardin, Hasankeyf, Cizre gibi ş
ehirler,
Arap Mervanî ailesinin elinde bulunuyordu.
Büyük Selçuklu SultanıMelikş
ah'ı
n ölümünden sonra meydana çı
kan iktidar çekiş
mesi
sı
rası
nda, Doğu Anadolu'da Artuklu, Daniş
mentli ve Saltuklu beylikleri ortaya çı
ktı
. I. Haçlı
Seferi sı
rası
nda kurulan Urfa, Antakya kontlukları ise küçük Haçlı devletleri
görünümündeydi.
b. Türkiye SelçuklularıDevleti'nin Kuruluş
u (1077)
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Süleymanş
ah, KuzeybatıAnadolu'da fetihlerde bulunurken, Bizans'ı
n iç iş
lerine
karı
ş
arak, batıyönündeki yayı
lması
nıhı
zlandı
rı
yordu. Bu arada İ
znik'e girdi (1075) ve bir
daha buradan çı
kmadı
. İ
znik'i baş
kent yaparak yarıbağı
msı
z bir durum kazandı
. Görünüş
te
ise, Büyük Selçuklu SultanıMelik-ş
ah'a bağlıbulunuyordu.
Süleymanş
ah, fetihlerini geniş
leterek, güneye doğru ilerledi. Önemli bir merkez olan
Antakya'yıaldı
. Türkler, Çukurova bölgesinden Üsküdar'a kadar bütün topraklarda (kı
yı
ş
eridi dı
ş
ı
nda) yerleş
tiler.
Süleymanş
ah, Halep'i kuş
attı
ğısı
rada, Büyük Selçuklu Devleti'nin Suriye valisi olan
Tutuş
'la arasıbozuldu. Tutuş
, yanı
nda ünlü kumandan Artuk Bey olduğu hâlde
Süleymanş
ah'ı
n üzerine yürüdü. Savaş
ıkaybeden Süleymanş
ah, büyük bir üzüntüye kapı
ldı
ve intihar etti (1086).
Süleymanş
ah, büyük bir asker ve devlet adamı
ydı
. Anadolu'da ilk Türk birliğini geniş
ölçüde gerçekleş
tiren de o olmuş
tur.
Süleymanş
ah'ı
n oğlu I. Kı
lı
ç Arslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin baş
kenti İ
sfahan'da
bulunuyordu. Melikş
ah ölünce Anadolu'ya geldi ve İ
znik'te hükümdar oldu (1092).
c. Türkiye Selçukluları
nı
n Bizans'la Münasebetleri
Bizans, ciddî boyutlara varmı
şolan "Türk tehlikesi" karş
ı
sı
nda, kurtuluşyolları
arı
yordu. Türklere karş
ı"Ölmezler" adıile anı
lan yeni birlikler kurdu. Bu kuvvetlerin içinde
ücretli Frank askerleri de vardı
. Anadolu'ya gönderilen bu ordunun baş
ı
ndaki İ
zak Komnenos
ile Frankları
n reisi Urselius'un arasıbozuldu. Urselius, Bizanslı
lardan ayrı
ldı
.
Türk kuvvetleri "Ölmezler"i yenilgiye uğratı
p dağı
ttı
lar. İ
zak Komnenos kaçtı
, kardeş
i
ise tutsak düş
tü. Urselius hâkim olduğu Sivas'tan Üsküdar'a kadar gelerek burası
nıyaktı
.
Bunun üzerine Bizans, Türklerin yardı
mı
na baş
vurdu. Artuk Bey, Frank reisini yenip esir
aldı(1074). Bu savaş
tan sonra, çok sayı
da Türkmen, İ
zmit'ten Üsküdar'a kadar olan alana
yayı
ldı
.
Daha sonra serbest bı
rakı
lan Urselius, Bizans'a karş
ımücadeleye giriş
ti ve Türkmen
baş
buğu Tutak'la anlaş
tı
. Ancak, Tutak, Urselius'u tutuklu olarak Bizanslı
lara gönderdi.
Türkler, Anadolu'daki yayı
lmaları
nıkolaylaş
tı
racak her fı
rsattan yararlanı
yorlardı
.
Süleymanş
ah, Antakya bölgesinde karş
ı
laş
tı
ğıİ
zak Komnenos'u yenip esir aldı
.
Gümüş
tegin ise, Bizans kuvvetlerini Nizip, Diyarbakı
r ve Urfa dolayları
nda yenilgiye
uğrattı
.
Bundan sonra Bizanslıkumandanlar, tahta geçmek için Türklerin yardı
mı
nıistemeye
baş
ladı
lar. Süleymanş
ah, İ
znik'i aldı
ğısı
rada, Türkler Toros-lardan ve Çukurova bölgesinden
Üsküdar'a kadar kı
yış
eridi dı
ş
ı
nda kalan bütün topraklara yerleş
mişbulunuyorlardı
.
Süleymanş
ah 1082'de Bizans'la bir anlaş
ma yaptı
. Dragos çayısı
nı
r olarak belirlendi.
Bizans, Türkmenleri rahatsı
z etmeyecek, Normanlara karş
ıda Selçuklulardan destek
görecekti.
Süleymanş
ah'ı
n Antakya seferine çı
karken yerine bı
raktı
ğıEbulkası
m, Bizans'la denizde
de mücadele edebilmek için Gemlik'te bir donanma yaptı
rmaya baş
ladı
. Ancak inş
a hâlindeki
filo bir Bizans baskı
nıile yakı
ldı
. İ
mparator Aleksios, İ
stanbul'a davet ettiği Ebulkası
m'ı
devlet baş
kanıgibi karş
ı
ladıve onu, Melikş
ah'a karş
ıbirlikte mücadeleye giriş
meye razıetti.
Öte taraftan bir ordu göndererek İ
zmit'i ele geçirdi. Aldatı
ldı
ğ
ı
nıgeç anlayan Ebulkası
m'ı
n
bu akı
lsı
zca davranı
ş
larıcezası
z kalmadı
, Melikş
ah'ı
n Anadolu'ya gönderdiği Bozan, onu
ortadan kaldı
rdı(1092).
I. Kı
lı
ç Arslan, Haçlı saldı
rı
ları
yla karş
ı karş
ı
ya bulunduğu için, Bizans'la
iyi geçinme yolunu tuttu.
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II. Kı
lı
ç Arslan, saltanatı
nı
n ilk yı
lları
nda iç karı
ş
ı
klı
klarla uğraş
mak zorunda kaldı
.
BabasıI. Mesut, ölümünden önce, ülkesini üç oğ
lu arası
nda paylaş
tı
rmı
ş
tı
. Bu yüzden, II.
Kı
lı
ç Arslan, bir süre kardeş
leriyle mücadele etmek zorunda kaldı
. Durumu kuvvetlenince,
Anadolu'da siyasî birliği kurmak için çalı
ş
malara baş
ladı
. Bizans, Anadolu'daki Türkleri
birbirine karş
ıkı
ş
kı
rtarak, II. Kı
lı
ç Arslan'ıdüş
man kuvvetler kı
skacı
na sokmak istiyordu.
Bunu baş
armak için, Daniş
mentlilerle ve Halep Atabeyliği ile iş
birliği yapmaya çalı
ş
ı
yordu.
Selçuklu Hükümdarı
, Bizans ordusunu Eskiş
ehir yakı
nları
nda ağı
r bir yenilgiye uğrattı
. Daha
sonra İ
stanbul'a giderek İ
mparator Manuel ile görüş
melerde bulundu. Karş
ı
lı
klıyardı
m
anlaş
masıimzalayarak batısı
nı
rları
nıgüven altı
na aldı
. Böylece büyük bir siyasî baş
arı
kazandı
.
ç. Türkiye Selçuklularıile Suriye SelçuklularıArası
ndaki Münasebetler
Melikş
ah'ı
n kardeş
i TutuşSuriye Selçuklu melikiydi. Süleymanş
ah'ı
n Antakya'yıele
geçirmesi (1085) onu tedirgin etmiş
ti. Bu geliş
me, Halep hâkimi Müslim'i de
kuş
kulandı
rmı
ş
tı
. Antakya'dan eskiden beri aldı
ğıvergiyi bu defa Süleymanş
ah'tan isteyince,
ikisi arası
ndaki savaşkaçı
nı
lmaz oldu. Antakya yakı
nı
ndaki karş
ı
laş
mada Süleymanş
ah,
Müslim'i yenerek ortadan kaldı
rdı
. Arkası
ndan Halep'i kuş
attı
. Şehir muhafı
zı
, bir taraftan
oyalama siyaseti güderken, diğer taraftan Tutuş
'u kı
ş
kı
rttı
. Entrikalara kapı
lan Tutuş
,
yanı
nda, yenilgi yüzü görmemişolan Artuk Beyle birlikte Halep'e doğru yürüdü. İ
ki taraf
arası
ndaki savaş
, Süleymanş
ah'ı
n yenilgisi ve ölümü ile sonuçlandı(1086).
Süleymanş
ah da, Tutuşda Büyük Selçuklu Sultam Melikş
ah'ı
n yüksek hâkimiyetini
tanı
yorlardı
. Ancak, davranı
ş
ları
nda büyük ölçüde serbesttiler. Yine de kardeşkuvvetlerin bu
mücadelesi ve Süleyman ş
ah'ı
n ölümü Melikş
ah'ı
n canı
nısı
ktı
. Baş
kent İ
sfahan'dan Suriye'ye
hareket etti. Yolu üzerindeki bütün kaleleri alarak bölgeye ulaş
tıve ülkenin yönetimini
yeniden düzenledi.
Haçlı
lara karş
ıbaş
arı
lıbir mücadele veren I. Kı
lı
ç Arslan, Anadolu'daki siyasî birliği
yeniden kurmak istiyordu. Malatya'dan sonra Harran'ıve Meya-farikîn'ıele geçirdi.
Diyarbakı
r bölgesindeki emirleri kendine bağladı
. Musul ve dolayları
na da hâkim oldu.
Bu geliş
meler, Suriye Meliki Rı
dvan'ıtedbir almaya yöneltti. Musul'dan Halep'e
çekilen Türkmen Beyi Çavlıve Artuklu İ
lgazi ile birleş
erek Kı
lı
ç Arslan'ı
n üzerine yürüdü.
Kı
lı
ç Arslan, onlarla çarpı
ş
mak zorunda kaldı
. Ancak yenildi ve Habur suyunda boğularak
öldü (1107).
I. Kı
lı
ç Arslan'ı
n oğulları
ndan Melikş
ah, Irak Sultanı
nı
n yanı
ndaydı
. Babasıölünce
serbest bı
rakı
ldı
. Malatya'ya gelerek sultan oldu. Ancak, küçük kardeş
i Mesut'la uzun süren
bir saltanat mücadelesine giriş
mek zorunda kaldı
. Daniş
mentli Beyliğ
i'nin desteğini alan
Mesut, bu mücadeleyi kazanarak Konya'da tahta çı
ktı(1116).
I. Kı
lı
ç Arslan'ı
n Kiş
iliği
I. Kı
lı
ç Arslan, Yakı
n Doğu Türk tarihinin en bunalı
mlıdöneminde işbaş
ı
na geçmiş
ti.
Kahramanlı
ğı
, cesareti ve uzak görüş
lülüğü ile, Türklerin Anadolu'da tutunmaları
nı
sağlamı
ş
tı
. Yüz binlerce kiş
ilik Haçlıorduları
na karş
ıilk hedef olmuş
, fakat onları
n
karş
ı
sı
nda ezilmeyerek bu ordulara büyük darbeler indirmiş
ti. Çok zor ş
artlar altı
nda
mücadele etmiş
; genç yaş
ta ölmesine rağmen, Anadolu, onun bu mücadeleleri sayesinde elde
tutulabilmi ş
tir.
d. HaçlıSeferleri'nin Sebepleri
I. Kı
lı
ç Arslan, babası
nı
n zamanı
ndaki birliği yeniden kurmaya giriş
tiği sı
rada batı
dan
gelen yüz binlerce Haçlı
, Anadolu toprakları
na girdi. HaçlıSeferleri baş
lamı
ş
tı
.
HaçlıSeferleri'nin baş
lı
ca sebepleri ş
unlardı
r:
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Dinî sebepler: Kutsal ş
ehir Kudüs'ün kurtarı
lmasıbaş
ta geliyordu. Roma Kilisesi, Doğu
Kilisesini hâkimiyeti altı
na almak istiyordu. Bu da, ancak askerî bir harekâtla olabilecek gibi
görünüyordu. Bu bakı
mdan, HaçlıSeferleri'ne katı
lacak olanlara, bütün günahları
nı
n
bağı
ş
lanacağıvadediliyordu.
Ekonomik sebepler: Müslümanları
n yönetimindeki doğu limanlarıile ticaret iliş
kileri
içinde bulunan Avrupalıtacirler ve gemiciler, buralarda gördükleri zenginliği, kendi
ülkelerinde anlata anlata bitiremiyorlardı
.Gerçekten, İ
slâm dünyasıo çağda büyük bir refah
içindeydi.Bu zenginlik, doğuya göre çok yoksul sayı
lacak ölçüde, ekonomik bakı
mdan geri
kalmı
şAvrupa'nı
n iş
tahı
nıkabartı
yordu. Doğuda ellerine geçirecekleri büyük toprakları
n
sahibi ve efendisi olma hayali genç soylulara çok çekici geliyordu.
Siyasî sebepler: Alp Arslan komutası
ndaki Türk ordusu, Malazgirt'te Bizans'ıağı
r bir
yenilgiye uğratmı
ş
tı
. Bunun arkası
ndan, Süleymanş
ah, Anadolu toprakları
nıbir baş
tan öte
baş
a fethetmiş
ti. Hristiyan Avrupa'nı
n çok yakı
nı
nda Türkiye Selçuklu Devleti güçlü bir
ş
ekilde ortaya çı
kı
yordu.Bizans, çı
karabileceği en büyük ordusunun yenilgiye uğraması
üzerine, artı
k İ
stanbul'a kadar yaklaş
mı
şbulunan Türkleri durduracak askerî güce sahip
değildi. Bunun için "kâfir" saydı
ğıMüslüman Türklere karş
ıHristiyan dünyası
ndan acele
yardı
m istiyordu.
Ayrı
ca, ş
övalyelik ruhunun ve macera heveslerinin de etkisi oluyordu. Şan ve ş
eref
kazanmak isteyen silâhş
örler, Kudüs gibi kutsal bir ş
ehrin ele geçirilmesinin kendilerine ün
sağlayacağı
na inanı
yorlardı.
Bütün bu sebeplerin içinde, en ağı
r basanı
, artı
kİ
slâm'ıtemsil eden Türklerin Avrupa'ya
geçmelerini önlemek, hatta onlarıAnadolu'dan söküp atmaktı
.
e. Türkiye Selçuklularıile Haçlı
ları
n Mücadeleleri
Anadolu toprakları
na geçen Haçlı
lar, İ
znik'i kuş
attı
lar. Malatya'da bulunan I. Kı
lı
ç
Arslan, süratle yetiş
erek Haçlı
larla ş
iddetli bir savaş
a giriş
ti. Fakat, Haçlı
ları
n sayı
sıçok
fazlaydı
. Bir Türk askerine on Haçlıdüş
üyordu. Durumu gören I. Kı
lı
ç Arslan, Anadolu'ya
çekilerek yı
pratma savaş
ıvermeyi kararlaş
tı
rdı
.
Suriye yönünde ilerleyen Haçlıordusu, I. Kı
lı
ç Arslan'ı
n ş
iddetli darbelerine uğradı
.
Selçuklu Hükümdar ıyollarıbozuyor, yiyecek imkânları
nıyok ediyor, köyleri ve kasabaları
boş
altı
yordu. Bir taraftan da, Haçlıorduları
na baskı
nlar yaparak onları
n savaşgücünü
kı
rı
yordu. Eskiş
ehir, Ereğli ve Amasya dolayları
nda yaptı
ğıbaskı
nlar, Haçlıkayı
pları
nı
büyük oranda artı
rmı
ş
tı
. Haçlı
ları
n Anadolu'dan uzaklaş
ana kadar uğradı
klarıkayı
plar,
onları
nİ
slâm dünyasıiçin daha büyük bir tehlike hâlini almaları
nıönlemiş
tir.
Haçlı
lar, önce Antakya'yısonra Kudüs'ü ele geçirdiler. Kudüs'te Lâtin-Katolik Krallı
ğı
ile Trablus'ta baş
ka bir kontluk kurdular. Bir süre sonra, Antakya'nı
n baş
ı
ndaki Bohemond,
Daniş
mentliler tarafı
ndan tutsak alı
ndı
. 1101'de yeni Haçlıorduları
, onu kurtarmak için
Anadolu'ya geldiler. Kı
lı
ç Arslan, Haçlı
lara karş
ıDaniş
mentliler, Mengücekliler ve
Saltuklularla işbirliği halindeydi. Türk ordusu, ilk gelen Haçlıgrubunu Merzifon'da, ikincisini ve üçüncüsünü Ereğli dolayları
nda bozguna uğrattı
. Bu çarpı
ş
malar, I. HaçlıSeferi'nin
devamıniteliğindeydi.
II.HaçlıSeferi: Musul ve Halep Atabeyi İ
madeddin Zengi ile oğlu Nureddin Mahmud,
1114'te, Urfa'da kurulmuşolan HaçlıKontluğu'nu ortadan kaldı
rdı
lar. Çarpı
ş
malar sı
rası
nda
Haçlı
lar ağı
r kayı
plara uğradı
lar. Bu durum, Avrupa'da heyecan uyandı
rdıve yeni bir Haçlı
seferinin baş
latı
lmasısonucunu verdi (1147-1149).
Fransa KralıVII. Louis (Lui) ve Alman KralıIII. Konrad, yeni seferin baş
ı
na geçtiler.
Bizans'ta imparator olarak Manuel, Selçuklu Devleti'nde de Sultan Mesut bulunuyordu.
İ
stanbul'a ulaş
an Alman Kralı
, Manuel tarafı
ndan Anadolu'ya geçirildi. Haçlı
larla Türkler,
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Eskiş
ehir dolayları
nda karş
ıkarş
ı
ya geldiler. Haçlı
lar büyük bir yenilgiye uğradı
lar. Konrad,
birliklerinin büyük kı
smı
nıkaybetti. Gece karanlı
ğ
ı
ndan yararlanarak İ
zı
ı
ik'e zorlukla kaçabildi.
Bu yenilgiyi takip eden günlerde, Fransa KralıVII. Lui İ
znik'e vardı
.İ
ki kral, Anadolu
toprakları
ndan geçmenin imkânsı
zlı
ğıüzerinde birleş
tiler. Batıkı
yı
larıboyunca güneye inen
ve Bizans topraklarıiçinde kalan yoldan gitmeye karar verdiler. Alman Kralı
, hastalı
ğı
sebebiyle İ
stanbul'a gitti ve oradan gemiye binerek Filistin'e çı
ktı
. Fransı
z Kralıise,
Denizli'den Antalya'ya giderken Türk birliklerinin hücumları
yla ağı
r kayı
plara uğradı
.
Sonunda, Bizans'ı
n elindeki Antalya'ya ulaş
abildi. Buradan gemiye binerek Suriye'ye çı
ktı
(1148).
Bu sefere katı
lan orduları
n büyük bölümü Anadolu toprakları
nda yok edilmiş
ti.
Kalanları
n Suriye ve Filistin'e ulaş
malarıbile, oradaki Haçlı
larısevindirdi. II. HaçlıSeferi,
hiçbir sonuç alamadan bitti.
III. HaçlıSeferi: Eyyubî HükümdarıSelâhaddin, Mı
sı
r'daki Fatı
mî Devleti'ni ortadan
kaldı
rdı
ktan sonra, Hı
ttı
yn'de Haçlı
larıbozguna uğratmı
ş
tı(1187). Güçlerini kaybeden
Haçlı
ları
n Kudüs'ü savunacak dermanlarıkalmamı
ş
tı
. Selâhaddin Eyyubî, Kudüs'e girdi.
Böylece, Haçlı
lar büyük kayı
plar pahası
na ele geçirdikleri bu kutsal ş
ehri kaybetmiş
oluyorlardı
.
Kudüs'ün kaybı
, yeni bir Haçlıordusunun toplanması
na sebep oldu. Bu defa, Avrupa'nı
n
üç büyük hükümdarıordunun baş
ı
nda bulunacaklardı
. Almanya İ
mparatoru Friedrich
Barbarossa (Frederik Barbarosa), İ
ngiltere KralıArslan Yürekli Richard (Riş
ar) ve Fransa
KralıPhilippe Auguste (Filip Ogüst), seferi birlikte yöneteceklerdi. Türkiye Selçuklu
Devleti'nin baş
ı
nda II. Kı
lı
ç Arslan, Eyyubî Devleti'nin baş
ı
nda da Selâhaddin Eyyubî
bulunuyordu. III. HaçlıSeferi'nin özelliği, bir krallar savaş
ıolması
dı
r.
Bavyera'dan yola çı
kan Alman Kralı(1189), Edirne'de kendisine gönderilen Türk
elçilerinin, Anadolu toprakları
na ayak basmamasış
eklindeki uyarı
ları
nıdikkate almadı
.
Ordusu çok kalabalı
ktı
. Kendisi zafer kazanacağı
na inanmı
ş
tı
. Bizans İ
mparatoru, bu defa
Haçlı
ları
n Çanakkale üzerinden Anadolu'ya geçmelerini sağladı
. Barbarossa ile ordusu,
Bizans toprakları
nda ilerleyerek güneye indikten sonra bugünkü İ
sparta dolayları
nda Türk
sı
nı
rı
nıaş
tı
lar. Bundan sonra, Türk birliklerinin baskı
nlarıbaş
ladı
. II. Kı
lı
ç Arslan, büyük
babasıI. Kı
lı
ç Arslan-gibi, çok kalabalı
k Haçlıordusunu sürekli ş
ekilde vuruyor, ağı
rlı
kları
nı
yağmalatı
yor ve kayı
plar verdiriyordu. Kı
lı
ç Arslan'ı
n büyük oğlu Melikş
ah, Haçlı
ları
Akş
ehir civarı
nda karş
ı
ladı
. Ancak, kı
yaslanamayacak sayı üstünlüğü karş
ı
sı
nda,
yı
pranmamak için baş
kent Konya'ya çekildi. Haçlı
lar Konya'yızapt ettiler ve halkıkı
lı
çtan
geçirdiler. Ancak kaleyi düş
üremeyeceklerini anladı
lar.
Çok yı
pranmı
ş olan Haçlıordusunun baş
ı
ndaki Barbarossa, Akdeniz kı
yı
sı
na
eriş
emeden bir nehirde kaza ile boğularak öldü. Baş
sı
z kalan birlikleri, Akdeniz kı
yı
ları
ndan
Suriye ve Filistin'e gittiler.
Arslan Yürekli Riş
ar ile Filip Ogüst ise, deniz yolu ile harekete geçmiş
lerdi. Yolları
üzerindeki Kı
brı
s'ızapt ettiler. Burası
, Bizans'ı
n yönetimindeydi. Adada bir Lâtin Krallı
ğı
kuruldu.
IV. HaçlıSeferi: Bu sefer, İ
stanbul'un Haçlı
lar tarafı
ndan zaptıve burada bir Lâtin
Krallı
ğıkurulmasıile sonuçlandı(1204). Bizans'tan kaçan hanedan mensuplarıİ
znik'te ve
Trabzon'da iki ayrıRum Krallı
ğ
ıkurdular. IV. HaçlıSeferi'nde Selçuklularla doğrudan bir
çatı
ş
ma olmadı
.
f. HaçlıSeferleri'nin İ
slâm Dünyasıve Avrupa Açı
sı
ndan Sonuçları
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HaçlıSeferleri doğuda da, batı
da da önemli etkiler meydana getirdi. Bunları
n baş
lı
caları
ş
öyle özetlenebilir:
• Siyasî Sonuçlar
HaçlıSeferleri'nin baş
ladı
ğısı
rada, Türklerin ileri yürüyüş
ü Marmara kı
yı
ları
na
ulaş
mı
ş
tı
. HaçlıSeferleri bunu durdurdu. Türkler, Orta Anadolu'ya çekilmek zorunda
kaldı
lar. Tekrar ilerleyebilmeleri için uzun süre uğraş
malarıgerekti. İ
stanbul'un çok
yakı
nlaş
an fethi de üç yüzyı
l geriye kaldı
. Bizans, daha uzun zaman yaş
ama imkânıbuldu.
Yeni yerleş
meye ve Türkleş
tirmeye baş
ladı
klarıtopraklarda, Haçlıorduları
na karş
ıverdikleri
ş
iddetli mücadele, Türk nüfusun kı
rı
lması
na ve sayı
sı
z mal kaybı
na sebep oldu.
Haçlıorduları
nı
n Anadolu'nun bağrı
nda büyük ölçüde yok edilmeleri, bunları
n Suriye
ve Filistin'e indiklerinde sayı
ca azalmaları
na yol açtı
ğıiçin, buralarıbekleyen felâketler
önemli ölçüde önlenmişoldu. Türklerin, İ
slâm dünyası
nı
n savunması
nıüzerlerine aldı
kları
ve bunu baş
arı
yla yaptı
klarıortaya çı
ktı
.
HaçlıSeferleri, Avrupa'da büyük siyasî sonuçlar verdi. Seferlere katı
lan senyörlerin
çoğu öldü veya ülkesine döndüğü zaman çok fakirleş
mişoldu. Güçleri kı
rı
ldı
ğıiçin, krallar
bunlarıortadan kaldı
rmakta fazla zorluk çekmediler. Ayrı
ca, seferler sonunda, İ
slâm
dünyası
ndan barutun kullanı
lmasıda öğrenilmiş
ti. Ateş
li silâhları
n ve topları
n yapı
larak
bunları
n derebeyler karş
ı
sı
nda kullanı
lmasıfeodaliteyi zayı
flattı
. Kralları
n etkisi güçlenince
merkezî yönetimler de kuvvetlendi. Bunları
n araları
ndaki rekabet ise, yeni deniz yolları
nı
n
bulunması
, coğrafî keş
iflerin yapı
lmasıgibi sonuçlar üzerinde etkili oldu.
Feodalitenin zayı
flamasıile köylüler serbestleş
tiler. Çiftçilerin sosyal tabaka olarak
etkisi çoğaldı
. Ayrı
ca, ticaret yoluyla zenginleş
en ş
ehir halkı
, burjuvalar olarak sosyal ve
siyasî alanlarda önemlerini artı
rdı
lar.
• Ekonomik Sonuçlar
HaçlıSeferleri'nin sebeplerinden biri, doğunun eriş
tiği büyük zenginlikten pay almaktı
.
Haçlı
lar bu amaca, doğrudan doğruya ulaş
amadı
lar. Ancak, kâğı
t, cam, demir iş
leme, deri
sanayilerini tanı
dı
lar ve bunlarıülkelerine götürdüler. Ayrı
ca, doğudaki yüksek hayat
seviyesi, Haçlı
ları
n dönüş
lerinde Avrupa'da da uygulanmaya baş
landı
. Bunun sağlanması
için giriş
ilen gayretler, ekonomiye genel bir canlı
lı
k getirdi.
Seferler sonunda doğu ile batıarası
ndaki ticarî iliş
kiler arttı
. Haçlıorduları
nıdoğuya
taş
ı
yan Venedik, Cenova, Napoli gibi ş
ehirler, bu iş
ten büyük servet edindiler. Böylece
siyasî etkileri arttıve zengin devletler hâline geldiler.
• Dinî Sonuçlar
Papalı
k, Haçlı Seferleri'ni körüklerken, doğudaki zaferlerin gücünü büsbütün
artı
racağı
nıumuyordu. Baş
langı
çta bu yönde bir geliş
me görüldü. Ancak, sonraki seferlerin
baş
arı
sı
z olmasıkilisenin etkisini azalttı
. Derebeylerini büyük ölçüde ortadan kaldı
ran
kralları
n gücü artarken, kiliseninki geriledi. Böylece taassup biraz azaldıve edebiyat baş
ta
olmak üzere, sanat alanı
nda serbestlik görüldü. Bu da, Avrupa'da yeni akı
mlarıortaya
çı
kardı
.
• Bilim ve Teknik Açı
sı
ndan
İ
slâm dünyası
ndaki bilgi birikimi, Sicilya ve İ
spanya üzerinden Avrupa'ya akarken,
HaçlıSeferleri yoluyla da tanı
nı
p öğrenildi. Barut, pusula, kâğı
t, dokuma sanayii ve bası
m
araçlarıAvrupa'ya geçti. Bunları
n her biri, ayrıayrıalanlarda bilim ve teknik geliş
melerine
yol açtı
. Kültür hayatıcanlandı
.
HaçlıSeferleri'nin izleri yüzlerce yı
l boyunca devam etti. VIII. HaçlıSeferi'nden sonra
da, özellikle Osmanlı
lar döneminde, Türklere karş
ıyeni Haçlıseferleri düzenlendi. Birleş
ik
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Avrupa orduları
, Türk ilerleyiş
ini durdurmak için doğu yönünde harekete geçti. Son olarak,
I. Dünya Savaş
ı
'ndaki yenilgiyi takip eden yı
llarda, Avrupa, Türkleri Anadolu'dan çı
karmak,
burada Rum ve Ermeni devletçikleri kurmak hevesine kapı
ldı
. Bu anlayı
ş
ı
n belirtisi olarak,
Anadolumuzun bağrı
na kadar ordular gönderdi. Büyük bir kumandan ve ileri görüş
lü bir
devlet adamıolan Atatürk'ün önderliğinde, Türk milleti, bu yeni saldı
rı
yıpüskürttü ve
sonsuza kadar yaş
ayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Atatürk'ü millî kahraman
payesine yükselten bu savaş
, tı
pkıTürkiye Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi, bir ölüm kalı
m
mücadelesi hâlinde cereyan etmiş
tir.
Haçlı
lı
k anlayı
ş
ı
, günümüze kadar etkisini korudu. Eski çağlardan daha farklıbir
görünüme bürünerek kültür ve ekonomi alanları
nda yoğunlaş
tı
. Günümüzde Türkiye'nin
karş
ı
sı
na çı
karı
lan meselelerden çoğunun arkası
nda bu eski anlayı
ş
ı
n bulunduğu
sezilmektedir.
g. Türkiye Selçukluları
nı
n Geniş
leme Politikası
Süleymanş
ah, Anadolu'daki siyasî birliği büyük ölçüde gerçekleş
tirmiş
ti. Ancak, onun
ölümünden sonra bu birlik dağı
ldı
. Anadolu'nun çeş
itli bölgelerindeki beyler, Büyük
Selçuklu Devleti'nin hâkimiyetini tanı
makla beraber, kendi baş
ları
na buyruk olma yoluna
girdiler. Bizans, İ
znik'e karş
ıharekete geçerken, batıkı
yı
ları
ndaki Çaka Bey de gücünü
gittikçe artı
rı
yordu.
I. Kı
lı
ç Arslan hükümdar olunca, birliği sağlamak için teş
ebbüslere giriş
ti. Önce Çaka
Beyi bertaraf etti, sonra Malatya'yıkuş
attı
. Bu sı
rada HaçlıSeferleri baş
ladı
. Kı
lı
ç Arslan bir
süre bu yeni tehlike ile uğraş
mak zorunda kaldı
. Sonra, Daniş
mentlilerin eline geçmişolan
Malatya'yı zaptetti (1102). Harran' ve Meyafarikîn'i toprakları
na kattı
. Diyarbakı
r
bölgesindeki emirleri hâkimiyeti altı
na aldı
.
Sultan I. Mesud döneminde Daniş
mentliler, ülkelerini Anadolu'nun en güçlü hükümeti
hâline getirmiş
lerdi. I. Mesud, Daniş
mentli Ahmet Gazi ve onun oğlu Mehmet Beyle iyi
geçindi. Mehmet Beyin ölümünden sonra (1142) Ankara, Çankı
rı
, Kastamonu dolayları
nı
yönetimine aldı
. Elbistan'ızapt ederek, oğlu Kı
lı
ç Arslan'ıoraya tayin etti. Göksun ve Maraş
bölgeleri Haçlıiş
galindeydi. Oralara da akı
nlar yaptı
rdı
. Konya'ya kanlıbir hücum yapan
Bizanslı
larıpüskürttü.
II. HaçlıSeferi, Sultan Mesut'u bir süre uğraş
tı
rdı
. Haçlı
ları
n uzaklaş
masıüzerine
Maraş
'ıve çevresini yönetimine aldı
. Daniş
mentli beyi Yağı
basan'ıda kendine bağladı
.
I. Keyhüsrev (1192-1211) ve I. Keykâvus (1211-1220) zamanları
nda da siyasî birlik
yönündeki çalı
ş
malara devam edildi. Keyhüsrev, Antalya'yıve Çukurova'nı
n bir kı
smı
nı
Selçuklu toprakları
na kattı
. Keykâvus ise, Sinop'u zapt ettikten sonra, Artuklu ve Erbil
beylerini kendine bağladı
.
Anadolu'da birlik kurma gayretleri I. Alâeddin Keykûbad döneminde (1220-1237) daha
da hı
z kazandı
. Keykûbad, ticarî ve askerî önem taş
ı
yan Kolonoros kalesini ele geçirdi.
Buraya Alâiye (bugünkü Alanya) adıverildi.
I. Alâeddin Keykûbad, Sinop'taki tersanede yaptı
rdı
ğıgemilerle Kı
rı
m'ı
n Suğdak
limanı
nızapt ettirdikten sonra Anamur ve Silifke'ye kadar olan bütün kaleleri ele geçirdi.
Kâhta, Adı
yaman, Çemiş
kezek gibi önemli kaleler de Selçuklu hâkimiyetine girdi.
Keykûbad, Erzincan, Şebinkarahisar ve Kemah'ıda Mengüceklilerden aldı
. Yassı
çimen
Savaş
ı
'ndan sonra (1230) Erzurum da Selçuklu toprakları
na katı
ldı
.
Moğol tehlikesi belirince Keykûbad, doğudaki merkezlerin fethine öncelik verdi. Ahlat,
Urfa, Harran taraflarıda birliğe katı
ldı
.
I. Alâeddin Keykûbad'ı
n kiş
iliği
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I. Alâeddin Keykûbad Orta, Güney ve Doğu Anadolu'da siyasî bütünlüğü genişölçüde
sağladı
. Nüfus çoğunluğunu Türklerin meydana getirdiği Suriye'yi toprakları
na kattı
. Komş
u
atabeyleri ve Eyyubîleri hakimiyeti altı
na aldı
. Bilim ve fikir adamları
nı
n koruyucusu,
adaletli bir hükümdar olan Keykûbad, zamanı
nı
n en seçkin ş
ahsiyetlerinden biriydi.
Tersaneler kurmuş
, altı
npara bastı
rmı
şve büyük bir askerî güce sahip olmuş
tu. Genç yaş
ta
ölümü Selçuklular için büyük bir kayı
p oldu.
g. Miryokefalon Savaş
ı
'nı
n Sebepleri
Bizans İ
mparatoru Manuel'in 100 bin kiş
ilik büyük bir ordusu vardı
. Yabancı
lardan
kurulu yardı
mcıbirlikleri de kalabalı
ktı
. Bunlara güvenerek, II. Kı
lı
ç Arslan'a kafa tutuyor,
Türkiye Selçuklu Devleti'ni yı
kmayıtasarlı
yordu.
II. Kı
lı
ç Arslan, Bizanslı
larıüzerine çekmeyi baş
ardı
. Türk akı
ncı
ları
, Bizans ordusunun
yürüyüş yolu üzerindeki kasaba ve köyleri yı
karak, yollarıbozarak ileri harekâtı
güçleş
tirdiler. Bizans ağı
rlı
k kı
taları
nıyağma ettiler.Selçuklu ordusu, savaş
ıbugünkü
Sandı
klıdolayları
nda bulunan Miryokefalon'da kabul etti. Türk savaştaktiğini uygulayan
Selçuklu Hükümdarı
, Bizans ordusunu bozguna uğrattı
. Bizans İ
mparatoru, ağı
r barı
ş
ş
artları
nıkabul etmek zorunda kaldı(1176).
h. Miryokefalon Savaş
ı
'nı
n Türkiye Tarihindeki Yeri ve Önemi
Bizans, o çağda, Avrupa'nı
n en büyük ve en ileri devletiydi. Miryokefalon'a,
çı
karabileceği en büyük orduyla gelmiş
ti. Bütün bunlara karş
ıTürklerin kesin bir zafer
kazanmaları
, Avrupa'da derin yankı
lar uyandı
rdı
.
Bizans, o tarihe kadar Anadolu'yu geri alabileceğini umuyordu. Miryokefalon'dan sonra
bu hayali tamamen terk etti. Burasıartı
k sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacaktı
.Bizans'ı
n
bundan sonra Türklere saldı
rmasısöz konusu değildi.
Hristiyan dünyası
, Malazgirt'ten Miryokefalon'a kadar geçen süre için de Anadolu'yu
iş
gal altı
ndaki memleket olarak kabul ediyordu. Bu zaferden sonra, Anadolu'nun gerçek
ebedî Türk yurdu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı
. Batı
da Anadolu'ya Türkiye
denilmeye baş
landı
.
Miryokefalon'dan sonra Türklerin önündeki duvar yı
kı
lmı
ş oluyordu. Gittikçe
kalabalı
klaş
mı
ş Türkmen kuvvetlerinin batı
ya yürümelerini engelleyecek hiçbir güç
kalmamı
ş
tı
. Bu sebeple, kı
sa bir zaman sonra Türkler Ege Denizi'ne ulaş
tı
lar. Bizans
İ
mparatorlu ğu yı
llı
k vergiye bağlandı
.
i. Türkiye Selçukluları
nı
n Moğollara Karş
ıAldı
ğıTedbirler
Celâleddin Harzemş
ah 1231'de ölünce, Türkiye Selçuklularıile Moğollar sı
nı
r komş
usu
oldular. Alâeddin, onlarla iyi iliş
kiler kurmayıistiyordu. Bunun için, Karakurum'daki Moğol
kağanıÖgedey'e elçi gönderdi. Moğollar, anlaş
mak için, kendi hâkimiyetlerini kabul etmesi,
her yı
l elçi ve armağanlar göndermesi ş
artları
nıileri sürdüler. Buna rağmen, Alâeddin
soğukkanlıdavrandı
. Bir taraftan anlaş
ma yolları
nıaramaya devam etti, diğer taraftan tedbirlerini almaya baş
ladı
.
Sı
nı
rlarıgüvenlik altı
na almak için Van çevresi ile Tiflis'e kadar olan bütün kalelerin ele
geçirilmesi ve buralara Türklerin yerleş
tirilmesi plânlandı
.
j. Türkiye Selçukluları
nı
n Moğollara Karş
ıEyyubîlerle İ
şbirliği Yapma İ
steği
Harzemş
ah Devleti, ş
iddetli Moğol saldı
rı
ları
na dayanamayı
p yı
kı
lmı
ş
tı
. Son sultanı
n
oğ
lu Celâleddin Harzemş
ah, devleti canlandı
rmak için büyük gayretler içindeydi. Nihayet
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Doğu Anadolu'ya gelerek oralarda faaliyet göstermeye baş
lamı
ş
tı
. Diyarbakı
r Artuklu Beyi
de onunla birleş
mişve Eyyubî Hükümdarı
na bağlanmı
ş
tı
.
Bu geliş
meler üzerine Keykûbad, doğu seferine çı
kmak zorunda kaldı
. Önemli kaleleri
ele geçirdi ve Artuklu-Eyyubî birleş
ik ordusunu yendi. Fakat, onlarla anlaş
manı
n daha
yararlıolacağı
nıgörüyordu. Çünkü, Moğol tehlikesi gittikçe yaklaş
maktaydı
. Bunun üzerine
Artuklu Beyinin boyun eğiş
ini kabul etti. Eyyubîlerle de uzlaş
tı
.
Alâeddin Keykûbad Moğol tehlikesine karş
ıdoğuda tedbirler alı
rken, Ahlat'ı
n, Selçuklu
kuvvetleri tarafı
ndan zaptıüzerine Mı
sı
r Eyyubîleri Anadolu'ya ordu gönderdiler. Bu ordu,
Selçuklu kuvvetleri tarafı
ndan dağı
tı
ldı
.
Bu durum üzerine, Mı
sı
r Eyyubîleri, Mardin'e kadar ilerleyerek büyük can kaybı
na ve
yı
kı
mlara sebep oldular. Alâeddin, Eyyubîlerle savaş
maktan baş
ka yol kalmadı
ğı
na karar
verdi. Bunun için, ordusunu Kayseri yakı
nları
ndaki Meş
hed ovası
nda topladı
.
Burada yapı
lan savaşmeclisinde önemli kararlar alı
ndı
. Rükneddin Kı
lı
ç Arslan veliaht
ilân edildi. Tam bu sı
rada halifeden, Eyyubîlerden ve Hristiyan hükümdarlardan elçiler geldi.
Hepsi de, anlaş
mazlı
kları
n bir yana bı
rakı
lması
nıistiyorlardı
. Çünkü, doğudan gelen Moğol
tehlikesi her ş
eyden önemliydi. Öncüler Musul yakı
nları
na kadar sokulmuş
lardı
. Onlara karş
ı
işbirliği yapı
lmasıkaçı
nı
lmaz hâle gelmiş
ti.
Alâeddin Keykûbad da aynış
ekilde düş
ünüyordu. Fakat, elçilere verdiği ziyafet
sı
rası
nda zehirlenerek öldü (1237).
k. Türkiye Selçuklularıile Harzemş
ahlar Arası
ndaki Münasebetler
Alâeddin Keykûbad ile Celâleddin Harzemş
ah arası
nda, baş
langı
çta iyi iliş
kiler vardı
.
Fakat, Erzurum Melikinin kı
ş
kı
rtmalarıbu iliş
kilerin bozulmasısonucunu verdi. Harzemş
ah,
Ahlat'ıele geçirerek yı
ktı
. Bunun üzerine Celâleddin ve Selçuklu kuvvetleri Yassı
çimen'de
karş
ıkarş
ı
ya geldiler. Erzincan yakı
nları
ndaki savaş
ta Celâleddin'in ordusu bozguna uğratı
ldı
(1230). Harzemş
ahları
n son temsilcisi yalnı
z kaldı
. Dağlarda, o bölgenin yerli halkı
tarafı
ndan öldürüldü.
Celâleddin'in ölümü üzerine oldukça kalabalı
k Harzem askerleri baş
sı
z kalmı
ş
lardı
.
Bunlar için tek çı
kar yol, Türkiye Selçukluları
nı
n hizmetine girmekti.
Alâeddin Keykûbad, Ahlat'ıele geçirdikten sonra Harzemlileri kendi hizmetine aldı
.
Onlara Erzincan, Larende, Amasya ve Niğde illerini ikta olarak verdi. Ancak, Keykûbad' ı
n
ölümünden sonra, Harzemlilerin baş
ı
ndaki Kayı
r Han, vezir Sadeddin Köpek'in
kı
ş
kı
rtmaları
yla öldürüldü. Bunun üzerine Harzem birlikleri ayaklandı
. Harzemli emirler,
buyrukları
ndaki kabilelerle birlikte Anadolu'yu hı
zla terk ettiler. Önlerine çı
kan Selçuklu
kuvvetlerini yenerek Mardin Artuklu Beyliği'ne sı
ğı
ndı
lar.
II. Keyhüsrev, Moğol saldı
rı
sıkarş
ı
sı
nda Harzemlilerle yeniden anlaş
tı
. Harput'u onlara
verdi. Kösedağbozgunundan sonra, Harzemliler Halep'i ele geçirmeye kalkı
ş
tı
lar. Fakat ağı
r
bir yenilgiye uğradı
lar. Bunun üzerine Suriye'ye geçtiler ve bir daha Anadolu'ya dönmediler.
1. KösedağSavaş
ı
'nı
n Sebep ve Sonuçları
Keykûbad'ı
n yerine geçen II. Keyhüsrev zamanı
nda yönetim Sadeddin Köpek'in elinde
bulunuyordu. Onun çeş
itli entrikalarla, dönemin büyük ş
ahsiyetlerini teker teker ortadan
kaldı
rmasıhoş
nutsuzluklara yol açtı
. Yaptı
klarımeydana çı
kı
nca Sadeddin Köpek idam
edildi.
Bu sı
rada, Anadolu'daki Harzemlilerin ayaklanmasıve Baba İ
shak isyanı
, karı
ş
ı
klı
kları
büsbütün artı
rdı
. Moğol saldı
rı
sı
, Türkiye Selçuklu Devleti'ni bu zor ş
artlar altı
nda yakaladı
.
İ
ran'daki Moğol kumandanıBaycu Noyan, Selçukluları
n askerî gücünü denemek üzere
Erzurum kalesini kuş
atmı
ş
tı
. Bu ş
ehrin Moğollar tarafı
ndan alı
nmasıve yağmalanması
,
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tehlikenin ne kadar yakı
na geldiğini göstermeye yetti. II. Keyhüsrev, Moğollar üzerine sefere
çı
kmaya karar verdi. Henüz 19 yaş
ı
nda bulunuyordu.
Selçuklu ve Moğol ordularıSivas'ı
n doğusunda, Kösedağdenilen yerde karş
ıkarş
ı
ya
geldiler. Selçuklu ordusu, Moğolları
n iki katıkadardı
. O sı
rada dünyanı
n en güçlü ordusu
sayı
lı
yordu. Fakat, II. Keyhüsrev, genç ve tecrübesizdi. Üstelik, çeş
itli savaş
lara girip çı
kmı
ş
komutanlar ı
nı
n sözlerine de kulak asmı
yordu. Ataları
nı
n savaştaktiğini uygulayacak yerde,
düş
man üzerine doğrudan doğruya hücum etti. Öncü birlikleri bozulunca da savaş
ı
n kaybedildiğini sanı
p ordugâhıterk etti, düş
man eline geçmemek için Konya'ya kaçtı
. Selçuklu
ordusu, bunun üzerine, daha savaşbaş
lamadan, çadı
rları
nıve cephanelerini bı
rakı
p
dağı
lmaya baş
ladı
. Moğollar dahi, karş
ı
ları
ndaki ordunun dağı
ldı
ğı
na bir süre inanamadı
lar
(1243).
KösedağSavaş
ı
'ndan sonra, Baycu Noyan'ı
n buyruğu ile, Moğollar Sivas'ıkuş
attı
lar.
Şehir halkıaman dileyip teslim oldu. Fakat, Moğollar, Sivas'ıkorkunç ş
ekilde yağmaladı
lar.
Bunu gören Kayseri ve Erzincan halkı
, teslim olmayıkabul etmedi. Ama ş
ehirleri alı
nı
nca,
hem yağmaya, hem kı
rı
ma uğratı
ldı
lar.
KösedağSavaş
ı
, Türkiye tarihi bakı
mı
ndan önemli sonuçlar verdi:
Anadolu, ş
iddetli bir Moğol baskı
sıaltı
na girdi. Moğollar, kendi istediklerini
Selçuklu tahtı
na çı
kardı
lar. Hatta, bazen üç Selçuklu ş
ehzadesini birden hükümdar yaptı
lar.
Böylelikle, devlet otoritesini sarsmak ve karı
ş
ı
klı
kları
n devam etmesini sağlamak
istiyorlardı
. Bunda baş
arı
lıoldular. KösedağSavaş
ı
'ndan sonra Selçuklu tahtı
na çı
kanlar,
artı
k Moğ
olları
n bir memuru gibi hareket etmek zorunda kaldı
lar.
Bu durum, Selçukluları
n son derece büyük olan itibarı
m sarstı
. Bağlıdevletler ve
beylikler, Selçuklu hâkimiyetini tanı
maz oldular.
Anadolu'daki direnişruhu sarsı
ldıve ülke, o zamana kadar girdikleri bütün savaş
ları
kazanmı
şolan Moğollar karş
ı
sı
nda çaresiz duruma düş
tü. KösedağSavaş
ı
'ndan 13 sene
sonra, Baycu Noyan, Anadolu'ya tekrar girdi ve Selçuklu baş
kenti Konya'yıkuş
atarak teslim
aldı
. Ama, bu defa ş
ehir halkı
nı
n canı
na ve malı
na dokunmadı
.
Moğollar, Selçuklu yönetim kademelerinde kendilerine sadı
k adamlar buldular ve
onları
n aracı
lı
ğıile Anadolu'yu denetim altı
nda tuttular. Bir yükselişdöneminin hemen
arkası
ndan bu çı
ğı
rı
n açı
lması
, ileri gelen devlet adamlarıarası
nda Moğollara yaranarak güç
kazanma eğilimini artı
rdı
.
Moğollar, Anadolu halkı
na ağı
r vergiler koydular ve bunlarıher yı
l artı
rdı
lar.
Böylelikle zengin bir ülke olan Anadolu, aradan elli yı
l geçmeden, eski ekonomik düzeyinin
çok altı
na düş
tü. Bu korkunç sömürü, Moğol hâkimiyetinin sonuna kadar sürdü.
Kösedağ Savaş
ı
'na kadar Türkmenler, daha çok Orta Anadolu'ya yı
ğı
lmı
ş
durumdaydı
. Moğolları
n Anadolu'da ilerlemesi üzerine, Orta Anadolu'daki Türkmenler,
yeniden ve büyük dalgalar hâlinde, bu defa batıbölgelerine göç etmeye baş
ladı
lar. Böylece,
uçlardaki ve kı
yı
lardaki Türk nüfus yoğunluk kazandı
.
Moğol istilâsısarsı
ntı
lara sebep olduğu için, ticaret faaliyeti de yavaş
ladı
.
Kervansaraylarla süslü büyük ticaret yollarıönemini kaybetti. Merkez deki otoritenin
sarsı
lmasıile yağmacı
ları
n hareketleri de arttı
ğıiçin, güvenlik kalmadı
, üretim azaldı
, bazı
bölgelerde kı
tlı
k görüldü.
m. KösedağSavaş
ı
'ndan Sonraki Geliş
meler
KösedağSavaş
ısı
rası
nda vezir olan Mühezzibeddin Ali, BaycıNoyanla görüş
melere
giriş
miş
, Selçuklu Devleti'nin gücünü koruduğunu ileri sürerek büyük toprak kayı
pları
nı
önlemiş
ti.
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II. Keyhüsrev'in ölümü (1246) üzerine, yerine geçen II. Keykâvus zamanı
nda
Celâleddin Karatay vezirdi. Siyasî kavrayı
şsahibi olan Karatay, Moğol isteklerine ustalı
kla
karş
ıkoymaya çalı
ş
tı
. II. Keykâvus ile birlikte, küçük kardeş
leri IV. Kı
lı
ç Arslan ve II.
Keykûbad da Moğollar tarafı
ndan saltanata ortak edilmiş
ti. Karatay, bu üçü arası
nda savaş
çı
kması
nıönlemek için gayret gösterdi. Böylece, devletin dağı
lması
nıönledi. Fakat, onun
ölümünden sonra durum değiş
ti. Moğollar, Anadolu'ya tekrar girip Konya'yızapt edince,
tahta IV. Kı
lı
ç Arslan'ıçı
kardı
lar. II. Keykâvus ise, İ
znik'teki Bizans İ
mparatoruna gidip
onunla anlaş
tı
. Denizli'yi vererek, karş
ı
lı
ğı
nda asker yardı
mıaldı
. Ordusunu kuvvetlendirip
Konya'yıele geçirdi ve kardeş
i IV. Kı
lı
ç Arslan'ıtahttan indirdi. O da, Sivas'a gidip
saltanatı
nıorada ilân etti.
n. Türkiye Selçuklularıile İ
lhanlı
lar Arası
ndaki Münasebetler
Bağdat'ıiş
gal ederek İ
lhanlıDevleti'ni kuran Hülâgu, II. Keykâvus'u ası
l sultan
sayı
yordu. Fakat, II. Keykâvus Moğol hâkimiyetinden hoş
nut değildi. Moğolları
Anadolu'dan çı
karmak için çalı
ş
malara baş
ladı
. Ancak, kuvvetleri yetersizdi. Yenildi. Bunun
üzerine, saltanatıkardeş
i IV. Kı
lı
ç Arslan'a bı
rakarak İ
stanbul'a gitti.
Anadolu'da rakipsiz kalmı
şbulunan IV. Kı
lı
ç Arslan'ı
n zamanı
nda yönetim daha çok,
vezir Süleyman Pervane'nin elindeydi. Pervane, Moğollara yaranmak suretiyle işbaş
ı
nda
kalabiliyordu. Sultanla arasıaçı
lı
nca onu boğdurmaktan kaçı
nmadı
. Kı
lı
ç Arslan'ı
n oğlu III.
Keyhüsrev ise çocuk yaş
taydı
. Bundan yararlanan Pervane, iktidarı
nı büsbütün
sağlamlaş
tı
rdı
. Ancak, Keyhüsrev delikanlı
lı
k çağı
na gelince yönetimi eline aldı
.
Yakı
n Doğu'da kurulan İ
lhanlıDevleti'nin en büyük rakibi, Mı
sı
r'daki Memlüklerdi. İ
ki
tarafı
n güçlü orduları
, Elbistan yakı
nları
ndaki Ayn-ıCa-lûd'da karş
ı
laş
mı
ş
lar ve o güne
kadar hiç yenilmemişolan Moğ
ollar burada mağ
lup olmuş
lardı(1260).
Bu yenilgiden sonra, Moğol HükümdarıAbaka, ordusuyla Anadolu'ya girdi. Uğranı
lan
büyük kayı
plardan dolayıöfkeye kapı
larak, o çevredeki bütün Türkmenlerin öldürülmesini
emretti. Yüz binlerce Türk, Moğol askerleri tarafı
ndan boğazlandı
. Erzurum ile Kayseri
arası
nda halktan öldürülenlerin sayı
sı200 binle 500 bin arası
nda rivayet edilmiş
tir. Dönemin
tarihçilerine göre "Türkmenler, Moğolları
n kı
lı
cı
na yem olmuş
lar" dı
r. Tutsak alı
narak götürülen 400 bin kadar Türkmen ise, daha sonra serbest bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Abaka, bu seferi sı
rası
nda,
Memlüklerin zaferini, Süleyman Pervane'nin ihanetine bağladıve idamı
nıemretti. Pervane,
yanı
ndaki devlet adamlarıile birlikte ortadan kaldı
rı
ldı
. Böylelikle Selçuklu Devleti'nde
Pervane dönemi kapanmı
şoldu. On beşyı
l süren bu dönem, entrikalarla ve kanlıolaylarla
geçmesine rağmen, yine de Anadolu için bir barı
şve istikrar zamanısayı
lmaktadı
r.
o. Türkiye Selçuklularıile Memlükler Arası
ndaki Münasebetler
Memlûk ordusunun Aynı
-ıCalûd'da Moğollarıyenmesi, Türkiye Selçuklularıarası
nda
sevinçle karş
ı
lanmı
ş
tı
. Moğol baskı
sıaltı
nda inleyen Anadolu halkı
, Memlükleri bir nevi
kurtarı
cıolarak görmeye baş
lamı
ş
tı
. Memlûk HükümdarıBaybars, Selçuklu beylerinin
çağı
rmasıüzerine Anadolu'ya geldi. Elbistan dolayları
nda karş
ı
sı
na çı
kan Moğol ordusunu
bozguna uğrattı
. Kay-seri'ye kadar ulaş
tı(1277). Ancak, vezir Pervane ve diğer devlet
adamları
, Moğol korkusu yüzünden ona yardı
m etmediler. Baybars, Selçuklu ileri gelenlerinin bu tutumu karş
ı
sı
nda ülkesine döndü.
ö. Türkiye SelçuklularıDevleti'nin Yı
kı
lı
ş
ı
Baybars'ı
n Anadolu'ya geliş
i sı
rası
nda, Selçuklu yöneticileri Konya'yıboş
altarak Tokat'a
çekilmiş
lerdi. İ
çel'deki Türkmenlerin beyi olan Karaman-oğlu Mehmed, bundan yararlanarak
Konya'yızapt etti ve Selçuklu ş
ehzadesi Siyavuş
'u tahta oturttu. Ancak, II. Keyhüsrev,
Siyavuş
'un ş
ehzade bile olmadı
ğ
ı
nıileri sürerek bu saltanatıtanı
madı
. Moğollarla

7 Türkiye Tarihi

17

Selçuklular ı
n ortaklaş
a harekâtıile Karamanlıkuvvetleri bozguna uğratı
ldı
. Mehmed Bey savaş
ta öldü, Siyavuşise idam edildi.
Güvenemedikleri III. Keyhüsrev'i ortadan kaldı
ran Moğollar, Selçuklu tahtı
na II.Mesut'u
oturttular. Bu dönemde vezir olan Sahib Ata, yararlıhizmetlerde bulundu.
Onun ölümünden sonra II. Mesut, baş
kent yaptı
ğıKayseri'de sakin bir hayat sürdü.
1308'de ölünce, Moğollar, Selçuklu tahtı
na kimseyi çı
karmadı
lar. Anadolu'yu merkezden
gönderdikleri valilerle yönetmeye baş
ladı
lar. Anadolu'nun çeş
itli yerlerinde beylikler ortaya
çı
ktı
. Selçuklu hâkimiyeti bu ortam içinde son buldu.

C. UC'LARDA HAYAT ve BEYLİ
KLER
"Türkmen" adıile anı
lan Oğuz boyları
nı
n Anadolu'ya geliş
leri 11. yüzyı
lı
n ortaları
nda
baş
lamı
ş
tı
. Malazgirt Zaferi'nden sonra, Türkmenler, buraları yeni bir yurt olarak
benimsediler ve daha kalabalı
k boylar hâlinde yerleş
meye baş
ladı
lar. Gücü ve otoritesi
sarsı
lmı
şolan Bizans, bu geliş
meyi önleyemedi. Anadolu'da Türk nüfus gittikçe yoğunlaş
tı
.
Yerli Hristiyan halk kı
yı
lara doğru çekildi. Orta Anadolu büyük ölçüde Türkleş
ti.
HaçlıSeferleri'nin baş
lamasıile, Anadolu, büyük bir tehlike ile karş
ıkarş
ı
ya kalmı
ş
tı
.
Bunun üzerine, Büyük Selçuklu Devleti, yardı
m olarak Türkiye'ye askerî birlikler gönderdi.
Aileleri ile birlikte gelen askerlerin çoğu bir daha dönmeyerek Anadolu'da kaldı
lar. Türkiye
Selçuklu Devleti, plânlıbir iskân siyaseti takip etti. Azerbaycan'dan, Horasan'dan,
Türkistan'dan gelen Türk göçmen kafilelerini daima batı
ya, Bizans sı
nı
rları
na yakı
n
bölgelere yerleş
tirdi. Bu kafileler Türk kültürünü temsil ediyor ve öncülük görevi yapı
yorlardı
. Böylece, Anadolu beyliklerinin çekirdeği meydana çı
kmı
şoluyordu.
13.yüzyı
lda Moğol istilâsı
nı
n dehş
etinden kaçan Oğuz beyleri, Anadolu'daki
soydaş
ları
nı
n yanı
na göçerek yeni bir Türk yı
ğı
lması
nısağladı
lar. Kendi geleneklerini devam
ettirerek, Anadolu'ya Türk damgası
nıvurdular.
Türk tasavvuf ilkelerinin beş
iği olan Horasan da önemli ölçüde boş
almı
ş
, buradaki
nüfusun büyük kı
smıAnadolu'ya göç etmiş
ti. Gelenler arası
nda çok sayı
da tasavvuf ehli de
vardı
. Bunlar, yeni yurdun gerektirdiği ş
artlara hı
zla uyarak, aynızamanda savaş
çıkimliğine
bürünmüş
lerdi. Böylece alp-eren veya gazi-dervişdenilen yeni ş
ahsiyetler ortaya çı
kmı
ş
tı
.
Alp-erenler, Anadolu'daki Oğuz Türklerine ümit ve inanç aş
ı
lı
yor, onlarıgaza hedefine
yönlendiriyorlardı
. Bu hedef ş
imdi batı
daydıve ilk durak Bizans'tı
.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin, Hristiyan ülkelerle olan sı
nı
rları
na "uc" deniliyordu.
Uc'lar, özellikle batı
daki Bizans sı
nı
rlarıçevresinde toplanmı
ş
tı
.
Uc'larda yaş
ayan Türkmen boyları
, kendi beyleri tarafı
ndan yönetiliyorlardı
. Uc beyleri,
Daniş
mentoğulları
, Germiyanoğullarıgibi büyük beyliklere; bu beylikler de Konya'daki
Selçuklu Sultanı
na bağlı
ydı
lar. Selçuklu sultanlarıda İ
lhanlıDevleti'nin hâkimiyeti
altı
ndaydı
.
Uc'larda canlıbir gaza ve cihad havasıyaş
anı
yordu. Bizans toprakları
na yapı
lan sürekli
akı
nları
n yanısı
ra, iktisadî hayat tarı
m, hayvancı
lı
k ve halıdokumacı
lğıalanları
nda
geliş
iyordu.
İ
lk Selçukoğullarıayarı
nda olamayan son Selçuklu hükümdarlarıda ortadan çekilince,
Anadolu'da birlik diye bir ş
ey kalmadı
. Nüfus yoğunluğu artmı
şolan Türkmenler, çeş
itli
bölgelerde ayrıayrıdevletçikler kurdular. Gerçi bunlar, hukuken hâlâ İ
lhanlıDevleti'ne bağlı
bulunuyorlardı
. Ancak, bu devletin de zayı
flamaya baş
lamasıile, kendi baş
ları
na buyruk hâle
gelmiş
lerdi. Bu ortamda, Selçuklu hâkimiyetinin yı
kı
lmasıve merkezi Anadolu dı
ş
ı
nda olan
İ
lhanlı
ları
n eski güçlerini kaybetmesi sonunda Anadolu'da Karamanoğulları ile
Osmanoğulları
nı
n yı
ldı
zlarıher geçen gün daha çok parlamaya baş
lı
yordu.
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1. Osmanoğ
ulları
Selçuklular, Oğuzları
n Kayıboyunu Karacadağ'a yerleş
tirmiş
lerdi. Kayı
-ları
n baş
ı
nda
bulunan Ertuğrul Gazi, burada uc beyi olarak görev yapı
yordu. Daha sonra Söğüt ve
Domaniç de ele geçirildi. Ertuğrul Gazi'nin yerine oğlu Osman Bey geçti. Osman Bey,
Karacahisar, Bilecik ve İ
negöl kalelerini fethetti. Onun, Bizanslıtekfurlarla yaptı
ğı
mücadele, Osmanlı
ları
n ününü yaygı
nlaş
tı
rdı
. Anadolu'da bir iktidar boş
luğu belirdiği sı
rada
(1299), Osman Bey, hükümdar durumuna yükseldi. Böylece, OsmanlıDevleti kurulmuş
oldu.
Osman Bey ve onun oğlu Orhan Bey zamanları
nda, Beyliğin sı
nı
rlarıgeniş
ledi.
Osmanlı
lar, Rumeli topraklar ı
na geçtiler ve orada tutundular. Kı
sa bir süre sonra, Osmanlı
Beyliği, güçlü bir devlet hâline geldi.

2. Karamanoğulları
Bir Oğuz boyu olan Karamanlıaş
ireti, Anadolu'ya 13. yüzyı
lı
n baş
ları
nda gelmiş
ti.
Selçuklu SultanıI. Alâeddin Keykûbad, onlarıİ
çel bölgesine yerleş
tirmiş
ti. Kerimüddin
Karaman Bey, baş
kenti Ermenek olmak üzere, KaramanlıBeyliği'ni kurdu. Onun yerine
geçen Mehmed Bey, Moğollara ve onlarla birlikte hareket eden son Selçuklulara karş
ı
mücadele etti. Ancak, Moğollarla Selçukluları
n ortaklaş
a hareketi karş
ı
sı
nda yenildi ve
öldürüldü. Mehmed Bey, baş
ta bulundu ğu sı
rada Türkçeyi resmî dil ilân etmesiyle (1277)
büyük ün kazanmı
ş
tı
r.
Karamanlı
lar, halkıcanı
ndan bezdiren Moğol baskı
sı
na karş
ıdirendiler. Mı
sı
r'daki
Memlüklerle işbirliği yaptı
lar. Selçuklu baş
kenti Konya'yızapt ederek merkezlerini buraya
taş
ı
dı
lar. Bu gayretleriyle, Anadolu'daki Türkmenler arası
nda büyük itibar sahibi oldular.
Diğer taraftan OsmanlıBeyliği de günden güne kuvvetleniyordu. Bu iki beylik, Anadolu
birliği için birbirleriyle uzun mücadelelere giriş
tiler. KaramanlıAlâeddin Ali Bey, Rumeli'de
meş
gul bulunan Osmanlı
ları
n Anadolu'daki toprakları
nıele geçirmeye kalkı
ş
tı
. Bunun
üzerine Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Karaman ilini ülkesine kattı(1397).
Yı
ldı
rı
m'ı
n Timur'a yenilgisi üzerine KaramanlıBeyliği yeniden kuruldu. Anadolu
birliğinin sağlanmasıyolunda Osmanlı
larıen çok uğraş
tı
ran bu beylik, II. Bâyezid tarafı
ndan
ortadan kaldı
rı
ldı(1487).

3. Germiyanoğ
ulları
Moğol baskı
sıile Malatya dolayları
ndan Kütahya çevrelerine göçen Germiyanoğulları
,
BatıAnadolu'da birçok merkezi Bizans'tan alarak Türkleş
tir-diler. Zamanla, Karamanlı
lardan
sonra, en güçlü beylik hâline geldiler. Bizans'ıvergiye bağladı
lar. Beyliğin baş
ı
nda 60 yı
l
kalan I. Yakup Bey zama nı
nda güçlerinin doruk noktası
na ulaş
tı
lar. Karamanlı
larla mücadele
ettiler, Osmanlı
lara yakı
n bir siyaset güttüler. Mehmed Bey, toprakları
nı
n bir bölümünü
vererek Osmanlı
larla anlaş
ma yaptı
. Ancak, II. Yakup Bey, I. Murad Kosova'da ş
ehit
düş
ünce, bu anlaş
mayıbozmaya kalkı
ş
tı
. Bunun üzerine, Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Germiyanlı
ülkesini topraklar ı
na kattı(1390).
Osmanlı
ları
n Timur'a yenilgisinden sonra GermiyanlıBeyliği yeniden kuruldu.
Genellikle Osmanlı
larla iyi iliş
kiler içinde bir süre daha yaş
ayan beyliğin son hükümdarıII.
Yakup Bey'in erkek evlâdıyoktu. Ölümünden sonra beyliğinin toprakları
nıOsmanlı
lara
bı
rakmak istediğini bildirdi. Onun ölümü ile GermiyanoğullarıBeyliği, OsmanlıDevleti'nin
bir parçasıoldu (1429).

4. Karesioğ
ulları
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Daniş
mentlilerden gelen Karesioğulları
, Bizans'a ait topraklan fethederek Marmara'ya
çı
ktı
lar. Balı
kesir merkez olmak üzere bir beylik kurdular. Bugünkü Balı
kesir ve Çanakkale
illerimizin dolaylar ı
nda hüküm sürdüler. Orhan Gazinin Balı
kesir tarafları
nıele geçirmesi
üzerine Çanakkale dolayla rı
na çekildiler. Beylik, daha sonra OsmanlıDevleti'ne katı
ldı
(1360).
Karesioğulları
nı
n güçlü bir donanmalarıvardı
. Ege ve Marmara denizlerinde baş
arı
lı
harekâtta bulunuyorlardı
. Aydı
noğullarıve Saruhanoğullarıile birleş
erek Rumeli kı
yı
sı
na
geçmiş
lerdi. Osmanlı
lar, Karesi Beyliği'ni toprakları
na kattı
klarızaman bu donanmaya da
sahip oldular. Karesi denizcileri, Osmanlı
ları
n Rumeli'ye geçiş
lerinde onlara yol gösterdiler.

5. Hamitoğulları
Selçukluları
n uc beylerinden Hamit Beyin torunu Dündar Bey tarafı
ndan Uluborlu ve
Eğridir dolayları
nda kurulan beylik, zamanla geniş
leyerek İ
sparta, Burdur illerinin tamamı
ile Antalya'n ı
n merkezine ve büyük ilçelerine kadar yayı
ldı
. Hamitoğulları
, I. Murat'ı
n
baskı
sıkarş
ı
sı
nda, Akş
ehir, Beyş
ehir, Karaağaç, Yalvaç, Seydiş
ehir'i Osmanlı
lara satmak
zorunda kaldı
lar.
Hamitoğulları
, 1370'ten sonra Osmanlı
lara bağı
mlıhâle geldi. Yı
ldı
rı
m Bâyezid 1390'da
beyliğe son verdi. Ankara Savaş
ı
'ndan sonra yeniden kurulan HamitoğullarıBeyliği, II.
Murad tarafı
ndan ortadan kaldı
rı
ldı(1423).

6. Eş
refoğulları
BatıAnadolu'da 1284-1326 yı
llarıarası
nda hüküm sürmüş bir beyliktir. Önce
Selçuklulara, onları
n yı
kı
lması
ndan sonra İ
lhanlı
lara bağlıkaldı
lar. Merkezleri Beyş
ehir
olmak üzere, Seydiş
ehir, Ilgı
n, Akş
ehir, Bolvadin yörelerinde hâkim oldular. İ
lhanlı
ları
n
Anadolu genel valisi Timurta ş
'ı
n son verdiği beyliğin topraklarıHamitoğullarıve
Karamanoğullan tarafı
ndan paylaş
ı
ldı
.

7. Alâiye Beyleri
Bugün Alanya diye anı
lan Alâiye, Türkiye Selçuklularıtarafı
ndan zapt edilmiş
, bu
devletin çöküntüye gittiği yı
llarda Karamanoğulları
nı
n eline geçmiş
ti (1293). Alâiye ve
dolayları
, bundan sonra Karamanoğulları
na bağlıbeyler tarafı
ndan yönetildi. Daha sonra
Memlûk Devleti'nin hâkimiyeti tanı
ndı
. Karamanlı
larla mücadeleye giriş
ildi. Lütfi Bey,
Karamanlı
lara karş
ıKı
brı
s Krallı
ğıile anlaş
tıve onlardan yardı
m aldı
.
Lütfi Beyin yerine geçen Kı
lı
ç Arslan zamanı
nda Alanya, Osmanlı
lar tarafı
ndan zapt
edilerek bu beyliğe son verildi (1471).

8. Menteş
eoğulları
Bu beyliği kuran Türkmenler, Antalya yöresinden gemilerle geldiler. Muğla dolayları
na
yayı
larak Menteş
e Bey'in yönetiminde beyliği kurdular (13. yüzyı
l sonları
). Türkiye Selçuklu
Devleti ortadan kalkı
nca Moğol İ
lhanlıDevleti'ne bağlandı
lar. 1335'ten sonra bağı
msı
z
oldular.
Menteş
eoğullarıBeyliği'nin topraklarızamanla geniş
ledi: Milas, Marmaris, Çine, Balat
gibi yöreler ele geçirildi. Beylik, Karamanl ı
larla işbirliği yaptı
. Yı
ldı
rı
m Bâyezid, 1390'da
Menteş
eoğulları
na son verdi.
Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in yenilgisinden sonra, Menteş
eoğullarıda yeniden bağı
msı
z oldu.
Osmanlı
lar arası
ndaki ş
ehzade kavgaları
na karı
ş
an Menteş
eoğlu İ
lyas Bey, Çelebi
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Mehmed'in tarafı
nıtuttu. Onun ölümünden sonra Osmanlı
lar, bu beyliğ
i ortadan kaldı
rdı
lar
(1424).
Menteş
eoğulları
, denizcilikte büyük bir varlı
k göstermiş
lerdir.

9. Canik Beyliğ
i
Orta Karadeniz bölümünün kı
yıkesimleri Türkiye Selçuklularıdöneminde "Canik" adı
ile anı
lı
yordu. Bu devletin yı
kı
lması
ndan sonra bu bölgede ayrıayrıailelerden gelen beyler
hüküm sürdüler. Bölgenin batıkı
smıdaha sonra Candaroğulları
nı
n eline geçti. Yı
ldı
rı
m
Bâyezid, bu beylerin bir kı
smı
nıyerinde bı
raktıve bölgenin öteki kı
smı
m Osmanlı
Devleti'ne kattı(1398).
Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in Ankara Savaş
ı
'nda yenilmesinden sonra, Canik beyleri Osmanlı
hâkimiyetinden çı
ktı
lar. Ancak Çelebi Mehmed, bunları
n bir kı
smı
nıortadan kaldı
rdı
. Bölge,
II. Murad zamanı
nda kesin ş
ekilde Osmanlıyönetimine girdi (1427) ve Canik, Samsun ve
dolayları
nıiçine alan bir sancak hâline getirildi.

10.

Sahibataoğ
ulları

Beyliğin kurucusu olan Sahib Ata, Türkiye Selçuklu Devleti'nde uzun süre vezirlik
yapmı
ş
tı
. Devlet adamıniteliğinin yanısı
ra hayı
r eserleriyle de tanı
nmı
ş
tı
. Sahip Ata,
hayattayken Afyon kendisine yurtluk olarak verildi. Bu ş
ehirle çevresinde kurulan beyliği
Sahib Ata'nı
n ölümüne kadar oğullarıyönetti (1285). Daha sonra, torunu ve torununun
oğ
ullarıbey oldular.
Sahibataoğulları
, Türkiye Selçuklu Devleti'ne ve İ
lhanlı
lara bağlıolarak hüküm
sürdüler. Gittikçe daralan topraklan, sonunda Afyon ş
ehrinden ibaret kaldı
. Beylik, nihayet
Germiyanoğulları
na katı
ldı(1342).

11.

Aydı
noğ
ulları

Germiyanoğ
ulları
nı
n ordu komutanıolan Mehmed Bey tarafı
ndan kurulmuş
tur. Beyliğin
adı
, Mehmed Beyin oğlu Aydı
n Beyden alı
nmı
ş
tı
r. Aydı
noğulları
nı
n topraklarıManisa,
İ
zmir ve Aydı
n illerine yayı
lmı
ş
tı
.
Aydı
n Beyin oğulları
ndan Umur Bey zamanı
nda, Beyliğin deniz kuvvetleri çok
güçlendi. Ancak, Umur Bey, İ
zmir'i Haçlı
lardan almak isterken ş
ehit düş
tü.
Karamanlı
lar, diğer beylikler gibi, Aydı
noğulları
nıda Osmanlı
lara karş
ıkı
ş
kı
rtı
yorlardı
.
Sonunda Yı
ldı
rı
m Bâyezid, bu beyliğe son verdi (1390).
Timur, Osmanlı
larıyendikten sonra, Aydı
noğullarıBeyliği'ni yeniden canlandı
rdı
.
Aydı
noğlu Cüneyt Bey, Osmanlı
larıçok uğraş
tı
rdı
. Sonunda onları
n hizmetine girdi. II.
Murad, Aydı
noğlu Beyliği'ni 1426'da ortadan kaldı
rdı
.

12.

Taceddinoğ
ulları

Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağı
lması
ndan (1308) sonra kurulan beyliğin merkezi
Niksar'dı
. Topraklan, Yeş
ilı
rmak'la Kelkit arası
nda uzanı
yordu. Zamanla Amasya, Samsun,
Ordu ve Sivas'a doğru yayı
ldı
lar. Beyliğin kurucusu Taceddin Doğanş
ah'tı
r. Onun yerine
geçen oğlu Taceddin Bey, 39 yı
l
hüküm sürmüş
tür.
Taceddinoğulları
, sı
rası
yla İ
lhanlı
lara, Eretnaoğulları
na, KadıBurhaned-din'e bağlı
kaldı
ktan sonra Osmanlı
ları
n yönetimine girdiler (1392). Son hükümdar Hasan Bey yeniden
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baş
a geçmek için mücadele ettiyse de baş
arı
lıolamadıve Osmanlı
larda sancak beyliği ile
yetindi (1428).

13.

Candaroğ
ulları

Beyliğin kurucusu olan Şemseddin Yaman Candar, Selçuklular tarafı
ndan Eflani
Beyliği'ne getirilmiş
ti. Yaman Candar'la oğullan, daha sonra Zonguldak'tan Samsun'a ve
Bolu'ya kadar uzanan yerleri ele geçirdiler. 1335'ten sonra bağı
msı
z hâle geldiler.
Çobanoğullan Beyliği'ne son verdiler. Karadeniz'deki ticarette söz sahibi oldular.
Candaroğulları
, iç iş
lerine karı
ş
an Osmanlı
larla mücadele ettiler. Yı
ldı
rı
m Bâyezid,
Candaroğullarıtoprakları
nı
n büyük bölümünü ele geçirdi. Osmanlı
larla Candaroğulları
arası
nda akrabalı
k bağıvardı
. Onun için, Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Candaroğlu İ
sfendiyar Beyi
Kastamonu Valisi yaptı
. Bundan sonra beylik, İ
sfendiyaroğullarıolarak anı
ldı
.
Isfendiyar Bey, bir aralı
k Osmanlı
lara başkaldı
rdı
. II. Murad, onu Bolu'da yendi. Fakat,
yine beyliğin baş
ı
nda bı
raktı
. Böylece, İ
sfendiyaroğulları
, Osmanlı
lara bağlandı
.
İ
sfendiyaroğulları
, daha sonra Osmanlı
ları
n hizmetinde yüksek görevler aldı
lar.

14. Saruhanoğ
ulları
Baş
langı
çta Germiyanoğulları
'na bağlıbulunan Saruhan Bey, Manisa dolayları
nı
fethetti. Buralarıkı
lı
ç hakkıolarak kendisine verilince, Türkiye Selçukluları
nı
n iyice
zayı
fladı
ğıdönemde beyliğini kurdu. Sı
nı
rları
nıdenize doğru geniş
letti. Menemen, Foça,
Kemalpaş
a'ya kadar yayı
larak güçlü bir donanma kurdu.
Saruhanlı
ları
n iç mücadelelerinden yararlanan Yı
ldı
rı
m Bâyezid, beyliğ
in büyük
bölümünü Osmanlıtoprakları
na kattı(1390).
Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in yenilmesinden sonra, Timur, Saruhanlı Beyliği'ni yeniden
canlandı
rdı
.
Osmanoğullarıarası
ndaki saltanat kavgalarısı
rası
nda, Çelebi Mehmed, karş
ı
sı
nda yer
alan Saruhanlı
larıyendi. Bu beylik böylece tarihe karı
ş
mı
şoldu (1410).

Ç. TÜRKİ
YE'DE KURULAN Dİ
ĞER DEVLETLER
1. Eretna ve KadıBurhaneddin Devletleri
Eretna Bey, İ
lhanlı
ları
n hizmetinde bulunan bir Uygur Türk'üydü. İ
lhanlı
ları
n Anadolu
genel valisi olarak görev yapı
yordu. İ
lhanlıDevleti'nin çöküş
ü üzerine (1335) bağı
msı
zlı
ğı
nı
kazandı
. Baş
kent önce Sivas iken sonra Kayseri'ye nakledildi.
Eretna Devleti'nin sı
nı
rlarıbaş
langı
çta çok geniş
ti: Ankara, Kı
rş
ehir, Nevş
ehir, Yozgat,
Tokat, Çorum, Amasya, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Samsun, Niğde, Aksaray, Sivas,
Tunceli, Gümüş
hane, Bayburt ve Kı
rı
kkale illerini içine alı
yordu. 14. yüzyı
lı
n ikinci
yarı
sı
nda sı
nı
rlarıdaraldı
, devletin bir kı
sı
m topraklarıAnadolu beyliklerine geçti.
Eretna Veziri KadıBurhaneddin bu hanedana son verip kendisini hükümdar ilân edince,
devlet sona ermişoldu (1380).
KadıBurhaneddin
KadıBurhaneddin, büyük bir devlet adamı
, bilgin ve ş
airdi. Ataları13. yüzyı
lda
Harzem'den gelip Anadolu'ya yerleş
miş
ti.
KadıBurhaneddin, iç isyanlarıbastı
rmak için çalı
ş
tı
. Memlüklerle ve Ak-koyunlularla
yaptı
ğımücadelelerde baş
arı
lıolamadı
. Bir ara Akkoyunlularla anlaş
ı
p, Amasya ve Erzincan
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üzerine birlikte sefer açtı
. Fakat Akkoyunlu Karayülük Osman Bey ile bozuş
tu. Yapı
lan
savaş
ta yenildi ve esir düş
tü. Osman Bey, yanı
ndakilerin ı
srarıüzerine onu öldürttü (1398).
Beyliğin topraklarıOsmanlı
lara geçti.

2. Dulkadiroğulları
Anadolu'da önemli rol oynamı
şolan Dulkadir beyliği, baş
kent Elbistan olarak kurulmuş
,
sonralarıMaraş
, Antep, Kayseri, Diyarbakı
r ve Harput (Elazı
ğ)'a kadar yayı
lmı
ş
tı
r. Beyliğin
kurucusu Dulkadir Beyin oğlu Zeyneddin Karaca Ahmed Beydir.
Dulkadiroğulları
, stratejik konumu sebebiyle Osmanlı
larla Memlükler arası
nda tampon
devlet durumunda kalmı
ş
tı
. Baş
langı
çta Memlüklere bağlı iken 1399'da Osmanlı
hâkimiyetini tanı
mı
ş
lardı
r. Arada bir Osmanlı
lara başkaldı
rmakla beraber, bu bağlı
lı
k
beyliğin sonuna kadar sürmüş
tür. Dulkadiroğulları
, Osmanlı
larla sı
kıakrabalı
k bağları
kurmuş
lardı
r. Son hükümdar Bozkurt Bey, Yavuz Sultan Selim'in büyük babası
ydı
.
Son Dulkadirli Ali Bey (Paş
a), Osmanlı
larda beylerbeyi olarak görev yaparken
öldürülünce (1522) devletin topraklarıOsmanlı
lara geçmiş
tir.

3. Ramazanoğ
ulları
Moğol istilâsı
ndan kaçarak Anadolu'ya gelen Türkmenlerin kurduğu (1353) bir
beyliktir. Oğuzları
n Yüregir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafı
ndan kurulmuş
tur.
Baş
kent önce Elbistan'dı
, sonra Adana'ya taş
ı
nmı
ş
tı
r. 1516'ya kadar Memlüklere bağlı
kalmı
ş
, ondan sonra Osmanlıhâkimiyetine geçmiş
tir.
Bu beyliğ
in toprakları
, sı
nı
rları
nı
n en genişolduğu dönemde Mersin ve Tarsus
dolayları
na, Adana'ya ve Maraş
'ı
n bir bölümüne yayı
lmı
ş
tı
.
Ramazanoğulları1516'dan sonra Osmanlısancak beyi olarak görev yapmı
ş
lardı
r.
1608'de bu durum sona ermiş
tir.

4. Karakoyunlular
Erbil-Nahcivan tarafları
nda yerleş
en Karakoyunlu Türkmenleri, İ
lhanlıDevleti'nin
yı
kı
lı
ş
ısı
rası
nda (1335) bağı
msı
zlı
ğa doğru adı
m attı
lar. Erzurum-Erciş
-Musul dolayları
nda
siyasî bir birlik kurdular. Artukoğulları
nıyenip, Timurlularıdurdurdular. Tebriz'i ele
geçirerek baş
kent yaptı
lar.
Karakoyunlu Devleti'nin büyük hükümdarıKara Yusuf, Timur-Yı
ldı
rı
m vuruş
ması
nda
Osmanlı
ları
n tarafı
nıtuttu. Timur'un ölümünden sonra, bir dizi baş
arı
lar kazandı
.
Azerbaycan, Tebriz, Er zincan, Mardin, Kazvin ve Sultaniye'yi aldı
. Araları
nı
n açı
lmı
ş
olduğu Ahmed Celâyir'i yenerek Bağdat ve Irak'a hâkim oldu.
Kara Yusufun 1420'de ölümünden sonra, oğ
ullarıayrıayrıbölgelerde hüküm sürmeye
baş
ladı
lar. Birliğin bozulmasıüzerine dı
şbaskı
lar arttı
. Azerbaycan, Timurlu Şahruh'a
bı
rakı
ldı
. Sultaniye'de bulunan Cihanş
ah, Bağdat'a çekilmek zorunda kaldı
. Azerbaycan'ı
yeniden ele geçiren İ
skender, Karakoyunlu hükümdarıoldu. Fakat, Şahruh, Cihanş
ah'ı
destekledi.
Baş
arı
lıolan Cihanş
ah zamanı
nda, iç güvenlik sağlandı
, kayı
plar giderildi ve devletin
sı
nı
rlarıgeniş
ledi.
Bu parlak dönemden sonra, Cihanş
ah, Akkoyunlular karş
ı
sı
nda tutunamadı
. 1457'de ve
1467'de Uzun Hasan'a iki defa yenildi. Bu sonuncu karş
ı
laş
mada ölen Cihanş
ah'tan sonra
ülkede karı
ş
ı
klı
k başgösterdi. Karakoyunlu Devleti dağı
ldı(1469).
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5. Akkoyunlular
Oğuz boyları
ndan Akkoyunlu Türkmenleri, İ
lhanlı
ları
n son zamanları
nda Diyarbakı
r
tarafları
nda oturuyorlardı
. 1340'tan sonra Tur Ali Bey yönetiminde, bağı
msı
z bir birlik
olarak ortaya çı
ktı
lar. Tur Ali Beyin torunu olan Karayülük Osman Bey, KadıBurhaneddin
Devleti'ni kendisine bağ
ladı(1398). Daha sonra Suriye üzerine yürüdü, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun önemli ş
ehirlerini ülkesine kattı
. Akkoyunlu Devleti'nin gerçek kurucusu
Karayülük Osman Beydir.
Devletin büyük hükümdarıolan Uzun Hasan, son Eyyubî Hükûmeti'ni ve Karakoyunlu
Devleti'ni ortadan kaldı
rdı
. Timurlularıyenilgiye uğrattı
. Sı
nı
rları
m Bağdat, Şiraz, İ
sfahan'a
kadar geniş
letti. Çağı
nı
n en büyük hükümdarıFatih Sultan Mehmed ile de savaş
maktan
kaçı
nmadı
. Fakat, Otlukbeli'ndeki savaş
ta yenildi (1473).
Uzun Hasan'ı
n ölümünden sonra devlet karı
ş
ı
klı
k içinde kaldı
. Safevî hükümdarıŞah
İ
smail, bu durumdan yararlanarak Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldı
rdı(1502).

B. KÜLTÜR ve MEDENİ
YET
Tarih boyunca kurulan Türk devletleri, birbirlerinin devamıolmuş
lardı
r. Bazen
hükümdarlar dahi, aynıhanedandan gelmiş
lerdir. Devlet teş
kilâtı
, ordu, yargı
, ekonomik
hayat, dil, sanat anlayı
ş
ıhemen hemen aynı
dı
r. Büyük değ
iş
iklikler, ş
u iki sebepten
kaynaklanmaktad ı
r:
Birincisi, kültürde derin iz bı
rakan değiş
imlerdir. Özellikle din alanı
nda bunun dikkate
değer örnekleri vardı
r. Uygurlarda Maniheizme, daha sonra hemen bütün Türkler'de
İ
slâmiyete giriş
, toplum yapı
sı
nıve devletlerin genel karakterini etkilemiş
tir.
İ
kincisi, uzak bölgelere yapı
lan göçlerdir. Göç edilen yerlerde karş
ı
laş
ı
lan yeni kültürler,
farklıinsan toplulukları
, değiş
ik iklim ve coğrafya ş
artlarıgenel yapıüzerinde etkili
olmuş
tur.
Bununla beraber, değiş
imler kökten ve bütünüyle olmamı
ş
, evvelki devletlerin birçok
özellikleri sonrakilerde de görülmüş
tür.
Esasen, yüksek Türk kültürü, devlet yapı
sı
na sürekli ş
ekil vermiş
tir. Dil, din, örf, âdet ve
gelenek... gibi kültür unsurları
, bütün Türk devletlerinde etkili olmuş
tur. Hele, birbiri ardı
nca
kurulan devletlerde, bu etki çok kuvvetli ve süreklidir.
Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'nin bir kolu olarak ortaya çı
kmı
şve
devam etmiş
tir. Selçuk'un bir oğlundan (Mikâil) Büyük Selçuklular (Tuğrul Bey, Alp Arslan
ve devamı
); bir baş
ka oğlundan da (Arslan) Türkiye Selçukluları(Kutalmı
ş
, Süleymanş
ah,
Kı
lı
ç Arslan ve devamı
) yürümüş
tür. Yani, hükümdarlar aynıaileden gelmiş
lerdir.
Her iki devlette hâkim unsur olan Türkler Müslümandı
, Türkçe konuş
uyorlardı
, gelenek
ve görenekleri aynı
ydı
. Yeni geldikleri ülkelerin iklim ş
artları
, yeni yurt edinme heyecanı
,
kı
sa zamanda İ
slâmiyetin koruyuculuğuna ve öncülüğüne yükselme durumu da tam bir
benzerlik içindeydi. Coğrafî bakı
mdan da yakı
nlı
k vardı
. Devam edegelen Türk kültürü,
Büyük Selçuklular ı
n, Türkiye Selçukluları
nı
n ve onları
n dağı
lması
yla meydana çı
kan
beyliklerin birçok bakı
mdan benzeş
mesini sağlamı
ş
tı
r. Arada görülen küçük farklar, mahallî
ş
artlara uyma gereğ
inden ileri geliyordu. Kültürün sürekli olarak geliş
mesi ve yeni
katı
lı
mlarla zenginleş
mesi de, bu küçük farklarımeydana getiriyordu.
Bütün bunlarıgöz önüne alı
nca, Anadolu'daki Selçuklular ve beylikler döneminin
Büyük Selçuklu Devleti'yle benzerlik göstermesi, bazıalanlarda aynıolmasıtabiîdir.

1. Devlet Yönetimi
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Türkiye Selçukluları
nda devlet yönetimi, ana çizgileriyle, Büyük Selçuklularda olduğu
gibiydi.
Sultan: Devletin baş
ı
ndaki hükümdar "sultan" adı
yla anı
lı
rdı
. Devlet ve ülke, hanedanı
n
ortak malısayı
lı
rdı
. Bu bakı
mdan, hükümdar ailesinin mensupları
, kendilerini saltanatta hak
sahibi sayarlardı
.
Sultanı
n meş
ruluğu, devlet baş
kanlı
ğı
nı
n halife tarafı
ndan tasdikine bağlı
ydı
. Halifeler,
baş
a geçen sultanlara ferman ve hükümdarlı
k alâmetleri gönderirlerdi. Sultanlar, kendi
adları
ndan baş
ka İ
slâmî isimler ve unvanlar da alı
rlardı
. Türkiye Selçuklu hükümdarları
na
genellikle "sultan-ıâzam", beylere ise "emir-i âzam" gibi unvanlar verilirdi. İ
slâmî isimler
ise "İ
zzeddin, Rükneddin, Kutbeddin, Zeyneddin, Garseddin" ş
eklindeydi.
Divanı
iş
raf: İ
darî ve malî iş
leri denetlemekle görevliydi.
Divanı
arz: Askerî iş
ler, bu kurulun göreviydi. Ordunun maaş
ları
, donanı
mı
, silâhları
nı
n
ve cephanesinin sağlanması
, askerî birliklerle ilgili kayı
tları
n tutulmasıbu dairenin
sorumlulu ğu içindeydi.
Niyâbet-i saltanat'ı
n baş
ı
ndaki naib'in görevi ise, sultanı
n merkezde bulunmadı
ğızaman,
devlet iş
lerini yürütmekti.
Büyük Dîvâna ayrı
ca atabeyler, ordudan sorumlu beylerbeyi, devattâr denilen görevliler
de katı
lı
rdı
.
Taş
ra teş
kilâtı
: Türkiye Selçuklular ı
'nda ülke eyaletlere ayrı
larak yönetilirdi. Bu
eyaletlerin baş
ı
nda melik veya emîr adıverilen askerî valiler bulunurdu. Eyaletlerde ayrı
ca
merkezdekine benzer bir de küçük dîvân görevliydi.
Sultan adı
na para bası
lı
r ve hutbe okunurdu. Sultanı
n temel görevi, halkı
n refah,
mutluluk ve güven içinde yaş
aması
nısağlamaktı
. Bu görevi içine yalnı
z Müslümanlar değil,
Hristiyan ahali de girerdi. Onlar için bir ayı
rı
m yapı
lmazdı
.
Sultan aynızamanda baş
komutandı
. Türkiye Selçuklu sultanları
nı
n ve beylerin büyük
çoğunluğu, askerlik alanı
nda ün kazanmı
şkimselerdi. İ
çlerinden çok sayı
da ş
air ve bilgin
çı
kmı
ş
tı
r.
Türkiye Selçukluları
nı
n ilk döneminde durumu çok kuvvetli olan sultanlar, Moğol
istilâsı
ndan sonra onları
n memuru haline gelmiş
lerdi.
Türkiye Selçukluları
nı
n ilk döneminde durumu çok kuvvetli olan sultanlar, Moğol
istilâsı
ndan sonra onları
n memuru haline gelmiş
lerdi.
Veliaht: Sultanı
n oğulları
ndan biri, devletin baş
ı
na geçebilirdi. Bunun mutlaka büyük
oğ
ul olmasıgerekmezdi. Sultanlar, tahta kimini geçeceğini hükümdarlı
klarısı
rası
nda
belirtebilirlerdi. O ş
ehzadeye "veliaht" denilirdi. Veliahtları
n özel bir eğitim görmelerine,
genç yaş
lardan baş
layarak devlet ve askerlik iş
lerine alı
ş
maları
na özen gösterilirdi. Bunlar
"melîk" olarak, ülkenin belli bölgelerine gönderilirler, küçük yaş
ta iseler yanları
na "naib"
veya 'atabey'ler verilirdi.
Merkezde iktidar boş
luğu meydana geldiği zaman, prensler arası
nda bir mücadele
baş
gösterirdi. Bu mücadeleler, çok kere devleti parçalanmaya götürürdü. En azı
ndan,
huzursuzluk kaynağıolurdu.
Türkiye Selçukluları
nda hangi ş
ehzadenin tahta geçeceği belirlenirken beyler ve
kumandanlar da söz sahibi olmuş
lardı
. Bu durum, daha çok otoritenin zayı
fladı
ğıveya
saltanat adayları
nı
n nitelikleri birbirine eş
it olduğu zamanlar görülüyordu. Aynış
ey,
beyliklerde de söz konusuydu.
Devlet Teş
kilâtı
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Saray: Sultanlar sarayda oturur ve devlet iş
lerini de buradan yürütürlerdi. Sarayda çok
sayı
da görevli bulunurdu. Bunlar, Sultanı
nş
ahsı
na bağlıolarak çalı
ş
ı
rlardı
. Saray teş
kilâtı
,
Türkiye Selçukluları
nda daha geliş
miş
ti. Sarayı
n ve sultanı
n güvenliğini sağlayan görevlilere
"candar" denilirdi. Yüksek rütbeli subayları
n ve askerlerin yanı
sı
ra çok sayı
da hizmetliler de
bulunurdu.
Hükümet: Türkiye Selçukluları
nda Bakanlar Kurulu olarak görev yapan
"Divanı
saltanat" (Büyük Divâ)'ı
n baş
ı
nda vezir bulunurdu. Sultan da, gerekli gördüğü
zaman Divân'm toplantı
ları
na katı
lı
rdı
.
Büyük Divân'a bağlıikinci derecede divânlar da vardı
. Bunları
n görevleri ayrıayrı
ydı
.
Divanı
istifa: Maliye Bakanlı
ğı durumundayd ı
. Devlet gelir ve giderlerinden
sorumluydu. Vergi toplamak, bu kurulun görev alanı
na girerdi.
Divanı
inş
a: Dirliklerin dağı
tı
mı
, yüksek görevlere atama iş
lemleri bu dîvân tarafı
ndan
yapı
lı
r, baş
ı
nda "pervane" adıverilen bir baş
kan bulunurdu.
Divanı
iş
raf: İ
darî ve malî iş
leri denetlemekle görevliydi.
Divanı
arz: Askerî iş
ler, bu kurulun göreviydi. Ordunun maaş
ları
, donanı
mı
, silâhları
nı
n
ve cephanesinin sağlanması
, askerî birliklerle ilgili kayı
tları
n tutulmasıbu dairenin
sorumlulu ğu içindeydi.
Niyâbet-i saltanat'ı
n baş
ı
ndaki naib'in görevi ise, sultanı
n merkezde bulunmadı
ğızaman,
devlet iş
lerini yürütmekti.
Büyük Dîvâna ayrı
ca atabeyler, ordudan sorumlu beylerbeyi, devattâr denilen görevliler
de katı
lı
rdı
.
Taş
ra teş
kilâtı
: Türkiye Selçuklular ı
'nda ülke eyaletlere ayrı
larak yönetilirdi. Bu
eyaletlerin baş
ı
nda melik veya emîr adıverilen askerî valiler bulunurdu. Eyaletlerde ayrı
ca
merkezdekine benzer bir de küçük dîvân görevliydi.
Selçuklu ailesi mensubu olan melikler, merkeze sı
kı
ca bağlı
ydı
lar. Yetkileri, diğer
illerdeki emirlerden daha geniş
ti.
Şehirlerde güvenlikten sorumlu "sübaş
ı
'lar yüksek rütbeli subaylardı
. Bazış
ehirlerde
genel güvenlik iş
leri "ş
ahne" adıverilen bir askerî vali eliyle düzenlenirdi.
Türkiye Selçukluları
'nda Bizans ve Ermeni sı
nı
rları
na uç deniliyordu. Buralarda
kalabalı
k Türkmen kütleleri yı
ğı
lmı
ş
tı
. Türkmenler, baş
ları
ndaki beylerin yönetimindeydi.
Beylerin üstünde ise beylerbeyi bulunurdu.
Uc beyleri, Selçuklu merkezine bağlı bulunmakla beraber, kendi boyları
nı
n
yönetimindeki tek söz sahibiydiler. Anadolu'da Bizans toprakları
na yapı
lan akı
nlar, uçlardaki
Türkmenlerle yürütülüyordu.
Ordu
Anadolu'ya gelerek yerleş
en Türkler, sürekli bir mücadele halindeydiler. Bir taraftan
Bizans'la, öte taraftan Haçlı
larla savaş
arak yeni yurtları
nda tutunmak zorundaydı
lar. 13.
yüzyı
lda doğudan gelen Moğol istilâsıkarş
ı
sı
nda da ezilmemeleri ve varlı
kları
nı
sürdürmeleri gerekiyordu. Bunun için, eskiden beri olduğu gibi, askerliğe özel bir önem
veriyorlardı
.
Askerî teş
kilât bakı
mı
ndan, Büyük Selçuklular dönemindeki durum devam ediyordu.
Ordunun kuruluş
u genel olarak ş
öyleydi:
a. Türkmenler: Bunlar uc bölgelerinde yaş
ı
yorlardı
. Hristiyan ülkelerle sı
nı
rdaş
olduklarıiçin, daima savaş
a hazı
r hâldeydiler. Beylerinin komutasıaltı
nda savaş
ı
rlar,
sı
nı
rlarıkorurlar, düş
mana baskı
nlar yaparak onun gücünü yı
pratı
rlardı
.
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b. Tı
marlısipahiler: Ordunun ikinci kalabalı
k grubu bunlardı
. Belirli toprakları
n vergi
gelirlerini (ikta) alı
rlar, barı
şzamanı
nda askerî eğitimle uğraş
ı
rlardı
. Savaş
ta ise kendi
silâhlarıve atları
yla orduya katı
lı
rlardı
. Düzenli ordunun temeli tı
marlısipahilerdi. Bazı
merkezlerde "sübaş
ı
" denilen kumandanlarıbulunurdu.
c. Hassa askerleri (Gulaman-ısaray): Hassa ordusu, küçük yaş
larda saray
eğitiminden geçirilen askerlerden oluş
uyordu. Bunları
n içinde Hristiyan ailelerin çocukları
da bulunurdu. Yaya ve atlıbirlikler halindeydiler. Osmanlı
lardaki "yeniçeri" kuruluş
unun ilk
ş
ekli budur. Sayı
ları10 bin dolayı
ndaydı
.Maaşalı
rlardı
.
ç. Bağlıdevletler askerleri: Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlıbeyliklerin ve devletlerin
askerlerinden meydana gelirdi. Savaşolduğu zaman, bu devletler, Selçuklu ordusuna, silâhlı
ve donanı
mlıaskerî birlik gönderirlerdi.
d. Ücretli askerler: Savaşçı
ktı
ğ
ızaman, orduda geçici olarak görev alı
rlardı
. Bu
hizmetleri karş
ı
lı
ğı
nda kendilerine ücret ödenirdi. Bazen yabancıdevletlerin askerleri de
ücretli olarak orduya alı
nı
rlardı
.
Yardı
mcısı
nı
flar da (neftçi, lağı
mcı
, çarhçı
, mancı
nı
kçıvb.) kalabalı
ktı
. Hekimler,
imamlar, kadı
lar, mutfaklardan ve çerge denilen hamamlardan sorumlu pek çok subay ve
asker, yardı
mcısı
nı
flarımeydana getirirdi.
Türkiye Selçukluları
nda ordu, Büyük Selçuklu dönemine oranla daha az sayı
daydı
. En
fazla 100 bin dolayı
nda asker bulunurdu. Bu sayıçok kere daha da azdı
.
Orduya sultan, o olmadı
ğ
ızaman emirü'l-ümera (beylerbeyi) kumanda ederdi. Ordu
kumandanları"sübaş
ı
" adıile anı
lan yüksek rütbeli subaylardı
. Donanma kumandanları
na
melikü's-sevahil (kı
yıkumandanı
) denilirdi.
Orduda kullanı
lan ok, yay, kı
lı
ç, topuz, kalkan gibi silâhlarıTürkler kendileri
yapı
yorlardı
. Şehirlerde "okçular çarş
ı
ları
" kuruluyordu. Germiyan, süslü silâh yapı
mıile
ünlüydü. Kuş
atmalarda kullanı
lan neffâte ve karabuğa adı
ndaki mancı
nı
klar, ülke içinde imal
ediliyordu. Yanı
cımadde olarak kullanı
lan neft ve katran Erzurum'dan ve Antalya'nı
n
kuzeyindeki Yanar Göller'den sağlanı
yordu. Aydı
noğulları
, modern tüfeğin ilk ş
ekli olan ve
yağmur gibi mermi atan silâhlar kullanı
yorlardı
.
Deniz Kuvvetleri
Türkiye SelçuklularıDöneminde Türk Denizciliği
Türkiye Selçukluları
nda ilk donanma kuruluş
u, Süleymanş
ah'ı
n ölümü sı
raları
na rastlar.
Süleymanş
ah, Antakya seferine çı
karken, İ
znik'te kendi yerine kumandanları
ndan
Ebulkası
m'ıbı
rakmı
ş
tı(1084). Ebulkası
m, kendisini İ
znik'te kuş
atan Bizans ordusunu
çekilmek zorunda bı
raktı
. Bizans'ıbaskıaltı
na almanı
n ancak donanma sahibi olmakla
baş
arı
lacağı
na inanmı
ş
tı
. Onun için, Gemlik'i ele geçirerek burada tersane kurdurdu.
Durumun ciddîleş
tiğini gören Bizans İ
mparatoru, karadan ve denizden kuvvet göndererek,bir
baskı
nla, yapı
m hâlindeki küçük Selçuklu filosunu yaktı
rdı
.
Selçukluları
n ası
l büyük donanma yapı
mı13. yüzyı
lda gerçekleş
ti. Deniz kuvvetlerini
meydana getirmek için önce alt yapı
nı
n kurulmasıgerekiyordu.Bu bakı
mdan kı
yı
larda
elveriş
li ve iyi korunan yerlere sahip olmak lâzı
mdı
. Buraları
n, gemi yapı
mıiçin gerekli olan
kerestenin sağlanacağıormanlı
k bölgelere uzak olmamasış
arttı
.
Selçuklular önce Antalya'yı
, daha sonra bugünkü Alanya'yıfethettiler. Buralarda
tersaneler kurarak gemi yapı
mı
na baş
ladı
lar. Kuvvetli bir donanma meydana getirdiler.

7 Türkiye Tarihi

27

Karadeniz'de ise Sinop zapt edildi. Burada da bir tersane kuruldu. Selçukluları
n
Karadeniz donanması
, Kı
rı
m'ı
n iş
lek limanıSuğdak'a sefer yaparak burası
nızapt etti.
Trabzon'daki Rum Krallı
ğı
'nı
n Sinop'u ele geçirmesi üzerine yapı
lan seferde de donanmanı
n
değerli hizmetleri görüldü (1266).
Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Denizciliği
Türkiye Selçukluları
nı
n son zamanları
nda veya onları
n yı
kı
lması
ndan sonra kurulan
Türk beyliklerinden denize kı
yı
sı bulunanlar, birer filo sahibi olmaya özen
gösterdiler.Karadeniz'de Candaroğullarıile Pervaneoğulları
, Akdeniz'de Hamitoğulları
, Ege
kı
yı
ları
nda da Karesi, Aydı
n, Menteş
e ve Saruhanoğullarıdonanma sahibi oldular. Özellikle
Ege bölgesindeki beyliklerin, çok kere ortakla ş
a hareket ederek yaptı
klarıseferler büyük
baş
arıkazandı
.
Çaka Beyden baş
layarak, Selçuklular ve Anadolu beylikleri dönemlerinde yapı
lan
donanmalar, sı
nı
rlıgüçteydi. Büyük denizci devletlerle boy ölçüş
ecek hâle gelmemiş
ti.
Beyliklerin malî gücü de, bu ölçüde bir donanma yapı
mıiçin yeterli değildi. Yine de, eldeki
deniz kuvvetleriyle, zamanları
na göre önemli sayı
lmasıgereken zaferler kazanmı
ş
lardı
r. Bir
açı
dan da, Osmanlı
ları
n kuracakları büyük deniz gücünün çekirdeğini meydana
getirmiş
lerdir. Bu deniz gücü, Barbaros, Turgut Reis, Kı
lı
ç Ali Paş
a, Piyale Paş
a gibi büyük
ş
ahsiyetler yetiş
tirmiş
tir. Bugünkü deniz kuvvetlerimiz, iş
te bu 900 yı
llı
k engin tecrübenin
mirasçı
sıolarak, denizci ataları
nı
n yolunda yürümektedir.
Toprak Yönetimi
Türkiye Selçukluları
, yeni yurtları
nda, eskisinden farklıbir toprak rejimi kurdular.
Topraklar ş
ahı
sları
n değil, devletin mülkiyetinde bulunuyordu. Çiftçilere, iş
leyebilecekleri
miktarda toprak veriliyordu. Bunlar toprağı
n sahibi değil, iş
leyeni durumunda idiler. Bu
topraklar, ekilip biçildikleri sürece babadan oğula kalı
yordu. Bu sistemin çeş
itli yararları
görülmekteydi. Bizans yönetimindeki topraksı
z köylüler, Selçuklu idaresinde toprağa
kavuş
muş
lardı
. Böylece, devlete duyulan güven ve bağlı
lı
k güçlenmiş
ti. Ayrı
ca, bu sistem,
tarı
m üretimini artı
rmı
ş
, ekonomik refahıve yeni sosyal düzeni getirmiş
tiHalk arası
nda derin sosyal ve ekonomik farklı
lı
klar olmamasıbu suretle sağlanı
yordu.
Akkoyunlu HükümdarıUzun Hasan, toprak rejimi ve tı
marlısipahiler hakkı
nda bazı
kanunlar çı
karmı
ş
tı
. Bunlara "Hasan Padiş
ah Kanunları
" denilmekteydi. Akkoyunluları
ortadan kaldı
ran Safevîler bu kanunlardan yararlanmı
ş
lardı
r. Osmanlı
lar da Doğu Anadolu'ya
hâkim olduktan sonra, bölgede bu kanunlarıuygulamı
ş
lardı
r.

2. Din ve İ
nanı
ş
11. yüzyı
lda Anadolu'ya gelen Türkler, burası
nıkı
sa zamanda öz yurtlan hâline
getirmiş
lerdi. Özellikle Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Türkleş
mesi büyük bir hı
z
kazanmı
ş
tı
. Eğer bu nüfus yoğunluğu sağlanamamı
şolsaydı
, Haçlı
ları
n yüz binlerce kiş
ilik
ordularıönünde Anadolu'daki Türk varlı
ğımahvolabilirdi. 12. yüzyı
l, Haçlı
larla ve Bizans'la
mücadele içinde geçmiş
, Türkler Anadolu'da tutunmayıbaş
armı
ş
lardı
. Miryokefalon Zaferi,
Türklerin Anadolu'yu yurt ediniş
lerinin kesin iş
areti olmuş
tu. 13. yüzyı
lda ise bu defa
doğudan baş
ka bir tehlike, Moğol istilâsıgeliyordu. Bu yeni bir sarsı
ntıdemekti. Fakat, aynı
zamanda Moğolları
n önünden kaçan yeni Türk kütleleri de Anadolu'yu dolduruyordu.
Böylelikle, Türk nüfusun yoğunluğu daha da artmı
şolmaktaydı
.
Anadolu'ya yeni göçenler arası
nda, özellikle Horasan'dan gelmişderviş
ler, bilgin ve
ş
eyhler, tasavvuf erbabıbulunuyordu. Bunlar Anadolu'ya yerleş
ip tekkeler ve zaviyeler
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kuruyor, sade bir hayat sürüyorlardı
. Görüş
leri ile, saf [ ve samimî insanlar olan Türkmenler
üzerinde etkili oluyorlardı
. Gördükleri ilgi ve sevgi, sultanı
n katı
na kadar ulaş
ı
yordu.
Sultanlar, onlara hoş
görü ile davranı
yorlardı
.
Türk tasavvufu, Büyük Selçukluları
n İ
ran'da karş
ı
laş
tı
klarıtasavvuftan farklı
ydı
.
İ
ran'daki tasavvuf anlayı
ş
ı
, mücadeleye ve din için savaş
a yer vermiyordu. Bu anlayı
ş
,
kavimler, topluluklar ve devirler üstü bir düş
ünce tarzıhâline getirilmiş
ti.
Türk tasavvufu ise daha gerçekçi bir yoldaydı
. Yaş
anan hayatı
n insanî olması
nı
, doğru
ahlâkıve ruh temizliğini amaç edinmiş
ti. Bu amacı
nıda, çok eskilere dayanan Türk
düş
üncesinin karakterine uygun olarak, vatan ve ülke fikirleri ile beslemekte idi. Türk
tasavvufunu temsil edenler, bundan dolayıyurt savunması
nda, sı
nı
r boyları
nda ve genişfetih
hareketlerinde büyük hizmetler görüyorlardı
. Bu erenlerin gönülleri Tanrısevgisiyle dolu
olduğu gibi elleri de kı
lı
çlı
ydı
. Eski bozkı
rları
n alpları
, Anadolu'da ş
imdi alp-eren olmuş
lardı
. Anadolu bir savaşülkesi halindeydi. Alp-erenler, artı
k gazi olarak vatan görevi
yapmaktaydı
lar.
Alp-erenlerin, Anadolu'nun yeni sahibi olan Türkmenler arası
ndaki faaliyetleri,
Müslümanl ı
ğa yeni girmişbu kütleler üzerinde derin manevî etkiler yapmı
ş
tı
r.
Ayrı
ca, aydı
n tasavvuf erbabıda ş
ehirlerde yerleş
iyordu. Bunlar, İ
slâmî ilimleri iyi
bilen, derin kültürlü kimselerdi. Araları
nda Muhyiddin Arabî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî,
Sadreddin Konevî gibi ş
ahsiyetler bulunuyordu.
Muhyiddin Arabî, yadı
rganan görüş
leri dolayı
sı
yla birçok İ
slâm ülkesinde barı
namamı
ş
,
buna karş
ı
lı
k Türkiye'de fikirlerini dilediği gibi yaymak imkânı
nıbulmuş
tur. Hatta itibar
kazanmı
şve sonraları"Şeyhiekber" (Büyük Şeyh) unvanıile anı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.
Mevlânâ, ilk zamanlar birçok eleş
tirilerle karş
ı
lanması
na rağmen, musikili ayinlerini her
tarafa yaymayıbaş
armı
ş
tı
r.
Muhyiddin Arabi'nin kurucusu olduğu Ekberîlik ve Mevlânâ'nı
n kurucusu olduğu
Mevlevîlik, daha çok ş
ehirli aydı
nlar arası
nda tutunmuşve yayı
lmı
ş
tı
r. Açı
k bir Türkçe ile
yazan Yunus Emre ile HacıBektaşVelî'nin eserleri halk arası
nda büyük rağbet görüyordu.
Mevlânâ, Yunus Emre ve HacıBektaş
, engin bir insan sevgisini dile getiriyorlardı
.
Alp-erenlerin çalı
ş
maları
yla yayı
lan baş
ka tarikatlar da vardı
. Türkistan'da Yesi ş
ehrinde
doğduğu için Hoca Ahmed Yesevî (öl. 1166) olarak tanı
nan ünlü mutasavvı
fı
n etkileri önce
Türkistan'a, sonra kuzey bozkı
rları
ndan Horasan'a kadar yayı
lmı
ş
tı
. Horasan'dan gelen alperenler daha çok bu görüş
ün etkisini taş
ı
yorlardı
. Hoca Ahmed Yesevî'nin düş
ünceleri
(Yesevîlik), Mâverâünnehir'de Nakş
ibendîlik olarak ortaya çı
ktı
ğıgibi, Anadolu'da da
Bektaş
îlik ve benzeri tarikatlar hâlinde yaygı
nlaş
tı
.
Bu tarikatları
n yayı
lması
nda, Selçuklu Türkiyesindeki genişhoş
görünün verdiği imkân
önem taş
ı
yordu. Gerçekten, Selçuklu hükümdarları
, taassuptan uzak, geniş görüş
lü
kimselerdi. II. Kı
lı
ç Arslan, huzurunda Müslüman ve Hristiyan bilginlerin serbestçe
tartı
ş
ması
na karı
ş
mı
yordu. Hatta, hür düş
üncelerinden dolayı
, komş
u Müslüman
hükümdarlar tarafı
ndan inanç tazelemeye davet ediliyordu. Buna karş
ı
lı
k, Selçuklu
Hükümdarıda, taassup gösterenleri onları
n memleketlerine yolluyordu. Selçuklu ülkesinde
hürriyet ve hoş
görü geleneği devam etmekteydi.
Bu ortamda Müslümanlarla Hristiyanlar, birbirlerinin inançları
na karı
ş
madan, bir arada
yaş
ı
yorlardı
. Devlet de, Hristiyanlara herhangi bir müdahalede bulunmuyordu.
Selçuklu sultanlarıSünnî idiler. Daha baş
langı
çta Karahanlı
lar Sünnîliğin koruyucusu
olmuş
lardı
. Böylece Türk gelenek ve göreneklerini devam ettirmiş
lerdi. Bu durum, sonraları
Selçuklular ve beylikler döneminde de devam etmiş
tir. Selçuklu sultanlarıve devlet ileri
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gelenleri, Anadolu'nun dört yanı
nıcamiler, medreseler ve İ
slâmi yapı
larla doldurmuş
lar,
böylece İ
slâmi-yetin Türkmenler arası
nda daha güçlenip kökleş
mesini sağlamı
ş
lardı
r.

3. Sosyal ve İ
ktisadî hayat
a. Sosyal Hayat
Türkiye Selçuklu Devleti'nde halk, ş
ehirli ve köylü olmak üzere, baş
lı
ca iki zümreye
ayrı
lı
yordu. Şehirlerde devlet görevlileri, ticaretle uğraş
anlar, zanaatkarlar, öğrenciler,
öğretmenler, hekimler ve derviş
ler oturmaktaydı
. Bu dönemde, Moğol istilâsı
na kadar,
büyük bir zenginlik ve refah bulunuyordu.
Anadolu'ya çok sayı
da Türkmen kütlelerinin gelmesiyle değiş
en sosyal yapı
,
ş
ehirleş
mede de kendisini göstermiş
ti. Türkiye Selçuklu Devleti'nin son zamanları
nda otorite
boş
luğu meydana geldiği için, güvenlik, yeterince sağlanamı
yordu. Bu bakı
mdan, köylerde
yaş
ayan Hristiyanlar, kendilerini daha güvenli hissettikleri ş
ehirlere göçmüş
lerdi. Böylece,
kı
rlı
k kesimde Türk nüfusunun oranıdaha da artmı
ş
tı
.
Beylikler döneminde ise ş
ehirleş
me ve ş
ehirlerdeki imar faaliyetleri önemli ölçüde arttı
.
Selçuklu Devleti'ne göre daha dar topraklara sahip bulunan beylikler, ş
ehirlerinin geliş
mesi
için çalı
ş
tı
lar ve buralarıgüzel eserlerle donattı
lar.
Kı
rlı
k kesimde hayvancı
lı
kla uğraş
an Türkmenler konar göçer bir hayat yaş
ı
yorlardı
.
Köylere yerleş
enler ise tarı
mla uğraş
ı
yorlar, elde ettikleri gelirin onda birini devlete
vergi olarak veriyorlard ı
.
Moğol istilâsıbaş
layı
nca, doğudan yeni Türkmen kafileleri Anadolu'ya gelmiş
ti. Bunlar
daha çok, uc denilen sı
nı
r bölgelerine yerleş
tirildiler.
Hristiyanları
n dinî inançları
na, ibadetlerine, giyim kuş
amları
na karı
ş
ı
lmı
yordu. Bunlar
devletin korumasıaltı
nda yaş
ı
yorlardı
. Diğer bazıülkelerde olduğu gibi, farklıinançları
yüzünden baskıaltı
na alı
nmalarısöz konusu değildi.
Anadolu'daki Türkler de, Hristiyan ahali ile iyi iliş
kiler içinde yaş
ı
yordu.
Bizans'la ve Haçlı
larla sürekli savaş
, üretimi azaltmı
ş
, malî durumu sarsmı
ş
tı
. Bu
bakı
mdan, Selçukluları
n çiftçilere ihtiyacıbüyüktü. Fethedilen bölgelere iskân edilenlere
geniştopraklar, evler, tarı
m araçları
, tohumluk veriliyor, ayrı
ca uzunca bir süre vergi
alı
nmı
yordu. Bu tedbirler, Türkmenlerin yerleş
ik hayata geçmelerinde etkili oluyordu.
Sosyal güvenlik ve dayanı
ş
maya da büyük önem veriliyordu. Anadolu, gariplerin
sı
ğ
ı
nağı
, rahat ve huzur diyarı
,ş
efkat beldesi olarak tanı
mlanı
yordu. Hastahane, imaret gibi
kuruluş
lardaki hizmetler, son derece düzenli yürütülüyordu.
Ahilik
Türkiye Selçuklu döneminin ilgi çekici kuruluş
ları
ndan biri de Ahilikti. Ahilik, esnafı
n
kendi arası
nda kurduğu ahlâkî, dinî ve ekonomik nitelikleri bulunan bir teş
kilâttı
. Bu ocağa
katı
lan kimsenin, kapı
sı
nıkonuklara, kesesini ihtiyacıolanlara, sofrası
nıbütün açlara açması
beklenirdi. Kurallara göre Ahilerin gözü haram, ağzıgünah olan ş
eylere, eli zulümlere kapalı
olacaktı
. Ahilik, bir meslek ocağıolduğu kadar, aynızamanda kültür, inanç, yiğitlik ve ahlâk
yuvası
ydı
. Ahiler, gündüz kendi iş
lerinde çalı
ş
ı
rlar, akş
amlarıise zaviyelerinde piş
irdikleri
yemeği beraber yerlerdi. Masraflara ahi olanları
n hepsi katı
lı
rdı
. Şehre gelen yabancı
lar
ağı
rlanı
r, yedirilir içirilir, yatı
rı
lı
rdı
. Hatta, bazen bu bir yarı
şhâlini alı
rdı
.
Türkiye Selçuklu dönemine özgü bir kuruluşolan Ahilik 13. yüzyı
lda ortaya çı
kmı
ş
,
zamanla çok yaygı
nlaş
arak köylere kadar uzanmı
ş
tı
r. Etkisi de yüzyı
llar boyu sürmüş
tür.
Ahiliğin kı
lı
çlıkolu da vardı
. Bunlar, Anadolu'nun Türkleş
mesi yolunda cihada katı
lı
rlar,
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vuruş
urlardı
. Özellikle, Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayı
fladı
ğısı
ralarda devlet otoritesinde
meydana çı
kan boş
luğun doldurulması
, toplum düzenini büsbütün çökmekten kurtarı
p yeni
bir birliğe imkân hazı
rlamasıbakı
mı
ndan, Ahilik önemli rol oynamı
ş
tı
r.
b. İ
ktisadî Hayat
Ticaret: Anadolu, coğrafî konumu bakı
mı
ndan, Asya ile Avrupa arası
nda milletler arası
bir köprü durumundaydı
. Ancak, Türklerin geliş
inden önce, bu
imkân iyi değerlendirilemediği için, ticaret ve sanayi geliş
ememiş
ti. Toprak ve ticaret
sistemleri, geliş
meyi engelliyordu. Bunun sonucu olarak, Bizans'ı
n elindeki topraklar ve
buralarda yaş
ayanlar ekonomik refahtan uzakta kalmı
ş
tı
.
Selçuklular, ticarî geliş
meyi önleyen engelleri kaldı
rdı
lar. Ülkede güvenliği
sağladı
lar.Haçlı
larla ve Bizans'la yapı
lan sürekli savaş
lar sı
rası
nda bu yoldaki çalı
ş
malar
sistemli olamadı
. Fakat, Miryokefalon Zaferi'nden (1176) sonra siyasî birliğin sağlanmasıile
iktisadî alanda gerekli tedbirler hı
zla alı
ndı
.
Bu arada, Akdeniz'de hâkimiyet Müslümanlardan Avrupal ı
lara geçmiş
ti. HaçlıSeferleri,
doğu ile olan ticareti artı
rmı
ş
tı
. Avrupa'da daha rahat bir hayata kavuş
ma eğilimi güçlenince,
doğudan gelen mallara rağbet edilmeye baş
lamı
ş
tı
.
Bu durumu iyi değerlendiren Selçuklular, siyasî ve askerî hareketlerini, iktisadî önem
taş
ı
yan alanlara kaydı
rdı
lar. Akdeniz ve Karedeniz'de fethettikleri önemli limanlara Türk
tüccarlarıyerleş
tirdiler. Ticarî kuruluş
lar meydana getirdiler. Lâtinlerle ticaret anlaş
maları
yaptı
lar. Gümrük tarifelerini çok düş
ük tutarak ticareti teş
vik ettiler.
Böylece, Anadolu'daki yollardan ve limanlardan yapı
lan ticaret faaliyeti arttı
. Kervan
yollarıgittikçe önem kazandı
. Bu yollardaki ulaş
ı
mıve güvenliği sağlamak için, Selçuklu
döneminde büyük kervansaraylar yapı
ldı
. Konak yerlerinde yapı
lan bu kervansaraylarda
her türlü ihtiyaç düş
ünülmüş
tü. Yolcular buralarda hayvanları
yla beraber, üç gün hiç bir
ücret ödemeden kalabiliyorlardı
. Yemek yiyor, geceliyorladı
. Hastalar tedavi ediliyor,
hatta
yoksul olanlara ayakkabıveriliyordu. Kervansaraylar ı
n zengin vakı
fları vardı
.
Bunları
n gelirleriyle, bütün hizmetler, aksama olmadan yürütülüyordu.
Kervansaraylara gelen yolculara, Müslüman-Hristiyan, zengin-yoksul, hür-köle ayı
rı
mı
gözetilmeden hizmet ediliyordu. Vakı
fları
n nası
l iş
letileceğini gösteren vakı
fnamelerde bu
hususlar inceden inceye belirtilmiş
ti. Genişbir memur ve görevli kadrosu, kervansaraylar ı
n
düzenli iş
lemesi için çalı
ş
ı
yordu.
Bu kervansaraylar, güvenlik bakı
mı
ndan da son derece sağlam yapı
lardı
. Âdeta kaleye
benziyorlard ı
. Kalabalı
k muhafı
z birlikleri, güvenliği sağlamakla görevliydi. Bunun için,
büyük kervanlar, buralarda rahatça konaklayabiliyor ve bütün ihtiyaçları
nı
karş
ı
layabiliyorlardı
.
Bu tedbirlere rağmen, kervanlar yollarda haydutlar ı
n, gemiler denizlerde korsanları
n
saldı
rı
sı
na uğrarsa devlet, tüccarı
n zararı
nıhazineden karş
ı
lı
yordu. Ayrı
ca, kervanları
korumak üzere muhafı
z birlikleri görevlendiriliyordu.
Bütün bu kolaylı
kları
n sonucu olarak, Selçuklu Türkiyesinde ticaret çok geliş
ti. İ
ktisadî
seviye yükseldi. Zenginlik yaygı
nlaş
tı
. Anadolu ş
ehirleri büyüdü. Özellikle Konya, Kayseri,
Sivas gibi merkezlerdeki geliş
me büyük oldu. Antalya, Sinop, Diyarbakı
r, Erzurum,
Malatya, Ahlat, Mardin gibi ş
ehirler de gittikçe büyüyüp zenginleş
ti. Anadolu'da milletler
arasıpazar (fuar)lar kuruldu. Buralara dünyanı
n dört yanı
ndan tüccarlar gelip alı
şveriş
yapı
yorlardı
. Bu pazarlar zamanla ş
ehir hâlini alı
yordu. Karahisar ovası
ndaki Yabanlu Pazarı
, Mardin'in güneyindeki Kı
zı
ltepe, Amasya-Tokat arası
ndaki Azîne Pazarı
, KayseriKı
rş
ehir yolu üzerindeki Ziyaret Pazarıbunlardan birkaçı
dı
r.
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Bazıpazarlarda da Türkmenler hayvan ürünlerini satarlar ve karş
ı
lı
ğ
ı
nda ihtiyaç
maddelerini alı
rlardı
. Bunlara "Türkmen Pazarı
" adıverilirdi.
Milletler arasıalı
şverişyoluyla ve batı
dan gelen tüccarlar vası
tası
yla "pazar" kelimesi
"bazaar" ş
eklinde Avrupa'ya geçmiş
tir ve bugün de kullanı
lmaktadı
r.
Ticaret hayatı
ndaki bu canlı
lı
k, halkı
n ve devlet hazinesinin zenginleş
mesine yol açtı
.
Sultan sarayları
, vezir köş
kleri, zengin konaklan debdebeli bir hayata sahne oldu. Altı
n,
gümüş yemek ve koş
um takı
mları
, kandiller, altı
n süslü silâh ve musiki aletleri,
mücevherlerle bezenmiş ipekli elbiseler moda oldu. Devlet adamları
nı
n, yüksek
yöneticilerin, bilginlerin maaş
ları
, onlara yüksek bir geçim seviyesi sağlı
yordu. Paranı
n satı
n
alma gücü büyük olduğu için, orta ve küçük dereceli memurlarla görevliler dahi rahat bir
hayat sürebiliyorlardı
.
Bu zenginlik, Moğol istilâsı
na kadar devam etti. Kösedağfelâketinden sonra Moğollar,
Türkiye Selçuklu Devleti'ni sömürge hâline getirdiler. Ağı
r yı
llı
k vergi aldı
klarıgibi,
Anadolu'da bulunan Moğol askerlerinin giderlerini de Selçuklulara ödettiler. Öyle ki, 30
milyon altı
n dolayları
nda olan Selçuklu yı
llı
k vergi gelirleri, Moğolları
n sömürmesi sonunda
7 milyon altı
na kadar düş
tü. Eski refah ve mutluluk günleri aranı
r oldu.
Sanayi: Ticarete paralel olarak sanayi de büyük ölçüde ilerlemiş
ti. Halıve kumaş
dokumacı
lı
ğıçok çeş
itli ve olağanüstü güzellikte ürünler veriyordu.
Aksaray, Erzurum, Uş
ak halı
larıAvrupa'ya ve İ
slâm ülkelerine satı
lı
yordu. İ
pek üzerine
altı
n telle iş
lenmişhalı
lar yapı
lı
yordu.
Anadolu'dan elde edilen pamuk, yün ve ipek, dokuma sanayiinde kullanı
yordu. Sadece
Malatya'da 12 bin tezgâh vardı
. 'Türkiye ipekleri" adı
yla ünlü ham ve iş
lenmişipekler çok
rağbet görüyordu. Çeş
itli kumaş
lar, tüller, mendiller, örtüler ihracatta önemli yer tutuyordu.
Antalya, Bursa, Balı
kesir, ipekleri ile; Ankara ve Sivas, yünlü kumaş
larıile; Diyarbakı
r ve
Kastamonu, deri iş
leriyle; Erzincan, Mardin ve Muş
, pamuklu kumaş
ları
; Karaman, renkli
kumaş
larıve hamam takı
mları ile ün kazanmı
ş
tı
. Konya, Sivas ve Kı
rş
ehir'deki
boyahanelerde boya üretiliyor, kumaş
lar boyanı
yor; sabunhanelerde sabun yapı
lı
yor;
aydı
nlatmada kullanı
lan nebatî yağve balmumu elde ediliyordu. Çini yapı
mıda ileri
durumdaydı
.
Anadolu'nun güney kı
yı
ları
ndan Mı
sı
r'a devamlıve düzenli olarak kereste ihraç
ediliyordu. Silâh sanayii de geliş
miş
ti.
Türkiye'nin bolluk ve servet içinde bulunması
nı
n bir baş
ka sebebi de madenleriydi.
Sivas yakı
nları
nda demir, Karahisar yakı
nı
nda ş
ap, Konya yakı
nları
nda lâcivert taş
ıdenilen
maden ve taşocaklarıbulunuyordu. Ülke, tuz çı
karı
lan sekiz tuzlaya sahipti.
Para: Ticaretin geliş
mesiyle ticarî iş
lemlerde dev yenilikler ve geliş
meler olmuş
tu.
Bankacı
lı
k yolu ile sermayenin iş
letilmesi ve paranı
n dolaş
ı
mıkolaylaş
tı
rı
lı
yordu. İ
ş
lemlerde
çek ve havale senedi kullanı
lı
yordu. Büyük Selçuklu Devleti'nde ticaret ve bankerlik daha
çok Yahudilerin elindeyken, Türkiye Selçukluları
ndaki sarraflar Türk'tü. Para yerine kredi
mektubu ve poliçe kullanı
lı
yordu. Haçlı
lar çek usulünü burada öğrenip Avrupa'ya götürmüş
,
hatta kelimeyi de aynen almı
ş
lardı
r.
Selçuklu paralan altı
ndan yapı
lmı
şolup yüksek ayarlıve büyüktü. Akçalar da halisti.
Altı
n ve gümüş
ün sı
nı
r dı
ş
ı
na çı
karı
lmasıyasaklanmı
ş
tı
.
Moğol istilâsı
ndan sonra bu Selçuklu altı
nları
ndan eser kalmadı
. Beylikler döneminde
İ
lhanlı
, Mı
sı
r, Floransa altı
nlarıkullanı
lmaya baş
landı
.

4. Dil ve Edebiyat
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Anadolu'yu baş
tan baş
a dolduran Türkmenlerin konuş
ma dili Türkçe idi. Buna karş
ı
lı
k,
yazı
ş
malarda ve edebiyatta Farsça kullanı
lı
yordu. Arapça bilim diliydi. Aydı
nlar ve
yöneticilerin bir bölümü İ
ran'dan geldikleri için, Farsça'nı
n etkisi kuvvetliydi.
Ancak, zamanla buna karş
ıtepkiler arttı
. Halk, aydı
nları
n yazıdilini anlamı
yor, Farsça
yazı
lmı
şedebî eserleri okuyamı
yordu. Âş
ı
k Paş
a, Garibname adlıeserinde bu tepkiyi
kuvvetle dile getirmiş
, Türkçeye değer verilmediğinden yakı
nan ş
iirler yazmı
ş
tı
r.
Karamanoğ
lu Mehmed Bey de 13. yüzyı
l sonunda yayı
mladı
ğıbir fermanla divanda, sarayda, mecliste ve meydanda Türkçe konuş
ulması
nıemretti. Türkçenin
resmî dil olmasıanlamı
na gelen bu karar, Mehmed Beyin ölümüne kadar devam etti.
Yüzyı
lı
mı
zda sadeleş
meye baş
layan Türkçemiz için bir dönüm noktasıolan bu kararı
n yı
l
dönümü, günümüzde kutlanmaktadı
r.
Beylikler dönemine gelindiğinde, Türkçe 13. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda yazı
ya geçirildi. İ
lk
edebî eserler de Selçuklular ı
n son ve beyliklerin ilk dönemlerinde yazı
ldı
.
Manzum eserler baş
langı
çta Farsça yazı
lmaktaydı
. Beylikler döneminde Türkçeye geçiş
hı
zlandı
. Edebiyat, daha çok tasavvuf çevresinde geliş
ti. 13. yüzyı
lı
n ünlü mutasavvı
f ve ş
airi
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, bütün eserlerini o çağı
n edebiyat dili olan Farsçayla yazması
na
rağmen, yeni yetiş
en Türk yazar ve ş
airlerini derinden etkilemiş
tir. Mesnevi ve Divan-ı
Kebir adlıkitapları
, eserleri içinde en tanı
nmı
ş
ları
dı
r. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, hikmet
dolu eserleriyle, yüksek tabaka tarafı
ndan çok beğenildi.
Tasavvufî halk edebiyatıise tekkeler vası
tası
yla yaygı
nlaş
tı
. Türkçe yazan Yunus
Emre, bu yolda en güzel örnekleri verdi. Türk milleti, Yunus Emre'yi yüzyı
llar boyunca
unutmadıve onu veli olarak Lamdı
. Mevlânâ da, Yunus da genişbir insanlı
k ve din
görüş
ünün temsilcisi oldular.
Halk arası
nda ise destanî nitelikte sözlü edebiyat çok yaygı
ndı
. Ebû Müslim
Horasanî'nin, Battal Gazinin, Daniş
mend Ahmed Gazinin hayat ve menkı
beleri uzun
yüzyı
llar boyunca nesillerden nesillere aktarı
ldı
. Battalname, aslı
nda Müslümanlarla Bizans
arası
ndaki savaş
lara ait menkı
belerdir. Fakat Anadolu'da Türkleş
tirilmiş
tir.
Ayrı
ca Aş
ı
k Garib, Tahir ile Zühre, Aş
ı
k Kerem gibi halk hikâyeleri yaygı
ndı
.
Destanî eserler arası
nda ise Dede Korkut Kitabıile Köroğlu Destanıbaş
ta
gelmektedir. Özellikle Dede Korkut hikâyelerinde, eski Türk nesrinin en güzel örnekleri
bulunmaktad ı
r. Türk mizah ve hiciv sanatı
nı
n dünya çapı
nda ünlü simasıNasreddin Hoca
da bu dönemde yaş
amı
ş
tı
r.

5. Bilim ve Sanat
a. Bilim
Dönemin yüksek öğretim kurumlarıolan medreseler, Anadolu'da 12. yüzyı
ldan itibaren
açı
lmaya baş
lamı
ş
tı
r. Selçuklu sultanları
, eğitim ve öğretime önem veriyorlardı
. Özellikle
Sultan Alâeddin Keykûbad, ilim ve sanat adamları
na yakı
nlı
ğıile tanı
nmı
ş
tı
.
Anadolu'daki maddî zenginlik ve refah sayesinde, büyük medreseler yapı
ldıve
buralarda çok sayı
da öğrenci yetiş
tirildi. Bunun yanı
sı
ra, Moğol istilasıdolayı
sı
yla
Türkistan, İ
ran ve Horasan'dan gelen bilginler, Anadolu'daki fikir hayatı
nı
n zenginleş
mesini
sağladı
lar. Anadolu'ya gelen ilim ve fikir adamları
na, Selçuklu sultanlarıözel bir ilgi
gösteriyorlardı
.
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Dönemin tanı
nmı
ştasavvuf bilgini Muhyiddin Arabî de Konya'da oturmuş ve
görüş
lerini yaymı
ş
tı
r. Onun öğrencisi olan Sadreddin Konevî, bu fikirlerin güçlenmesi için
çalı
ş
mı
ş
tı
r.
Necmeddin Razî (Dâye)'nin yazdı
ğıMirsadü'1-İ
bad, bir siyasetnameydi. Ahlat'ta
yetiş
en İ
brahim b. Abdullah ve Hasan isimli kimyagerler, kendi alanları
nda ünlüdür.
Erzincan'da yaş
amı
şolan Muvaffak Abdüllâtif tı
p, fizik ve felsefede önemli eserler
vermiş
tir.
Artuklu Kara Arslan'ı
n hizmetinde bulunan Bediüzzaman, mekanik alanı
nda ilgi çekici
bir eser vermiş
tir. Bu eserde otomatik makineler, pompalar, fı
skiyeler, su terazileri ve
mühendislikle ilgili ilmî ve pratik bilgiler bulunmaktadı
r.
Sadreddin Konevî'nin öğrencisi olan Kutbeddin Şirazî felsefe, coğrafya ve astronomi
kolları
ndaki eserleri ile ün kazanmı
ş
tı
r.
Büyük Sultan Alâeddin Keykûbad ilmî sohbetlere merakl ı
ydı
. Konya kadı
sıSı
raceddin
ile Kemaleddin Kâmyar felsefe ve fı
kı
h alanları
nı
n büyük bilginleriydi. Cemaleddin
Aksarayî ve İ
maded din Muhammed tı
p dalı
nda önde gelen isimlerdi.
Tarihçi Ravendi, Selçuklu tarihini Sultan I. Gı
yaseddin Keyhüsrev adı
na yazmı
ş
tı
r.
Kerimeddin Aksarayî ve İ
bni Bibi de, Selçuklular döneminin ünlü tarihçileridir.
b. Sanat
Türkiye Selçuklularıve beylikleri döneminde sanat, genel olarak Büyük Selçuklu
Devleti'ndeki anlayı
ş
ı
n devamıniteliğindedir. Ancak, her türlü eserdeki incelik ve iş
çilik
geliş
miş
tir.
Beylikler dönemi, sanat açı
sı
ndan
oldukça renklidir. Bölgelerde yeni ve değiş
ik formlar meydana getirilmeye çalı
ş
ı
lmı
ş
tı
r.
Bu sı
rada o yörenin eski mirası
ndan ve sanat geleneklerinden ilham alı
nmı
ş
tı
r. Bununla
beraber, söz konusu olan, üslûp çeş
itlemeleridir. Her beyliğin, kesin farklı
lı
klar taş
ı
yan ayrı
birer sanatıyoktur. Bir beylikte denenen bir yenilik, diğerinde de uygulanabilmektedir. Batı
Anadolu ve Marmara bölgesi sanatıise, daha sonraki Osmanlısanatı
na yön verici
niteliktedir.
Mimarî: Türkiye Selçukluları
nı
n ticarete verdikleri önem ve ülkenin kavuş
tuğu
zenginlik sayesinde, Anadolu baş
tan baş
a mimarlı
k eserleriyle donatı
lmı
ş
tı
r. Hanlar,
kervansaraylar, medreseler, köprüler, kaleler, camiler, hastahaneler, sebiller ve
sayı
lamayacak kadar çok, her çeş
it eser yapı
lmı
ş
tı
r.
Devlet ileri gelenlerinin gömüldüğü kümbetler, çadı
r ş
eklindeki kubbeleri ile dikkat
çekicidir. Orta Asya bozkı
r hayatı
nı
n vazgeçilmez unsuru olan büyük çadı
r geleneği,
Anadolu'da bu defa taşeserlerde canlandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Anadolu'nun büyük ve orta merkezleri Ahlat'tan Erzurum'a, Sivas'tan Konya'ya kadar,
en güzel mimarlı
k eserleriyle süslüdür. Bunları
n bir bölümü, günümüze kadar ayakta
kalmı
ş
tı
r.
Fethedilen ş
ehirlerde, ilk işolarak camiler, medreseler ve hastahaneler yaptı
rı
lı
yor, böylece Türk sanat damgası
nı
n yeni beldelere vurulmas ımümkün oluyordu. Bu eserler etrafı
nda
geliş
en Müslüman-Türk hayatı
, iktisadî imkânları
n da desteğiyle, hı
zla yükseliyordu.
Selçuklular ve beylikler döneminde yapı
lmı
şcami, mescit, medrese, imaret, türbe,
kervansaray, köş
k, saray, darülhüffaz (Kur'an öğrenmek ve namaz kı
lmak için yapı
lan bina),
kümbet, külliye yüzlerce-dir. Bunları
n bir bölümü ince ve zarif iş
çilik eseridir. Bir bölümü
de anı
t büyüklüğünde, hayranlı
k verici yapı
lardı
r. Bu sanat varlı
ğı
, Selçuklu ve Beylikler
döneminde Türk medeniyetinin ne kadar yüksek bir düzeye eri ş
tiğini açı
kça göstermektedir.
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Resim: Dinî hoş
görüde en ileri dönemin yaş
andı
ğıTürkiye Selçuklularızamanı
nda,
resim sanatı
na olumlu bir yaklaş
ı
m vardı
. Çini üzerine yapı
lan resimlerde Uygur üslûbunun
izleri görülmektedir. Konya'daki Rum ressamlar, ileri gelenler tarafı
ndan teş
vik ediliyorlard ı
.
Mevlânâ'nı
n çevresinde Türk ressamlar da yetiş
mekteydi. Mevlânâ, Anadolu'daki
ressamları
n, Çinli sanatçı
lardan üstün olduğunu belirtmiş
tir.
Saray duvarlarıresimlerle süslendiği gibi, kumaşsanayii de bu alana açı
lmı
ş
tı
.
Sultanlara ve beylere özgü ağı
r kumaş
lar üzerine resimler yapı
lmı
ş
tı
.
Heykel: Türkiye Selçukluları
nda ş
ehir surlarıve büyük binalar, heykel ve kabartmalarla
süsleniyordu. Dinî yapı
larda dahi çift baş
lıkartal, at üstünde kuşavlayan insan heykel ve
kabartmalarıbulunuyordu. Konya surlarıyapı
lı
rken, sultan, bunları
n ayetlerle ve kabartma
heykellerle süslenmesini emretmiş
ti. II. Kı
lı
ç Arslan zamanı
nda kadı
n ve erkek heykelleri
görülmekteydi. Aydı
noğlu Mehmed Beyin Birgi'deki sarayı
nda arslan heykelleri
bulunuyordu.
Müzik: Türkiye Selçukluları
nı
n ve beyliklerin hayatı
nda musiki vazgeçilmez bir yer
tutuyordu. Sarayda nevbet çalan musiki takı
mlarıbulunuyordu. Orduda, askerî mı
zı
ka
takı
mlarıgörev yapı
yordu. Selçuklu emirleri, musikili ve danslıeğlenceler düzenliyorlardı
.
ErzincanlıSı
raceddin Ahmed ve Mardin Artuklu sarayı
nda Karatoğanoğlu Mehmed,
musiki nazariyatıve öğretimi ile uğraş
ı
yorlardı
.
Dinî çevrelerde de musikiye önem veriliyordu. Anadolu'daki Mevlevî ve Ahi
zaviyelerinde, musiki, ayinlerin bir parçasıhâline getirilmiş
ti.
Halk müziği ise, Anadolu'yu doldurmuşolan Oğuzları
n vazgeçemeyeceği bir unsurdu.
Oğuzname ve Dede Korkut gibi destanlardan parçalar, kopuz çalı
narak söyleniyordu.
Diğer sanatlar: Selçuklularda temsil sanatı(tiyatro) da canlı
ydı
. Daha önceki
yüzyı
llarda temeli bulunan ve Oğuz göçleriyle Anadolu'ya gelmişolan temsil sanatıburada
yaş
atı
lı
yordu. Alâeddin Keykûbad, yabancı ülkelerden oyuncular getirtiyordu. Bazı
beyliklerde, mevlit ayin ve ş
enliklerinde, müzisyenler, oyuncular, ş
ehir halkı
na hünerlerini
gösteriyorlardı
.
Anadolu'da dikkat çekici ş
ekilde ilerlemişolan sanatlardan biri de çini yapı
mıidi. Bu
dönemde sanat seviyesi yüksek çiniler, cami, türbe, mescid vb. gibi binaları
n dı
şyüzlerinde
ve içlerinde ustalı
kla kullanı
lmı
ş
tı
r. Günümüze kalan eserlerdeki çini sanatıhâlâ hayranlı
kla
seyredilmektedir.
Taş oyma ve kabartma iş
çiliği ise, en güzel örneklerini vermekteydi. Büyük
kervansaraylar ı
n, medreselerin içinde ve dı
ş
ı
nda taşoyma veya kabartma eserler, çok sayı
da
yer almaktaydı
.
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TEST SORULARI
1) Aşağı
dakiler den hangisi, Anadolu'yu ebedî Türk yurdu hâline getiren sebepler
arası
nda sayı
lmaz?
a- Oğuzları
n kalabalı
k kütleler hâlinde Anadolu'ya gelip yerleşmeleri
b- Bizans İ
mparatoru Diogenes'in bir ihtilâlle tahttan indirilmesi
c- Malazgirt Zaferi
d- Büyük Selçuklu kuvvetlerinin, yardı
ma gönderildikleri Anadolu'da kalmaları
e- Moğolları
n baskı
sı
ndan kaçan Türkmenlerin göçü.
2) Anadolu'nun ebedî Türk yurdu oluşunu kesin şekilde belirleyen savaş1176'da
kazanı
lmı
ştı
r. Bu savaş, aşağı
dakilerden hangisidir?
a- Malazgirt Savaşı
b- Ankara Savaşı
c- Dumlupı
nar Savaşı
d- Miryokefalon Savaşıe- Antakya Savaşı
3) Aşağı
dakilerden hangisi, Türkiye'de kurulan ilk devletler arası
nda yer almaz?
a- Akkoyunlular
b- Danişmentliler
c- Saltuklular
d- Mengücekliler
e- Artuklular
4) Aşağı
dakilerden hangisi, Türkiye Selçuklularıaskerî teşkilâtıarası
nda
bulunmaktadı
r?
a- Divanı
istifa
b- Divanı
inşa
c- Divanı
işraf
d- Niyabetisaltana
e- Meliküssevahil
5) Aşağı
dakilerden hangisi Türk tasavvuf erbabıarası
nda değildir?
a- Mevlânâ Celâleddin Rûmî
b- Sadreddin Konevî
c- Muhyiddin Arabî
d- Hamdullah Müstevfî
e- Hoca Ahmed Yesevî
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BAZI KELİ
MELERİ
N ANLAMLARI
A
Aforoz: Bir Hristiyanıkilise topluluğu dı
şı
nda bı
rakan ve kilise tarafı
ndan konulan yasak. Bu cezaya
uğrayanlar takdis edilemez, kilise ayinlerine katı
lamaz, kilisede görev alamaz, kato lik
mezar lı
ğı
na gömülemezler. Aforoz edilenlerle her türlü ilişki kurmak yasaktı
r.
ahilik: Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatkar gibi
çalı
şma kollar ı
nıiçine alan ocak.
alp: Yiğit, kahraman.
arî, arîler: Hintlilerin, İ
ranlı
ları
n ve Avrupalı
ları
n ataları
.
arşiv: Belge ve yazı
ları
n saklandı
ğıyer.
atabey: Bir bölgenin yönetimiyle görevlendirilmişşehzadelerin yanı
nda bulunan, onları
n siyaset,
askerlik ve yönetim bakı
mı
ndan yetiştirilmesiyle görevli olan kimse.
B
bahadı
r (batı
r): Savaşlarda ve ç arpı
şmalarda gücü ve yı
lmazlı
ğı
yla üstünlük kazanan kimse.
balbal: Türklerde, ölen kahramanları
n mezarıbaşı
na dikilen, hayattayken yendiği düşmanları
nı
n
heykelleri.
Bâtı
nîlik: Kur'an' ı
n ve buyruklarla yasaklanan şeylerin bütününü (bâtı
n, içe ait), bilip, görünen, dı
şa
ait (zahir) anlamları
nıgerekli görmeyenlerin yolu. Bu inanı
şı
n ismailiye kolu, islâm dünyası
nda
etkili olmuş, Hasan Sabbah'la takipçilerinin buyruğunda bir terör teşkilâtıhâlini almı
ştı
r.
belge: Bir gerçeğe tanı
klı
k eden yazı
, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman.
bende: Bağlanmı
şkimse, esir, kul, köle.
biat: Bir şahsı
n halifelik veya hükümdarlı
ğı
nı
n özel törenle kabulü.
bodun: Eski Türklerde, boylar arası
ndaki sı
kıişbirliğinin meydana getirdiği siyasî topluluk.
boy: Ortak bir sosyal düzen içinde bir arada yaşayan, aynısoydan insanları
n meydana getirdiği
topluluk.
C
cihat: Allah uğrunda yapı
lan savaş.
cizye: Müslüman devletlerde, ergin ve sağlam gayrimüslim erkeklerden alı
nan vergi.
Ç
çağ(devir): Kendine özgü bir özellik taşı
yan zaman parçası
.
çetr: Hâkimiyet belirtisi olarak, gezilerde ve savaşlarda hükümdarı
n başıüzerinde tutulan turuncu
atlastan yapı
lmı
şbir nevi şemsiye.
çözümleme (tahlil): Herhangi bir konunun, veya bir nesnenin parçaları
na ayrı
lmasısuretiyle
yapı
sı
nı
n, işleyişinin ve gelişimin ortaya konması
.
D
daruga: Timurlularda şehir veya bölgelerin yönetiminden ve askerî işlerinden sorumlu olan kimse.
deha: Herhangi bir alanda, özellikle bilim, sanat ve edebiyat alanları
nda yaratı
cıgüç.
dergâh: Tarikat ocağı
, tekke.
derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlıkimse.
divân: islâm devletlerinde bakanlar kurulu.
E
erbap: Bir işte ihtisas sahibi, yetkili olanlar veya belli bir işle uğraşan kimseler.
eleştştiri (tenkit, kritik): Bilginin temellerini ve doğruluk durumunu İ
nceleme, sı
nama, yargı
lama.
eyalet: Genellikle valiler tarafı
ndan yönetilen ve bir çeşit bağı
msı
zlı
ğıolan büyük il.
F
feodalite: Toprağıve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malısayan Orta Çağrejimi,
derebeylik.
ferman: Hükümdarları
n yazı
lıbuyruklar ı
.
fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma.
fı
kı
h: İ
slâm hukuku.
fidye: Esir edilen veya haydutları
n elinde tutsak bulunan birini kurtarmak için verilen para.
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filoloji: Kelimelerin ası
lları
nıve zaman içinde uğradı
klarıdeğişimleri inceleyen bilim dalı
.
G
ganimet: Savaşta düşmandan ele geçirilen mal.
gaza: islâm dinini korumak veya yaymak amacı
yla Müslüman olmayanlara karşıyapı
lan kutsal savaş.
gazi: İ
slâmlı
kta düşmanla savaşan veya savaşyapmı
şkimse.
H
haciblik: İ
slâm devletlerinde başmabeyincilik görevini yapan yüksek devlet memurluğu. hadis:
Peygamberimizin sözleri.
hakan (kağan): En büyük hükümdar.
han: Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kı
rı
m giraylarıiçin kullanı
lan unvan, Hakan.
hanedan: Peygamber, hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir şahsa dayanan soydan gelen ve çok
kere bir devletin başı
nda bulunan büyük aile.
Hicret: Göç , Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye gidişi.
hikmet: Bilgi ile davranı
şı
n dengeli hâli , varlı
k ları
n gerçek yüzünü tanı
ma , edep ve ahlâkla ilgili kı
sa
sözler.
hil'at: Büyükler (halife veya hükümdar) tarafı
ndan, lâyı
k görülen kimselere giydirilen kı
ymetli, pahalı
üst elbise (kaftan vb. gibi).
höyük: Tarih boyunca türlü sebeplerle yı
kı
lan yerleşme bölgelerinde, yı
kı
ntı
ları
n üst üste birikmesiyle
oluşan ve çok kere İ
çinde yapıkalı
ntı
ları
nı
n gömülü bulunduğu yayvan tepe.
hutbe: Camilerde, cuma namazları
ndan sonra hatip tarafı
ndan söylenen nutuk. Burada yüksek sesle
halifenin ve hükümdarı
n ad, unvan ve lâkaplarısöylenerek dua edilirdi. Hutbe, İ
slâm devletlerinde
hükümranlı
k belirtisiydi.
İ
ikta: Belirli bir toprağı
n gelirinin, askerlere veya yararlı
ğıgörülenlere verilmesi yöntemi.
ilhak: Bir arazinin, kuvvet zoru ile, başka bir devlete bağlanması
.
imtiyaz: Siyasî ve ticarî üstünlük veya öncülük tanı
ma, ayrı
calı
k.
K
kadı
: islâm ülkelerinde hâkimlik görevi yapan kimse. Kadı
lar, dâvaları
n dı
şı
nda miras, hayı
r işleri,
vakı
fları
n yönetimi gibi konularla da ilgilenirlerdi. Zamanla, kadı
lara, görevli olduklarıyerin idarî
işleri de verilmiştir.
kağan: Hükümdar.
kakı
m: Postu kürkçülükte çok makbul olan ve gelinciğe benzeyen bir hayvan cinsi.
kast: Eski Hint topluluğunda görülen ve birinden diğerine geçilmesi güç halk sı
nı
fları
, böyle katısı
nı
flar
rejimi.
kaynak: Araştı
rma ve incelemede yararlanı
lan belge.
kelâm: İ
slâmiyette iman konusunun felsefî açı
dan işlenmesi.
kervansaray: Ana yollarda kervanları
n konaklamasıiçin yapı
lan büyük han.
koloni: Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.
konsil: Doktrin ve kilise disiplini konuları
nda karar veren piskopos ve ilâhiyatçı
lar kurulu. Kiliseler arası
(ekümenik) konsillerde varı
lan ve papa tarafı
ndan tasdik edilen kararlara bütün Hristiyanlar ve
rahipler uymak zorundadı
r.
konsül: Roma'da iktidarıpaylaşan iki yüksek yöneticiden biri.
kronoloji: Tarihî olayları
n zamanı
nıve tarihini inceleyen bilim, tarihî olayları
n sı
rasıve tarihi.
kurgan: Genişkubbe biçimindeki mezar, höyük.
kurultay: Bir kurulu şun temel işlerini görüşmek için belirli zamanlarda veya gerektikçe yapı
lan toplantı
,
Moğollarda devletin önemli meseleleri hakkı
nda karar vermek üzere yapı
lan büyük toplantı
.
kümbet: İ
lk Türk-İ
slâm devletleri ve Türkiye Selçuklularızamanı
nda, devlet ileri gelenlerinin
gömüldüğü, genellikle iki katlı
, çadı
rıandı
ran tuğla veya taştan yapı
lmı
şmezar. Türkiye
Selçukluları
nda gövdeleri çokgen veya silindir biçiminde inşa edilmiştir.
külliye: Büyük camilerin çevresine yapı
lmı
şmedrese, kütüphane, hamam, aşevi gibi kurumları
n
hepsine birden verilen ad.
L
libre: Roma'da 327 gram olan ağı
rlı
k birimi.
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M
maiyet: Bir kimseye hizmet etmek veya onur vermek için beraberinde bulunanlar.
malikâne: Bir kimseye, gelirinden hayatıboyunca yararlanmak, fakat satmamak veya miras
bı
rakmamak şartı
yla verilen beylik arazi.
mancı
nı
k: Kale kuşatmaları
nda ağı
r taşlar fı
rlatmak için kullanı
lan, bir ucunda bir kepçe, diğer ucunda
da karşıağı
rlı
k bulunan kaldı
raç biçiminde savaşaracı
.
megazi: Gazi (İ
slâm savaşçı
ları
nı
n) lerin menkı
beleri.
memlük (gulâm): Köle.
mertebe: Derece, paye, rütbe.
meşru: Kanunun, hukukun gerekli kı
ldı
ğınitelikleri taşı
yan.
mevali: Zorla veya gönül rı
zasıile Müslümanlı
ğıkabul etmişolanlar (Mevlâ'nı
n çoğulu).
milât: Hz. isa'nı
n doğduğu gün.
mitoloji: Çok tanrı
lıinancı
n yaygı
n olduğu eski çağda, tanrı
ları
n, yarı
-tanrı
ları
n veya kahramanları
n
efsanevî tarihi.
mutlakı
yet: Hükümdarı
n, siyasî iktidarıkayı
tsı
z şartsı
z elinde bulundurduğu hükümet şekli.
N
naip: Tahtta hükümdar bulunmadı
ğızaman veya hükümdarı
n yokluğu sı
rası
nda devleti yöneten
kimse, vekij.
noyan: Moğollarda yasun ve obog denilen sosyal birliklerin başı
nda bulunan kimse. Zamanla askerî
nitelikleri öne geçmiştir.
Nöbet (nevbet): Sarayda ve bazıözel yerlerde belirli zamanlarda çalı
nan askerî mı
zı
ka.
Nöker: Noyan'ı
n yardı
mcı
sı
.
O
olay (hadise): Ortaya çı
kan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş.
olgu (vak'a): Bir takı
m dayandı
ğısebep veya bu sebeplerin yol açtı
ğısonuç.
oymak: Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapı
sı
ndaki aileler
arası
nda toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağlarıbulunan topluluk.
P
polis: Eski çağda şehir devleti.
politeizm (çok tanrı
cı
lı
k): Tabiat kuvvetlerinin, ölülerin, hayvanları
n tanrı
laştı
rması
ndan doğan inanı
ş.
R
raca: Babürlülerde devlete bağı
mlıhüküm-dar,küçük Hint devletlerinin başı
ndaki kimse.
reaya: Bir hükümdarı
n yönetimi altı
nda bulunan halk.sonraki dönemde Müslüman olmayan tebaa.
ruhanî: Hristiyanlı
kta dinle ilgili olan konular.
S
sâmi, sâmiler: Eski Asur, Akad, Arap, ibranî vb. kavimler.
serf: Derebeylik toplumunda toprağa bağlıve bir senyöre tâbi olan kimse.
site: Şehir, İ
lk Çağ'da kendi yasaları
yla yönetilen bir veya birkaç şehirden oluşan devlet.
skolâstik düşünce: İ
nanç ve bilgiyi kiliseyle uyumlu bir şekilde birleştirmeye çalı
şan Orta Çağ
felsefesi.
sübaşı
: Oğuz Yabgu Devleti' nde ordu kumandanı
, Türkiye Selçuklular ı
nda illerde güvenliği
sağlamakla görevli kimse.
sultan: Müslüman devletlerde en büyük hükümdar.
suyurgal: Timurlularda tı
mar sahibi olan kimse. Suyurgal, orduda görev alı
r, belli sayı
da savaşç ı
yı
sağlar, halkı
n ödeyeceği vergileri kendi adı
na toplardı
. Suyurgalı
n yürütme ve yargıayrı
calı
ğı
bulunur, kendine verilen topraklardan vergi ödemezdi.
Ş
şahmerdan: Çekici mekanik olarak yükselen ve kendi ağı
rlı
ğı
yla düşerek dövme işlemi yapan bir
savaşaracı
. Daha çok kale kuşatmaları
nda kullanı
lı
rdı
.
şamanlı
k: Tabiata tapma, tabiat üstü ruhlara inanma temeline dayalıdin.
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T
taassup: Bir düşünceye, bir inanı
şa aşı
rışekilde bağlanı
p ondan başkası
nıdüşünmeme durumu,
bağnazlı
k.
takvim: Zamanıyı
llara, aylara ve günlere ayı
ran yöntem, bir yı
lı
n günlerini, ayları
nı
, sayı
lıgünlerini
gösteren çizelge.
tampon devlet: Coğrafî yeri bakı
mı
ndan, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arası
nda bulunan
devlet.
tanrı
-kral: Kendisine ilâhî nitelik verilerek tanrıderecesine yükseltilen hükümdar.
tarihçi: Tarihî konular üzerinde araştı
rmalar yapan, tarih kitaplarıyazan kimse.
tasavvuf: Tanrı
'nı
n niteliğini ve kâinatı
n oluşumunu varlı
k birliği (vahdet-i vücut) anlayı
şı
yla açı
klayan
dinî ve felsefi akı
m, İ
slâm mistisizmi.
tiranlı
k: Eski Yunan'da siyasî gücün zorla ele geçirilmesiyle kurulan acı
ması
z ve baskı
cırejim.
totem: ilkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanı
lan ve kutsal sayı
lan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi
herhangi bir tabiî nesne.
töre: Bir sosyal grupta, bir topluluk veya halkta yerleşmişdavranı
şbiçimlerinin bütünü.
türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptı
rı
lan ve içinde o kimsenin mezarıbulunan, kule biçiminde
veya kubbeli yapı
.
U
uc: Türkiye Selçukluları
nda, gayrimüslim komşu devletlerin sı
nı
r boyları
na verilen ad.
V
vakı
f: Bir hizmetin gelecekte de yapı
lmasıiçin belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrı
larak bir kimse
tarafı
ndan bı
rakı
lan mülk veya para, bu nitelikte olan kuruluş.
veri: Bir araştı
rmanı
n, bir tartı
şmanı
n, bir muhakemenin temeli olan ana öğe, done.
vezir: islâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen ve onun vekili sayı
lan en yüksek yönetici.
Y
yabgu: Göktürklerde hakanı
n yardı
mcı
sı
, Oğuzları
n 10. yüzyı
lda kurduklarıdevletin başkanı
.
yargucı
: Moğollarda hâkim, yargı
ç.
yasa: Kanun.
yı
llı
k (anal): Her yı
l birbirini takip eden ve her yeni neslin kendi buluşları
yla zenginleştirdiği, astronomi
gözlemlerini toplayan derlemeler.
yoğ: Türklerde ölüler için yapı
lan tören.
Z
zaman: Bir işveya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.
zanaatkar: Maddeye dayanan ihtiyaçlarıkarşı
lamak için yapı
lan ve az çok el alı
şkanlı
ğıisteyen belirli
işi yapan kimse.
ziggurat: Sümerlerin ve Sami ası
llıMezopotamya kavimlerinin tapı
nakları
.
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A. 14. YÜZYILIN BAŞINDA YAKIN DOĞU VE AVR UPA
1. Yakı
n Doğu
14. yüzyı
lı
n baş
ı
nda Yakı
n Doğu'daki önemli devletler İ
lhanlıve Memlûk devletleriydi.
Cengiz Han'ı
n torunu Hülâgu tarafı
ndan kurulan İ
lhanlıDevleti; İ
ran, Irak, Kafkasya ve
Anadolu toprakları
na hâkimdi. Hülâgu ile onun neslinden gelen hükümdarlar, askerî
üstünlüğe ve Moğol geleneklerine dayanan güçlü bir devlet meydana getirmiş
lerdi.
Mı
sı
r'daki Memlûk Devleti, Yakı
n Doğu'daki son Haçlıdevletçiklerini ortadan kaldı
rmı
ş
ve Moğolları
n ilerleyiş
ini durdurmuş
tu. Arabistan, Filistin, Lübnan, Suriye ve Anadolu'nun
güneyi ile güneydoğusundaki bazıkesimlere hâkimdi.

2. Anadolu
a. Türkiye Selçuklu Devleti: 1243'teki Kösedağbozgunundan sonra Moğol hâkimiyetine
giren Türkiye Selçukluları
, daha sonra İ
lhanlı(Moğol) Devleti'ne bağlandı
lar. Son Selçuklu
hükümdarları
, İ
lhanlı
ları
n memuru hâline geldiler. İ
lhanlı
lar, 1308'den sonra, Anadolu'yu
genel valiler eliyle yönetmeye baş
ladı
lar.
b. Anadolu'nun İ
lhanlıetkisinin nispeten az hissedildiği bölgelerinde, Türkmenler uc
beylikleri meydana getirmiş
lerdi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yı
kı
lmasıve İ
lhanlıbaskı
sı
nı
n
azalmasısonucunda bu beylikler, kendi bölgelerinde küçük birer devlet hâline geldiler.
c. IV.HaçlıSeferi sonunda (1204), İ
stanbul'un Latinler tarafı
ndan iş
gali üzerine
İ
stanbul'dan kaçan Bizans ileri gelenleri tarafı
ndan kurulan Trabzon Rum (Pontus) Krallı
ğı
varlı
ğı
nısürdürüyordu.

3. Avrupa
Bizans: 14. yüzyı
lı
n baş
ı
nda, Bizans'ı
n Anadolu'daki bütün toprakları(sağlam kaleli, iyi
korunan birkaç ş
ehir dı
ş
ı
nda) Türklerin eline geçmiş
ti. Marmara denizinin güneyinde ve
doğusunda kalan kesim, Trakya ve güney Yunanistan, yönetimi altı
ndaydı
. Askerî bakı
mdan
zayı
fladı
ğıiçin, varlı
ğı
nısiyasî ittifaklara ve entrikalara dayanarak devam ettirmeye
çalı
ş
ı
yordu.
14. yüzyı
l baş
ı
nda, Balkanlar’ı
n önemli iki siyasî gücü Sı
rplar ve Bulgarlardı
.
Bulgar Devleti: Baş
ı
nda Kuman Türklerinden bir hanedanı
n bulunduğ
u Bulgar Devleti,
bir süre Altı
n Orda Devleti'nin hâkimiyetini kabul etmiş
ti. Altı
n Orda Devleti'nin baskı
sı
ndan
kurtulunca, toprakları
nı Bizans yönünde geniş
letmeye baş
ladı
. Özellikle Karadeniz
kı
yı
ları
nda birçok ş
ehri ele geçirdi.
Sı
rp Krallı
ğı
: Gittikçe güç kazanan Sı
rp Krallı
ğı
, Arnavutluk üzerinde hâkimiyet kurmak
için mücadele ettiği Bizans'ı
n sı
nı
rları
nızorlamaktaydı
. Balkanlardaki diğer devletler Eflâk ve
Boğdan voyvodalı
klarıidi.
Avrupa'daki diğer devletler arası
nda Macaristan, Roma-Germen İ
mparatorluğu, İ
sveç,
Lehistan önem taş
ı
yordu. İ
spanya'da Aragon ve Kastil krallı
kları
;İ
talya'da Venedik, Ceneviz,
Napoli ve Papalı
k devletleri bulunuyordu. Bosna ve Hı
rvat krallı
kları
, Macaristan'ı
n
hâkimiyeti altı
ndaydı
.
Doğu Avrupa, Altı
n Orda Hanlı
ğı
nı
n sı
nı
rlarıiçindeydi. Bu devlet, Cengiz Han'ı
n
ölümünden sonra, Moğol İ
mparatorluğu'nun parçalanmasıile meydana çı
kmı
ş
tı
. Kuzeyinde
yer alan Moskova Knezliği de Altı
n Orda'nı
n hâkimiyetini tanı
yordu.
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B. KAYILAR SÖĞÜTTE
1. KayıBoyu ve OsmanlıAilesi
Osmanlı
lar, Oğuzları
n Günhan kolunun Kayıboyundandı
r. Kayı
, güç ve kudret sahibi
demektir (Türk kelimesinin de güçlü, kuvvetli anlamı
na geldiğini hatı
rlayı
nı
z). Kayı
lar
kendilerini Oğuz boylan arası
nda en itibarlı
sısayarlar ve damga olarak iki ok'la bunları
n
arası
nda yer alan bir yaylıok'u kullanı
rlardı(Yay ve ok, eski Türklerde hâkimiyet alâmeti
sayı
lı
yordu).

2. Kayı
ları
n Anadolu'ya Geliş
i ve Yerleş
mesi
Selçukluları
n Anadolu'yu yurt ediniş
leri sı
rası
nda, birçok Oğuz boyu yeni topraklara
gelmiş
lerdi. Kayıboyu da bunlar arası
ndaydı
. Türkiye Selçuklu SultanıI. Alâeddin Keykûbad,
Oğuz boyları
nıAnadolu'nun çeş
itli bölgelerine yerleş
tirmiş
ti. Kayı
lar da, Ankara'nı
n
batı
sı
ndaki Karacadağdolayları
na iskân edilmiş
lerdi.
Kayıtoyunun baş
ı
ndaki Ertuğ
rul Gazi, uc beyi olarak Karacadağ'da otururken Söğüt'ü ele
geçirdi. Bunun üzerine Söğüt, Türkiye Selçuklu sultanıtarafı
ndan, kı
lı
ç hakkıolarak Ertuğrul
Gaziye verildi.

C. YENİBİ
R DEVLET DOĞUYOR
1. OsmanlıDevleti'nin Kuruluş
u
Ertuğrul Gazi'nin ölümü (1281) üzerine, küçük oğlu Osman, beyliğin baş
ı
na geçti. Onun
bey olması
, Kayı
'ları
n çevresinde toplanmı
şdiğer oymaklar tarafı
ndan da olumlu karş
ı
landı
.
Osman Bey, komş
u oymaklarla işbirliğ
i yaparak, çevredeki Rum tekfurlarıüzerine
akı
nlar düzenledi. Karacahisar, Bilecik ve İ
negöl kalelerini ele geçirdi.
Bu sı
rada, Türkiye Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı
,İ
lhanlımerkezine gitmiş
ti. Bu
yüzden, Anadolu’da bir iktidar boş
luğu meydana çı
kmı
ş
tı
. Baş
arı
larıdolayı
siyle çevresi
kalabalı
klaş
mı
şolan Osman Bey, bu ortamda, hükümdar durumuna yükseldi. Osmanlı
Devleti, böylece kurulmuşoldu (1299).

2. Sakarya Havzasıve Marmara Bölgesinde Geniş
leme
Osman Beyin baş
arı
lıfetihleri üzerine, çevredeki Rum tekfurları
, Bursa tekfurunun
önderliğinde birleş
ik bir ordu meydana getirdiler. Osman Bey, bu orduyu Koyunhisar'da
yenilgiye uğrattı
. Osman Bey'in ası
l amacı
, Bursa'yıfethetmekti. Bu ş
ehri ablukaya aldı
.
Buraya yakı
n iki kale yaptı
rarak kuş
atmayıbaş
lattı
. Ancak, bu sı
rada hastalandı
. Bursa ablukası
nıve kuş
atması
nı
, oğlu Orhan Gazi'ye bı
raktı
. Mudanya'yıve Orhaneli'ni alan Orhan
Gazi'nin baş
arı
larıüzerine Bursa da teslim oldu (1326). Abluka ile kuş
atma, hemen hemen on
yı
l sürmüş
tü.
Osman Gazi, Bursa'nı
n fethi müjdesini aldı
ktan sonra öldü. Uzak görüş
lü, cesur ve
tedbirli Osman Bey, teş
kilâtçı
lı
k ve devlet kuruculuğu niteliklerine sahipti. Askerî yeteneği
büyüktü. OsmanlıBeyliği'nin toprakları
nıkı
sa zamanda dört katı
na çı
karmı
ş
tı
r.
Orhan Bey, Osman Gazi'nin yaş
lı
lı
k döneminde devleti yöneterek deneyim kazanmı
ş
tı
.
Babası
nı
n yerine geçince, Bursa'yıbaş
kent yaptıve İ
znik üzerine yöneldi.
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İ
znik, o tarihlerde Bursa'dan büyük bir ş
ehirdi. Hristiyanlar açı
sı
ndan da dinî önem
taş
ı
yordu. Orhan Bey, İ
znik'i kuş
atı
nca, Bizans imparatoru büyük bir ordu ile Osmanlı
ları
n
üzerine yürüdü.
Türk ve Bizans ordularıMaltepe yakı
nları
nda karş
ıkarş
ı
ya geldiler. Orhan Gazi,
kalabalı
k Bizans ordusunu bozguna uğrattı
. Bunun üzerine, yardı
m alma ümidini kaybeden
İ
znik teslim oldu (1331).
Babası
nı
n zamanı
ndan beri Orhan Gazi'nin yanı
nda bulunan ünlü kumandanlar Akça
Koca, Konur Alp, Gazi Abdurrahman, Kara Mürsel, Aykut Alp Kocaeli Yarı
madası
'nı
n
fethini tamamladı
lar. Üçüncü defa kuş
atı
lan İ
zmit teslim oldu (1337). Gemlik, Armutlu,
Ulubat, Mihalı
ç Osmanlıtoprakları
na katı
ldı
.

3.Adalar Denizi'nde Gazanı
n Devralı
nması
OsmanlıDevleti'nin güçlendiğ
i sı
rada, Karesi Beyliği iç çekiş
melerle uğraş
ı
yordu.
Durumu iyi değerlendiren Orhan Gazi, Karesi toprakları
nıfazla direnme görmeden ele
geçirdi. Bu beyliğin donanmasıve ünlü kumandanları(Ece Halil, Evrenuz Bey, Hacıİ
lbeyi
vb.) Osmanlıhizmetine girdi. Balı
kesir, Manyas, Edincik gibi beldelerle Marmara kı
yı
larıda
ele geçirilince devletin sı
nı
rlarıoldukça geniş
ledi.
Bizans imparatoru Kantakuzen, Orhan Gazi'nin yardı
mıile tahta geçmiş
ti. Bu sı
rada
geliş
en Bulgar-Sı
rp tehdidine karş
ıiki hükümdar, ortak hareket kararıaldı
lar. Sı
rplar, Bizans'a
ait Selanik ş
ehrini kuş
atmı
ş
lardı
. Orhan Gazi, oğ
lu ve veliahdıSüleyman Paş
a'yı20 bin kiş
ilik
ordu ile yardı
ma gönderdi. Şehir, bu kuvvetler sayesinde kurtarı
ldı
. Süleyman Paş
a, Sı
rpBulgar birleş
ik ordusuna karş
ıDimetoka Meydan Muharebesi'ni kazandı(1352). Daha sonra,
Ankara'daki Ahî Cumhuriyeti de Osmanlısı
nı
rlarıiçine alı
ndı
.
Kendisine yapı
lan yardı
mlar karş
ı
lı
ğı
nda, Bizans İ
mparatoru, Çimpi kalesini vermiş
ti.
Süleyman Paş
a, buraya bir miktar asker yerleş
tirdi. Bir süre sonra da Gelibolu kalesini
fethetti. Buralara Anadolu'dan Türk nüfus getirildi.Türkler, böylece Rumeli'ye, bir daha
ayrı
lmamak üzere ayak basmı
ş
lardı
.
Süleyman Paş
a, daha sonra Bolayı
r'ıve Tekirdağ'a kadar, Marmara kı
yı
ları
nıele
geçirdikten bir süre sonra av sı
rası
nda atı
ndan düş
erek öldü.

4. Osmanlı
ları
n Rumeli'de İ
skân Siyaseti
Osmanlı
lar, fethettikleri Rumeli toprakları
nı
n hı
zla Türkleş
mesine özel bir önem
verdiler. Bunu sağlamak için yaklaş
ı
k 200 yı
l sürecek, sistemli ve isabetli bir iskân politikası
uyguladı
lar. Bu politikanı
n ana ilkeleri, Anadolu'daki Türk nüfusun bir bölümünü, Rumeli'de
fethedilen yerlere getirip yerleş
tirmek, yerli halktan ayaklanma çı
karmasımuhtemel olanları
da baş
ka bölgelere iskân etmekti. Rumeli'ye kendi istekleriyle gidip yerleş
enler de az değildi.
Orhan Gazi'nin Kiş
iliği: Orhan Gazi, bütün hayatı
nı
, devletin güçlenip büyümesi
uğruna harcamı
ş
tı
r. Takip ettiği siyasetle, yeni kurulmuşOsmanlıDevleti'nin güçlü temeller
üzerinde yükselmesini sağlamı
ş
tı
r. Çok iyiliksever bir hükümdardı
. Bilginleri ve sanatkârları
korumuş
tur. Fethettiği ş
ehirlerde yeni eserler yaptı
rmı
ş
, buraları
n Türk-Müslüman beldesi
hâline gelmesini sağlamı
ş
tı
r. Fethettiği ş
ehirlerin yerli halkı
na karş
ış
efkat ve adaletle davranmı
ş
tı
r.

Ç. Bİ
ZANS'IN RUMELİ
'DEN KUŞATILMASI ve BALKAN
KAVİ
MLERİİ
LE İ
LK TEMASLAR
1. Bizans-BatıBağlantı
sı
nı
n Kesilmesi

9 OsmanlıSiyasî Tarihi 1300-1600

5

a.Çatalca'ya Kadar Olan Yerlerin Ele Geçirilmesi: Orhan Gazi'nin ölümü üzerine,
yerine I. Murad geçti. Bu sı
rada, Bizanslı
lar, Süleyman Paş
a'nı
n fethettiği bazıyerleri geri
almı
ş
lardı
. I. Murad, Lala Şahin Paş
a ile birlikte harekete geçerek Lüleburgaz, Çorlu,
Dedeağaç, Dimetoka ve Kı
rklareli'yi ele geçirdi. Bu bölge, Anadolu'dan getirilen Türkmen
topluluklarıile iskân edildi.
b.Edirne'nin Fethi: Osmanlı
lar, Bizans imparatoru Kantakuzen'e yardı
ma geldikleri
zaman, Edirne'nin önemli askerî konumunu yakı
ndan görmüş
lerdi. Bu sebeple buranı
n
fethedilmesi gerekiyordu. Bunun için, Bizans'ı
n ve Sı
rpları
n Edirne'ye ulaş
ı
m yolları
nı
kesmek lâzı
mdı
. Çatalca'ya kadar olan yerlerin ele geçirilmesiyle bu amaca ulaş
ı
ldı
. Osmanlı
ordusu, bundan sonra birleş
ik Bizans-Bulgar ordusu ile karş
ı
laş
tı
. Bu orduyu Sazlı
dere'de
bozguna uğrattı
. Bunun ardı
ndan Edirne'yi teslim aldı(1362) ve burayıdevletin yeni baş
kenti
yaptı
. Edirne'nin fethinden kı
sa süre sonra Gümülcine ve Filibe ş
ehirleri de yönetim altı
na
alı
ndı
. Böylece Sı
rplar, Bulgarlar ve Bizanslı
lar arası
ndaki bağlantıkesilmişoluyordu.
c.İ
stanbul'un Kuş
atı
lması
: Bizans imparatoru, Osmanlı
larla yaptı
ğıanlaş
manı
n
ş
artları
na uymuyordu. Haçlı
larla iş
birliği yapı
yor veya onlarıTürklere karş
ıkı
ş
kı
rtı
yordu. Bu
sebeplerle, Yı
ldı
rı
m Bâyezid, İ
stanbul'u kuş
attı(1391). Ancak, o dönemde surlarıyı
kacak
güçte toplar yoktu. Bu yüzden kuş
atma, uzun süreli ablukaya çevrildi. Bizans'a Karadeniz'den
gelecek yardı
mlarıönlemek için de Boğaz'da Güzelce Hisar (Anadolu Hisarı
) yaptı
rı
ldı
.
Timur tehlike sinin yaklaş
masıüzerine , ablukan ı
n kaldı
rı
lmas ı
na karar verildi . Bizans,
ileri sürülen a ğı
rş
artlarıkabul etti. Böylece abluka ya son verildi (1401).

2. Balkanlar'da Geniş
leme
Sı
rp Sı
ndı
ğıZaferi: Edirne'nin fethi, Avrupa Hristiyan dünyası
nda tepkilere yol açtı
.
Macar KralıI. Layoş
'un kumandası
nda bir Haçlıordusu hazı
rlandı
. Bu ordu Edirne'ye
yaklaş
arak Meriç kı
yı
sı
nda ordugâh kurdu.
Rumeli'deki birliklerin baş
ı
nda bulunan Lala Şahin Paş
a'nı
n buyruğundaki kuvvetler çok
sı
nı
rlı
ydı
. On bin akı
ncı
dan meydana gelen bir kuvvetin baş
ı
ndaki Hacıİ
lbeyi, bu durumda
her ş
eyi göze alarak, gece, düş
man ordugâhı
nıbastı
. Haçlı
lar tamamen bozuldular ve yok
edildiler. Bu savaş
a Sı
rp Sı
ndı
ğıZaferi (1364) adıverildi
Çirmen Zaferi: Sı
rp Sı
ndı
ğıZaferi ile Macaristan'ı
n Balkanlar'daki etkisi azaltı
ldıve
Rumeli'nin fethi için yeni ufuklar açı
ldı
. Böylece, Bizans'ı
n Trakya'daki bütün topraklan
alı
ndı
. Sı
rplarla birleş
erek karş
ıkoyan Bulgarlar yenilgiye uğratı
ldı
. Türk toprakları
na
yönelen Sı
rp ordusuna karş
ıÇirmen'de zafer kazanı
ldı(1371). BatıTrakya ele geçirildi.
Bulgaristan Krallı
ğıve Dobruca Prensliği Osmanlı
lara bağlandı
. Sı
rp Krallı
ğıda Osmanlı
hâkimiyetini tanı
dı
.
I. Kosova Zaferi: Çirmen zaferinden sonra, Sultan I. Murad'ı
n ünlü kumandanları
yı
ldı
rı
m hı
zı
yla ilerlemiş
ler, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna, Arnavutluk toprakları
na
girmiş
lerdi. Bulgaristan'da ise fethedilmeyen pek az yer kalmı
ş
tı
.
Bu geliş
meler karş
ı
sı
nda, Avrupa, Türklere karş
ıyeni bir Haçlıordusu hazı
rladı
. Bu ordu
ile Osmanlıordusu Kosova Ovası
'nda karş
ıkarş
ı
ya geldiler. I. Murad, ustaca bir taktik
uygulayarak, Haçlıordusunu tam bir bozguna uğrattı
ktan sonra (1389) savaşalanı
nda ş
ehit
düş
tü.
Sı
rplar, Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra Osmanlıhâkimiyetine girdiler.
Sultan Murad, doğuş
tan hükümdarlı
k yeteneklerine sahipti. Girdiği her savaş
ı
kazanmı
ş
tı
. Çalı
ş
kan, enerjik ve düş
mana karş
ısertti. Hayı
r iş
lemeye ve adaletli davranmaya
özen gösterirdi. Verdiği sözden asla dönmezdi. Önemli konularda çevresine danı
ş
maktan geri
kalmazdı
. "Hüdavendigâr" ve "Gazi Hünkâr" adları
yla da anı
lmı
ş
tı
r.

9 OsmanlıSiyasî Tarihi 1300-1600

6

I. Murad'ı
n yerine geçen Yı
ldı
rı
m Bâyezid de Balkanlar'da adı
na yaraş
ı
r bir faaliyet
gösterdi. Eflâk voyvodasıMirce, Osmanlıtoprakları
na saldı
rı
nca, Yı
ldı
rı
m, Tuna nehrini
geçti, Mirçe'yi bozguna uğ
rattıve tutsak aldı
. Eflâk, OsmanlıDevleti'ne bağlandı
.
Türk akı
ncı
larıOrta Avrupa ülkelerine yaptı
klarıakı
nlarda Macar KralıSigismund'u
yenerek kaçmak zorunda bı
raktı
lar. Arnavutluk ve Karadağitaat altı
na alı
ndı
.
Niğbolu Zaferi: Osmanlı
lara yenilen Sigismund, papaya başvurarak
bir Haçlıordusu hazı
rlanması
nıistedi. Hemen bütün Avrupa ülkelerinin katı
ldı
ğıbüyük
bir ordu meydana getirildi. Bu ordu, Niğ
bolu Kalesi'ni kuş
attı
. Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Haçlı
ordusunun yarı
sıkadar bir kuvvetle Niğ
bolu'ya ulaş
tı
. Buradaki meydan muharebesinde
Osmanlıordusu kesin bir zafer kazandı(1396).
Niğbolu Zaferi ile Osmanlı
ları
n Avrupa'daki en güçlü rakibi olan Macaristan etkisiz hâle
getirildi. Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in Anadolu Türk birliğini kurabilmesi için elveriş
li bir ortam
meydana geldi.

D. OSMANLILARIN ANADOLU'DA TÜRK Sİ
YASÎ Bİ
RLİ
Ğİ
Nİ
KURMASI
Osmanlı
lar, Balkanlarıele geçirip Rumeli'deki geniş
lemeyi sürdürürken, Anadolu siyasî
birlikten yoksun bulunuyordu. Burada kurulmuşolan çeş
itli beylikler birbirleriyle mücadele
ediyorlardı
. Anadolu, bir Türk ülkesiydi. Sadece Pontus Rum Krallı
ğıile birkaç ş
ehir, Türk
yönetimi dı
ş
ı
ndaydı
. Bu karı
ş
ı
k durumun sona erdirilmesi ve siyasî birliğin sağ
lanması
,
Osmanlı
ları
n ilk görevlerinden biri hâline gelmiş
ti.
OsmanlıDevletinin Anadolu'daki sı
nı
r komş
ularıSaruhanoğulları
, Germiyanoğulları
,
Hamidoğulları
, Karamanoğ
ullarıve Candaroğullarıidi. Sultan I. Murad Germiyan, Aydı
n,
Saruhan ve Menteş
e beyliklerini yönetimi altı
na aldı
ktan sonra, Hamidoğulları
nı
n toprakları
nı
da ülkesine kattı
. Antalya'yıalarak, buradaki Teke Beyliği'ne son verdi.
Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Anadolu birliğinin barı
şyolu ile sağlanması
nıistiyordu. Kardeşkanı
akı
tı
lmasıdoğru değildi. Rumeli'nin Türkleş
tirilmesi için Anadolu'daki nüfusa ihtiyaç vardı
.
Osmanlı
lar, Anadolu'da yaş
ayan Türkler arası
nda büyük itibar sahibiydiler. Beyliklerde
yaş
ayanlar, Hristiyanlar üzerine gaza yapan Osmanlı
lara hayranlı
k duyuyorlardı
. Buralardan
gelen Türkler Osmanlıordusuna katı
lı
yor, Rumeli ve Anadolu'daki Osmanlıtoprakları
na
yerleş
iyordu.
Yı
ldı
rı
m Bâyezid, kuvvetli birliklerin baş
ı
nda Anadolu'da sefere çı
karak İ
zmir, Manisa,
Uş
ak, Aydı
n, Denizli ve Muğla'yıOsmanlıtoprakları
na kattı
. Böylece devletin sı
nı
rları
Akdeniz kı
yı
ları
na kadar geniş
ledi. Denizci beyliklerin donanmalarıOsmanlıdonanması
hâline geldi. Gelibolu, Türk donanması
na üs yapı
ldı
, burada bir tersane kuruldu.
Saruhanoğulları
, yeniden itaat altı
na alı
ndı
.
Bu sı
rada, Anadolu'daki en güçlü devletler Karamanoğullarıile KadıBurhaneddin
Devleti idi. Karamanoğulları
, kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin mirasçı
sıolarak
görüyorlardı
. Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Karamanoğullarıüzerine yürüyerek, karş
ı
sı
na çı
kan
kuvvetleri yenilgiye uğrattıve Konya'yı aldı
. Karaman, Niğde ve Aksaray'ı
n ele
geçirilmesiyle OsmanlıtopraklarıSeyhan nehrine kadar geniş
ledi. Kuzey Anadolu'da da
Samsun, Çarş
amba, Tirebolu ele geçirilerek, Trabzon Rum Krallı
ğısı
nı
rları
na ulaş
ı
ldı
.
KadıBurhaneddin, Akkoyunlularla yaptı
ğ
ısavaş
ta ölünce, onun topraklarıda Osmanlı
toprakları
na katı
ldı
. Sivas, Kayseri, Tokat, Kı
rş
ehir birer Osmanlış
ehri oldular.
Malatya, Mı
sı
r Memlûk Devleti'nin elindeydi. Yı
ldı
rı
m Bâyezid, burayıkolayca ele
geçirdi. Arkası
ndan, Dulkadı
roğullarıBeyliği'nin merkezi Elbistan'ıele geçirdi. Bu beylik,
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bağlıolduğu Memlüklerden ayrı
lı
p Osmanlıtarafı
na geçti. Böylece, OsmanlıDevleti'nin
sı
nı
rlarıFı
rat'a dayandı
. Daha sonra Erzincan da alı
ndı
. Böylece, Türkiye'nin siyasî birliğ
i
büyük ölçüde sağlanmı
şoldu (1401).

E. ANKARA SAVAŞ
I'NDAN İ
STANBUL'UN FETHİ
NE
1. Ankara Savaş
ı(1402)
Türkistan'da güçlü bir devlet kurmuşolan Timur, Altı
n Orda Hanlı
ğı
'nı
, Hindistan'daki
Delhi Sultanlı
ğı
'nı
, Harzem ve İ
ran'ıkendine bağlamı
ş
tı
. Daha sonra Suriye ve Azerbaycan'ı
da ele geçirerek Doğu Anadolu'daki beylikleri hâkimiyeti altı
na almı
ş
tı
.
Timur'un ele geçirdiği toprakları
n beyleri Yı
ldı
rı
m Bâyezid'e sı
ğı
nı
yor, Yı
ldı
rı
m'ı
n
OsmanlıDevletine kattı
ğıAnadolu beyleri de Timur'un yanı
nda toplanı
yorlardı
. Bunlar, her
iki hükümdarıbirbirlerine karş
ıkı
ş
kı
rtı
yorlardı
. Timur, doğu yönünde, Çin üzerine sefere
çı
kacağıiçin, ülkenin batı
sı
nıgüvenlik altı
na almak istiyordu. Böylece Doğu ve BatıTürk
devletlerinin ünlü iki hükümdarıarası
nda savaşkaçı
nı
lmaz hâle geldi.
Tarih boyunca Anadolu toprakları
nda yapı
lmı
şen büyük savaş
lardan birinde Yı
ldı
rı
m
Bâyezid ve Timur, Ankara yakı
nları
ndaki Çubuk Ovası
'nda karş
ıkarş
ı
ya geldiler. Savaşçok
ş
iddetli oldu. Osmanlıordusundaki Kara Tatarlar ile karş
ısaflarda kendi beylerini gören bazı
Anadolu askerleri, Timur tarafı
na geçtiler. Bu olumsuz geliş
melere rağmen Yı
ldı
rı
m Bâyezid
cesaretle vuruş
tu. Fakat sonunda esir düş
tü. Hayatı
nda ilk defa yeniliyordu. Osmanlı
hükümdarıyedi ay tutsak kaldı
ktan sonra öldü.
Yı
ldı
rı
m Bâyezid, dünya tarihinin en büyük komutanları
ndan ve devlet adamları
ndan
biridir. Anadolu'nun siyasî birliğ
i ile Rumeli'nin Türkleş
mesi konuları
nda büyük gayret
göstermiş
tir. Cesareti ve kuvvetli iradesi ile tanı
nmı
şolan Yı
ldı
rı
m Bâyezid, devlet hazinesini
zenginleş
tirmiş
, birçok hayı
r kurumu yaptı
rmı
ş
tı
r.
Timur, zorlukla sağlanmı
şolan Anadolu birliğini parçaladı
. Birçok beylik yeniden
kuruldu. Osmanlıülkesi de, Yı
ldı
rı
m Bâyezid' in dört oğlu arası
nda paylaş
tı
rı
ldı
.
Osmanlış
ehzadeleri arası
nda taht kavgasıbaşgösterdi ve yı
llarca sürdü. Kardeş
ler
arası
ndaki taht mücadelesi sı
rası
nda Avrupa yönündeki ilerleme ve yeni fetihler tamamen
durdu. Fakat, Rumeli'de bir dağı
lma olmadı
. Tecrübeli komutanlar, aldı
klarıtedbirlerle,
buranı
n birlik ve güvenliğini sağladı
lar.
Taht mücadelesine giriş
en ş
ehzadeler, kardeş
lerine üstünlük sağlamak için, Bizans'a
çeş
itli tavizler verdiler. Anadolu'da siyasî birliğin yeniden sağlanmasıiçin önemli bir adı
m
atı
lamadı
. Bütün bunlar, İ
stanbul'un fethini elli yı
l geciktirdi.

2.Kardeş
ler ArasıTaht Kavgaları
Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in beşoğ
lu vardı
. Timur, bunlardan Çelebi Mehmed'le İ
sa, Musa,
Süleyman çelebilere hükümdarlı
k verdi. Mustafa'yıise, Anadolu'dan ayrı
lı
rken beraberinde
götürdü.
Çelebi Mehmed, Bursa'ya hâkim olmayıbaş
ardı
. Süleyman Çelebi ise Edirne'de oturuyor
ve Rumeli toprakları
nıyönetiyordu. Çelebi Mehmed, kardeş
i Musa Çelebi'yi onun üzerine
gönderdi. Musa Çelebi, Süleyman'ıyenip ortadan kaldı
rdı
. Çelebi Mehmed ile olan
anlaş
ması
nıunutup bağı
msı
z davranmaya baş
ladı
. Bunun üzerine Çelebi Mehmed, Musa
Çelebi ile mücadeleye giriş
ti ve onu yenerek ülkenin tek hâkimi hâline geldi (1413).

3.Anadolu'da Siyasî Birlik Yeniden Sağ
lanı
yor
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Çelebi Mehmed, iç karı
ş
ı
klı
klar yüzünden sarsı
lmı
şolan düzeni sağ
lamaya çalı
ş
tı
. Bunun
için, önceleri barı
ş
çıbir politika takip etti. Bizans'la, Ceneviz'le ve Venedik'le anlaş
malar
yaptı
.
Daha sonra, Anadolu birliğini sağ
lamak için çalı
ş
malara baş
ladı
. Timur, Osmanlı
lara
geçmiş beyliklerin çoğunu yeniden kurdurmuş
tu. Çelebi Mehmed, Aydı
noğulları
'nı
,
Germiyanoğulları
'nı
,
Menteş
eoğulları
'nı ve
Candaroğulları
'nı devlete
bağladı
.
Karamanoğullarıile savaş
arak II. Mehmed Bey'i tutsak aldıve bir daha başkaldı
rmayacağı
na
yemin ettirerek serbest bı
raktı
.
Bu sı
rada, Simavna kadı
sı
nı
n oğlu olup devlet ve toplum yapı
sı
na aykı
rıdüş
ünceler ileri
süren Şeyh Bedreddin'in propagandasıhalk üzerinde etkili oluyordu. Kovuş
turmaya uğ
rayı
nca
Rumeli'ye kaçan Şeyh Bedreddin, Eflâk voyvodası
nı
n desteğini sağladı
. Adamları
nıda Ege
dolayları
na gönderdi. Bunlar, oralarda bir süre sonra yakalanı
p ortadan kaldı
rı
ldı
lar.
Şeyh Bedreddin de, üzerine gönderilen birlikler tarafı
ndan yakalandı
. Bilginler heyetinin
sorgulaması
nda suçunu kabul etti ve Serez'de ası
ldı
.
Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in ş
ehzadelerinden Mustafa Çelebi, Ankara yenilgisinden sonra
Semerkant'a götürülmüş
tü. Timur'un ölümü üzerine serbest kaldıve Anadolu'ya dönerek taht
üzerinde hak iddiası
nda bulundu. Bizans'ı
n yardı
mı
nıve Eflâk voyvodası
nı
n da desteğini
sağladı
.
Onun Rumeli'deki faaliyetleri üzerine, Çelebi Mehmed, bir ordu ile üzerine yürüyerek
birliklerini bozdu. Mustafa Çelebi, Selanik'teki Bizans valisine sı
ğı
ndı
. Bizanslı
lar, onu
Çelebi Mehmed'e teslim etmediler. Yı
ldan yı
la belirli bir paranı
n ödenmesi karş
ı
lı
ğı
nda
gözetim altı
nda bulundurmaya söz verdiler.
Çelebi Mehmed'in ölümü (1421) üzerine, yerine, oğlu II. Murad geçti. Bizans'ı
n serbest
bı
raktı
ğıMustafa Çelebi, yeniden taht mücadelesine baş
laması
yla devlet için ciddî bir tehlike
baş gösterdi. II. Murad, uzun mücadelelerden sonra, Mustafa Çelebi'nin ortadan
kaldı
rı
lması
yla duruma hâkim oldu.
II. Murad Anadolu'da sefere çı
kı
nca önemli beylikler, Osmanlıhâkimiyetini yeniden
kabul etmek zorunda kaldı
lar. Germiyanoğlu Yakup Bey ölünce, vasiyeti üzerine, toprakları
OsmanlıDevleti'ne geçti.
Karamanoğulları
, fı
rsat buldukça ayaklanmaya devam ettiler. Fakat, II. Murad, daha
fazla kan dökmemek ve Avrupa iş
leriyle uğraş
mak için, onlarla barı
şanlaş
masıyaptı
.
Böylece, Anadolu'nun siyasî birliği büyük ölçüde sağ
lanmı
şoldu.

4. Balkanlar'da Sarsı
lan Hâkimiyetin Pekiş
tirilmesi
Ankara Savaş
ı
'ndaki yenilgiden sonra OsmanlıDevleti, Rumeli'de toprak kaybetmemiş
ti.
Fakat, Bizans'ı
n ve Balkanlar'daki toplulukları
n faaliyetleri, Osmanlıhâkimiyetinde sarsı
ntı
ya
yol açmı
ş
tı
. Çelebi Mehmed, tahta geçince, durumu düzeltmeye çalı
ş
tı
.
Katoliklerin baskı
sıaltı
nda ezilen Bosnalı
ları
n yardı
m isteğ
i üzerine, Evrenuzoğlu İ
shak
Bey, Hı
rvatistan'a girdi. Burada karş
ı
sı
na çı
kan Macar KralıSigismund'u ağı
r bir yenilgiye
uğrattı
. Daha sonra karş
ı
laş
tı
ğıMacar ordusunu bir kere daha mağlup etti.
Eflâk voyvodasıMirçe, Macarlarla işbirliği halindeydi. Çelebi Mehmed, Eflâk
toprakları
na girerek, karş
ı
sı
na çı
kan Macar-Romen birleş
ik ordusunu kolayca yendi. Bunun
üzerine, Eflâk, Osmanlıhâkimiyetini tanı
mak zorunda kaldı
.
Çelebi Mehmed'in hükümdarlı
ğısı
rası
nda (1413-1421), Bosna ve Dobruca, Osmanlı
yönetimine girdiler. Arnavutluk toprakları
nı
n bir bölümü de Osmanlıtopraklarıiçine alı
ndı
.
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II. Murad da, isabetli bir siyaset takip ederek, Balkanlar'da Osmanlıhâkimiyetini
pekiş
tirdi.
Osmanlı
ları
n Makedonya 'da ilerle meleri Venedik'i kuş
kulandı
rdı
. Selanik halkı
, Katolik
Venediklilerin baskı
sı
ndan bunalı
yor, bu sebeple Osmanlıyönetimini tercih ediyordu.
Osmanlı
lar da, Balkanlar'da geliş
melerine engel olan Venedik'in gücünü ve etkisini azaltmak
istiyorlardı
. Bu sebeple, Osmanlı
-Venedik savaş
ıbaş
ladı
. 1430'a kadar devam eden savaş
Osmanlı
ları
n üstünlüğü ile sonuçlandı
. Selanik, Yanya, Serez gibi ş
ehirler ve Arnavutluk'un
bir bölümü Osmanlı
ları
n eline geçti. Venedik'le barı
şantlaş
masıyapı
ldı
. Venedik'in savaş
sı
rası
nda kı
ş
kı
rttı
ğıArnavutları
n isyanı
, OsmanlıDevleti'ni uzun süre uğ
raş
tı
rdı
.
II. Murad, Rumeli'de Bizans'ı
n eline geçen yerleri geri aldı
. Sı
rp despotu ile Eflâk
voyvodası
, bunun üzerine Macarlarla anlaş
tı
lar. Üzerlerine kuvvet gönderilince boyun eğdiler.
Macar kralı
, ordusuyla Türkler üzerine yürüdü, ancak büyük bir bozguna uğradı
. Daha sonra
Osmanlı
lar, Belgrad'ıkuş
attı
lar, fakat alamadı
lar.
Segedin Barı
ş
ı
: II. Murad, Balkanlar'da uzun mücadeleler vermiş
ti. Macarları
n Erdel
voyvodalı
ğı
na getirdikleri Hünyadi Yanoş da Osmanlı
lara karş
ı art arda baş
arı
lar
kazanı
yordu. Çok sevdiği ş
ehzadesi Alâeddin Ali'nin ölümü üzerine, II. Murad, barı
şistedi.
Türklerle Macarlar arası
nda Segedin Barı
ş
ıimzalandı(1444). Bu antlaş
ma ile Eflâk ve
Sı
rbistan üzerindeki Macar nüfuzu artı
yordu.
Segedin Antlaş
ması
ndan sonra II. Murad, tahtı
, küçük oğlu Şehzade Mehmed'e bı
rakarak
Manisa'ya çekildi.
Varna Savaş
ı
: Osmanlıtahtı
na 12 yaş
ı
nda bir çocuğun geçmesi, Avrupa'da Osmanlı
Devleti'nin zayı
fladı
ğıve kolayca mağlup edilebileceği yolunda ümitler uyandı
rdı
. Daha yeni
yapı
lan Segedin Antlaş
ması
, Papa'nı
n da kı
ş
kı
rtmasıile, geçersiz sayı
ldı
. Büyük bir Haçlı
ordusu hazı
rlandı
. Bu ordunun baş
ı
na, Hünyadi Yanoşve Macar kralıLadislas geçtiler.
Durumun kötüye gittiğini gören Osmanlıdevlet adamları
, II. Murad'ı
n komutayıele
alması
nıkararlaş
tı
rdı
lar.II. Murad bu konuda isteksiz davranı
yordu. II. Mehmed, babası
na bir
davet mektubu yazdı
. Bu mektupta "Eğ
er padiş
ah biz isek size emrediyoruz, gelip ordun uzun
baş
ı
na geçin;yok siz iseniz, gelip devletinizi müdafaa edin" diyordu. Bunun üzerine ordunun
baş
ı
na geçen II. Murad, Haçlı
larıVarna'da kesin bir yenilgiye uğrattı(1444). Kral Ladislas
öldü, Hünyadi Yanoşise kaçtı
.
II. Kosova Savaş
ı
: II. Murad, Varna zaferi üzerine yeniden Manisa'ya dönmüş
tü. Fakat,
içte ve dı
ş
ta karı
ş
ı
k durum devam ediyordu. Bunun üzerine, vezirler ve kumandanlar, II.
Muradı
n tekrar tahta geçmesini uygun gördüler (1446).
Hünyadi Yanoş
, Türkleri Balkanlar'dan atmak amacı
yla yeni bir Haçlıordusu
hazı
rlamı
ş
tı
. Bu büyük ordu ile Kosova ovası
nda karş
ı
laş
an II. Murad, üç gün süren savaş
sonunda Haçlı
larıyendi (1448). Bu zafer, Osmanlı
ları
n Balkanlardaki hâkimiyet ini
pekiş
tirdi. Avrupa'nı
n Türkleri Balkanlar'dan atma ümidini de söndürdü.

F. FATİ
H VE FETİ
HLER
I. İ
stanbul'un Fe th i
II. Murad ölünce, Şehzade Mehmed, tekrar tahta çı
ktı(1451). O sı
rada 19 yaş
ı
ndaydı
.
II. Mehmed , tahta geçince Karaman oğulları ile uğraş
mak zorunda kaldı
.
Karamanoğullarıüzerine yürüyerek, babasızamanı
nda onları
n eline geçmişolan yerleri aldı
.
Ancak, burada fazla oyalanmak istemiyordu. Çünkü, yapmasıgereken ilk ve en önemli iş
in
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İ
stanbul'un fethi olduğunu düş
ürtüyordu. İ
stanbul'un fethedilmesi, ş
u sebeplerden dolayı
gerekli hâle gelmiş
ti.
�
Rumeli ve Anadolu toprakları
, ancak İ
stanbul'un fethi ile birleş
ebilirdi.
�
Bizanslı
lar en küçük fı
rsatta Avrupa'ya baş
vuruyor ve Hristiyan güçleri Türkler
üzerine saldı
rtı
yordu.
�
Bizans, entrikalarıile ün kazanmı
ş
tı
. Türk beyliklerini birbirine düş
ürüyor,
Anadolu birliğinin gerçekleş
mesini engelliyordu.
�
Avrupa'dan deniz yolu ile gelecek Haçlıkuvvetleri İ
stanbul'da karaya çı
kabilir ve
Türkleri arkadan vurabilirdi.
�
İ
stanbul alı
nı
rsa, kara ve deniz ticaret yollarıyeniden canlanabilirdi.
�
Hz. Muhammed'in "Konstantiniyye ş
üphesiz fethedilecektir. Onu fetheden emir ne
güzel emirdir. Bu asker ne güzel askerdir" ş
eklindeki sözü, İ
stanbul'un fethini ş
erefli bir görev
hâline getiriyordu.
Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in Boğaz geçiş
ini denetlemek için yaptı
rdı
ğıAnadolu Hisarıyeterli
olmuyordu. Onun için, genç padiş
ah, Rumeli yakası
nda, tam Anadolu Hisarı
'nı
n karş
ı
sı
na
düş
en yerde büyük bir kale yaptı
rmaya karar verdi.
Rumeli Hisarı
, dört ay gibi kı
sa bir zamanda tamamlandı(1452). Sultan Mehmed, buraya
400 kiş
ilik bir kuvvet yerleş
tirdi ve 'Boğ
az Kesen" adı
nıverdi.
II. Mehmed, 1452-1453 kı
ş
ı
nı
, Edirne'de hazı
rlı
kla geçirdi. Bizans'a yardı
m gelmemesi
için, Balkanlar'da gereken tedbirleri aldı
. Surlarıyı
kacak, görülmemişbüyüklükte toplar
döküldü. Nihayet Türk ordusu, İ
stanbul'u 6 Nisan 1453 günü kuş
attı
.
Ortodoks kilisesine bağlıBizans'ı
n Katolik Avrupa devletleriyle arasıaçı
ktı
. Buna
rağmen Avrupa'dan yardı
m alabilmiş
ti. Haliç'te Ceneviz, Venedik, Papalı
k gemileri
bulunuyordu. Haliç'in ağzıkalı
n bir zincirle kapatı
lmı
ş
tı
.
Kuş
atmanı
n ikinci haftası
nda, Bizans'a yardı
ma gelen gemiler, Osmanlıkuş
atması
nı
yararak Haliç'e girebildi. Buna karş
ı
lı
k, genç hükümdar, akı
l almaz bir plân uyguladı
. 70
kadar gemi, yağlanmı
ştahta kı
zaklar üzerinde çekilerek bir gece içinde Haliç'e indirildi.
İ
stanbul kuş
atması
, bu yönden de takviye edildi.
Şiddetli hücumlar sı
rası
nda, Padiş
ah, elçi göndererek Bizans'ı
n teslimini istedi. Ancak,
bu teklif kabul edilmedi. Bunun üzerine, daha yoğun hücuma geçildi. 29 Mayı
s 1453 sabahı
baş
layan son hücum baş
arı
yla sonuçlandı
.Surlardaki Bizanslı
lar kaçmaya baş
ladı
lar. Halk
panik içinde Ayasofya Kilisesi'ne sı
ğı
nmı
ş
, dua ediyordu. Öğle olmadan, ş
ehrin baş
lı
ca
noktaları
nda Türk bayraklarıdalgalanmaya baş
lamı
ş
tı
.
Sultan Mehmed artı
k "Fatih" olarak anı
lacaktı
. Henüz 21 yaş
ı
ndaydı
.İ
stanbul'u n fethi ile
Doğu Roma İ
mparatorluğu sona erdi. Türk topraklarıarası
na sı
kı
ş
ı
p kalmı
ş
, Hristiyan bir
devlet ortadan kaldı
rı
ldı
. Doğu Roma'nı
n yı
kı
lı
ş
ı
, Orta Çağ'ı
n sonu ve Yeni Çağ'ı
n baş
langı
cı
sayı
ldı
.
Camiye çevrilen Ayasofya'da ilk cuma namazı
nıkı
lan Fatih, Ortodoks Bizanslı
lara ve
diğer dinlerin mensupları
na karş
ıhoş
görü ile davrandı
. Böylece, Katolik ve Ortodoks
kiliseleri arası
nda bir yakı
nlaş
mayıönledi. Ayrı
ca, Balkanlar'daki Hristiyan toplulukları
n
OsmanlıDevleti'ne daha da bağlanması
nısağladı
.
Fatih, baş
kent yaptı
ğıİ
stanbul'da hı
zlıbir imar faaliyeti baş
lattı
.İ
stanbul, büyük eserlerle
donatı
ldı
. Anadolu' dan Türk aileleri getirtilerek ş
ehrin nüfusu arttı
rı
ldı
.
Bizans'ı
n ortadan kalkmasıile, OsmanlıDevleti'nin Anadolu ve Rumeli' deki toprakları
birleş
mişoldu. Deniz ve kara yollarıgüvenlik altı
na alı
ndı
ğ
ıiçin ticaret geliş
ti. İ
stanbul,
kültürel ve ekonomik yönden, dünyanı
n en önemli ş
ehirlerinden biri hâline geldi. Osmanlı
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Devleti'nin bütün Müslüman ülkeler arası
ndaki itibarıarttı
. Anadolu beyliklerinde de
Osmanlı
ları
n üstünlüğü fikri iyice yerleş
ti.

2.Bizans'ıDiriltme Umutları
nı
n Söndürülmesi
Bizans'ı
n fethini takip eden yı
llarda son Bizans İ
mparatorunun kardeş
leri Mora'da
"despot" olarak bulunuyorlardı
. Yanmada, Osmanlı
lara karş
ıdüzenlenen seferler için üs
hâline getirilmiş
ti. Despotlar da hem birbirleriyle hem de diğer derebeyleri ile mücadele
ediyorlardı
. Bu karı
ş
ı
k duruma son vermek üzere Mora'ya giden Fatih, burası
nıOsmanlı
hâkimiyeti altı
na aldı(1460).
Karadeniz'in Anadolu kı
yı
ları
nda bulunan ve önemli bir ticaret ş
ehri olan Amasra,
Ceneviz lilerin kolonis iydi. Fatih, burası
nıfetheder ek Osmanlıtoprakları
na kattı(1460).
İ
stanbul IV. HaçlıSeferi sı
rası
nda Latinler tarafı
ndan alı
nı
nca, buradan kaçan bir kı
sı
m
Bizans ileri gelenleri İ
znik'teki Rum devletinden aynıolarak, bir de Trabzon'da Rum
İ
mparatorluğu kurmuş
lardı
. 250 yı
ldan beri varl ı
ğı
nısürdüre n bu devletin baş
ı
ndaki David
Komneno s, Avrupa devletl eri, Karamanoğullarıve Akkoyunlularla sı
kıiliş
kiler kurarak
Osmanlıilerleyiş
ini durdurmaya çalı
ş
ı
yordu. Bu tehlikeden kurtulmak isteyen Fatih, ordu ve
donanma ile Trabzon üzerine yürüdü. Trabzon'u kuşattıve teslim aldı
. Buradaki devletin
varlı
ğı
na son verdi (1461).

3.Balkanlar'da Fetihlerin Devam Ettirilmesi
Osmanlı
lar, Balkanlar'ı
n kendilerine bağ
lıbölgelerinde takip ettikleri iskân siyaseti ile,
buralarıTürk yurdu hâline getirmiş
lerdi. Fakat Eflâk, Boğdan, Arnavutluk ve Sı
rbistan
dolayları
nda hâkimiyet tam olarak sağlanamamı
ş
tı
. Macaristan'la Venedik, bu durumdan
yararlanarak, Balkanlar'da söz sahibi olmaya çalı
ş
ı
yorlardı
.
Sı
rbistan: Sı
rbistan'a iki sefer yapı
ldı
. Belgrad kuş
atı
ldı
, fakat alı
namadı
. Buna karş
ı
lı
k,
baş
kent Semendire fethedildi ve Sı
rbistan, OsmanlıDevleti'ne bağlandı(1459).
Eflâk: Bu günkü Romanya'nı
n güney bölümüne Eflâk deniliyordu. Bu ülkenin baş
ı
nda
Vlad Tepeşadı
nda zalim bir hükümdar vardı
. İ
nsanlarıkazı
ğa vurdurmakla ün yapmı
ş
tı
.
Bunun için "Kazı
klıVoyvoda" olarak anı
lı
yordu. OsmanlıDevleti'ne olan bağlı
lı
ğı
nıdikkate
almadan Macaristan'la işbirliği yapı
yordu. Bunun üzerine Fatih, Eflâk üzerine yürüdü.
Akı
ncı
lar, Vlad Tepeş
'in kuvvetlerini yok ettiler. Bu topraklar Osmanlıhâkimiyetine alı
ndı
,
baş
ı
na da yeni bir hükümdar getirildi (1463).
Bosna: Buranı
n, Venedik'le giriş
ilen mücadele açı
sı
ndan önemli bir konumu vardı
.
Bosnalı
lar, OsmanlıDevleti'ne karş
ıtertiplenen HaçlıSeferleri'ne katı
lı
yorlardı
. Fatih, art
arda yaptı
ğ
ıseferlerle Bosna'yıbir Osmanlıili hâline getirdi (1463). Bu geliş
me karş
ı
sı
nda
Hersek de Osmanlıhâkimiyetini tanı
dı
.
Boğdan: Eflâk'ı
n kuzeyinde yer alan Boğdan, bu geliş
melerden tedirgin oldu. Macarlara
yanaş
arak, onlarla birlikte HaçlıSeferleri'ne katı
ldı
. Bunun üzerine Fatih, Boğ
dan seferine
çı
karak, bu ülkeyi de hâkimiyeti altı
na aldı(1476).
Arnavutluk: Hristiyan Arnavut beyinin oğ
lu Kastriota, sarayda Türk ve Müslüman
usulüne göre yetiş
tirilmiş
ti. İ
skender adı
nıalan verilen bu prens, babasıölünce beyliğin
kendisine verilmesini bekliyordu. Umduğunu bulamayı
nca Hristiyanlı
ğa dönerek isyan etti.
İ
skender, OsmanlıDevleti'ni uzun yı
llar uğraş
tı
rdı
. Fatih, birkaç defa Arnavutluk seferine
çı
karak bu ülkeyi devlete bağladı(1478).

4. Anadolu'da Hâkimiyet Mücadelesi
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Fatih'in en büyük hedeflerinden biri de, Anadolu'da siyasî birliği sağlamaktı
. Bu amaç
doğrultusunda, Anadolu seferleri baş
lı
ca üç yönde geliş
ti:
a. Candaroğulları
: Bu beylik, Kastamonu ve Sinop dolayları
nda hüküm sürüyor, Sinop
kolu İ
sfendiyaroğulları
ndan geliyordu. Fatih Sultan Mehmed, Trabzon seferine giderken önce
Kastamonu'yu, sonra Sinop'u zapt ederek bu beyliğe son verdi (1461).
Karamanoğulları
, Osmanoğulları
nı
n Anadolu'daki en büyük rakipleri, hatta düş
manları
durumundaydı
lar. Arada akrabalı
k bağlarıkurulması
na rağmen, Anadolu üzerinde hâkimiyet
iddiası
ndan vazgeçmemiş
lerdi. OsmanlıDevleti, Avrupa'da fethedilen topraklara yerleş
tirmek
üzere kalabalı
k Türk nüfusa ihtiyaç duyuyordu. Ayrı
ca, batı
daki savaş
lar sı
rası
nda, cephe
gerisini güvenliğe almasıgerekiyordu.
Fatih Sultan Mehmed, bu sebeplerle Karamanoğullarıüzerine yürüdü,
Konya'yıele geçirerek buraya oğlunu vali tayin etti. Karamanoğullarıtoprakları
nı
n
büyük bölümü OsmanlıDevleti'ne katı
ldı(1466).
Akkoyunlu Devleti, doğuda ciddî bir güç hâline gelmiş
ti. Akkoyunlu hükümdarıUzun
Hasan, Timurlularıyenmiş
, son Eyyûbî Devleti'ni ve Osmanlı
ları
n dostu Karakoyunlu
Devleti'ni ortadan kaldı
rmı
ş
tı
. Anadolu üzerinde hak iddiası
nda bulunan Uzun Hasan, Fatih'e
aş
ağı
layı
cımektuplar gönderiyordu.
Sonunda, iki Türk devletinin orduları
, Tercan yakı
nları
ndaki Otlukbeli'nde karş
ıkarş
ı
ya
geldiler. Daha üstün olan Osmanlıordusu, Fatih'in kumandası
nda kesin bir zafer kazandı
(1473). Uzun Hasan kaçtı
. Bu savaş
, Anadolu'da Timur-Bâyezid vuruş
ması
ndan sonra, iki
büyük Türk devleti arası
ndaki ikinci savaş
tı
r.
ç. Memlüklerle İ
liş
kiler: Osmanh-Memlük iliş
kileri, uzun süre dostluk içinde geliş
ti.
Ancak, Fatih'in Karamanoğulları
nı
n toprakları
nıalması
, bu iliş
kileri gölgeledi. Memlükler,
Osmanlı
lara karş
ıKaramanoğulları
nıdestekliyorlardı
. Dulkadı
r Beyliği de onları
n himayesi
altı
ndaydı
. Osmanlı
lar, Dulkadı
r Beyliği'nin baş
ı
na kendilerine taraftar olan Şehsuvar Bey'i
geçirince, Osmanlı
-Memlük iliş
kileri gerginleş
ti. Dulkadı
rlı
lar arası
ndaki iktidar çekiş
mesine
iki taraf da ağı
rlı
ğı
nıkoydu. Hicaz su yollan ve hacı
ları
n güvenliğ
inin sağ
lanmasıgibi
sebepler de buna eklenince, dostça iliş
kilerin yerini anlaş
mazlı
k aldı
. Bu anlaş
mazlı
k, Fatih'in
ölümüne kadar devam etti.
5. Denizlerde Kazanı
lan Baş
arı
lar
a. Doğ
u Akdeniz Adaları
nı
n Alı
nması
: Fatih döneminde, Anadolu'da ve Balkanlar'da
kazanı
lan baş
arı
ları
n yanısı
ra denizlerde de önemli geliş
meler sağlandı
. Osmanlıdonanması
güçlendirildi. Doğu Akdeniz'deki adalar, Venedik'le Ceneviz'in elindeydi. Bu iki devletin
kuvvetli donanmalarıvardı
. O sayede, Ege ve Karadeniz kı
yı
ları
ndaki bazıliman ve kaleleri
ellerinde tutabiliyorlardı
. Osmanlıdeniz kuvvetleri, uzun mücadeleler sonunda Ege'de Taş
oz,
Eğriboz, Sisam, Gökçeada, Bozcaada, Limni gibi adalarıfethettiler. Ayrı
ca, Adriyatik'teki
Ayamavra, Kefalonya, Zenta adaları
nıVenediklilerden aldı
lar.
Venedik'le Savaş
: Venedik'le Ceneviz'in Karadeniz ve Ege'de önemli ekonomik çı
karları
vardı
. Buraları
n Osmanlıhâkimiyetine girmesi, bu çı
karlara darbe vuruyordu. Bu durumda
Osmanlı
lar da, kı
yı
ları
nda, güçlü denizci devletlerin etkili olması
na göz yumamazlardı
.
Venedikliler, İ
stanbul'un fethi üzerine korkuya kapı
lmı
ş
lar, Macaristan'la ve diğer Avrupa
devletleriyle Türklere karş
ıittifaklar kurmuş
lar, Akkoyunluları
n ve Karamanoğulları
nı
n
desteğini sağlamı
ş
lardı
. Bu durumda, savaşkaçı
nı
lmaz hâle gelmiş
ti. OsmanlıDevleti ile
Venedik arası
nda 1463te baş
layan çatı
ş
ma, aralı
klarla 16 yı
l sürdü. Venedikliler, donanmaları
sayesinde Mora'da birçok yerleri iş
gal ettiler, Anadolu'nun batıkı
yı
sı
ndaki ş
ehirlere zarar
verdiler. Osmanlıordularıise Venediklileri, iş
gal ettikleri topraklardan çı
kardı
lar, kara
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ordusunu bozguna uğrattı
lar. Fatih Sultan Mehmed, Venedik'e boykot uygulayı
p, Osmanlı
Devleti ile olan ticaretini yasakladı
. Diğer bir İ
talyan ş
ehir devleti olan Floransa'yıdestekledi.
Venedik'in ekonomik gücü gittikçe sarsı
ldı
; savaşgiderleri ve uğranı
lan kayı
plar, Venedik
hazinesinin boşalması
na yol aç ti.
Fatih, Venedik'le baş
a çı
kabilmek için donanmayıda çok güçlendirdi. Sadece Gelibolu
tersanesinde on binlerce kiş
i çalı
ş
ı
yor, büyük savaşgemileri yapı
lı
yordu. Fakat, kesin
sonucun karada alı
nacağıanlaş
ı
lı
yordu. Akı
ncı
ları
n harekâtı
, Venedik'in son direniş
ini de
kı
rdı
. Osmanlı
larla barı
şantlaş
masıimzalamak zorunda kalan Venedik, savaştazminatıve
yı
llı
k vergi ödemeyi kabul etti (1479).
Kı
rı
m'ı
n Osmanlı
lara Bağlanması
: Fatih Amasra, Sinop ve Trabzon'u fethederek,
Karadeniz'in güney kı
yı
ları
nıOsmanlıDevleti'ne katmı
ş
tı
. Kuzeyde ise Ceneviz kolonileri ve
yeni kurulan Kı
rı
m Hanlı
ğ
ıbulunuyordu. Karadeniz'le Akdeniz'i birleş
tiren Boğazlar'a hâkim
OsmanlıDevleti bu durumun devam etmesine göz yumamazdı
. Baltaoğlu Süleyman Bey ve
Hamza Paş
a kumandası
nda gönderilen Osmanlıdonanmaları
, Kerç ve Soğdak limanları
nı
aldı
. Gedik Ahmed Paş
a'nı
n buyruğundaki donanma ise, Cenevizlilerin elindeki Kefe limanı
nı
fethetti. Bunun üzerine, Ceneviz kolonileri teslim olmaktan baş
ka çare bulamadı
lar.
Osmanlı
lar, Don ı
rmağı
nı
n ve Azak denizinin ağzı
na kadar hâkim oldular.
Bu durumda, Altı
n Orda Hanlı
ğı
'nı
n mirasçı
sıdurumundaki Kı
rı
m Hanlı
ğıile Osmanlı
lar
arası
nda anlaş
ma yapı
ldı
. Kı
rı
m, OsmanlıDevletinin hâkimiyetine girdi (1477). Karadeniz'in
doğusundaki topraklarda bir Osmanlıeyaleti kuruldu. Böylece, Karadeniz bir Türk gölü
hâline geldi. Uzak Doğu ile ticarette önemli bir rolü olan İ
pek Yolu'nun Karadeniz'deki bitim
noktasıdenetim altı
na alı
ndı
. Kı
rı
m Hanlı
ğı
'nı
n Osmanlıhâkimiyetine girmesiyle, devletin
sahip olduğu topraklar Lehistan ve Rusya sı
nı
rları
na kadar geniş
ledi. Lehistan üzerine ilerde
yapı
lacak seferler için de çok önemli bir hareket noktasısağlanmı
şoldu.
ç. Yunan Adaları
nı
n Alı
nması
: Osmanlı
ları
n Eğriboz adası
nıfethetmeleri, İ
talya'nı
n
güçlü devletlerinden Napoli Krallı
ğ
ı
'nıkorkutmuş
tu. Bu sebeple, Napoli, denizden yapı
lan
HaçlıSeferleri'ne katı
larak Osmanlı
larla savaş
a giriş
miş
ti. Yunan Denizi'ne kadar ilerleyen
Osmanlı
lar ise, güney İ
talya ile araları
ndaki engelleri ortadan kaldı
rmak istiyorlardı
. Bunun
için, Venedik'le barı
şimzaladı
ktan sonra Zenta, Kefalonya ve Ayamavra adaları
nıele
geçirmek üzere hazı
rlı
klara baş
ladı
lar. Gedik Ahmed Paş
a yönetimindeki Osmanlıdonanması
bu adalarıfethetti (1479).
d. İ
talya Seferi: Fatih, Napoli'nin düş
manca tutumu üzerine, bu krallı
ğıfethetme görevini
Gedik Ahmed Paş
a'ya vermiş
ti. Donanmanı
n baş
ı
nda sefere çı
kan Gedik Ahmed Paş
a, Yunan
adaları
nıfethettikten sonra, o yı
lıhazı
rlı
kla geçirdi. Ertesi sene İ
talya kı
yı
ları
na asker
çı
kararak Otranto ş
ehrini fethetti (1480). Burayıüs yaparak, civardaki Napoli Krallı
ğı
na ait
kaleleri ele geçirdi. Papa, ası
l hedefin Roma olduğunu anlayı
p, yeni bir Haçlıseferinin
hazı
rlı
kları
na giriş
ti. Bu sı
rada Fatih öldü (1481). Yerine geçen II. Bâyezid, Gedik Ahmed
Paş
ayıgeri çağı
rdı
. Bir süre sonra Otranto'yu ele geçiren Napoli kuvvetleri, kalede bulunan
Türk muhafı
zları
n tamamı
nıkatlettiler.
Fatih Sultan Mehmed'in Kiş
iliği: Fatih Sultan Mehmed Han, askerlik, siyaset ve devlet
adamlı
ğıalanları
nda Türk ve dünya tarihinin en seçkin ş
ahsiyetlerinden biridir. Bilginlere
saygıgösteren, ilmî sohbetlere katı
lmaktan zevk duyan bir ilim ve kültür adamı
ydı
.
Felsefe, coğrafya, matematik, astronomi gibi bilimlere özel merakıvardı
. İ
stanbul' un
fethi sı
rası
nda döktürdüğü topları
n balistik hesapları
nıkendisi yapmı
ş
tı
r. Havan topunu icat
eden de Fatih'tir.

G. İ
SLÂM DÜNYASI Lİ
DERLİ
Ğİ
NE
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1. Osmanh-İ
ran Münasebetleri
Fatih'in Otlukbeli'nde yendiği Uzun Hasan'ı
n ölümünden sonra Akkoyunlu Devleti daha
da zayı
flamı
ş
tı
. Bu sı
ra da, Safevî ailesinin İ
ran'daki siyasî etkisi artı
yordu. Safevîler, sonunda
Akkoyunlu hâkimiyetini yı
karak kendi yönetimlerini kurdular.
Yeni hükümdar Şah İ
smail, Uzun Hasan'ı
n torunuydu. Safevî ailesi de Türktü. Ünlü bir
ş
air olan Şah İ
smail, bu sebeple, ş
iirlerini Türkçe yazmaktaydı
.
Safevîler, Şiîlik mezhebini benimsemiş
lerdi. Bunu, kı
sa zamanda bir devlet siyaseti
hâline getirdiler. Şah İ
smail, Mı
sı
r'da ve Anadolu'da koyu bir mezhep propagandasıbaş
lattı
.
"Halife" adıverilen propagandacı
larıAnadolu'ya ve Rumeli'ye gönderdi. Bunlar, halkı
n dinî
duyguları
nısömürmeye ve onlarıyanı
ltmaya baş
ladı
lar. Huzursuzluk gittikçe arttı
. Zamanla
halifelerin çalı
ş
maları
, yer yer ayaklanmaya dönüş
tü. Şahkulu adı
nda bir halife silâhlı
mücadeleye giriş
ti. Üzerine gönderilen Osmanlıbirliklerini dağı
ttı
. Şahkulu isyanızorlukla
bastı
rı
ldı
. Düzenin sağlanmasıiçin yeni tedbirler alı
ndı
. İ
ran'la olan iliş
kiler, II. Bâyezid'in
saltanatısüresince hiç düzelmedi.
Bu karı
ş
ı
klı
klar sı
rası
nda, Şehzade Selim, Trabzon'da vali olarak bulunuyordu. Uzun
süren valiliği döneminde, devlet için en büyük tehlikenin, İ
ran'da baş
a geçen Şah İ
smail
olduğunu anlamı
ş
tı
. Bunun sonucu olarak, İ
stanbul'a danı
ş
madan, İ
ran'a bağlıbazış
ehirleri
almı
ş
, üzerine gelen Şah İ
smail'i de yenilgiye uğratmı
ş
tı
.
Şehzade Selim, bu baş
arı
larısebebiyle, Anadolu halkıve ordu tarafı
ndan seviliyordu.
Ancak, tahta geçme yolunda engellerle karş
ı
laş
ı
nca, babasıII. Bâyezid'e karş
ımücadeleye
giriş
ti. Ordunun ona destek vermesi üzerine II. Bâyezid, hükümdarlı
ğıoğluna bı
raktı
.
İ
ran'ı
n ciddî bir tehdit oluş
turduğuna inanan Yavuz Sultan Selim, padiş
ah olunca, Şah
İ
smail üzerine yapacağıseferin hazı
rlı
kları
na baş
ladı
. Ordudaki disiplinsizlik hareketlerini
ş
iddetle bastı
rdı
. Her türlü tedbiri almaktan kaçı
nmadı
.
Hazı
rlı
kları
nıtamamlayan Yavuz Sultan Selim, İ
ran seferine çı
ktı
. Osmanlıve İ
ran
orduları
, Çaldı
ran ovası
nda karş
ıkarş
ı
ya geldiler. Yavuz Sultan Selim, savaş
ıiyi yönetmesi
ve topçu kuvvetlerinin üstünlüğü sayesinde Şah İ
smail'i yenilgiye uğrattı(1514).
Yavuz Sultan Selim, zaferden sonra hı
zla hareket ederek, Safevî baş
kenti Tebriz'i ele
geçirdi. Çaldı
ran zaferi sonunda Musul, Kerkük, Erbil, Dulkadı
r Beyliği Osmanlıtoprakları
na
katı
ldı
. Tarihçi ve devlet adamıİ
dris-i Bitlisî'nin gayretleriyle, Doğu ve Güneydoğu illerinde
hâkimiyet kuruldu. İ
ran'ı
n Anadolu'daki etkisi büyük ölçüde kı
rı
ldı
.

2. Osmanlı
-Memlük Münasebetleri
Mı
sı
r'daki Memlûk Devleti, o dönemin büyük devletlerinden biriydi. TopraklarıGüney
Anadolu'ya kadar uzanı
yordu. Abbasî soyundan bir halife de Mı
sı
r'da bulunduğu için, İ
slâm
ülkelerindeki etkisi kuvvetliydi. Memlükler, ayrı
ca, Çaldı
ran Savaş
ıöncesinde İ
ran'a yakı
nlı
k
göstermiş
lerdi.
Çaldı
ran zaferi kazanı
lmı
ş
, fakat İ
ran çökertilememiş
ti. Yavuz Sultan Selim, Şah İ
smail
ile bir kere daha savaş
a gireceğine kesin gözüyle bakı
yordu. Böyle bir sefere giriş
eceğ
i
zaman, Mı
sı
r'ı
n da karş
ı
sı
nda yer almasıihtimali çok yüksekti. Bu bakı
mdan, önce onun
gücünü kı
rmak gerekiyordu.
Mı
sı
r seferine çı
kan Yavuz Sultan Selim, Halep yakı
nları
ndaki Mercidabı
k'ta Memlûk
ordusu ile karş
ıkarş
ı
ya geldi. Memlûk SultanıKansu Gavri, ordusunun baş
ı
ndaydı
.
Yavuz Sultan Selim komutası
ndaki Osmanlıordusu, savaşbaş
layı
nca, yay gibi açı
lı
p
kapanan hareketlerle, Memlûk ordusunu kı
skaca aldı
. Top ateş
iyle ağı
r kayı
plar verdirdi.
Kansu Gavri savaşalanı
nda öldü. Mı
sı
r ordusu bozguna uğradı(1516).

9 OsmanlıSiyasî Tarihi 1300-1600

15

Mercidabı
k, Memlüklerin o güne kadar gördükleri en ağı
r yenilgiydi. Hiçbir
hükümdarlarısavaşalanı
nda ölmemiş
ti. Dünyayıtitreten Moğollar bile, Memlüklerin
karş
ı
sı
nda tutunamamı
ş
lardı
.
Yavuz Sultan Selim, Mercidabı
k'ta Memlüklere karş
ıkesin bir zafer kazanmı
ş
tı
. Fakat,
baş
kent Kahire fethedilmeden Mı
sı
r seferi kesin sonuca ulaş
mı
şsayı
lmazdı
.
Suriye, Lübnan ve Filistin'i alan Yavuz Sultan Selim, Sina yarı
madası
na geldi. Mı
sı
r'a
ulaş
masıiçin, önünde genişbir çöl uzanı
yordu. O zamanki ulaş
ı
m araçlarıile bu çölü aş
mak
imkânsı
z sayı
lı
yordu. Fakat, Yavuz Sultan Selim, ordusunu zorlu bir yürüyüş
e geçirdi. Çölü
geçerken büyük bir ş
ans eseri olarak yağmur yağdı
ğıiçin su sı
kı
ntı
sıçekilmedi. Kahire
yakı
nları
na ulaş
an Osmanlıordusu, yeniden düzenlenen Memlûk ordusu ile Rı
dâniye'de karş
ı
karş
ı
ya geldi.
Elli bin kiş
ilik Memlûk ordusu bu defa 200 kadar topla da destekleniyordu. Yavuz Sultan
Selim, ustaca bir taktik uygulayarak, toplarıetkisiz hâle getirdi. Memlükler kahramanca
çarpı
ş
tı
lar. Fakat, Yavuz Sultan Selim gibi dünya çapı
nda bir cihangirin önünde tutunmaları
mümkün olmadı
. Yavuz Sultan Selim, Kahire'ye girdi ve Mı
sı
r'ıbir Osmanlıili hâline getirdi
(1517).
Memlüklere karş
ıkazanı
lan zafer ş
u sonuçlarıverdi:
�
Kı
brı
s adası
na hâkim olan Venedikliler, Memlûk Devleti'ne yı
llı
k vergi
ödüyorlardı
. Mı
sı
r'ı
n fethinden sonra bu vergiyi OsmanlıDevleti'ne ödemeyi kabul ettiler.
�
Kahire'ye gelen Hicaz ve Yemen elçileri, bu bölgelerin, Osmanlıhâkimiyetini
tanı
dı
ğı
nıbildirdiler. Hicaz elçileri Hz. Muhammed'e ait bir kı
sı
m kutsal emanetleri da hediye
olarak getirmiş
lerdi.(Bu kutsal emanetler, İ
stanbul'daki TopkapıSarayı
'nda muhafaza
edilmektedir.)
�
Yavuz Sultan Selim, Kahire'de yedi ay kadar kaldı
. Bu arada, Doğu Sudan Türk
toprağı
; Kı
zı
ldeniz, bir Türk denizi hâline geldi. Libya'nı
n doğu bölümü Osmanlısı
nı
rları
içine alı
ndı
. Osmanlınüfuzu, Mı
sı
r'a komş
u olan Afrika devletlerinde büyük ölçüde arttı
.
�
Cezayir'i fethetmişve orada yerleş
mişbulunan Hı
zı
r Reis (Barbaros) de Kahire'ye
elçi göndererek padiş
aha bağlı
lı
ğı
nıbildirdi.
�
Abbasî neslinden gelen son halife, Kahire'den İ
stanbul'a gönderildi. Bütün
Müslümanları
n en yüksek dinî makamıolan Halifelik, Osmanlı
lara geçti. Osmanlı
lar, İ
slâm
dünyası
nı
n liderliğine yükseldiler.
�
~ Zaferin sağladı
ğıgelirler, Osmanlıhazinesini zenginleş
tirdi. Mı
sı
r'da son bulan
ticaret yolları
nı
n denetimi de OsmanlıDevleti'nin eline geçti.
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3. Türk Denizciliğ
inin Yükselmesi ve Denizlerde Hâkimiyet Mücadelesi
II. Bâyezid tahta çı
ktı
ğızaman, kardeş
i Cem, onun hükümdarlı
ğı
nıtanı
madı
.İ
ktidarıelde
etmek için giriş
tiğ
i mücadelede baş
arı
lıolamadı
. Bunun üzerine, Rodos ş
övalyelerine sı
ğı
ndı
.
Rodos ş
övalyeleri, onu Papa'ya gönderdiler. Papa, Cem Sultan'a Hristiyan olması
nıve Haçlı
ordusu ile birlikte Osmanlı
lara karş
ısavaş
ması
nıteklif etti. Cem Sultan "Osmanlı
hükümdarlı
ğıveya dünya saltanatıiçin dinini değiş
tiremeyeceği" cevabı
nıvererek bu teklifi
reddetti. Cem, Avrupa'da bir nevi tutsak hayatıyaş
adı
ktan sonra, 1495'te öldü.
Bu sı
rada Venedik ve OsmanlıDevleti, Doğu Akdeniz hâkimiyeti sebebiyle sürekli bir
mücadele içindeydiler. Girit ve Kı
brı
s adaları
yla Mora yarı
madası
ndaki bazış
ehirler
Venediklilerin elindeydi. Venedik donanmasıçok güçlüydü. Dengeyi sağlamak için,
Osmanlı
lar da donanmaları
nıgeliş
tiriyorlardı
. Bu durum, iki devlet arası
ndaki savaş
ı
kaçı
nı
lmaz hâle getiriyordu.
II. Bâyezid döneminde, İ
spanya'daki Müslüman Benü'l-Ahmer Devleti zor durumdaydı
.
İ
spanyol kuvvetleri, onlarıgittikçe sı
kı
ş
tı
rı
yor ve Hristiyanlı
ğa geçmeleri için zorluyordu.
Müslümanları
n yardı
m isteğ
i üzerine, Osmanlıhükümdarı
, Kemal Reis kumandası
ndaki bir
donanmayıAkdeniz kı
yı
ları
na gönderdi. Kemal Reis, birçok baş
arı
lar kazandı
ğıgibi,
İ
spanya'daki Müslüman ve Yahudilerin bir bölümünü Kuzey Afrika'ya geçirdi. Bu göçmenlerin bazı
larıda Selanik ş
ehrine yerleş
tirildi (1492).
Türk denizcileri bu suretle Akdeniz ve Kuzey Afrika kı
yı
ları
nda ilk defa görünmeye
baş
ladı
lar.
II. Bâyezid, Cem Sultan'ı
n ölümü üzerine, Venedik'e karş
ıtakip ettiğ
i siyaseti değiş
tirdi
ve 1499'da Venedik seferine çı
ktı
. Donanmayıda Mora suları
na gönderdi. İ
nebahtı
, Modon,
Navarin ve Koron kaleleri ele geçirildi. Akı
ncı
lar da Venedik orduları
na ağı
r bir darbe
indirdiler. Venedik, barı
şistemek zorunda kaldı
. Mora'daki Osmanlıfetihleri, Venedik
tarafı
ndan kabul edildi (1502).
Karadeniz'in batı
sı
ndaki Kili ve Akkirman kalelerinin fethedilmesiyle Kı
rı
m ve Osmanlı
topraklarıkaradan birleş
tirildi (1484). Boğdan da yeniden Osmanlıhâkimiyetini kabul etti.

H. OSMANLILAR Zİ
RVEDE
1. Avrupa'da Geniş
leme
a. Osmanlı
-Macar Münasebetler i
Macaristan, Balkan ülkelerini eskiden beri Osmanlı
lara karş
ıkı
ş
kı
rtı
yor ve bütün Haçlı
Seferleri'ne katı
lı
yordu. Macaristan KralıII. Layoş
, Avrupa'nı
n en büyük hükümdarı
Şarlken'in akrabası
ydı
. Buna güvenerek, kendisine gönderilen Osmanlıelçisini öldürtmüş
tü.
Bu, yeterli bir savaşsebebiydi.
Belgrad'ı
n Fethi: O dönemde bir Macar ş
ehri olan Belgrad Balkanlar'ı
n kilit noktası
durumundaydı
. Bu bakı
mdan, fethi gerekiyordu.
Kanunî Sultan Süleyman, ilk seferini Belgrad üzerine yaptı
. Şiddetli bir kuş
atmadan
sonra ş
ehri fethetti (1521).
Fakat, Macarlarla olan anlaş
mazlı
k çözümlenemedi. Charles Quint (Şarlken)'e yenilip
tutsak düş
müşolan Fransa kralıI. François (Fransuva) Kanunî'den yardı
m istiyordu. Osmanlı
Devleti, bu isteği Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamak için uygun karş
ı
ladı
. Savaş
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kaçı
nı
lmaz hâle geldi. Macaristan, bu amaçla, diğer Avrupa devletlerinden yardı
m istedi.
Macar ordusunda, çeş
itli ülkelerden gelen ş
övalyeler yer aldı
.
Mohaç Zaferi: İ
ki ordu, Mohaç ovası
nda karş
ı
laş
tı
lar. Kanunî Sultan Süleyman, Türk
usulü sahte geri çekilme taktiğ
i uyguladı
. Macar ordusu çember içine alı
ndı
. Kaçmak
isteyenler, arkaları
ndaki bataklı
ğa sürüklenerek boğuldular. Macar kralıda boğ
ulanlar
arası
ndaydı
. Kanunî, Mohaç'ta kesin bir zafer kazandı(1526). Bu meydan savaş
ıiki saat
içinde sona erdi. Dünyanı
n en kı
sa zamanda kazanı
lan meydan savaş
ıbudur.
Budin'i fetheden ve Macaristan'ıhâkimiyet altı
na alan Kanunî Sultan Süleyman, Macar
tahtı
na yeni bir kral oturttuktan sonra İ
stanbul'a döndü.
Bir süre sonra yeni Macar kralıölünce, Avusturyalı
lar, Macaristan'ıele geçirmek
istediler. Fakat, Türk ordusu karş
ı
sı
nda baş
arı
lıolamadı
lar. Avusturya ile yapı
lan antlaş
ma
sonunda, Macaristan'ı
n bir bölümü doğrudan doğruya OsmanlıDevletine bağlandı
. Diğ
er
bölümünde hâkimiyet kuruldu. Bir kı
sı
m topraklar ise Avusturya'ya bı
rakı
ldı
.
Macaristan, bundan sonra da Avusturya ile OsmanlıDevleti arası
nda anlaş
mazlı
k konusu
olmaya devam etti.

b. Osmanlı
-Avusturya M ü n a se b et l er i
I. Viyana Kuş
atması
: Almanya imparatoru Şarlken, Avrupa'da görülmemişbir güce
ulaş
mı
ş
tı
. Avusturya'dan baş
ka Macaristan, İ
spanya, Hollanda yönetimi altı
ndaydı
. Ayrı
ca,
Amerika'daki yeni sömürgeler de bu hükümdara bağlı
ydı
.
Şarlken'in kardeş
i Ferdinand, Avusturya arş
idüküydü. Ferdinand, Mohaç Savaş
ı
'nda ölen
II. Layoş
'un da eniş
tesiydi. Bu akrabalı
k bağı
nıileri sürerek kendisini Macar kralıilân etti.
Kanunî'nin fethettiği Macar baş
kenti Budin'i geri aldı
.
Bu geliş
meler karş
ı
sı
nda, Kanunî Sultan Süleyman, Avusturya üzerine bir sefere çı
ktı
.
Almanya içlerine kaçan Ferdinand'la karş
ı
laş
amadı
. Budin'i yeniden fethetti. Kendisinden
yardı
m isteyen Macar kralı
nıtahta oturttu.
Ancak, Şarlken'e ve Ferdinand'a bir göz dağıverilmesi gerekiyordu. Bunun için, Kanunî,
Avusturya'nı
n baş
kenti Viyana'yıkuş
attı(1529). Orduda kuş
atma araçlarıyoktu, kı
şda
yaklaş
ı
yordu. Viyana kuş
atmasıyirmi gün kadar sonra bu sebeplerle kaldı
rı
ldı
. Fakat,
Türklerin Viyana'yıkuş
atacak ölçüde Avrupa içlerine kadar ilerlemesi, Şarlken'in itibarı
nı
iyice sarstı
.
Alman Seferi: Ferdinand, bir süre sonra Budin'i yeniden kuşatı
nca, Kanunî bu defa
doğrudan doğruya Şarlken ile savaş
a karar verdi (Alman seferi). Ancak, Şarlken, ortalı
kta
görünmedi. Bu sefer Ferdinand barı
şistemek zorunda kaldı
. İ
stanbul Antlaş
ması(1533) ile
Macar krallı
ğ
ı
ndan tamamen vazgeçti. Osmanlısadrazamıile aynıseviyede tutulmayıkabul
etti. Şarlken de böylece Macaristan üzerindeki emellerini terketmişoluyordu. Bu antlaş
ma ile
OsmanlıDevleti'nin Avrupa'daki üstünlüğü sağlamlaş
tı
nldı
.
Avusturya ile anlaş
mazlı
k, daha sonra da devam etti. Ferdinand, Osmanlı
larla yaptı
ğ
ı
anlaş
malarıhiçe sayı
p Macar toprakları
na saldı
rdı
. Fakat, her seferinde yenildi.
Zigetvar Seferi: Kanunî'nin son seferi yine Avusturya üzerine oldu (1566). Ancak
Kanunî, kuş
atı
lan Zigetvar'ı
n alı
nı
ş
ı
nıgöremeden öldü.
Alman imparatoru Şarlken ise, hiçbir zaman doğrudan Kanunî'nin karş
ı
sı
na çı
kamadı
.
Türkler karş
ı
sı
nda uğradı
ğıdevamlıyenilgiler sonucu, saltanattan çekilmek zorunda kaldı
.
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c. Osmanlı
-Fransı
z Münasebetleri
Kanunî'nin ilk yı
lları
nda, İ
spanya ile Almanya, Fransa'yıiyice sı
kı
ş
tı
rmı
ş
lardı
. Fransa
kralıI. Fransuva, Şarlken'e yenilip tutsak düş
müş
tü. Bunun üzerine, Fransuva ve annesi,
Kanunîye mektuplar yazarak yardı
m istediler. Bu istek Kanunî tarafı
ndan uygun karş
ı
landı
.
Barbaros kumandası
ndaki donanma Fransa kı
yı
ları
na gönderildi. Türk baş
arı
larıkarş
ı
sı
nda
Şarlken'in gücü sarsı
ldı
. Böylece, Fransa rahat bir nefes aldı
.
Hapisten kurtulan Fransuva, OsmanlıDevleti'nin sürekli yardı
mı
na ihtiyaç duyuyordu.
Elçi göndererek para yardı
mıistediği gibi, diğer Avrupa ülkelerine göre ayrı
calı
klar
tanı
nması
nıdiledi. Avrupa birliğini parçalamak ve Fransa'yıkendi tarafı
nda tutmak isteyen
Kanunî, bu istekleri uygun karş
ı
ladı
. Bir ticaret anlaş
masıyaparak Fransa'ya bazıayrı
calı
klar
(Kapitülâsyon) tanı
dı(1535).
Kapitülâsyona göre, Fransı
z tüccarları
, Türkiye'deki ticarette kolaylı
klar görecek, on yı
l
süre ile vergiden muaf tutulacaklardı
.
Osmanlıülkesinde yaş
ayan Fransı
zlar arası
ndaki ağı
r ceza dâvaları
na Fransı
z elçilik ve
konsolosluklarıbakacaktı
.
Osmanlı
lar, Avrupa'nı
n yarı
sı
na sahip olan Şarlken'i bile sadece "Beç Kralı
" olarak
tanı
yorlardı
. Onun yanı
nda çok daha yoksul ve önemsiz olan Fransa ile eş
it düzeyde bir
anlaş
ma yapmayış
anları
na yakı
ş
tı
ramamı
ş
lar, kapitülâsyonu bir "bağ
ı
ş
" olarak görmüş
lerdi.
Fakat, OsmanlıDevleti'nin zayı
fladı
ğıyı
llarda, bu kapitülâsyonlar ters yönde iş
lemeye
baş
ladı
. Diğer Avrupalıdevletler de kapitülâsyonlar elde ettiler ve bu yolla Osmanlısanayiini
baltalamaya baş
ladı
lar. Bu geliş
meler sonunda Osmanlıekonomisi Avrupa'nı
n denetimine
girdi. Avrupalı
lar, bu yolla OsmanlıDevleti üzerinde siyasî baskıuygulama imkânıbuldular.
Kapitülâsyonlar, Kurtuluş Savaş
ı
'ndan sonra imzalanan Lozan Barı
ş Antlaş
masıile
kaldı
rı
labildi (1923).
ç. Doğu Avrupa'da Geliş
meler
16. yüzyı
lda Doğu Avrupa'nı
n güçlü devletleri Lehistan Krallı
ğıile Rusya Çarlı
ğıidi.
Lehistan, Litvanya Büyük Dükalı
ğıile beraber, geniştopraklara sahipti. Ukrayna'nı
n bir
bölümü ile Beyaz Rusya da Lehistan sı
nı
rlarıiçindeydi. Osmanlı
-Lehistan iliş
kileri, 15.
yüzyı
lda yapı
lan ticaret anlaş
masıile baş
lamı
şve dostça geliş
miş
ti. Bu iliş
kiler, 16. yüzyı
lı
n
sonları
nda yoğunluk kazandı
. Osmanlı
lar, bu devlet üzerinde hâkimiyet kurmayıbaş
ardı
lar.
Rusya, o dönemde Avrupa devleti dahi sayı
lmı
yordu. Bir kara devleti durumundaydı
.
Lehistan'la Kı
rı
m'ı
n tehdidi altı
nda bulunuyordu.
Ruslar, knezlikler hâlinde, Altı
n Orda Devleti'ne bağlıolarak yaş
amı
ş
lardı
. Bu devletin
yı
kı
lması
ndan sonra, IH. İ
van yönetiminde bağı
msı
z hâle geldiler (15. yüzyı
l). Osmanlı
-Rus
iliş
kileri de, bu hükümdar zamanı
nda baş
ladı
. II. Bâyezid, Rus tüccarları
nı
n Karadeniz
limanlan arası
nda serbestçe ticaret yapmaları
na izin verdi. İ
yi iliş
kiler Yavuz ve Kanunî
dönemlerinde de devam etti.
Çar IV. İ
van zamanı
nda Rusya güçlenmeye baş
ladı
. .Rus Çarlı
ğ
ı
, 16. yüzyı
l ortaları
nda
Kazan ve Astrahan hanlı
kları
nıiş
gal etti. Rusya, doğu ve güneydoğu yönlerinde geniş
lemeye
baş
ladı
. 16. yüzyı
lda Osmanlı
larla Ruslar arası
nda bir çatı
ş
ma olmadı
. Ası
l mücadele, Çar
Petro zamanı
nda baş
ladı
. Rusları
n sı
cak denizlere inme politikası
nı
n önündeki en büyük engel
OsmanlıDevletiydi. Bu sebeple, iki devlet arası
nda, yüzyı
llar sürecek bir mücadele dönemine
girildi.
d. Avrupa Devletlerinin Siyasî Münasebetleri, de OsmanlıDevleti'nin Rolü
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OsmanlıDevleti'nin Balkanlar'da ve Orta Avrupa'da geniş
lemesi, bu kı
tadaki devletleri
ürkütüyordu. Özellikle Mukaddes Roma-Germen İ
mparatorluğ
u ile Avusturya, Osmanlı
ları
n
geniş
lemesini önlemeye çalı
ş
ı
yorlardı
. Hristiyan dünyası
nı
n dinî lideri konumundaki Papalı
k
ile, İ
talya yarı
madası
ndaki Venedik ve Ceneviz de onlarıdestekliyordu. Bu devletler, zaman
zaman araları
nda birlik kurarak, OsmanlıDevleti'ne karş
ıHaçlıseferleri tertipliyorlardı
.
Mukaddes Roma-Germen İ
mparatorluğu, Almanya'dan baş
ka İ
spanya'yı
, İ
ki Sicilya
Krallı
ğı
nıve bunlara bağlıdevletleri aynıyönetim altı
nda toplamı
ş
tı
. Bu devletin güçlenmesi
ise, Fransa'yıve İ
ngiltere'yi kuş
kulandı
rı
yordu. Bu iki devlet arası
ndaki Yüzyı
l Savaş
ları
'ndan
Fransa çok yı
pranarak ve batıbölgelerini İ
ngiltere'ye kaptı
rarak çı
kmı
ş
tı
. 16. yüzyı
lda baş
gösteren mezhep çatı
ş
malarıda Avrupa'da çalkantı
lara sebep oluyordu.
OsmanlıDevleti, bütün bu geliş
meleri dikkatle takip ediyordu. Temel politika, Avrupa
devletleri arası
nda birliğe fı
rsat vermemekti. Bunun için, Kanunî, büyük bir gücün sahibi olan
Şarlken'e karş
ıFransa'yıdestekledi. Ayrı
ca Papa'nı
n tutumuna ve uygulamaları
na karş
ıçı
kan
Hristiyan din adamları
nı
, baş
ta Luther (Lüter) olmak üzere, teş
vik etti. Bu politikanı
n da
etkisiyle, bir kı
sı
m Avrupa devletleri, Papalı
ğı
n dinî otoritesinden çı
ktı
lar. Şarlken,
politikası
nı
n baş
arı
sı
zlı
ğ
ıüzerine, imparatorluktan çekildi. Devletini, oğlu ve kardeş
i arası
nda
paylaş
tı
rdı
. Bu suretle Osmanlı
lar, Avrupa'nı
n en kudretli devleti durumuna yükseldiler.

2. Akdeniz'de Üstünlük Sağlanı
yor
Osmanlı
lar Orhan Gazi'den baş
layarak, denizciliğe önem vermiş
lerdi. Özellikle Fatih ve
Yavuz Sultan Selim, donanmanı
n kuvvetlendirilmesine özen göstermiş
lerdi. Kanunî
döneminin baş
ları
nda, Osmanlıdonanması
, Akdeniz'in en güçlü deniz kuvvetleri arası
ndaydı
.
Rodos'un Fethi: Anadolu'ya yakı
n Rodos adası
, Saint Jean (Sen Jan) denilen askerî bir
tarikatı
n elindeydi. Bunlar, ticaret ve hac gemilerinin yolları
nıkeser, esir ticareti yaparlardı
.
Ayrı
ca, Rodos, bulunduğu yer bakı
mı
ndan da önem taş
ı
yordu.
Kanunî, bu sebeplerle Rodos üzerine sefer açtı
. Ada, uzun bir kuşatmadan sonra ele
geçirildi (1522). Sen Jan ş
övalyeleri buradan çı
karı
ldı
. Rodos'un fethinden sonra Bodrum da
teslim oldu.
Barbaros Hayreddin Paş
a ve Cezayir'in OsmanlıÜlkesine Katı
lması
: Ası
l adıHı
zı
r olan
Barbaros, ağabeyi Oruç Reisle beraber birçok deniz savaş
larıyapmı
ş
, Cezayir'i fethetmiş
ti.
Buranı
n, hükümdarıdurumundaydı
. Kanunî, Akdeniz'de hâkimiyeti tamamen eline geçirmek
istiyordu. Bu amaçla, Barbaros'u İ
stanbul'a davet etti.Büyük Türk denizcisi, yanı
nda 18
kaptanıolduğu hâlde İ
stanbul'a geldi. Şehir, kendisini coş
kun gösterilerle karş
ı
ladı
. Bir süre
sonra Barbaros'a kaptanı
deryalı
k (deniz kuvvetleri kumandanlı
ğı
) görevi verildi. Böylece
Cezayir, Osmanlıülkesine katı
ldı
.
Preveze Zaferi: Barbaros, emrindeki donanma ile İ
talya seferine çı
ktı
. Bazıönemli
ş
ehirleri ve Venedik'in elindeki adaları
n çoğunu fethetti.
Bunun üzerine, Fransa ile İ
ngiltere dı
ş
ı
ndaki bütün Avrupa devletleri birleş
erek büyük
bir Haçlıdonanmasımeydana getirdiler. Kumanda, ünlü amiral Andrea Dorya'ya verildi.
Osmanlıve Haçlıdonanmaları
, Preveze önlerinde karş
ıkarş
ı
ya geldiler.
Haçlı
ları
n 600 gemisi, 60 binden fazla askeri vardı
. Barbaros'un buyruğunda 122 gemi ve
8 bin levent bulunuyordu. Savaşbaş
layı
nca, Barbaros, Haçlıdonanması
nıönce ikiye, sonra
üçe ayı
ran ustaca manevralar yaptı
. Andrea Dorya'nı
n donanmasıparça parça yok edildi.
Akş
am olunca, Haçlı
ları
n büyük amirali, karanlı
ktan da yararlanarak kaçtı(1538).
Preveze'de kazanı
lan zafer, Akdeniz'in artı
k bir Türk gölü hâline geldiğini gösteriyordu
(Preveze Zaferi'nin yı
ldönümleri, günümüzde "Donanma Günü" olarak törenlerle
kutlanmaktadı
r). Bu zafer üzerine, Venedik, müttefiklerinden ayrı
larak Osmanlı
larla barı
ş
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yaptı
. Mora ve Dalmaçya kı
yı
ları
ndaki kalelerle, Barbaros'un fethettiği adalarıOsmanlı
Devleti'ne bı
raktı
. Savaştazminatıödemeyi de kabul etti.
Kanunî, Fransa'yıdesteklemek üzere Barbaros'u Akdeniz kı
yı
ları
na gönderdi. Türk
donanmasıbazıyerleri ele geçirdi ve Fransa kı
yı
ları
nda bir süre kaldı
. Adı
nıdünya denizcilik
tarihine altı
n harflerle yazdı
ran büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paş
a 1546'da
İ
stanbul'da öldü. Bu gün, Beş
iktaşkı
yı
ları
ndaki türbesinde yatmakta ve hatı
rasıTürk milleti
tarafı
ndan saygıile anı
lmaktadı
r.
Turgut Reis ve Trablusgarp'ı
n Alı
nması
: Şarlken, Rodos'u kaybeden Sen Jan
ş
övalyelerini Malta adası
na yerleş
tirmiş
ti. Turgut Reis, Malta'ya asker çı
kararak Sen Jan
ş
övalyelerine göz dağıverdi. Sonra Trablusgarp'a yöneldi. Şiddetli direniş
e rağmen, burası
nı
fethetti (1551) ve Kanunî tarafı
ndan Trablusgarp beylerbeyliğine getirildi.
Tunus'un Alı
nması
: Barbaros'tan sonra ikinci büyük Türk denizcisi olan Turgut Reis,
Cerbe adası
nıüs edinmiş
ti. Buradan çı
karak yaptı
ğıseferlerle Tunus'un büyük bölümünü ele
geçirdi. Tunus sultanı
nı
n yardı
m istemesi üzerine, karş
ı
sı
na çı
kan İ
spanyollarla ve Andrea
Dorya ile savaş
tı
.
Turgut Reis, Salih Reis, Piyale Paş
a gibi ünlü denizciler, İ
talya üzerine yeni seferler
yaptı
lar. Büyük Haçlıdonanması
nıCerbe' de yendiler (1560). Cerbe zaferi, Preveze'den sonra
ikinci büyük deniz zaferimiz oldu.
Sı
ra, Malta'nı
n alı
nması
na gelmiş
ti. Piyale Paş
a'nı
n baş
ı
nda bulunduğu Osmanlı
donanmasıMalta'ya yöneldi. Adaya asker çı
karı
ldıve kale kuşatı
ldı
. Ancak, kuş
atmaya
katı
lan Turgut Reis, bir hücum sı
rası
nda ş
ehit düş
tü (1565). Malta'nı
n fethini mümkün
görmeyen Piyale Paş
a, kuş
atmayıkaldı
rdı
.
Sakı
z adası
, Cenevizlilerin elinde bulunuyor ve düş
man donanmaları
na üs görevi
yapı
yordu. Piyale Paş
a'nı
n emrindeki Osmanlıdonanması
, Sakı
z'ıfethederek Türk toprakları
içine kattı
. Bu sı
rada Kanunî Sultan Süleyman öldü ve yerine oğlu II. Selim geçti (1566).
Kı
brı
s'ı
n fethi: Doğu Akdeniz'de önemli stratejik konumu olan Kı
brı
s, Venediklilerin
elindeydi. Tamamen Türk kı
yı
lan arası
na sı
kı
ş
ı
p kalmı
şKı
brı
s'ı
n durumu, devletin güvenliğ
i
açı
sı
ndan sakı
ncalı
ydı
. Bu gerekçe ile, Kı
brı
s'ı
n fethine karar verildi. Lala Mustafa Paş
a
kumandası
ndaki ordu ve donanma, uzun bir kuş
atmadan sonra Kı
brı
s'ıfethetti (1571). Çeş
itli
teş
vikler ve desteklerle, Türklerin Anadolu'dan Kı
brı
s'a göçü sağlandı
. Bir süre sonra, Türkler
Kı
brı
s nüfusunun çoğunluğunu meydana getirdiler.
İ
nebahtıbozgunu: Kı
brı
s yenilgisi üzerine İ
spanya, Papalı
k ve Venedik, araları
nda
anlaş
tı
lar. Tanı
nmı
şamirallerin kumanda ettiği büyük bir donanma hazı
rladı
lar. Haçlı
donanması
, İ
nebahtıüssündeki Osmanlıdonanması
nıhazı
rlı
ksı
z yakaladı
. Kumanda
yanlı
ş
lı
klan yüzünden, Osmanlıdonanmasıbüyük kayba uğradı
. Birçok savaşgemisi battı
(1571). Yalnı
z, tecrübeli bir denizci olan Uluç Ali Paş
a, düş
manı
n sol kanadı
nıtamamen bozdu ve gemilerini kurtardı
.
O kı
ş
, tersanelerde gösterilen hummalıbir çalı
ş
ma ile, kayı
plar hı
zla giderildi. Osmanlı
donanması
, eskisinden de güçlü bir hâle getirildi. Bu donanmanı
n Akdeniz'deki faaliyetleri
sonunda, Venedik yeniden vergiye bağlandı
.
16. yüzyı
l sona ererken, Kuzey Afrika'daki ülkelerden Tunus ve Fas, Osmanlı
hâkimiyetinin dı
ş
ı
nda bulunuyordu. Kı
lı
ç (Uluç) Ali Paş
a kumandası
ndaki donanma Tunus'u
yeniden fethetti. Burasıbir beylerbeylik hâline getirilerek devlete bağlandı
.
Fas'ı
n Hâkimiyet Altı
na Alı
nması
: Osmanlıhimayesindeki Fas'ta, II. Selim'in ölümünden
(1574) sonra karı
ş
ı
klı
klar çı
ktı
. Portekiz de Fas üzerinde hâkimiyet kurmak istiyordu. Cezayir
beylerbeyi Ramazan Paş
a, Fas baş
kentine girerek, Osmanlıhâkimiyetini tanı
yan I.
Abdülmelik'i tahta çı
kardı
. 80 bin askerle Fas kı
yı
ları
na çı
kan Portekiz kralı
, kesin bir
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yenilgiye uğratı
ldı
. Fas yenilgisi, Portekiz'de büyük iç sarsı
ntı
lara yol açtı
. Bunun sonucu
olarak, Portekiz, İ
spanyol hâkimiyetini tanı
mak zorunda kaldı
. Osmanlı
lar, savaş
ta ölen I.
Abdülmelik'in yerine, oğlu Mevlay Ahmed'i tahta çı
kardı
lar. Fas, Osmanlıhâkimiyeti altı
na
alı
ndı
.

3. Doğ
uda Geliş
meler
a) Osmanlı
-İ
ran Münasebetleri
Yavuz Selim'in ölümünden sonra da İ
ran tehlike olmaya devam ediyordu. Yavuz'un
Çaldı
ran'da yendiği Şah İ
smail ölmüş
, yerine oğ
lu Tahmasb geçmiş
ti.
İ
ran, mezhep propagandasıyolu ile Anadolu'da yı
kı
cıfaaliyetlerini sürdüyordu. Ayrı
ca,
Osmanlı
ları
n aleyhine, Venedik ve Avusturya ile anlaş
malar yapı
yordu. Bu arada, Bitlis Hanı
İ
ran'a, Azerbaycan valisi de Osmanlı
lar'a sı
ğı
nmı
ş
tı
. Bu karı
ş
ı
klı
k üzerine, Kanunî, İ
ran
seferine çı
ktı(1534).
Bu seferde OsmanlıordularıŞah Tahmasb ile karş
ı
laş
amadı
. Bağdat, Van, Tebriz
fethedildi. İ
pek Yolu ticareti denetim altı
na alı
ndı
.
Tahmasb'ı
n doğudaki faaliyetleri daha sonraki yı
llarda da devam etti. Kanunî iki defa
daha İ
ran üzerine yürüdü. Ancak, Şah Tahmasb her seferinde ülkesinin içlerine doğru
çekilerek Kanunî'nin karş
ı
sı
na çı
kmadı
. Revan, Nahcivan gibi yerler ele geçirildi. İ
ki devlet
arası
ndaki anlaş
ma ancak üçüncü seferin sonunda sağlandı(Amasya Antlaş
ması
, 1555).
Tebriz, Doğu Anadolu ve Irak, Osmanlı
larda kaldı
.
Kanunî'nin ölümünden sonra, doğu sı
nı
rları
nı
n güvenliğini sağ
lamak üzere bazı
teş
ebbüslere geçildi. Sadrazam Sokullu Mehmed Paş
a, Don ve Volga nehirleri arası
nda bir
kanal açtı
rmaya baş
ladı
. Böylece, Karadeniz'le Hazar denizi birbirine bağ
lanacaktı
. Bunun
sonucunda, Orta Asya'daki Türk devletleriyle işbirliği kurulacak, Rusya'nı
n güneye doğru
yayı
lmasıönlenecekti. İ
ran üzerinde baskıkurmak da kolaylaş
acaktı
.
Kanalı
n kazı
mı
na baş
lanmasıRusya'yıürküttü. Ruslar, kanalı
n faaliyete geçmesi hâlinde
ülkesinin önemini kaybedeceği iddiası
nıileri sürerek Kı
rı
m hanı
nıkuş
kuya düş
ürdüler. Onun
isteksiz davranmasıve soğukları
n bastı
rmasıüzerine kanal kazı
mı
na son verildi (1569).
İ
ran ş
ahıTahmasb'ı
n ölümü üzerine, bu ülkede düzen bozuldu. İ
ranlı
lar, Türk
kervanları
nıyağmalamaya ve elçilere kötü davranmaya baş
ladı
lar. Bunun üzerine İ
ran'a savaş
açı
ldı
. 1578-1590 yı
llarıarası
nda, Lala Mustafa Paş
a ile Özdemiroğlu Osman Paş
a, Safevî
orduları
na karş
ıbaş
arı
lar kazandı
lar. İ
ran'ı
n art arda çı
kardı
ğıordularıyenilgiye uğrattı
lar.
Kafkasya'nı
n tamamı
na yakı
n bir kı
smı
nıOsmanlıDevleti'ne bağladı
lar. Safevîlerin, kaybettikleri yerleri geri almak için yaptı
klarıhücumlar sonuçsuz kaldı
. Her iki tarafı
n ekonomik
dengeleri savaşyüzünden bozulduğu için, sonunda, barı
şeğilimi güçlendi. İ
ran'la Osmanlı
Devleti arası
nda yeni bir barı
şantlaş
masıimzalandı(Ferhat Paş
a Antlaş
ması
, 1590).
b. Hint Okyanusu'nda Üstünlük Sağlama Mücadelesi
Osmanlı
ları
n Akdeniz'de sağladı
ğıhâkimiyet, Avrupa'nı
n ticaretini kösteklemeye
baş
lamı
ş
tı
. Yeni deniz yollarıbulunmasıgerekiyordu. Portekizliler, Ümit Burnu'nu dolaş
arak
Hindistan'a ulaş
tı
lar. Hint ticaret yolları
nıelde tutmak için donanmaları
nıgüçlendirdiler.
Hindistan'daki Müslüman devletleri hâkimiyetlerine almaya çalı
ş
tı
lar. Ticareti engellenen
Müslüman tüccarlar ve zor durumda kalan Müslüman Hint devletleri, Osmanlı
lardan yardı
m
istediler.
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Kanunî hem bu istekleri karş
ı
lı
ksı
z bı
rakmamak hem de Portekizlilerin doğudaki
yayı
lması
nıönlemek için harekete geçti. Mı
sı
r valisi Hadı
m Süleyman Paş
a'ya Süveyş
'te
güçlü bir donanma kurmasıemrini verdi.
Süleyman Paş
a, 76 gemi ve 7 bin askerle, Aden'i ele geçirdikten sonra, Hindistan'a ulaş
tı
.
Ancak, buradaki Müslüman devletlerin birbirleriyle mücadeleleri, bunlardan bazı
ları
nı
n da
Portekizlilerle anlaş
mı
şolmasıbu seferi sonuçsuz bı
raktı
.
Osmanlı
lar, daha sonra Yemen'i ve Habeş
istan (Etopya)'ıfethederek Kı
zı
ldeniz'den Hint
Okyanusu'na geçiş
i güven altı
na aldı
lar. Pîrî Reis, Murat Reis, Seydî Ali Reis gibi ünlü Türk
denizcileri, yönetimlerindeki donanmalarla Portekizlilere karş
ısavaş
tı
lar. Bu savaş
lar, umulan
sonuçlarıvermedi.
Portekizliler, Hint Okyanusu'nun doğ
usuna kadar yayı
lmı
ş
lar, bu günkü Endonezya
adaları
na ulaş
mı
ş
lardı
. Sumatra'daki Müslüman Açe devleti, Portekiz saldı
rı
larıkarş
ı
sı
nda
Kanunî'den yardı
m istedi. Osmanlıhükümdarıburaya küçük bir yardı
m gönderdi. II. Selim
zamanı
nda ise Kurtoğlu Hı
zı
r Reis, 22 gemilik bir filo ile Sumatra'ya gönderildi.
Bütün bu teş
ebbüsler, Portekiz'in Hint Okyanusundaki faaliyetini durduramadı
. Ancak,
Arap yarı
madasıve Habeş
istan ele geçirilerek Basra Körfezi ile Kı
zı
ldeniz'de denetim
sağlandı
.
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TEST SORULARI
1. Osman Gazi'nin ölümünde, Osmanlı
larla komşu olan Türk beylikleri arası
nda, aşağı
dakilerden
hangisi yoktur.
a) Ramazanoğulları
b) Germiyanogulları
c) Candaroğulları
ç) Saruhanoğulları
d) Karesioğulları
2. Osmanlı
ları
n Ankara Savaşı(1402)'ndaki yenilgisi, aşağı
daki sonuçlardan hangisini vermiştir.
a) OsmanlıordularıAkdeniz'e ulaştı
,
b) Osmanlıdonanmasıİ
zmir'de yakı
ldı
,
c) İ
stanbul'un fethi 50 yı
l geriye kaldı
,
ç) Mı
sı
r Memlûk Devleti, Osmanlı
larla anlaştı
.
d) KaramanoğullarıBeyliği tarihe karı
ştı
.
3. II. Murad'ı
n Haçlı
lara karşıkazandı
ğıiki büyük zafer, aşağı
dakilerden hangisidir:
a) Ankara-ll.Kosova
b) I. Kosova-Varna
c) Niğbolu-Varna
ç) Eflâk-ll. Kosova
d) Varna-ll. Kosova
4. Fatih Sultan Mehmed'in İ
stanbul'u fethettikten sonra yaptı
ğıişlerden biri, aşağı
dakilerin
hangisidir?
a) Bizans İ
mparatoru ile barı
şantlaşması
b) Ayasofya'nı
n camiye çevrilmesi
c) Bizans'a özerklik verilmesi
ç) Anadolu Hisarı
'nı
n yaptı
rı
lması
d) Yeniçeri Ocağı
'nı
n kurulması
5. Aşağı
dakilerden hangisi, Memlûk Devleti'nin yı
kı
lmasıile ortaya çı
kan sonuçlardan biri değildir:
a) Hicaz ve Yemen Osmanlıhâkimiyetini tanı
dı
b) Halifelik Osmanlı
lara geçti
c) Mı
sı
r'da son bulan ticaret yoları
nı
n denetimi Osmanlı
lara geçti
ç) Türk nüfuzu Afrika'da yayı
ldı
d) Barbaros Hayreddin Osmanl ıhizmetine girdi
6. Osmanlı
lar, 16. yüzyı
lda Hint Okyanusu'nda üstünlük sağlamak amacı
yla aşağı
dakilerden
hangisiyle mücadele etmişlerdir:
a)
b)
c)
ç)
d)

İ
spanya
Hindistan'daki Müslüman devletler
Berberîler
Portekiz
Venedik
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A. FEODALİ
TENİ
N ÇÖZÜLÜŞ
Ü VE MERKEZÎ KRALLIKLARIN
KURULMASI
Orta Çağ boyunca Avrupa'ya hâkim olan siyasî düzen feodalite idi. Feodalite
(derebeylik); toprağı
, üzerinde yaş
ayan köylülerle birlikte, tek bir kimsenin malısayan
rejimin adı
dı
r. Bu rejim, kilise otoritesi ile destekleniyor, ekonomik ve sosyal yönlerden derin
eş
itsizliklere yol açı
yordu. Roma İ
mparatorluğu'nun dağı
lması
ndan sonra, Avrupa'da siyasî
birliğin sağlanamaması
, bu rejimin ortaya çı
kması
na sebep olmuş
tu.
Feodalizmin temelinde eş
itsizliğe dayanan sosyal bir tabakalaş
ma vardı
. Derebeylere
"senyör" denilirdi. Bunlar, kendi araları
nda ayrı
ca derecelere ayrı
lı
rlardı
. Senyör'lerin en
büyüğü kral'dı
. Diğer senyörler, krala bağlı"vassal"lardı
. Kendilerine toprak bağı
ş
lanı
r ve
ömür boyu geri alı
nmazdı
. Bunlar, birbirlerine karş
ıda savaş
abildikleri için, iyi korunan
kalelerde, ş
atolarda otururlardı
.
İ
lk Çağı
n sonunda Roma İ
mparatorluğu yı
kı
lı
nca, Avrupa siyasî birlikten yoksun kaldı
.
Roma'yıyı
kan kavimler, kı
sa zamanda koyu Hristiyan oldular ve Kilise'nin etkisine girdiler.
Kurulan devletler de bu etki altı
nda kaldı
lar ve feodal rejimle yönetildiler. Papalı
k eski Roma
İ
mparatorluğu'nun, kendi otoritesi altı
nda yeniden kurulması
nı istiyordu. Bunu
gerçekleş
tirecek siyasî güç ise, Orta Avrupa'daki Germenlerdi. Kilise ve Germenlerin işbirliği ile, Roma mirasıüzerinde kurulan devlet "Mukaddes Roma-Germen İ
mparatorluğu" adı
nı
aldı
. Ancak, o da feodal bir yapı
daydı
.
Feodalite, bütün Orta Çağboyunca gücünü korudu. Ancak, yeni geliş
meler feodalitenin
etkisini gittikçe zayı
flattı
. Ekonomik gücü artan krallar, aldı
klarıpahalısilâhlarıderebeylerine
karş
ıkullandı
lar ve onları
n etkisini azalttı
lar.
Orta Çağboyunca, Kilise, Avrupa'da siyasete yön verecek kudrette olmuş
tu. Krallar,
ancak papanı
n elinden tac giydiklerinde meş
ruluk kazanı
yorlardı
. Bu yüzden, papa ile krallar
arası
nda başgösteren mücadele uzun yı
llar sürdü. Sonunda krallar bu mücadeleyi kazandı
lar.
Reform hareketleride Kilisenin gücünü sarstı
. Bunun sonunda Protestanlı
k meydana çı
ktıve
yayı
ldı
. Bu geliş
me, mezhep mücadelelerine yol açtı
.
Feodalitenin sarsı
lması
yla ortaya çı
kan merkezî krallı
kları
n baş
lı
calarıFransa, İ
ngiltere
ve İ
spanya idi.
Millî birliğini kuran ilk Avrupa ülkesi Fransa olmuş
tu. Bu ülke 12-13. yüzyı
llarda
Avrupa medeniyetinin merkezi oldu ve Papalı
ğa karş
ıverdiği mücadeleyi kazandı
. Papalı
k,
Fransa Krallı
ğı
'nı
n himayesine girdi (14. yüzyı
l). Fransa, bu arada merkezî bir krallı
k hâline
gelmeyi baş
aran İ
ngiltere ile girdiği savaş
ta büyük kayı
plara uğradı
. Toprak bütünlüğünü
ancak uzun uğraş
lar sonunda yeniden sağlayabildi (Yüzyı
l Savaş
ları
, 1337-1453).
İ
ngiltere, Yüzyı
l Savaş
larısonunda iç savaş
a sürüklendi. Birbirleriyle mücadeleye giriş
en
derebeyler, uğradı
klarıkayı
plar sonunda, nüfuzları
nıkaybettiler. Tudor hanedanıduruma
hâkim oldu. İ
ngiltere, güçlü bir deniz devleti hâline geldi.
İ
berik yarı
madası
ndaki devletlerden Aragon ve Kastilya, hükümdarları
nı
n evlenmesiyle
birleş
ti. Böylece, İ
spanya ortaya çı
ktı
. Yarı
madadaki son Müslüman devletin varlı
ğ
ı
na son
veren İ
spanya, büyük bir donanma kurdu. Amerika'nı
n keş
fi ile, yer altıve yer üstü
zenginliklerini ülkelerine taş
ı
yan İ
spanyollar, 16. yüzyı
l baş
ı
nda Avrupa'nı
n en güçlü
Hristiyan devletine sahip oldular.

B. TEKNOLOJİ
K GELİ
ŞMELER
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HaçlıSeferleri, askerî ve siyasî alanlardan çok, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli
sonuçlar verdi. Orta Çağİ
slâm dünyası
, Avrupa'dan, hemen her alanda çok üstün ve ileri idi.
Haçlı
lar, yaklaş
ı
k iki yüz yı
l süren iliş
kileri sı
rası
nda, Doğunun, kendilerinde bulunmayan
yenilik ve zenginliklerini tanı
dı
lar. Bunlarıülkelerine götürerek geliş
tirmeye baş
ladı
lar.
Kendilerine en çekici gelen yenilikler pusula, barut, kâğı
t ve baskıteknikleriydi.
Uzak ve Yakı
n Doğuda eskiden beri kullanı
lagelen pusula, Avrupalıdenizcilere yeni
ufuklar açtı
. Onları
n, büyük deniz yolları
nıbulmaları
nı
, böylece bilinmeyen ülkelere doğru
yelken açmaları
nısağladı
. Amerika'nı
n keş
finde ve yeni deniz yolları
nı
n bulunması
nda
pusulanı
n rolü büyük oldu. Amerika'nı
n iş
lenmemişzenginlikleri Avrupa'ya aktı
. Yeni deniz
yollan da, aranan ve beğenilen doğu malları
nı
n Avrupa limanları
na taş
ı
nması
nda kolaylı
k ve
ucuzluk getirdi. Ticaret hem geliş
ti hem daha kârlıhâle geldi. Böylece, bir taraftan
sömürgecilik, öte taraftan ticaret, Avrupa ülkelerinin zenginleş
mesini sağladı
. Zenginleş
en
devletler, askerî harcamalara daha büyük pay ayı
rabildiler.
Barut, Çin'de ve Yakı
n Doğu'da biliniyordu. Bunun ateş
li silâhlarda, özellikle topta
kullanı
lması
, askerî alanda büyük yeniliklere yol açtı
.İ
stanbul'un fethinde topları
n etkili rol
oynaması
, asla yı
kı
lamaz sanı
lan surları
n top ateş
i karş
ı
sı
nda zayı
f kalması
, Avrupa için ders
oldu. Barutun ateş
leme gücünden yararlanan krallar, toplan sayesinde derebeylerini dize
getirdiler. Daimî ordular kuruldu. Yeni savaşdüzenleri ve taktikleri geliş
tirildi. Avrupa'da
merkezî devletlerin kuvveti çok arttı
. Bu da, kesin bir otorite hâlindeki Papalı
ğ
ı
n karş
ı
sı
nda
ciddî dengeler oluş
turdu. Feodalitenin sarsı
lması
, sosyal alanda da önemli sonuçlar verdi.
Yine Uzak Doğu'dan Uygurlar aracı
lı
ğıile Orta Doğuya gelen kâğı
t, burada daha kolay
ve daha çok üretilmeye baş
lanmı
ş
tı
. Avrupalı
lar, kâğı
t üretiminin inceliklerini öğrendiler ve
ülkelerine dönüş
te uyguladı
lar.
Çin'de bulunan ve Uygurlar tarafı
ndan geliş
tirilen baskıteknikleri, HaçlıSeferleri'nin
sonunda Avrupa'da uygulandı
. Tahtadan hareketli harflerin yerine, madenden yapı
lmı
ş
olanlarıkullanı
ldı
. Daha çok kitap, daha ucuza bası
ldı
. Kâğı
t ve bası
m tekniği, kültür
geliş
mesini sağladı
.
Matbaalarda bası
lan kitaplar genişokur kitlelerine ulaş
tı
kça, aydı
nlanma hı
zlandı
. Bunun
sonucu olarak Papalı
ğı
n ve Kilisenin nüfuzu sarsı
ldı
.

C. AVRUPA'NIN YAYILMASI
1. Yayı
lmanı
n Sebepleri
Avrupa'nı
n İ
slâm ülkelerine karş
ıgiriş
tiği HaçlıSeferleri, görünüş
te dinî bir nitelik
taş
ı
yordu. Fakat, aslı
nda Doğu'nun zenginlikleri, o çağda yoksul sayı
lacak Avrupa'nı
n
gözlerini kamaş
tı
rı
yordu. İ
ki yüz yı
la yakı
n süren HaçlıSeferleri, İ
slâm dünyası
ndaki bolluğu
ve refahı
, Avrupa'nı
n daha yakı
ndan tanı
ması
nısağladı
. Bu varlı
klıhayata duyulan özlem,
Avrupa'da yeni gelir kaynakları
nı
n araş
tı
rı
lmasıçı
ğ
ı
rı
nıaçtı
. Bunun yolu ticaretten geçiyordu.
Özellikle Hindistan'dan getirilen mallar, Avrupa'da yüksek fiyata satı
lı
yordu. Hindistan'la
Avrupa arası
ndaki ticaret yolları(İ
pek ve Baharat yolları
) baş
ta Türkler olmak üzere,
Müslümanları
n elindeydi. Avrupalıtacirler, her uğrak yerinde yüksek vergiler ödemek
zorunda kalı
yorlardı
. Bu yüzden, birçok malı
n Avrupa'ya maliyeti artı
yordu. Ayrı
ca,
Akdeniz'deki Venedik ve Ceneviz hâkimiyeti, ulaş
ı
mıengelliyordu. Bu bakı
mdan, yeni yollar
aranmasıve bulunmasıgerekli hâle gelmiş
ti.
Hemen tamamiyle Hristiyan olan Avrupa, Kilisenin ağ
ı
r baskı
sıaltı
ndaydı
. Papalı
ğı
n
rı
zasıalı
nmadı
kça, yeni ufuklara doğru açı
lmak zordu. Bu bakı
mdan, eriş
ilecek yerlerde

10 Avrupa Tarihi 1300-1600

4

Hristiyanlı
ğı
n yayı
lması da göz önünde bulunduruluyordu. Bu da, dinî bir sebep
oluş
turuyordu.
Avrupa'da duyulan kredi ihtiyacı
, bankaları
n geliş
mesine yol açtı
. Bunun sonucunda
kapitalizm geliş
ti. Kazanç için her yol geçerli sayı
ldı
. Sanayii teş
vik edici tedbirler alı
ndı
. Bu
durum, altı
n ve gümüşgibi kı
ymetli madenlere duyulan ihtiyacıarttı
rdı
. Bu madenler ise,
Asya ve Afrika'da bulunuyordu.
Barutun ve topun kullanı
lması
yla ortaya çı
kan güçlü krallı
klar, ticarî alanda birbirleriyle
rekabete baş
lamı
ş
lardı
. Uzak Doğ
uya yeni yollarla ulaş
mak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin
zengin malları
nıkendileri taş
ı
mak için yeni deniz yolları
na ihtiyaç duyuyorlardı
. Bu ise,
ancak yeni keş
iflerle sağlanabilirdi.
Coğrafya keş
iflerinin yapı
labilmesi için, elveriş
li bir bilim ortamı
na da girilmiş
ti.
Dünyanı
n düz değ
il, yuvarlak olduğu gerçeği Müslümanlardan öğrenilmiş
ti. Dünya
yuvarlaksa, sadece doğ
uya doğ
ru değil, batı
ya doğ
ru da gidilerek aynıyere (Hindistan'a)
ulaş
ı
labilirdi.
Keş
iflerin yapı
labilmesi için teknik imkânlar da elde edilmiş
ti. Pusula, rüzgâr gülü gibi
âletler bunlar arası
ndaydı
. Ayrı
ca, açı
k denizlerin fı
rtı
naları
na dayanı
klı
, büyük ve sağlam
gemiler de yapı
labiliyordu.

2. Keş
ifler
a. Portekizlilerin Keş
ifleri: Daha 15. yüzyı
l ortaları
nda Portekizliler Afrika'ya keş
if
heyetleri gönderiyorlardı
. Amaçlan, Hristiyanlı
ğıyaymak ve FaslıMüslümanlarıkuş
atmaktı
.
Ancak, zamanla ekonomik amaçlar ön plâna çı
ktı
. Bu heyetlerden biri, Bartolomeo Dias
(Bartolemo Diyaz) yönetiminde, Afrika'nı
n güneyinden dolaş
tı(1487). Buraya "Ümit Burnu"
adıverildi. Böylece, Hindistan'a deniz yolu ile ulaş
ma imkânıelde ediliyordu. 15. yüzyı
lı
n
sonunda Vasco de Gama (Vasko dö Gama), bu yoldan Hindistan'a vardı(1498). Bundan sonra
Portekizliler, Hint Okyanusu'na donanma gönderdiler ve Uzak Doğu'ya kadar olan bölgelerde
ticareti ellerine geçirerek sömürgeler kurdular.
b. İ
spanyolları
n Keş
ifleri: Kristof Kolomb adı
nda Cenevizli bir gemici, hep batı
ya
gitmek suretiyle doğuya varı
labileceğini ileri sürüyordu. Düş
üncesini gerçekleş
tirmek için,
denizci devletlere baş
vurdu. Uzun uğraş
malardan sonra, projesi İ
spanya kralıtarafı
ndan kabul
edildi ve desteklendi. İ
stediği gemileri ve denizcileri alan Kolomb, Atlas Okyanusu'na açı
ldı
.
Zorlu bir yolculuktan sonra, Orta Amerika'da Bahama takı
m adaları
na vardı(1492). Ancak,
yeni bir kı
ta keş
fettiğ
ini bilmiyor, Hindistan'a ulaş
tı
ğ
ı
nısanı
yordu. Kı
sa bir süre sonra
Amerigo Vespucci (Amerigo Vespuçi) adlıbir İ
talyan denizcisi, güney Amerika'da Brezilya
kı
yı
ları
na çı
ktı
. Buranı
n yeni bir kı
ta olduğunu anladı
. Bu sebeple, Amerika'ya Kristof
Kolomb'un değil, onun adıverildi.
16. yüzy ı
l boyun ca Porte kizli ler ve İ
span yolla r, Orta ve Güney Ameri ka'da keş
iflerini
geni ş
lettiler.

b.İ
ngiliz ve Fransı
zları
n Keş
ifleri: İ
ngiliz ve Fransı
z denizcileri de, Hindistan'a
ulaş
abilecek yeni yollar arı
yorlardı
. İ
ngilizler adı
na keş
if seferine çı
kan John Cabot (Con
Kabı
t) Kuzey Amerika'nı
n doğu kı
yı
ları
nıkeş
fetti (1497). Fransı
z Jacques Cartier (Jak
Kartiye) Büyük Göller bölgesini ve Labrador'u buldu (1535).
İ
ngilizler ve Fransı
zlar, keş
fettikleri bölgelerde hâkimiyetlerini kurdular. Kuzey
Amerika'nı
n güneyine ise İ
spanyollar hâkim oldu.
ç. Dünyanı
n Dolaş
ı
lması
: Portekizli Macellan, dünyayıdolaş
an ilk gemici oldu.
İ
spanya'nı
n desteklediği Macellan, Hindistan'a ulaş
mak için, Güney Amerika'yıdolaş
arak
Büyük Okyanus'a çı
ktı
. Uzak Doğu'ya vardı
. Ancak, buradaki yerlilerle yapı
lan bir
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çarpı
ş
mada öldürüldü (1521). Yanı
ndaki denizciler, yolları
na devam ederek İ
spanya'ya
döndüler. Böylece, dünyanı
n çevresi ilk defa dolaş
ı
lmı
ş(1519-1522) ve hep batı
ya gidilerek
doğuya ulaş
ı
lmı
şoluyordu.

3. Keş
iflerin Sonuçları
Keş
fedilen topraklar, keş
ifleri düzenleyen devletlerin kendi malıoldu. Buraları
n yer altı
ve yer üstü zenginlikleri âdeta yağmalandı
. Bütün bu zenginlikler Avrupa'ya aktı
. İ
spanya,
Portekiz, İ
ngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler giderek zenginleş
ti. Bu ülkeler, ele
geçirdikleri geniştopraklarda çiftlikler, dokuma tesisleri kurdular, maden iş
lettiler. Elde
ettiklerini ülkelerine taş
ı
dı
lar. Ticaretten sağladı
klarıgelir çok arttı
. Deniz seferlerini destekleyen kralları
n maddî varlı
klarıalabildiğine büyüdü. Krallar, bu zenginliklerini, top gibi ağı
r
ve pahalısavaşaraçları
na harcadı
lar. Bu silâhlar karş
ı
sı
nda, derebeyleri çaresiz kaldı
lar ve
güçlerini hı
zla kaybettiler. Buna karş
ı
lı
k, ticaretten zenginleş
en yeni bir sı
nı
f (burjuvazi)
ortaya çı
ktı
. Burjuvaları
n kuvvetlenmesi, siyasî dengeleri değiş
tirdi. Derebeylerini ortadan
kaldı
ran krallara karş
ı
, burjuvalar siyasî haklar kazanma savaş
ıvermeye baş
ladı
. Böylece,
Avrupa'da ihtilâller ve sarsı
ntı
lar meydana geldi.
Sömürgeci devletler, ekonomik ve siyasî bakı
mlardan, diğer devletlere karş
ıüstün
duruma geçtiler. Sömürgecilikten sağladı
klarıiktisadî güç sayesinde güçlü donanmalara sahip
oldular. Güçleri azalan Avrupa devletleri de, sömürge edinmenin yolları
nıaramaya baş
ladı
lar.
Bunun sonucu olarak, sömürgecilik eğilimi daha da hı
zlandı
.
Uzak sömürgelerden mal getirilmesi, hemen tamamen deniz yolu ile yapı
lı
yordu. Bu da,
Avrupa'daki liman ş
ehirlerinin önem kazanmasısonucunu doğurdu. Şehirlerin nüfuslarıarttı
.
Şehirleş
me, yeni sosyal grupları
n ortaya çı
kması
na yol açtı
. Hayat seviyesi yükseldikçe
yaş
ama ş
ekli de değiş
ti.
Keş
fedilen ülkelerde yaş
ayan yerliler ise tam bir soy kı
rı
mı
yla karş
ı
laş
tı
lar. Binlerce
yı
llı
k geçmiş
e sahip İ
nka, Aztek, Maya medeniyetlerine ait eserler yerle bir edildi. Ancak,
nüfusun az olmasısebebiyle, Afrika'dan zenci köleler getirtmek mecburiyeti ortaya çı
ktı
.
Böylece, Amerika'da bir "kamçı
lımedeniyet" kuruldu. Köle ticareti zamanla çok kârlıhâle
geldi. Sömürgeci devletler arası
nda, köle ticareti yüzünden savaş
lar bile çı
ktı
. Amerika'nı
n
çeş
itli yerleri nde zenci nüfus çoğaldı
. Avrupa'd an çok sayı
da göçmen, yeni keş
fedil en topr aklara
geli p yerle ş
tiler. Bunla rla zenci ler aras ı
ndaki sürt üş
me günü müzde hâlâ devam etme ktedi r.
Büyü k deni zlerd e ticar et yapma imkân ıbulamayan OsmanlıDevle ti, tartı
ş
mas ı
z duru mdaki
siyasî üstün lü ğünü, daha güçl ü ordu ve donan ma hazı
rlayabil en Avrup a devletler i karş
ı
sı
nda
yava şyava şkaybe tmey e baş
ladı
. Akden iz çevre sinde yoğunlaş
an tica rî faal iyet önemi ni
kaybe tti. İ
taly an devletleri gibi, Osman lıekono misi de bunda n zarar gördü .
Ke ş
iflerin sa ğ
lad ı
ğızengi nlik , bili m ve sanat alanları
ndaki geliş
meler in maddî kayna ğ
ı
oldu. Bu ilerlemel er, zamanla daha da h ı
zland ı
. Osman lıDevle ti, bu alanlard aki ilerleme ye ayak
uydur amad ı
. Sonraki yüzy ı
llar da Osmanlı
lar ı
n, askerî ve siyas î alanl arda ki geril eyiş
inde
keş
iflerin dolaylıetki leri oldu.

Ç. RÖNESANS
Rönesans "yeniden doğuş
" anlamı
na gelir. Orta Çağ'dan sonra Avrupa'da açı
lan bilim ve
sanat çı
ğı
rı"Rönesans" olarak adlandı
rı
lı
r.
Rönesans'ı
n en önemli özelliği, düş
ünüşve sanatta Eski Çağa, eski Yunan ve Roma'ya
dönülmesidir. Orta Çağdüş
üncesine göre, dünya geçiciydi, ruhu temiz tutmak için acı
duyulmasıgerekiyordu. Eski Çağdüş
üncesinde ise akla, güzelliğe, hayata ve eğlenceye
ağı
rlı
k verilirdi. Bu görüş
e dönüş
, bilim ve sanat üzerindeki baskı
larıkaldı
rdı
. Böylece
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bağı
msı
z eserler ortaya çı
ktı
. 15-16. yüzyı
llarda Avrupa'nı
n görüş
ünde ve duyuş
unda
değiş
meler oldu. Yepyeni bir dünyaya doğru açı
lı
m hı
zlandı
.

1. Sebepleri
Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler, ilk önce Abbasîler zamanı
nda Arapçaya tercüme
edilmiş
ti. Ticarî iliş
kiler, Sicilya ve Endülüs'teki İ
slâm eğitim kurumları
nda okuyan Avrupalı
öğrenciler, HaçlıSeferleri bu eserlerin Avrupa'da tanı
nması
nısağladı
. Lâtinceye tercümeler
yapı
ldı
. Manastı
rlarda saklanan antik eserler de çoğaltı
ldı
. Bir yandan da, Yunanca ve
İ
branîce öğrenimi yaygı
nlaş
tı
. Böylece, eski eserler, kaynakları
ndan öğrenildi. Bu akı
ma
"Hümanizm" adıverildi.
Gutenberg'in matbaa uygulaması
, eski eserlerin çoğaltı
lması
nıkolaylaş
tı
rdı
ğıgibi, daha
genişkütlelere de ulaş
ması
nısağladı
.
Özellikle, ticaretin zeginleş
tirdiğ
i İ
talyan devletlerinde, servet sahipleri, bu yeni akı
mı
desteklediler. Bilgi alı
şveriş
i ve okuma eğilimi arttı
. Skolâstik felsefede yeni buluş
ları
n yeri
yoktu, bütün gerçeklerin Hristiyan dininde bulunduğu kabul ediliyordu. Tam bir taassup
hâkimdi. Antik eserlerin okunup yayı
lması
, bu taassubu büyük ölçüde kı
rdı
. Serbest düş
ünce,
hümanistler eliyle yaygı
nlaş
tı
. Büyük sanatkârlar yetiş
ti.
Rönesans, önce İ
talya'da filizlendi. İ
talyan hümanizminin öncüsü Dante idi (Ünlü eseri:
İ
lâhî Komedya). Daha sonra Boccaccio (Bokaçyo), Petrarca (Petrark), Machiavelli
(Makyavelli) gibi yazarlar bu çı
ğı
rıgeliş
tirdi. Edebiyatla birlikte güzel sanatları
n diğer
alanları
nda da (mimarlı
k, resim, heykel, müzik) yeni geliş
meler görüldü. Fikir ve sanat
öncülerinin sayı
sıhı
zla arttı
. Leonardo da Vinci, Michel Angelo (Mikelanj), Raphael (Rafael)
gibi ressam, mimar, heykeltı
raşve bilginler dikkat çekici eserler verdiler. Düş
ünce hayatı
nda
büyük bir değiş
im yaş
andı
. Bu değiş
im, Orta Çağdaki ahlâk anlayı
ş
ıüzerinde etkili oldu.

2. Yayı
lı
ş
ı
İ
talya'ya gelen işadamları
, öğrenciler, tüccarlar Rönesans döneminde meydana getirilen
eserleri gördüler. Papalı
ğıziyarete gelenler, krallar ve askerler de Rönasanstan etkilendiler.
Bunlar, ülkelerine dönünce gördüklerini çevrelerine anlattı
lar. Böylece, Rönesans, diğer
Avrupa ülkelerinde de yayı
ldı
.
Rönesans, İ
talya'dan sonra Fransa'da etkili oldu. İ
talya'ya giren Fransı
z orduları
, buradaki
anı
tları
n güzelliğinden büyük ölçüde etkilendiler. İ
talyan sanatıFransa'da taklit edilmeye
baş
landı
. Fransı
z Rönesansı
, güzel sanatlardan çok, bilim çevresinde geliş
ti. Fransı
z
hümanistleri, Sorbon Üniversitesi'nin çevresinde toplanmı
ş
lardı
. Bunları
n çalı
ş
malarıile,
bilimde araş
tı
rma ve eleş
tirme yöntemleri ortaya çı
ktı
. Ronsard (Ronsar), Rabelais (Rable),
Montaigne (Monteyn) gibi ş
air ve yazarlar, yeni düş
ünceleri daha ileri noktalara ulaş
tı
rdı
lar.
Almanya'daki hümanizm ise bilim ve fikir alanları
nda dikkat çekti. Erasmus'un eserleri, Yeni
Çağdüş
üncesini uzun süre etkiledi. Kuzey Avrupa ülkelerinde Rönesans, daha geç dönemde
kendini gösterdi. İ
ngiliz Rönesansıise Shakespeare (Şekspir)'le doruk noktası
na ulaş
tı
.
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3. Sonuçları
Rönesans sayesinde, Orta Çağdaki skolâstik düş
ünce ortadan kalkmı
ş
, akı
lcıdüş
ünce ön
plâna çı
kmı
ş
tı
r. Düş
ünce, bilim, sanat alanları
nda çok önemli değiş
imler meydana gelmiş
tir.
Din hayatıda Rönesanstan payı
nıalmı
ş
tı
r. Tenkitçi ve deneyci düş
ünce, bilim alanı
nda yeni
buluş
larıortaya çı
karmı
ş
tı
r. Böylece, Avrupa'da büyük bir ilerleme görülmüş
tür. Rönesans,
daha sonraki yüzyı
llarda siyaset alanı
nda da etkili olmuş
tur. Batımedeniyeti, günümüze kadar
uzanan parlak durumunu, büyük ölçüde Rönesansa borçludur.

D. REFORM
Reform, yeniden ş
ekil vermek anlamı
na gelir. 16. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda, Papalı
ğı
n
otoritesine ve doktrinine karş
ımeydana çı
kan dinî değiş
im hareketlerine "Reform" adıverilir.

1. Sebepleri
Katoliklerin dinî baş
kanıolan papanı
n tartı
ş
ı
lmaz, karş
ıçı
kı
lmaz bir otoritesi vardı
.
Papanı
n asla yanı
lmaz, hata etmez olduğu görüş
ü, dinî bir inanç hâline getirilmiş
ti. Bu baskı
cı
tutum, Kilisenin yolsuzlukları
nıgizleme yöntemi olarak kullanı
lı
yordu. Papalı
k, "endüljans"
adıverilen af belgelerini çı
kararak, Hristiyanlara para ile satı
yordu. Bu belgeleri satı
n
alanları
n, bütün günahları
ndan kurtulup cennete girecekleri vaat ediliyordu. Kardinallerin ve
piskoposları
n tayinleri rüş
vetle yapı
lı
yordu. Papalar, görkemli saraylarda lüks bir hayat
sürüyorlardı
. Bu yozlaş
ma sonunda, Hristiyan halkı
n papaya karş
ıgüveni, saygı
sıve bağlı
lı
ğ
ı
sarsı
lmı
ş
tı
.
 Rönesans, din konusunda daha serbest düş
ünülmesi imkânı
nıgetirmiş
ti. Bütün
gerçeklerin Hristiyan dininde bulunduğunu kabul eden skolâstik felsefe de etkisini
kaybetmiş
ti.
 Hristiyanlı
ğı
n kutsal kitabıüzerinde dil araş
tı
rmalarıbaş
lamı
ş
, dinî inanç ve
kurumları
n tenkidine giriş
ilmiş
ti.
 Siyasî bakı
mdan bölünmüşlük, Papalı
ğı
n sömürüsünü kolaylaş
tı
rı
yordu. Feodalite
zayı
flayı
p merkezî krallı
klar güçlenince, Papalı
k bu imkândan yoksun kalmaya baş
lamı
ş
,
onun için uygunsuz gelir yollarıaramaya yönelmiş
ti.
 Matbaalarda bası
lan kitapları
n kolayca ulaş
tı
ğıokur kitleleri, Papalı
ğ
ı
n ve kilisenin
içine düş
tüğü durumu daha yakı
ndan öğreniyorlardı
.

2. Yayı
lı
ş
ı
Papalı
ğı
n ye kilise teş
kilâtı
nı
n uygunsuzlukları
na karş
ıilk tepkiler, yine Kilise
bünyesinde görüldü. İ
lk ciddî ve sert itirazlar, Almanya'da İ
lahiyat profesörü olan Martin
Luther (Marten Lüter)'den geldi. Lüter, Tanrıile kul arası
na kimsenin giremeyeceğini,
günahları
n ancak Tanrıtarafı
ndan bağı
ş
lanabileceğ
im, öbür dünyada selâmete eriş
mek için
inancı
n yeterli olduğunu ileri sürüyor ve af belgelerinin satı
ş
ı
na karş
ıçı
kı
yordu. Bu
görüş
lerini 95 maddelik bir yazıhâlinde, çalı
ş
tı
ğıkilisenin kapı
sı
na astı(1517). Daha sonra,
görüş
lerini geniş
leterek doktrin bakı
mı
ndan itirazları
nıyayı
nladı
.
Lüter'in bu görüş
leri, gerek inanç, gerek siyasî ve ekonomik çı
karlar bakı
mı
ndan, birçok
taraftar buldu. Papa ise, onu aforoz etti. Buna karş
ı
lı
k, Lüter de aforoz edildiğini bildiren
belgeyi, halkı
n önünde yaktı
. Tutuklanma kararıçı
kması
na rağmen, Saksonya prensi, onu
kendi ş
atosunda korudu. Yeni görüş
lerin siyasî yankı
larıgörüldü. Almanya'da Köylü
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Ayaklanmasıbaş
ladı
. İ
ç savaşsı
rası
nda, Almanya imparatoru, dinî tercihlerinde prenslere
hürriyet tanı
dı
. Fakat, papayıyenerek gücünü arttı
rdı
ktan sonra, bu kararı
ndan vazgeçti.
Reform taraftarları
, onun bu davranı
ş
ı
nıprotesto ettiler. Bu sebeple, bağlıolduklarıkiliselere
Protestan adıverildi.
Almanya İ
mparatoru, uzun mücadeleler sonunda, Protestanlarıortadan kaldı
rmanı
n
imkânsı
zlı
ğ
ı
nıanladı
. Bunun üzerine, 1555te, iki kilise arası
nda bir anlaş
ma yapı
ldı
. Buna
göre, Almanya'daki küçük devletlerin dinî inancı
, baş
taki prensin tercihine göre
belirlenecekti. Fakat, halk bunu beğenmiyorsa, kendi görüş
üne uygun baş
ka bir prensliğ
in
toprakları
na göç edebilecekti. Böylece, Almanya'da Katolik kilisesinin yanı
nda bir de Protestan kilisesi kurulmuşoluyordu.
Protestanlı
k, Almanya dı
ş
ı
ndaki Avrupa devletlerinde de etkisini gösterdi. İ
sviçre'de
Kalven, Lüter'in görüş
lerini daha da derinleş
tirerek önemli bir baş
arısağladı
. Kalven'in
görüş
leri "Kalvenizm" adıile anı
ldı
. Fransa'da sı
kıbir takip altı
nda tutulması
na rağmen,
Kalvenizm, aydı
n çevrelerde ilgi çekti. Fakat, bu akı
mı
n serbest bı
rakı
lması
, ancak 1598'deki
Nant Fermanıile mümkün oldu.
16. yüzyı
lı
n ortaları
nda Almanya'nı
n büyük bölümü, İ
sviçre kantonları
nı
n birçoğu, İ
sveç,
Norveç, Danimarka Protestan olmuş
tu.
Lüter'in görüş
leri, İ
ngiltere'de değiş
ik bir uygulama ile karş
ı
laş
tı
. İ
ngiltere KralıVIII.
Henri, eş
inden boş
anması
na izin vermeyen Papa ile bozuş
tu. Bunun üzerine, çı
kardı
ğıbir
kararname ile, kiliseyi kendi emri altı
na aldı
. Bir mücadele döneminden sonra Kraliçe I.
Elizabet, kilise üzerindeki hâkimiyetini sağlamlaş
tı
rdı
. Böylece, İ
ngiltere'de Anglikan kilisesi
kuruldu. Hükümdar, kilisenin baş
ısayı
ldı(Bu gün de öyledir).
Protestanlı
k, İ
talya ve İ
spanya'da yaş
ama ş
ansıbulamadı
. Buraları
, yine Katolik ülkeler
hâlinde kaldı
.

3. Sonuçları
Reform hareketleri, Avrupa tarihinin dönüm noktasıolarak nitelendirilir. Hristiyanlı
k
mezheplerinin Avrupa ülkelerindeki dağı
lı
mş
ekli, Reform sonunda tamamen değiş
ti. Papanı
n
otoritesi sarsı
ldı
. Doktrin birliğinden vazgeçildi. Dinî savaş
lardan nefret duygusu yaygı
nlaş
tı
.
Aydı
nlar arası
nda din dı
ş
ıalanlara, özellikle matematik ve tabiî bilimlere doğru yönelme
görüldü. Kilisenin elindeki eğitim ve öğretim lâik bir kimlik kazandı
.
Protestanlı
ğızorla ortadan kaldı
ramayan Papalı
k, kendi içinde bir karş
ıreform hareketi
baş
lattı
. Bunun sonucu olarak Lehistan, Bohemya, Macaristan gibi ülkelerde Protestanlı
ktan
dönüşsağlandı
.
Bütün bunlara karş
ı
lı
k, İ
spanya'da Protestanları
n ş
iddetle ezilmesi yoluna gidildi.
Evvelce de faaliyet göstermişolan Engizisyon mahkemeleri yeniden ortaya çı
ktı
. Bu
mahkemeler, Protestanlarısüratle "yargı
lı
yor" ve idama mahkûm ediyorlardı
. Mahkûmlar
ateş
te yakı
larak öldürülüyorlardı
. Engizisyon fı
rtı
nası
, İ
spanya'da uzun yı
llar boyunca
korkunç bir ş
ekilde esti. Fransa'da ise, kralı
n baş
ı
nda bulunduğu birlikler, Protestanlarıkan ve
ateşiçinde boğdular. Sen Bartelemi yortusunda Protestanlara yapı
lan baskı
n ve soy kı
rı
mı
,
yüzyı
llarca unutulmadı
.İ
nsanlar, sokaklarda av hayvanıgibi kurş
unlandı
lar.
Reform sonucunda ortaya çı
kan ayrı
lı
klar, siyasî bölünmeye yol açtı
. Böylece,
Avrupa'nı
n bir bütün hâlinde Osmanlı
lar üzerine yürümesi fikri gerçekleş
emedi.
Otoritesini yeniden kurmak isteyen Papalı
k taraftarlarıile papanı
n baskı
sı
ndan kurtulmuş
merkezî krallar da birbirine girdi. Bu yüzden ş
iddetli savaş
lar yapı
ldı
. Sonunda, krallar
güçlerini daha arttı
rdı
lar. Bilimdeki hürriyetin yanısı
ra siyasî alanda koyu mutlakı
yetçi
rejimler ortaya çı
ktı
.
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4. OsmanlıÜlkesinde Yaş
ayan Hristiyanlar ve Reform
OsmanlıhükümdarıKanunî Sultan Süleyman, kendi zamanı
nda baş
layan reform
hareketlerini dikkatle takip etti ve Protestanlarıdestekledi. Avrupa'daki dinî birliğin
sarsı
lması
nıkendi siyaseti için yararlıbulan Kanunî, Reform alanı
ndaki bütün geliş
meleri
zamanı
nda haber alı
yordu.
Reform hareketleri, Avrupa'da çok sayı
da Hristiyan yurttaş
ıbulunan OsmanlıDevleti'nin
sı
nı
rları
nıaş
amadı
. Hristiyanlara sağlanan barı
ş
, huzur, vicdan hürriyeti ve dinî bağı
msı
zlı
k,
onları
n Reform'dan etkilenmesine meydan bı
rakmadı
.
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TEST SORULARI
1. Aşağı
dakilerden hangisi, feodalitenin yı
kı
lması
na yol açan sebeplerden biridir:
a) HaçlıSeferleri'nin, beklenen sonuçlarıvermemesi
b) Keşifler sonunda kralları
n ekonomik gücünün artması
c) Portekizlilerin Hint Okyanusunda faaliyet göstermesi
ç) Bilim ve kültür hayatı
nı
n gelişmesi
d) "Mukaddes Roma-Germen Imparatorluğu"-nun kuruluşu
2. Aşağı
dakilerden hangisi, Avrupa'da merkezi devletlerin güçlenmesi sonucunu vermiştir:
a) HaçlıSeferleri
b) Barutun ateşli silâhlara uygulanması
c) Kâğı
t üretiminin yaygı
nlaşması
ç) Bası
m tekniğinin gelişmesi
d) Ticaret yolları
nı
n değişmesi.
3. Açı
k denizlerin dalgaları
na dayanı
klı
, büyük ve sağlam gemilerin yapı
lması
, aşağı
dakilerin
hangisinin sebeplerinden biridir:
a) Venedik'in Akdeniz'deki ticaret yolları
na hâkimiyeti
b) Osmanlı
ları
n Kı
zı
ldeniz'i ve Basra Körfezi'ni denetimi altı
na alması
c) Seydî Ali Reis'in Hindistan'a ulaşması
ç) Osmanlıdonanması
nı
nİ
talya'ya asker çı
karması
d) Coğrafî keşif lerin yapı
lması
4. Aşağı
dakilerden hangisi Rönesansı
n sonuçlan arası
nda sayı
lı
r:
a) Fikir hürriyetinin önündeki engeller kalkmı
ştı
r.
b) Skolâstik düşünce hı
z kazanmı
ştı
r
c) Papalı
k, etkisini arttı
rmı
ştı
r
ç) Dünya ticaret yollarıdeğişmiştir
d) Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler Avrupa dillerine çevrilmiştir.
5. Aşağı
dakilerden hangisi Reform'un sonuçlan arası
nda yer almaz:
a) Papa'nı
n otoritesi sarsı
ldı
b) Kilisenin elindeki eğitim ve öğretim lâik bir kimlik kazandı
c) ispanya'da ve Fransa'da Protestanlara kar şıkanlıhareketlere girişildi
ç) Papalı
k kendi içinde bir karşıreform başlattı
d) Burjuvazi ortaya çı
ktı
6. Aşağı
dakilerden hangisi, Reform'un OsmanlıDevleti'nde etkili olması
na imkân tanı
mamı
ştı
r:
a) İ
stanbul'un fethedilmişolması
b) OsmanlıDevleti'ndeki Hristiyan halkı
n din ve vicdan hürriyetine sahip bulunması
c) Hristiyanlı
k mezheplerinin birbirleriyle mücadelesi
ç) OsmanlıDevleti'nin gücünün doruğunda bulunması
d) Osmanlıhükümdarı
nı
n, bütün Müslümanları
n halifesi olması
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A. BUNALIMLAR VE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMA ÇABALARI (16001774)
1. İ
ç Çalkantı
lar ve İ
syanlar
a) İ
syanları
n Sebepleri ve Özellikleri
İ
stanbul'da, Anadolu'da ve diğ
er eyaletlerde çı
kan isyanları
n, ortak ve kendilerine özgü
ayrıayrısebepleri vardı
. Bunları
, genel olarak ş
öyle belirtebiliriz:
Avrupa'da giriş
ilen uzun savaş
lar, Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumunu
bozmuş
tu. Ekonomik durum bozuldukça, yeniçerilerin maaş
ı
, değeri düş
ük para ile
ödeniyordu. Bu durum, yeniçerilerin ayaklanmasıiçin bir sebep oluş
turuyordu.
Savaş
ları
n getirdiğ
i ekonomik sı
kı
ntı
lar sebebiyle vergiler arttı
rı
lmı
ş
, bunun sonucu
olarak köylüler tarı
mla uğraş
maktan vazgeçmiş
lerdi. İ
ş
siz kalanlar eş
kı
yalı
ğa baş
lamı
ş
lardı
.
Halk, "Celâli" adıverilen bu eş
kı
ya ile, onlarıbastı
rmaya gelen hükümet kuvvetlerinin
arası
nda eziliyordu. Bu da, genişbir hoş
nutsuzluk ortamı
nımeydana getiriyordu.
Dirlikleri ellerinden alı
nan tı
marlısipahiler bundan hoş
nut değillerdi. Merkezdeki
yeniçeriler ise, isteklerini zorla kabul ettiriyorlardı
. Bu dengesizlik, isyan için elveriş
li bir
ortam meydana çı
karı
yordu.
Halkı
n, devlete olan güveni sarsı
lmı
ş
tı
.
Vezirler, saray kadı
nları veya padiş
ah yakı
nları
, iktidar uğ
runa yeniçerileri
kı
ş
kı
rtı
yorlardı
.
Tahta yeni geçen padiş
ah, yeniçerilere "cülús bahş
iş
i" adıile para dağı
tı
yordu. Bunun
sonucunda, padiş
ah değiş
iklikleri, yeniçeriler için kârlıbir hâle gelmiş
ti.
Karı
ş
ı
k ortamdan yararlanan isyancı
ları
nş
artlarıkabul edildikçe, bunlar daha fazlası
nı
istiyordu. Ayrı
ca, bu kötü örnek, baş
ka isyanlara da sebep oluyordu.
b. İ
stanbul İ
syanları
İ
stanbul'daki isyanlarıyeniçeriler ve sipahiler çı
karmaktaydı
. 17.yüzyı
ldaki ilk isyan II.
Osman'a karş
ıoldu. Yeniçeriler, padiş
ahı
n, ocakları
nıkaldı
racağ
ı
ndan kuş
kulanı
yorlardı
. Bu
yüzden ayaklanı
p genç padiş
ahıtahttan indirdiler ve Yedikule zindanları
nda öldürdüler
(1622). IV.Murad tahta çı
ktı
ğızaman çocuk yaş
taydı
. Bundan yararlanan yeniçeriler saraya
yürüyerek sadrazamı
n ve baş
ka devlet adamları
nı
n kendilerine teslimini istediler. IV.Murad
onları
n isteklerini kabul etti.Ancak, birkaç yı
l sonra yönetimi eline alı
nca yeniçerilerden
bunun hesabı
nısordu. Devlette düzeni ve güvenliği yeniden sağladı
.
IV. Mehmed zamanı
ndaki ilk isyan 1656'da çı
ktı
. Yeniçeriler, kendilerine ayarıdüş
ük
para verildiğ
ini ileri sürerek ayaklandı
lar. İ
leri gelen bazıkimselerin idam edilmesini istediler.
İ
syan, bu isteklerin yerine getirilmesiyle yatı
ş
tı
rı
labildi.
Yeniçeriler, Viyana bozgunundan sonra da isyan ettiler. Cephede düş
mana karş
ı
savaş
acaklarıyerde İ
stanbul üzerine yürüdüler. Padiş
ah IV.Mehmed'in yerine II. Süleyman'ı
n
tahta geçmesini sağladı
lar.
Bu isyanlar, OsmanlıDevletinin merkezi olan İ
stanbul'da güven ve huzur ortamı
nı
n
zedelenmesine sebep oldu.
c) Taş
ra İ
syanları
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(1) Celâli İ
syanları
Yavuz Sultan Selim zamanı
nda Bozoklu Celâl adı
nda bir sipahi, Tokat dolayları
nda
isyan etmiş
ti. Onun adı
, daha sonra Anadolu'daki ayaklanmalara verildi ve isyancı
lar "Celâlî"
adıile anı
ldı
.
Celâli isyanları
nı
n ekonomik sebepleri: 17. yüzyı
lda OsmanlıDevleti'nin ekonomik
durumu bozulunca, gelirleri arttı
rmak için yeni yöntemler araş
tı
rı
ldı
. Mirî topraklardan alı
nan
vergilerin toplanmasıiş
i, götürü olarak bazıkimselere verildi. Bunlara mültezim deniliyordu.
Bunun sonucunda sipahilerin dirlikleri kesilmeye baş
landı
. Vergiler arttı
rı
lı
nca, köylüler
toprakları
nıbı
rakmak ve tarı
mdan vazgeçmek zorunda kaldı
lar. Geçim darlı
ğ
ı
na düş
enlerin
bir kı
smı
, maaş
lıasker olarak valilerin veya sancak beylerinin hizmetine girdiler. Bir kı
smıda
ş
ehirleri, kasabaları
, köyleri yağmalamaya giriş
tiler.
Celâlî İ
syanları
'nı
n baş
lı
ca elebaş
ı
larıKalenderoğlu, Tavil Ahmed, Deli Hasan,
Karayazı
cıgibi kimselerdi. Bunlar, devleti uzun zaman uğraş
tı
rdı
lar. Celâlî İ
syanları
'nı
bastı
rmak için görevlendirilen Kuyucu Murad Paş
a, Anadolu'da zor kullanarak isyanları
bastı
rdı
.
Zorlukla bastı
rı
lan Celâlî İ
syanlarısonunda, Osmanlıekonomisi büsbütün durgunlaş
tı
.
Anadolu'nun pek çok yöresi harabe hâline geldi. Celâlîlerden, askerlerden ve halktan yüz
binlerce insan hayatı
nıkaybetti. İ
syanlarıbastı
rmak devlete çok pahalı
ya mal oldu.
(2) Diğer İ
syanlar
Devlet otoritesinin zayı
flamasısonucu, eyaletlerin baş
ı
ndaki yüksek görevliler de çeş
itli
bahanelerle isyan ediyorlardı
. Halep'te beylerbeyi Canbulatoğlu Ali Paş
a, Lübnan'da Dürzî
reisi Fahreddin, Erzurum valisi Abaza Mehmed Paş
a ve Sivas valisi Varvar Ali Paş
a bunları
n
baş
ı
nda gelmektedir.
İ
syancı
lar, Osmanlıbirlikleriyle uzun çatı
ş
malara giriş
tiler. Özellikle, Abaza Mehmed
Paş
a, devleti çok uğraş
tı
rdı
. Bir aralı
k, Anadolu'daki valiler İ
stanbul'dan değil, ondan emir
almaya baş
lamı
ş
lardı
. Abaza Mehmed Paş
a, Bosna beylerbeyliği verilerek itaat altı
na alı
ndı
.
Sonra idam edildi. Fahreddin yenilip kaçtı
. Diğer ikisi de ortadan kaldı
rı
ldı
.
Eflâk, Boğdan, Erdel gibi eyaletlerde çı
kan isyanlarla uzun süre başedilemedi. Kı
rı
m'da
saltanat sebebiyle çı
kan karı
ş
ı
klı
k da uzun süre devam etti.

2. 17. Yüzyı
lda OsmanlıDevleti'nin Dı
şSiyaseti
a) OsmanlıDevleti'nin Doğu Siyaseti
OsmanlıDevleti'nin doğu siyaseti, İ
ran'la olan münasebetlere dayanmaktaydı
.
III. Murad zamanı
nda (1574-1595) İ
ran'a karş
ıgiriş
ilen savaş
ta baş
arı
lısonuçlar
alı
nmı
ş
tı
. Bu savaş
lar 17. yüzyı
lı
n baş
ları
nda da devam etti. Sonunda barı
şantlaş
ması
imzalandı
. Bu antlaş
ma ile, OsmanlıDevleti, doğudaki en genişsı
nı
rları
na ulaş
tı
.
Ancak, İ
ran'da baş
a geçen Şah Abbas, kaybedilen topraklarıgeri almak istiyordu.
OsmanlıhükümdarıIV. Muradı
n küçük yaş
ta olması
ndan ve devlet yönetiminin annesi
Kösem Sultan'ı
n elinde bulunması
ndan yararlanarak Bağdat'ıele geçirdi. IV. Murad, devlet
yönetimine hâkim olunca İ
ran üzerine sefere çı
karak Revan ve Bağdat ş
ehirlerini yeniden
fethetti. İ
ki devlet arası
nda Kasr-ıŞirin Antlaş
masıimzalandı(1639).
Bu antlaş
ma ile belirlenen sı
nı
rlar, bu günkü Türkiye-İ
ran sı
nı
rı
nı
n hemen hemen
aynı
dı
r.
b) OsmanlıDe v l e ti ' n i n Avrupa Siyaseti
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OsmanlıDevleti'nin 17. yüzyı
ldaki Avrupa siyaseti Lehistan, Venedik, Avusturya ve
Rusya ile olan münasebetler çerçevesinde geliş
ti.
(1) Osmanlı
-Lehistan Münasebetleri: Boğdan yüzünden bozulan iliş
kiler, kı
sa zamanda
savaş
a dönüş
tü. II. Osman, ordunun baş
ı
nda Lehistan üzerine yürüdü. Savaş
ta kesin bir
üstünlük sağlanamadı
. Ancak, Lehler ağı
r kayı
plara uğ
radı
klarıiçin, barı
şistediler. Kanunî
zamanı
ndaki sı
nı
r esas kabul edildi ve Lehistan vergiye bağlandı
. Boğdan üzerindeki
hâkimiyet sağlamlaş
tı
rı
ldı(Hotin Antlaş
ması
, 1621).
Lehistan'la iliş
kiler, IV. Mehmed zamanı
nda yeniden bozuldu. Osmanlıyönetimindeki
Ukrayna, Lehler tarafı
ndan iş
gal edilince, padiş
ah ve sadrazam Köprülü Fâzı
l Ahmed Paş
a,
birlikte sefere çı
ktı
lar. Türk ordusunun baş
arı
lıilerleyiş
i karş
ı
sı
nda Lehistan barı
şistedi.
Bucaş
'ta yapı
lan anlaş
mayla, Podolya Osmanlı
lara bı
rakı
ldı(1672). Ancak, Leh Diyet Meclisi
bu anlaş
mayıkabul etmedi. Bunun üzerine Lehistan'a yeniden sefer yapı
ldı
. Kuvvetleri bu
defa da yenilen Lehistan BucaşAntlaş
ması
'nıaynen kabul etmek zorunda kaldı(1676). Bu
antlaş
ma, OsmanlıDevleti'nin batı
da kazançlıçı
ktı
ğıson antlaş
ma oldu.
(2) Osmanlı
-Venedik Münasebetleri: Osmanlı
ları
n Akdeniz 'deki hâkimiyeti, Venedik'in
elinde bulunan Girit adasıyüzünden gölgeleniyordu. Girit korsanlarıgemilerin yolları
nı
kesiyor, yolcularıtutsak alı
yor ve esir pazarları
nda satı
yorlardı
. Bu sebeplerle Girit'e asker
çı
karı
larak kuş
atma baş
latı
ldı(1645). Ancak, Girit'in fethi kolay olmadı
. Bunun sebebi,
Avrupa denizciliğindeki geliş
meye ayak uydurulamamasıidi. Girit, 25 yı
llı
k kuş
atmadan
sonra 1669'da fethedildi.
(3) Osmanlı
-Avusturya Münasebetleri: Avusturya'ya karş
ı1593'te baş
layan savaş
, 17.
yüzyı
l boyunca, aralı
klarla devam etti. III. Mehmed padiş
ah olunca Avusturya üzerine sefere
çı
ktı
. Eğri kalesini fethettikten sonra, Avusturya ordusunu Haçova'da bozguna uğrattı
. Buna
karş
ı
lı
k, Avusturyalı
lar, önemli bir sı
nı
r kalesi olan Kanije'yi kuş
attı
lar. Fakat, burada komutan olan Tiryaki Hasan Paş
a, bir avuç askeri ile destansıbir savunma yaptı
. Kaleden çı
karak,
Avusturya ordusunu kaçmaya mecbur etti. Sonunda Zitvatorok Antlaş
ması(1606) imzalandı
.
Avusturya, kaybettiği topraklardan vazgeçti ve savaştazminatıödedi.
Zitvatorok Antlaş
masıile, o zamana kadar sadrazam seviyesinde tutulan Avusturya
imparatoru, Osmanlıpadiş
ahıile eş
it sayı
ldı
. Orta Avrupa'daki Osmanlıüstünlüğü, bu
antlaş
ma ile sona erdi.
Avusturya, bu antlaş
mayıbozunca iki devlet arası
nda yeniden savaşçı
ktı
. Köprülü Fâzı
l
Ahmed Paş
a, Avusturyalı
lara karş
ıbaş
arı
lar kazandıve Uyvar baş
ta olmak üzere, bazı
kaleleri ele geçirdi. Bu savaşsı
rası
nda gösterilen mücadele azmi "Uyvar önünde bir Türk gibi
kuvvetli" sözünün Avrupa'da yüzyı
llarca söylenmesine sebep oldu. Avusturya ile olan savaş
Vasvar Antlaş
masıile sonuçlandı(1664). Fethedilen kaleler Osmanlı
larda kaldıve Erdel
hâkimiyetinin devamısağlandı
.
(4) Osmanlı
-Rusya Münasebetleri: Osmanlı
lara bağlıbulunan Dinyeper Kazakları
nı
Ruslar, hâkimiyetleri altı
na alı
nca, Rusya'ya karş
ısavaşilân edildi. Merzifonlu Kara Mustafa
Paş
a, Kazakları
n elindeki Çehrin kalesini ele geçirdi (1678). Kuş
atma sı
rası
nda Rus ordusu ile
ş
iddetli mücadeleler oldu. Bu savaş
, Rusları
n kuvvetli bir orduya sahip oldukları
nıgösterdi.
1681'de yapı
lan antlaş
ma ile Özü (Dinyeper) nehrinin sağtarafı
ndaki yerler Osmanlı
larda,
Kiev ş
ehri ve dolaylan Ruslarda kaldı
.
(5) İ
kinci Viyana Kuş
atması
: Katolik olan Avusturyalı
lar, Orta Macaristan'ı
n Protestan
halkıüzerinde hâkimiyet kurmak istiyorlardı
. Bu yüzden çı
kan çatı
ş
ma üzerine, Macarları
n
baş
ı
ndaki Tököli İ
mre, Osmanlı
lardan yardı
m istedi. OsmanlıDevleti bu isteği kabul etti.
Böylece Osmanlı
-Avusturya savaş
ıbaş
ladı
. Merzifonlu Kara Mustafa Paş
a'nı
n serdarlı
ğ
ı
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altı
nda sefere çı
kan Osmanlıordusu, Viyana üzerine yürüdü ve ş
ehri kuş
attı(1683).
Avusturya imparatoru, bu durum karş
ı
sı
nda Avrupa'yıacele yardı
ma çağı
rdı
.
Kuş
atma iki ay kadar sürdü. Osmanlıordusu, bir aralı
k, kaleyi düş
ürecek kadar ilerledi.
Fakat, yardı
ma gelen Leh ve Alman birlikleri durdurulamadı
. Osmanlı
lar iki ateşarası
nda
kaldı
lar. Topları
nı
, ağı
rlı
kları
nıbı
rakarak çekildiler.
İ
kinci Viyana Kuş
atması
, Osmanlıtarihinde bir dönüm noktasısayı
lı
r. OsmanlıDevleti,
17. yüzyı
lda son bir hamle ile, Avrupa'nı
n kalbi sayı
lacak bu ş
ehre kadar uzanmı
ş
, fakat
yeniler ek geri çekilmiş
tir. Viyana, Osmanlı
ları
n Avrupa'daki ilerleyiş
inde son nokta
olmuş
tur. Bundan sonra gerileme baş
lamı
şve OsmanlıDevleti büyük toprak kayı
pları
na
uğramı
ş
tı
r.
(6) Avrupa, Osmanlı
lara Karş
ıBirleş
iyor: Viyana bozgunundan sonra papanı
n çabaları
ile Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya, araları
nda bir "Kutsal İ
ttifak" meydana getirdiler.
Osmanlı
lar, çeş
itli cephelerde savaş
mak zorunda kaldı
. Baş
langı
çta bazıbaş
arı
lar dahi elde
edildi. Ancak, zamanla Osmanlıordularıart arda yenilgilere uğradı
lar. 16 yı
l süren savaş
lar
sonunda, Kutsal İ
ttifak devletleriyle Karlofça Antlaş
ması(1699) imzalandı
.Bu antlaş
maya
göre
Avusturya; Macaristan, Hı
rvatistan, Slovenya ve Transi lvanya 'yı
,
Venedi k, Mora yarı
madası
nıve Dalmaçy a kı
yı
ları
nı
,
Lehista n, Ukrayna ile Podolya 'yıaldı
.

Daha sonra barı
şantlaş
masıyapı
lan Rusya'ya da Azak Kalesi ile dolaylarıbı
rakı
ldı
(1700).
Karlofça Antlaş
masıile, o zamana kadar devam eden Osmanlıüstünlüğü Batı
'ya geçti.
Osmanlı
ları
n geri çekilmesi, Karlofça Antlaş
ması
ndan sonra da devam etti ve Sakarya
Meydan Muharebesine kadar, 200 yı
ldan fazla sürdü (1921).

3. Karlofça'dan Küçük Kaynarca'ya
a) Kaybedilen TopraklarıKurtarma Çabaları
İ
sveç ile Rusya arası
ndaki savaş
ta baş
arı
sı
zlı
ğa uğrayan İ
sveç kralı
nı
n Osmanlı
lara
sı
ğı
nmasıüzerine, Rusya ile iliş
kiler bozuldu. Çı
kan savaş
ta, Osmanlıorduları
, kuvvetli Rus
birliklerinin baş
ı
ndaki Deli Petro'yu Prut'ta kuş
attı
lar (1711). İ
mzalanan antlaş
ma ile Azak
kalesi geri alı
ndı
.
OsmanlıDevleti, bu baş
arıüzerine, Karlofça Antlaş
masıile kaybedilen toprakları
n geri
alı
nabileceği ümidine kapı
ldı
. Bunları
n baş
ı
nda, Venedik'e verilen Mora geliyordu.
Venedikliler, Karadağ halkı
nıOsmanlı
lara karş
ıkı
ş
kı
rtı
yorlar ve korsanlı
k yaparak
Akdeniz'de Osmanlıgemilerine saldı
rı
yorlardı
.
Venedik'e açı
lan savaş(1715) büyük bir baş
arıile sonuçlandı
. Mora, kı
sa zamanda tekrar
fethedildi.
Ancak, bu geliş
melerden kuş
kulanan Avusturya, Venedik tarafı
nıtutarak savaş
a katı
ldı
.
Osmanlı
lar savaş
ta baş
arı
lıolamadı
lar. Ummadı
klarıyenilgilere uğradı
lar. Pasarofça
Antlaş
ması(1718) ile, Sı
rbistan'ı
n kuzey bölgeleri, Eflâk'ı
n bir bölümü, Belgrad ve Temeş
var,
Avusturya'ya bı
rakı
ldı
. Mora ise Osmanlı
larda kaldı
.
Belgrad'ıele geçirerek gücünü artı
ran Avusturya, Balkanlarla daha yakı
ndan ilgilenmeye
baş
ladı
. Bunun üzerine OsmanlıDevleti, Avusturya'ya karş
ıaskerî tedbirler aldı
. Kendisine
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bağlıEflâk ve Boğdan'ıdaha sı
kıdenetim altı
na almak için, buraları
n voyvodalı
ğı
na Fenerli
Rum beylerini tayin etmeye baş
ladı
.
b)Barı
şSiyaseti
OsmanlıDevleti, Pasarofça Antlaş
ması
ndan sonra, bir barı
şdönemine girdi. Avrupa'daki
geliş
melerin daha yakı
ndan takip edilmesine çalı
ş
ı
ldı
. Bu amaçla, Avrupa'nı
n önemli
baş
kentlerine daimî elçiler gönderildi. Bu elçiler, gittikleri ülkelerde, siyasî geliş
melerin yanı
sı
ra, kültür hayatı
yla da ilgilendiler. Avrupa'nı
n yakı
ndan tanı
nması
, OsmanlıDevleti'nde
yapı
lan ı
slahatlar üzerinde etkili oldu.
1718-1730 yı
lları
nıiçine alan dönemde, Osmanlıülkesinde huzurlu bir hayat yaş
andı
.
Eğlence ve sanat hayatıcanlandı
. Yeni bir hayat tarzımeydana çı
ktı
. Lâle Devri'nde barı
ş
ı
n
korunması
na çalı
ş
ı
ldı
. Bunun için, Avrupa'daki olaylardan uzakta kalı
ndı
. Lâle çiçeğinin
moda olduğu bu döneme "Lâle Devri" adıverilmektedir.
OsmanlıDevleti'nin bu politikası
, Rusları
n savaşilânı
na kadar devam etti. Ruslar,
Lehistan iş
lerine karı
ş
maya, Osmanlı
larla savaşhâlindeki İ
ran'ıdesteklemeye baş
ladı
lar.
Üstelik, Prut Antlaş
ması
yla verdikleri Azak kalesini kuş
atı
p geri aldı
lar. Avusturya'yıda
kendi safları
na çektiler. OsmanlıDevleti, iki devletle birden savaş
mak zorunda kaldı
. Buna
rağmen önemli baş
arı
lar kazandı
. Bunun üzerine Fransa, ara bulucu olarak iş
e karı
ş
tı
.
Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaş
malarıyapı
ldı(1739). Rusya, Azak kalesini yı
kmayı
,
girdiği yerlerden çı
kmayı
, Azak denizinde gemi bulundurmamayıkabul etti. Avusturya ise,
Pasarofça Antlaş
masıile aldı
ğıyerleri OsmanlıDevleti'ne iade etti. Belgrad Antlaş
ması
,
OsmanlıDevleti'nin batı
da imzaladı
ğ
ıson ş
erefli antlaş
ma oldu.
Belgrad Antlaş
ması
, XVIII. yüzyı
lı
n ortaları
nda OsmanlıDevleti'nin, iki büyük devletle
aynızamanda ve baş
arıile mücadele edebilecek güçte olduğunu gösteriyordu. Antlaş
ma,
Fransa'nı
n kefaleti altı
ndaydı
. Fransa, yaptı
ğ
ıara buluculuğa karş
ı
, OsmanlıDevletinden yeni
imtiyazlar elde etti (1740). Kapitülâsyonları
n niteliğinde yapı
lan değiş
iklik, en önemli imtiyaz
oldu. O zamana kadar, Osmanlıhükümdarları
nı
n tanı
dı
klarıimtiyazlar, saltanatlarısüresince
geçerli oluyor, her padiş
ah tahta çı
ktı
ğızaman bu imtiyazlarıyeniliyordu. 1740ta verilen
kapitülâsyon ise sürekli oldu. Daha sonra, Fransa ile birlikte çeş
itli Avrupa devletlerine
verilen kapitülâsyonlar Lozan Antlaş
ması(1923) ile kaldı
rı
ldı
.
18. yüzyı
l ortaları
nda, Prusya, Avrupa'nı
n güçlü devletleri arası
na girmiş
ti. Bu sı
rada,
Avusturya ile savaşhalindeydi. OsmanlıDevleti ile Avusturya'ya karş
ıittifak yapmak istedi.
İ
ki devlet arası
nda ilk iliş
kiler bu ş
ekilde baş
ladı
. Askerî ittifak yapı
lamamakla beraber,
1761'de bir ticaret anlaş
masıimzalandı
.İ
ttifak konusu ise, 1787'de baş
layan Osmanlı
-Rusya
ve Osmanlı
-Avusturya savaş
larısı
rası
nda gerçekleş
ti.
c) Lehistan Meselesi ve Osmanlı
-Rusya Savaş
ı(1768-1774)
Rusya'nı
n baş
ı
na geçen II. Katerina, sı
cak denizlere çı
kma politikası
nıdevam ettiriyordu.
Bu amaçla, Balkanlardaki OrtodokslarıTürklere karş
ıkı
ş
kı
rtı
yordu. Rusya ile Osmanlı
Devleti arası
nda tampon devlet durumundaki Lehistan'ıiş
gal ettirmiş
, direnen Leh
milliyetçilerini ezmiş
ti. Lehlerden bir bölümü OsmanlıDevleti'ne sı
ğ
ı
ndı
lar. Rus ordusu
onlarıtakip edip sı
nı
rıaş
ı
nca savaşbaş
ladı(1768).
Altıyı
l süren savaş
, Osmanlıorduları
nı
n ağı
r yenilgisi ile sonuçlandı
, Rus donanması
,
Baltı
k'tan Akdeniz'e inerek, Çeş
me'de bulunan Osmanlıdolanması
nıyaktı(1770). Osmanlı
ordusu Kı
rı
m cephesinde de yenildi.
Rusya'nı
n gittikçe kuvvetlenmesinden kuş
kulanan Avusturya ve Prusya'nı
n araya girmesi
ile Küçük Kaynarca Antlaş
ması(1774) imzalandı
.Bu antlaş
ma ile, Ruslar, Ortodoksları

11 OsmanlıSiyasi Tarihi 1600-1922

7

korumak bahanesiyle Osmanlı
ları
n iç iş
lerine karı
ş
ma fı
rsatı
nıbuldular. Kı
rı
m, Osmanlı
hâkimiyetinden çı
karak bağı
msı
z hâle geldi. Ancak dinî konularda, aynızamanda halife olan
Osmanlıpadiş
ahı
na bağlıkalacaktı
. Azak denizi çevresinde iş
gal ettiği yerler Rusya'da kaldı
.
Rus gemilerine Karadeniz'de ve Akdeniz'de serbestçe ticaret yapma hakkıtanı
ndı
. Osmanlı
Devleti'nin Rusya'ya savaştazminatıödemesi kararlaş
tı
rı
ldı
. Küçük Kaynarca, Osmanlı
Devleti'nin imzaladı
ğ
ıen ağ
ı
r antlaş
malardan biri oldu.
Rusya, iç karı
ş
ı
klı
klar çı
kardı
ğıKı
rı
m'ı1783'te kendine bağladı
. Bunun üzerine, Kı
rı
m
Türkleri, büyük gruplar hâlinde Osmanlıtoprakları
na göç ettiler. Burada kalanlar ise, Sovyet
yönetimi tarafı
ndan, bir gece içinde Orta Asya'ya sürgün edildiler (1944). Yollarda ve
gittikleri yerlerde büyük kayı
plara uğrayan Kı
rı
m Türkleri, bu gün anayurtları
na yeniden
dönmek için mücadele vermektedir.
ç) 18. Yüzyı
lda OsmanlıDevleti'nin Doğu Siyaseti
OsmanlıDevleti, Pasarofça Antlaş
masıile uğradı
ğıkayı
pları
, doğuda kazanacağ
ı
baş
arı
larla hafifletmek istiyordu. Bu sı
rada İ
ran, karı
ş
ı
klı
k içindeydi. Ruslar da aynı
düş
ünceyle Kafkasya'ya asker gönderince, OsmanlıDevleti savaşkararıverdi. Böylece,
1723te İ
ran'la savaşbaş
ladı
. Osmanlı
lar, önce çok geniştopraklan ele geçirdiler. Fakat,
sonralarıbu durumu koruyamadı
lar. Savaş
, aralı
klarla 23 yı
l devam etti. 1746'da barı
ş
antlaş
masıyapı
ldı
. Kasr-ıŞirin Antlaş
ması
'yla (1639) çizilen sı
nı
rlar esas kabul edildi.
Türkiye ile İ
ran sı
nı
rı
nda bu tarihten sonra fazla bir değiş
iklik olmadı
.

B. KÜÇÜK KAYNARCA SONRASI GELİ
ŞMELER (1774-1839)
1. Osmanlı
-Rusya, Avusturya, İ
ngiltere ve Fransa Münasebetleri
a. OsmanlıDevleti'nin Rusya ve Avusturya ile Münasebetleri: Küçük Kaynarca
Antlaş
ması
ndan bir süre sonra (1783) Kı
rı
m'ısı
nı
rlarıiçine alan Rusya, Osmanlıtoprakları
nı
bölüş
mek üzere, Avusturya ile anlaş
ma yaptı
. Kı
rı
m'ı
n kaybı
nıiçlerine sindiremeyen
Osmanlı
lar, bunun üzerine
Rusya'ya karş
ısavaşaçtı
lar. Avusturya, Rusya'nı
n; İ
sveç de, OsmanlıDevleti'nin
yanı
nda savaş
a girdiler.
Savaşdevam ederken Fransı
z İ
htilâli çı
ktı(1789). Bundan ürken Avusturya, Osmanlı
Devleti ile Ziş
tovi Antlaş
ması
'nıyaparak (1791) savaş
tan çekildi. Bir süre sonra, Rusya ile
OsmanlıDevleti de, YaşAntlaş
ması
'nıimzalayarak savaş
a son verdiler (1792). Kı
rı
m resmen
Ruslara bı
rakı
ldı
, Dinyester nehri iki devlet arası
nda sı
nı
r kabul edildi.
Avrupa politikası
nda değ
iş
iklik yapan Napolyon kendine yeni müttefikler aramaya
baş
layı
nca, OsmanlıDevleti'ne yanaş
tı
. Böylece, Fransa ile OsmanlıDevleti arası
ndaki siyasî
iliş
kiler iyi bir döneme girdi.
Durumdan cesaret alan OsmanlıDevleti, BoğazlarıRuslara kapatı
nca, İ
ngiltere ve
Rusya'nı
n tepkileriyle karş
ı
laş
tı
. Eflâk ve Boğdan'ıele
geçirmek, Besarabya'yıalmak isteyen Rusya, bunu fı
rsat bilerek, Osmanlısı
nı
rları
nı60
bin kiş
ilik bir orduyla aş
tı
. Önemli kaleleri, Besarabya'nı
n Karadeniz kı
yı
ları
nıele geçirdi.
Rus ilerleyiş
i, Silistre valisi Alemdar Mustafa
Paş
a tarafı
ndan durduruldu. Alemdar Mustafa Paş
a, Rus orduları
nıBükreşyakı
nları
nda
yenmeyi baş
ardı
.
Bu olaylar cereyan ederken, İ
stanbul'da karı
ş
ı
klı
klar baş
ladı
. Yenilik hareketlerine karş
ı
çı
kan yeniçeri yamakları
, KabakçıMustafa'nı
n yönetiminde ayaklandı
lar. IH. Selim'i tahttan
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indirerek yerine IV. Mustafa'yıgeçirdiler (1807). Yenilik taraftarları
na karş
ıacı
ması
zca
davrandı
lar. III. Selim'i destekleyenler, Rusçuk'a giderek Alemdar Mustafa Paş
a'nı
n
çevresinde toplandı
lar. Alemdar, İ
stanbul üzerine yürüyerek IV. Mustafa'yıtahttan indirdi. Bu
arada, göz altı
nda bulunan III. Selim yeniçeriler tarafı
ndan öldürüldü. İ
syancı
ları
n elinden
güçlükle kurtulan II. Mahmud, padiş
ah ilân edildi.
Bir süre sonra Fransa ile Rusya'nı
n arasıaçı
ldı
; Napolyon, Rusya seferine çı
ktı
. Bu
olaylar sonunda OsmanlıDevleti ile Rusya arası
nda BükreşAntlaş
masıimzalandı(1812). Bu
antlaş
maya göre Prut nehri iki devlet arası
nda sı
nı
r kabul edildi. Belgrad ile güneyindeki
topraklardan ibaret küçük bir Sı
rbistan Prensliği kuruldu. Ruslar, Kafkasya toprakları
nı
boş
altmayıve Romanya'dan çekilmeyi kabul ettiler.
OsmanlıDevleti'nin Fransa ile Münasebetleri: 18. yüzyı
lı
n sonunda, Fransa'nı
n siyasî
durumu çok değ
iş
miş
ti. İ
htilâlin çalkantı
ları
nıat1attı
ktan sonra Napolyon Bonapart adı
nda
genç bir general, art arda büyük askerî baş
arı
lar kazanmı
ş
tı
. Venedik ve Malta devletlerini
kendisine bağlamı
ş
; Venedik'in elindeki topraklar da Fransa'ya geçtiğ
i için, bu ülkeyle
Osmanlı
lar komş
u olmuş
lardı
.
Napolyon, büyük çekiş
me içinde olduğu İ
ngiltere'nin Hindistan ile bağlantı
sı
nıkesmek
istiyordu. Bunun için, Mı
sı
r'ıiş
gal etmek niyetindeydi. Donanma ile İ
skenderiye'ye asker
çı
kararak buradaki Osmanlıkuvvetlerini yendi ve Kahire'yi ele geçirdi. Osmanlı
lar,
Fransa'nı
n karş
ı
sı
ndaki İ
ngiltere, Rusya ve Avusturya ile ayrıayrıanlaş
mı
ş
lardı
. İ
ngiliz
donanması
, Ebûkîr önlerindeki deniz savaş
ı
nda Fransı
z donanması
nıyok etti. Deniz yolundan
yoksun kalan Napolyon, OsmanlıDevleti'ni barı
ş
a zorlamak amacı
yla kuzeye doğru
ilerleyerek Gazze ve Yafa'yıele geçirdi. Akkâ kalesini kuş
attıise de, buradaki kale
kumandanıCezzar Ahmed Paş
a'nı
n komuta ettiği Nizam-ıCedîd ordusuna yenilerek geri
çekildi. Bu yenilgi, Napolyon'un o tarihe kadar ilk yenilgisiydi (1799). Bir süre sonra
Fransı
zlar Mı
sı
r'ıboş
altmak zorunda kaldı
lar. 1802'de yapı
lan Paris Antlaş
ması
'na göre,
OsmanlıDevleti, İ
ngilizlere ve Fransı
zlara, Karadeniz'de ticaret yapma hakkı
nıverdi.
Osmanlı Devleti'nin İ
ngiltere ile Münasebetleri: Osmanlı Devleti'nin Boğazları
kapatması
, Rusya'nı
n müttefiki olan İ
ngiltere'nin tepkisine yol açtı
. İ
ngiltere, Osmanlı
Devleti'nden ağ
ı
r isteklerde bulundu. Bunlar kabul edilmeyince, İ
ngiliz donanması
, Çanakkale
Boğazı
'ndan geçerek İ
stanbul önlerine geldi. Fakat, karadan asker desteği olmadı
ğıiçin
tehlikede bulunduğunu anladıve acele ile çekilip gitti. İ
ngiltere, bu baş
arı
sı
zlı
ğ
ı
n öcünü Mı
sı
r'da almaya kalkı
ş
tı
.İ
skenderiye'ye asker çı
kardı
ysa da, orada vali olarak bulunan Mehmed
Ali Paş
a'nı
n direniş
i karş
ı
sı
nda tutunamadı
.
Fransa ile Rusya'nı
n Tilsit Antlaş
ması
'nıyaparak, Osmanlıtoprakları
nıpaylaş
maya
kalkı
ş
ması(1807) İ
ngiltere ile OsmanlıDevleti'ni birbirlerine yaklaş
tı
rdı
. İ
ki devlet,
araları
nda Kale-i Sultaniye Antlaş
ması
nıyaptı
lar (1809). Bu antlaş
ma hükümlerine göre, barı
ş
zamanıhiçbir savaşgemisi Boğazlar'dan geçemiyecekti.

2. Milliyetçilik Hareketleri ve Yeni Meseleler
a) Sı
rp İ
syanı
Fransı
zİ
htilâli üzerine yayı
lan milliyetçilik fikirlerinden Sı
rplar da etkilenmekteydi. Bu
sı
rada, OsmanlıDevleti'nde merkezî yönetim zayı
flamı
ş
tı
. Avusturya, OsmanlıDevleti'ni
zayı
f düş
ürmek için, Sı
rplarıisyana kı
ş
kı
rtı
yordu. Bütün bunları
n sonucunda, Sı
rp İ
syanı
baş
ladı(1804). İ
syancı
ları
n baş
ı
ndaki Kara Yorgi, önce Avusturya'yıtutarken bir süre sonra
Ruslar'a yanaş
tı
.İ
syancı
lar Belgrad'ıalarak buradaki bütün Türkleri katlettiler.
Bu sı
rada Rusya ile savaş
a girmesi, OsmanlıDevleti'nin Sı
rp isyanı
nıbastı
rması
nı
zorlaş
tı
rdı
. Ruslar, Sı
rplarıdestekliyorlardı
.
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Türk-Rus Savaş
ısonunda imzalanan BükreşAntlaş
ması(1812) ile, iç iş
lerinde bağı
msı
z
bir Sı
rbistan Prensliği kuruldu. Ancak, bu antlaş
ma Sı
rplarıyine de memnun etmedi.
Kalelerde Türk askerinin bulunması
na karş
ıçı
kı
yorlar ve OsmanlıDevletine ödeyecekleri
vergiyi ağ
ı
r buluyorlardı
. Bu yüzden, karı
ş
ı
klı
k bitmedi. Türk kuvvetleri, bunun üzerine,
Belgrad'a yürüyerek asîleri sindirdi (1813).
Bundan sonra, Sı
rp İ
syanı
, aralı
klarla devam etti. 1829'da Rusları
n galibiyeti ile biten
savaş
tan sonra, bağı
msı
zlı
k yolunda daha genişhaklar tanı
ndı
. 1878'de toplanan Berlin
Kongresi'nde Sı
rbistan'ı
n tamamen bağı
msı
z olmasıkabul edildi.
b) Yunan İ
syanı(Megali-İ
dea)
Küçük Kaynarca Antlaş
masıile OsmanlıDevleti'nin iç iş
lerine karı
ş
mak fı
rsatı
nıelde
eden Rusya, Yunanistan'ı
n bağı
msı
zlı
ğıfikrini ortaya atmı
ş
tı
. Fatih döneminden beri huzur ve
refah içinde yaş
ayan Yunanlı
lar, Fransı
z İ
htilaliyle yaygı
nlaş
an milliyetçilik akı
mı
ndan
etkilenmekteydiler. Rusya'nı
n kı
ş
kı
rtmalarıda buna eklenince, gizli teş
kilâtlar kurmaya
baş
ladı
lar. İ
lmî, edebî, siyasî görünümlü teş
kilâtlardan sonra, ihtilâl kuruluş
u olan 'Etniki
Eterya" da faaliyete geçti. Etniki Eterya, eski Bizans İ
mparatorluğu'nu yeniden canlandı
rmak
(Megali-İ
dea) amacı
nıgüdüyordu.
Papazları
n yönetiminde baş
layan isyan, süratle geniş
ledi. Mora'yıellerine geçiren
isyancı
lar, buradaki Türkleri katlettiler. İ
syanı
, İ
stanbul'daki Ordodoks Patriği de el altı
ndan
kı
ş
kı
rtı
yordu.
İ
syancı
lar, eski Yunan medeniyetinin mirasçı
sıoldukları
nıiddia ederek, Avrupa'da
yoğun bir propaganda yapı
yorlardı
. Bu propaganda, özellikle Avrupalıaydı
nlar arası
nda etkili
oluyordu. İ
syanı
n bastı
rı
lması
, bu aydı
nları
n tepkisine yol açtı
.
İ
syanla baş
a çı
kamayacağı
nıanlayan II. Mahmud, Mı
sı
r valisi Mehmed Ali Paş
a'dan
yardı
m istedi. Mehmed Ali Paş
a, yardı
m için Mora ve Girit valiliklerinin kendisine
verilmesini ş
art koş
tu. OsmanlıDevleti, bunu kabul etti. Bunun üzerine, Mehmed Ali Paş
a'nı
n
oğlu İ
brahim Paş
a komutası
nda gönderilen düzenli Mı
sı
r birlikleri Mora isyanı
nıbastı
rdı
lar.
Mora isyanı
nı
n bastı
rı
lması
nıbazıAvrupa devletleri iyi karş
ı
lamadı
lar. Dindaş
larıolan
Yunanlı
larıkorumak için iş
e karı
ş
tı
lar. Rusya ve İ
ngiltere, Yunanistan'ı
n özerk bir prenslik
olmasıve Türklerin Yunanistan'dan çı
karı
lmasıkonuları
nda anlaş
tı
lar. Fransa da onlara
katı
ldı
. Bu üç devlet, isteklerini, kuvvet kullanarak kabul ettirme yoluna gittiler. Rus-İ
ngilizFransı
z ortak donanması
, Navarin'de bulunan Osmanlıdonanması
na saldı
rarak yaktı
lar.
Birçok denizcimiz ş
ehit oldu (1827). OsmanlıDevleti tazminat istedi ise de Rusya buna savaş
açarak cevap verdi (1828).
Rusya, artı
k büyük devletler arası
na girmiş
ti. OsmanlıDevleti ise karı
ş
ı
klı
klar ve
bunalı
mlar içindeydi. Yeniçeri Ocağı yeni kaldı
rı
lmı
ş
, düzenli birlikler tam olarak
kurulamamı
ş
tı
. Donanmasıda Navarin'de yakı
lmı
ş
tı
.
Askerî güçleri sarsı
lmı
şolan Osmanlı
lar art arda yenilgilere uğradı
lar. Karş
ı
ları
na
düzenli bir ordu çı
kmaması
ndan yararlanan Ruslar, Edirne'ye kadar ilerlediler. Doğu
cephesinde de Kars ve Erzurum Ruslar tarafı
ndan iş
gal edildi. Ruslar, Trabzon yönünde
ilerlemeye baş
ladı
lar. Yüzlerce yı
llı
k Türk topraklan, ilk defa böyle bir iş
gale uğruyordu. Bu
durum karş
ı
sı
nda OsmanlıDevleti, barı
şistemek zorunda kaldı
.
Taraflar arası
nda imzalanan Edirne Antlaş
ması(1829)'na göre:
Tuna'nı
n ve Batum'un kuzeyindeki Karadeniz kı
yı
larıRusya'ya bı
rakı
lacaktı
.
Yunanistan'ı
n bağı
msı
zlı
ğ
ıtanı
nacaktı
.
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Rus ticaret gemileri Boğazlar'dan serbestçe geçebilecekler ve Rusya, Osmanlı
toprakları
nda serbestçe ticaret yapabilecekti.
OsmanlıDevleti, Rusya'ya ağı
r bir savaştazminatıödeyecekti.
Edirne Antlaş
ması
, Küçük Kaynarca'dan sonra, OsmanlıDevleti'nin kabul etmek zorunda
kaldı
ğıen ağı
r barı
şantlaş
masıoldu.
c) "Denize Düş
en Yı
lana Sarı
lı
r" (Mı
sı
r Meselesi)
Mı
sı
r valisi Mehmed Ali Paş
a'nı
n gönderdiğ
i birliklerle Mora isyanıbastı
rı
lmı
ş
tı
. Ancak,
Mora bir süre sonra elden çı
ktı
ğıiçin, buranı
n valiliğ
i kendisine verilemedi. Bunun üzerine
Mehmed Ali Paş
a, Suriye valiliğini istedi. Osmanlıhükümeti bunu kabul etmeyince, oğlu
İ
brahim Paş
a komutası
nda bir ordu göndererek Suriye'yi ele geçirdi.
İ
brahim Paş
a, üzerine gönderilen Osmanlıorduları
nıart arda yenerek Anadolu içlerine
doğru ilerledi ve Kütahya'ya kadar geldi.
Durumun kötüye gittiğini gören II. Mahmud, Ruslardan yardı
m istedi. Rusya, Osmanlı
Devleti'nin iç iş
lerine karı
ş
mak için, bu isteği fı
rsat saydı
. Rus gemileri Boğaza gönderildi.
Birkaç bin Rus askeri de Boğaz kı
yı
sı
na çı
karı
ldı
. "Denize düş
en yı
lana sarı
lı
r" sözü, bu olay
üzerine ortaya çı
kmı
şve yaygı
nlaş
mı
ş
tı
r.
Rusları
n İ
stanbul civarı
na asker çı
karmasıFransa ile İ
ngiltere'yi telâş
landı
rdı
. Bu iki
devlet, Boğazları
n, Rusya'nı
n eline geçeceği kuş
kusuna kapı
ldı
lar. Mı
sı
r valisinin üzerine
baskıyapmaya baş
ladı
lar. KavalalıMehmed Ali Paş
a, anlaş
maya razıoldu. Kendisine, Adana
valiliğinin yanısı
ra, OsmanlıDevleti'nin Arabistan'daki ve Afrika'daki birçok bölgesinin
yönetimi verildi (Kütahya Antlaş
ması
, 1833).
II. Mahmud, İ
ngiltere ve Fransa'ya güvenmiyordu. Bunun için, Kavalalı
'ya karş
ıyardı
m
göndermişolan Rusya ile Hünkâr İ
skelesi Antlaş
masıyapı
ldı(1833). Antlaş
maya göre,
OsmanlıDevleti saldı
rı
ya uğrarsa Rusya asker yardı
mıyapacaktı
. Rusya savaş
a girerse,
OsmanlıDevleti, Boğazlar'ı
, onun düş
manları
na karş
ıkapatacaktı
.
II. Mahmud, Mı
sı
r meselesini kı
sa zamanda çözümlemek istiyordu. Bunun için, İ
brahim
Paş
a üzerine asker gönderdi. İ
yi donatı
lmı
ş
, modern eğ
itimli ve daha kalabalı
k Mı
sı
r ordusu,
bu kuvvetleri Nizip'te bozguna uğrattı
. Böylece Mı
sı
r meselesi yeniden ön plâna çı
ktı
.
İ
ngiltere, Hünkâr İ
skelesi Antlaş
ması
ndan kaygı
lı
ydı
. Rusları
n Akdeniz'e inmesi, onun
Hindistan yolunu kapatacak ve ticaretini engelleyecekti. Kavalalı
'nı
n güçlenmesi de,
Akdeniz'deki çı
karları
nıtehdit ediyordu. Bu düş
üncelerle, Mı
sı
r ve Boğazlar meselesini
görüş
mek üzere Londra'da bir konferans toplanması
nısağ
ladı
.
Mehmed Ali Paş
a, Konferansı
n kararlaş
tı
rdı
ğış
artlarıkabul etmedi. Bunun üzerine,
Beyrut'a Avrupalıaskerler çı
karı
ldı
. İ
brahim Paş
a bu defa yenildi. Bunun üzerine, Mehmed
Ali Paş
a boyun eğmek zorunda kaldı
. Kendisine Mı
sı
r ve Sudan valilikleri verildi. Öldüğü
zaman, yerine oğullan geçecekti.
ç) Boğazlar Meselesi
Rusya'nı
n OsmanlıDevleti'ne yardı
mıve Hünkâr İ
skelesi Antlaş
ması"Boğ
azlar
Meselesi"ni ortaya çı
kardı
. OsmanlıDevleti ile KavalalıMehmed Ali Paş
a arası
nda anlaş
ma
sağlandı
ktan sonra, Londra'da yeni bir konferans toplandı(1841). Burada Boğazlar meselesi
görüş
üldü ve bir karara varı
ldı
. Rusya, İ
ngiltere, Prusya, Avusturya ve Fransa ile Osmanlı
Devleti'nin ortak kararlan ş
öyleydi:
1.OsmanlıDevleti, Boğazları
n yönetimini elinde tutacaktı
.
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2.SavaşzamanıBoğazlar'dan yabancısavaşgemileri geçemeyecekti. Böylece, Boğazlar
Londra Konferansısonunda devletlerarasıbir statü kazandı
.

C. DIŞBASKILAR DÖNEMİ(1839-1922)
1. Büyük Devletlerin OsmanlıPolitikaları
Şark Meselesi: Genel anlamda "Şark Meselesi"nin baş
langı
cıolarak bazen Yunan-Pers
mücadeleleri (M.Ö. 6-4. yüzyı
llar), bazen de Haçlı Seferleri (11-13. yüzyı
llar)
gösterilmektedir. Ancak, OsmanlıDevleti'nin merkezinde bulunduğu "Şark Meselesi" 19.
yüzyı
lda ortaya çı
kmı
ş
tı
r.
Bu konu, OsmanlıDevleti'nin zayı
flamasıve Avrupa'daki siyasî güç dengesinin hassas
duruma girmesi ile ciddî bir boyut almı
ş
tı
r. Avrupa devletleri, baş
langı
çta, Osmanlı
Devleti'nin ortadan kalkması
nıçı
karları
na uygun bulmuyorlardı
. Bu bakı
mdan, Osmanlı
Devleti'nin yı
kı
lması
na yol açacak geliş
meleri önlemeye çalı
ş
ı
yorlardı
. Ancak, 19. yüzyı
lı
n
sonunda durum değiş
ti. Büyük devletler (Düvel-i Muazzama), Osmanlı
ları
n, Avrupa
toprakları
ndan çı
karı
lması
nıön plâna aldı
lar. 20. yüzyı
l baş
ı
nda ise OsmanlıDevleti'nin tamamen yı
kı
larak toprakları
nı
n paylaş
ı
lmasıpolitikası
nıgüttüler.
İ
ngiltere'nin OsmanlıPolitikası
:İ
ngiltere, 19. yüzyı
lda büyük bir sömürgeci devlet hâlini
almı
ş
tı
. En önemli sömürgesi, Hindistan'dı
. İ
ngiltere ile Hindistan arası
ndaki deniz ve kara
yollan ise OsmanlıDevleti'nin elindeydi. Gücünü kaybetmişbir Osmanlıvarlı
ğı
nı
n devamı
,
bu yolları
n rahatça kullanı
lmasıiçin uygun bulunuyordu. Ancak, SüveyşKanalı
'nı
n açı
lması
(1869) ve bu kanalı
n İ
ngiltere'nin denetimine girmesi (1875) durumu değiş
tirdi. Hindistan'a
giden en kestirme deniz yolunun bütünüyle kontrol altı
na alı
nmasıİ
ngiliz çı
karları
bakı
mı
ndan hayatî önem kazandı
. Bunun üzerine, İ
ngiltere, Osmanlıyönetimindeki Mı
sı
r'ıve
Kı
brı
s'ıele geçirdi. OsmanlıDevleti'nin yı
kı
lmasıiçin çalı
ş
maya baş
ladıve bu niyeti taş
ı
yan
diğer Avrupa devletleriyle işbirliğine baş
ladı
. Osmanlıülkesindeki yı
kı
cıfaaliyetleri ve
Ermeni terörünü destekledi. I. Dünya Savaş
ıbaş
ladı
ğızaman Osmanlıtoprakları
nı
n nası
l
paylaş
ı
lacağı
nıkararlaş
tı
ran gizli anlaş
malar yaptı[Sykes-Picot (Saykı
s-Piko) Anlaş
ması
,
1916].
Fransa'nı
n OsmanlıPolitikası
: Osmanlı
-Fransı
z iliş
kileri, Napolyon'un Mı
sı
r'ıiş
galine
(1798) kadar dostluk çerçevesi içinde geliş
miş
ti. Mı
sı
r'da baş
arı
lıolamayan Fransa, 19.
yüzyı
lda Kuzey Afrika'daki Osmanlıtoprakları
nıele geçirmek için faaliyet göstermeye
baş
ladı
. Akdeniz'in Fransı
z hâkimiyetine girmesi yolunda sistemli bir politika takip etti.
Cezayir'i iş
gal etti (1830). Berlin Kongresi'nden sonra da Tunus'u ele geçirdi (1881), Fas
üzerindeki hâkimiyetini de adı
m adı
m gerçekleş
tirdi. OsmanlıDevleti, merkeze uzak olan bu
bölgeleri savunma imkânıbulamadı
.
Rusya'nı
n OsmanlıPolitikası
: 17. yüzyı
l sonunda önemli bir devlet hâline gelmişolan
Rusya, bir kara devletiydi. Açı
k denizlere çı
kamadı
ğ
ıiçin siyasî ve ekonomik gücünü istediği
ölçüde arttı
ramı
yordu. Bu bakı
mdan Rusya, Çar I. Petro döneminden itibaren sı
cak denizlere
inme politikasıgütmeye baş
ladı
. Önce Karadeniz'e, sonra da Boğazlar yoluyla Akdeniz'e
açı
lma yolları
nıaradı
. OsmanlıDevleti, bu teş
ebbüsleri engelleyecek bir stratejik konuma
sahipti. Onun için Rusya, Osmanlı
larla birçok savaş
a girdi. Karlofça Antlaş
ması(1699)'ndan
sonra Azak Denizi'ne yerleş
ti. Küçük Kaynarca Antlaş
ması(1774) ile de Karadeniz'e hâkim
olma imkânı
nıbuldu. Bundan sonra, Akdeniz'e açı
lmak için, OsmanlıDevletini zayı
flatacak
her hareketi destekledi. Yeni politikalar geliş
tirerek, Balkanlar'da ve Anadolu'da karı
ş
ı
klı
klar
çı
kardı
.
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Rusya, OsmanlıDevleti'ne ait toprakları
n paylaş
ı
lması
nıöngören gizli görüş
melere de
katı
ldı
. Birinci Dünya Savaş
ı
'nda OsmanlıDevletinin karş
ı
sı
nda yer aldı
. Ancak ülkede ihtilâl
çı
kı
p savaş
tan çekilince toprak kazancısağ
layamadı
.
Avusturya'nı
n OsmanlıPolitikası
: Avusturya ile OsmanlıDevleti arası
ndaki en önemli
anlaş
mazlı
k konusu Macaristan'dı
. Avusturya, Kanunî zamanı
nda elinden çı
kan bu ülkeyi geri
alabilmek için uzun mücadelelere giriş
ti. Karlofça Antlaş
ması(1699) ile amacı
na ulaş
tı
.
Bundan sonra, Balkanlardaki nüfuz sahası
nıgeniş
letmeye çalı
ş
tı
. Rusya ile iş
birliğ
i yaparak
Osmanlı
lara karş
ıPasarofça (1718), Belgrat (1739) ve Ziş
tovi (1791) antlaş
maları
yla biten
savaş
lara giriş
ti.
Avusturya ile Rusya, Balkanlarda aynıpolitikalarıizledikleri için, bir süre sonra, karş
ı
karş
ı
ya geldiler. Avusturya, Viyana Kongresi (1815)'nden sonra Osmanlıpolitikası
nı
değiş
tirdi. Rusya'nı
n yayı
lma politikası
nıengellemek için, OsmanlıDevleti'nin toprak
bütünlüğünü savundu.
Berlin Kongresi (1878) kararı
yla Bosna-Hersek'in yönetimi, Avusturya'ya bı
rakı
ldı
.
İ
kinci Meş
rutiyetin ilânısı
rası
ndaki iç karı
ş
ı
klı
ktan yararlanan Avusturya, Bosna-Hersek'i
toprakları
na kattı
. Birinci Dünya Savaş
ı
'nda OsmanlıDevleti ile aynısaflarda çarpı
ş
an
Avusturya-Macaristan İ
mparatorluğu, bu savaşsonunda dağı
ldı(1919).
Almanya'nı
n OsmanlıPolitikası
: Almanya, 19. yüzyı
l sonunda güçlü bir devlet hâline
gelmiş
ti. Aynıdönemde, İ
ngiltere, OsmanlıDevleti'nin toprak bütünlüğünü savunma
politikası
nıbı
rakmı
ş
tı
. Hindistan yolu üzerindeki Osmanlıtoprakları
nıdoğrudan denetimi
altı
na almayıçı
karları
na daha uygun buluyordu. Bu durumda, OsmanlıDevleti, Almanya ile
daha yakı
n iliş
kiler kurdu. Bağdat demir yolunun yapı
m imtiyazı
nıAlmanya'ya verdi.
Almanya, İ
ngiltere'nin Hindistan yolunu kesmeye çalı
ş
ı
rken, buna karş
ı
lı
k Osmanlı
Devleti'nin toprak bütünlüğünü savundu. İ
ki devlet arası
ndaki askerî iliş
kiler de kuvvetlendi.
Heyetler hâlinde gelen Alman uzmanlar, Osmanlıkara ordusunun güçlendirilmesi için
çalı
ş
tı
lar.
Bu yakı
nlaş
ma, OsmanlıDevleti'nin Birinci Dünya Savaş
ı
'na Almanya'nı
n yanı
nda
katı
lmasısonucunu verdi.

2. OsmanlıDevleti'nin Avrupa Politikası
OsmanlıDevleti, 19. yüzyı
lda, Avrupa devletleri arası
ndaki çı
kar çatı
ş
maları
nı
kollayarak denge politikasıtakip etti. Böylece, toprak kayı
pları
nı
, geçici bir süre de olsa,
önlemeye çalı
ş
tı
. Mı
sı
r meselesinde Ruslarla (Hünkâr İ
skelesi Antlaş
ması
), Kı
rı
m Savaş
ı
'nda
da Ruslara karş
ıFransı
zlar ve İ
ngilizlerle işbirliği yaptı
.
a. Tanzimat Fermanı
Sı
rp isyanı
, Yunan isyanı
, Mı
sı
r meselesi, OsmanlıDevleti'nin aleyhine geliş
me
göstermiş
ti. Bu geliş
meler, Osmanlı Devleti'nin, kendi gücüyle yaş
ama imkânı
nı
n
kalmadı
ğı
nıgösteriyordu. Devlet kurumları
nı
n iş
leyiş
inde yapı
lacak düzenlemelerle Rus
tehlikesine karş
ıAvrupa devletlerinin desteği kazanı
labilirdi. (İ
kinci Dünya Savaş
ı
'ndan
sonra, Ruslar, Doğu Anadolu'daki toprakları
mı
zı
n bir kı
smıve Boğazlar üzerinde talepler ileri
sürünce, Türkiye NATO ittifakı
na katı
lmı
ş
tı
r. S.S.C.B.'nin yı
kı
lması
ndan sonra, Rusya'nı
n
yayı
lmacıemelleri tekrar ortaya çı
kanca, Türkiye de buna karş
ıyeni ittifaklar oluş
turma
ihtiyacı
nıduymuş
tur). Bunu sağlamak üzere, dönemin hariciye nazı
rı(dı
şiş
leri bakanı
) olan
Mustafa Reş
id Paş
a'nı
n hazı
rladı
ğıferman, Sultan Abdülmecid tarafı
ndan bir hattıhümâyûn
ş
eklinde ilân edildi (1839).
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Tanzimat Fermanı
, din ayrı
mıyapmadan bütün yurttaş
ları
n can ve mal güvenliğini,
kanun karş
ı
sı
nda eş
itliğini garanti ediyordu. Ayrı
ca vergi ve askerlik sistemleri yeniden
düzenlenecekti. Bu fermanla, padiş
ah, genişyetkilerinin bir bölümünden kendi isteğiyle vaz
geçiyordu.
OsmanlıDevleti'nde Tanzimat, halkı
n isteğiyle değil,tepeden inme yöntemle yapı
ldı
.
Tanzimata niçin gerek görüldüğü halka yeterince anlatı
lamadı
. Fermandaki bazıyenilikler
uygulamaya konulamadı
. Uygulananları
n bazı
sıda kötü sonuçlar verdi. Bunlardan vazgeçildi.
İ
yi niyetli fakat tecrübesiz bir kadronun baş
lattı
ğıve yürüttüğ
ü Tanzimat hareketi, umulan
hedeflerin çoğuna ulaş
amadı
.
b. Kı
rı
m Savaş
ı
Rusya, OsmanlıDevleti'nin parçalanması
nıistiyor, bu durumda en büyük payıkendisinin
alacağı
nıumuyordu. Rus Çan, OsmanlıDevleti'ne "Hasta Adam" adı
nıtakmı
ş
tı
. Paylaş
ma
konusunda İ
ngiltere ile anlaş
maya çalı
ş
an Rusya, umduğunu bulamadı
. Bunun üzerine,
niyetini tek baş
ı
na gerçekleş
tirmenin yolları
nıaradı
. Kudüs'teki bazıkutsal yerleri bahane
ederek ve Osmanlısı
nı
rlarıiçindeki Ortodoksları
n koruyucusu olduğ
unu ileri sürerek bir
ültimatom verdi. İ
stekleri kabul edilmeyince savaşilân etti (1853).
Ruslar, savaşilânıile birlikte Türk toprakları
na saldı
rdı
lar. Eflâk ve Boğdan'ıiş
gal
ettiler. Ömer Paş
a kumandası
ndaki Türk ordusu, Ruslarıarka arkaya yenilgiye uğrattı
. Buna
karş
ı
lı
k, Rus donanmasıSinop önlerine geldi. Buradaki Osmanlıdonanması
nıve ş
ehir halkı
nı
top ateş
ine tuttu.
Bir yı
l sonraki savaş
larda Türk ordusu yine üstünlük sağladı
. Bu durumda, Fransa ara
bulucu olarak barı
şteklifi yaptı
. Ancak, Ruslar buna yanaş
madı
lar.
Tanzimatı
n ilânı
, Avrupa'da genellikle olumlu yankı
lar yapmı
ş
tı
. Ayrı
ca "mülteciler
meselesi"nde OsmanlıDevleti'nin tutumu da takdirle karş
ı
lanmı
ş
tı
.
Mülteciler meselesi ş
uydu: Leh milliyetçileri, Rus iş
galine karş
ıayaklanmı
ş
lardı
. Ruslar
ise onlarıkanla boğarak yok etmiş
lerdi. Kurtulabilenler Macaristan'a kaçmı
ş
lardı
. Macar
milliyetçileri de bağı
msı
zlı
kları
nıkazanmak için Avusturya'ya karş
ıisyan etmiş
lerdi.
Avusturya, Rusları yardı
ma çağı
rmı
ş
tı
. Büyük bir ordu gönderen Rusya, Macar
milliyetçilerini de katletmiş
ti. Sağkalan Leh ve Macar milliyetçileri, bu defa Osmanlı
Devleti'ne sı
ğı
nmı
ş
lardı
. Avusturya ve Rusya, sı
ğı
nanları
n teslimini istemiş
se de Osmanlı
Devleti bunu kabul etmemiş
ti.
Bu davranı
ş
, Avrupa'da büyük memnuniyet uyandı
rmı
ş
tı
. Onun için, Avrupa kamu oyu,
Rusya'nı
n karş
ı
sı
nda savaş
an OsmanlıDevleti'ni tutuyordu.
Rusya, Fransa'nı
n ara buluculuğunu reddettiği gibi, onu ve İ
ngiltere'yi suçlayan bir bildiri
yayı
nladı
. Bütün bu sebepler bir araya gelince, İ
ngiltere ve Fransa, OsmanlıDevleti'nin
yanı
nda savaş
a girdiler (1854). İ
talyan birliğini kurmaya çalı
ş
an Piyemonte de onlara katı
ldı
.
Türkler, Rus orduları
na üstünlük sağladı
lar. Kuş
atı
lan Silistre, birkaç misli kuvvete karş
ı
baş
arıile savunuldu. Ancak, ş
ehir düş
ünce, Ruslar Tuna'nı
n güneyine indiler. Bu geliş
meye
tepki gösteren Avusturya, Rusya'ya bir ültimatom vererek Eflâk ve Boğ
dan'ı
n boş
altı
lması
nı
istedi. Rusya'nı
n bunu kabul etmemesi üzerine, Avusturya, Eflâk ve Boğdan'ıgeçici olarak
iş
gal etti.
Savaş
ı
n ası
l ağı
rlı
k merkezi Kı
rı
m'dı
. Müttefiklerin donanmasıOdessa'yıbombardı
mana
tuttu. Daha sonra, Kı
rı
m yarı
madası
ndaki Sivastopol kuş
atı
ldı
. BurasıRus orduları
nı
n yı
ğı
nak
yaptı
ğıbir yerdi. Dünyanı
n en iyi savunulan kalelerinden biri sayı
lı
yordu. Kuş
atma bir yı
l
sürdü. Sonunda Ruslar, Sivastopol'dan çekilmek zorunda kaldı
lar.
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Durumu gittikçe kötüleş
en Rusya, Avusturya'nı
n araya girmesi üzerine, barı
şyapmaya
yanaş
tı
. Taraflar arası
nda Paris Antlaş
masıimzalandı(1856).
Bu antlaş
maya göre:
OsmanlıDevleti'nin bağı
msı
zlı
ğıve toprak bütünlüğü kabul ediliyordu. İ
ç iş
lerine
kimse karı
ş
mayacaktı
.
Boğazlar bütün devletlerin savaşgemilerine kapatı
lacaktı
.
OsmanlıDevleti ve Rusya, Karadeniz'de tersane kuramayacak ve savaşgemisi
bulunduramayacaklardı
.
Eflâk, Boğdan ve Sı
rbistan'daki yönetimler, antlaş
mayıimzalayan devletlerin garantisi
altı
nda bulunacaktı
.
OsmanlıDevleti, devletler genel hukukundan yararlanacaktı
.
Rusya savaş
ıkaybetmiş
ti. Onun için Karadeniz'de savaşgemisi bulundurma ve tersane
kurma hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lmasıtabiî idi. Fakat, galip devletler tarafı
nda bulunan
OsmanlıDevleti'nin, aynımadde uyarı
nca, Rusya ile bir tutulmasıhaksı
zlı
ktı
. Balkanlardaki
üç devlete verilen garanti de OsmanlıDevleti'nin hâkimiyet hakkıile uyuş
muyordu. Islahat
Fermanı
'nı
n antlaş
ma metninde yer almasıise, OsmanlıDevleti'nin iç iş
lerine karı
ş
mak için
Avrupa devletlerinin eline koz veriyordu.
Paris Antlaş
ması
ndan sonraki geliş
meler ş
öyle oldu:
Paris Antlaş
ması
'nı
n hükümleri kâğ
ı
t üzerinde Osmanlı
ları
n lehine gözüküyordu.
Ancak, uygulamaya pek konulmadı
. Büyük devletler, Osmanlı
ları
n iç iş
lerine karı
ş
maya
devam ettiler.
OsmanlıDevleti, Kı
rı
m Savaş
ıyüzünden İ
ngiltere'den ilk defa borç almı
ş
tı
. Bu borçlar
zamanla çoğaldı
. Alı
nan borç para, gerekli yatı
rı
mlara harcanmadı
ğıiçin hoş
nutsuzluk arttı
.
Bunun sonucunda, borç veren devletlerin OsmanlıDevleti üzerindeki siyasî ve ekonomik
etkisi arttı
.
Rusya, aradan yirmi yı
l geçince, Paris Antlaş
ması
'nı
n hükümlerini çiğneyerek,
OsmanlıDevleti'ne saldı
rdı
. OsmanlıDevleti'nin toprak bütünlüğünü garanti eden Avrupa
devletleri, Rusya'nı
n saldı
rı
sı
nıönleme gereğini duymadı
lar.
c. Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanıile getirilen yenilikler, Avrupa devletlerini tatmin etmemiş
ti. Bunlar,
özellikle Hristiyanlar için daha genişhaklar istiyorlardı
. Kı
rı
m Savaş
ı
'ndan sonra İ
ngiltere,
Fransa ve Avusturya, Hristiyanlara verilen hakları
n geniş
letilmesini istediler. Rusya'nı
n
Ortodoksları
n koruyuculuğu rolünün sona erdirilmesini, gerekçe olarak gösteriyorlardı
.
Bunun için bir taslak hazı
rlayarak Osmanlıhükümetine verdiler. Paris Konferansıtoplanmadan, bu taslak ferman hâline getirilecek; bu ş
ekilde OsmanlıDevleti, sözde kendiliğinden
yeni düzenlemeler yapmı
şolacaktı
.
Islahat Fermanı
, Paris'te barı
şkonuş
malarıyapı
lı
rken ilân edildi (1856). Perman,
Tanzimat'la ilân edilen yenilikleri tekrarlı
yor, ayrı
ca bunlara baş
kaları
nıda ekliyordu.
Islahat Fermanı
, yabancı
ları
n baskı
sıile ilân edildiğ
i için hoş
nutsuzlukla karş
ı
landı
. Buna
karş
ı
lı
k, Hristiyanlar arası
nda milliyetçilik duygusu daha da güçlendi. Bu durum, Osmanlı
Devleti'nin dağı
lması
na yol açacak bir etki yaptı
ğıgibi, Avrupa devletlerine de, Osmanlı
ları
n
iç iş
lerine daha genişölçüde karı
ş
ma imkânıverdi.

3. Dağ
ı
lma baş
lı
yor
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a) Panslâvizm Hareketi ve Balkanlarda Ayaklanmalar
Slav ası
llıtoplulukları
n (Rus, Sı
rp, Hı
rvat, Slovak, Leh, Çek, Bulgar, Ukrayn, Sloven
vb.) hepsini siyasî ve kültürel bakı
mdan birleş
tirmek isteyen harekete Panslâvizm denilir. 19.
yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda Doğu Avrupa'da baş
layan bu hareket, küçük Slav toplulukları
nı
güçlendirmek amacı
nıtaş
ı
yordu. Rusya, 1856 Paris Antlaş
ması
ndan sonra bunu, daha değ
iş
ik
bir anlamda kullanmaya baş
ladı
. Buradaki Panslâvizm, bütün Slavları
n, Rusya'nı
n
öncülüğünde birleş
mesi ş
eklinde anlaş
ı
lı
yordu.
Ruslar, Panslâvizmi, kı
sa zamanda, OsmanlıDevleti'nin iç iş
lerine karı
ş
mak amacı
yla
kullanmaya baş
ladı
lar. Osmanlısı
nı
rlarıiçinde çeş
itli Slav topluluklarıyaş
ı
yordu. Bunlar, bir
taraftan Fransı
z İ
htilâlinin getirdiğ
i milliyetçilik fikirlerinden, öte taraftan Rusya'nı
n
koruyuculuğundaki Panslâvizm'den güç alarak ayaklanmaya baş
ladı
lar. Rusya, Slav
topluluklarıarası
nda yoğun bir propaganda yürütüyor ve bütün Slavlarıiçine alan bir ittifakı
n,
merkezi İ
stanbul olmak üzere, kurulacağı
nıyayı
yordu. Balkanlar'daki bu çalı
ş
maları
n etkili
olmasıüzerine, OsmanlıDevleti, Bulgar Kilisesi'nin bağı
msı
zlı
ğ
ı
nıkabul etti (1870). Bosna
ve Hersek Hristiyanlan ayaklandı(1875), Sı
rplar ve Karadağlı
lar OsmanlıDevleti'ne savaş
açtı
lar (1875). Rusya'daki Panslâvistler, Çar'ı
, OsmanlıDevleti'ne savaşaçmasıiçin durmadan
kı
ş
kı
rtı
yorlardı
. Bu sı
rada Bulgarlar da ayaklanmaya baş
lamı
ş
lardı(1876).
Osmanlıorduları
, bu isyanlarıbastı
rdı
. Bunun üzerine, Rusya, bütün Avrupa'da yaygı
n
bir propaganda baş
latarak, Osmanlı
ları
n günahsı
z Ortodokslarıyok ettiğini yaydı
. Bu
propaganda, Hristiyanlı
ğı
n da etkisi ile yankı
lar uyandı
rdı
. Avrupa devletleri, Bosna ve
Hersek'te ı
slahat yapı
lması
nıistediler. OsmanlıDevleti bunu kabul etti. Fakat, Ruslar, kendi
subayları
nı"gönülü" adıaltı
nda göndererek Sı
rp isyanı
nıyeniden körüklediler. Türk ordusunun harekete geçmesi üzerine de, Babı
âli'ye nota vererek, savaş
ıdurdurması
nıistediler.
OsmanlıDevleti, bu isteği de kabul etti.
b) İ
stanbul Konferansıve Birinci Meş
rutiyet
İ
stanbul Konferansı
: Balkanlar'daki bunalı
mıgidermek ve Rusya'nı
n müdahalesini
önlemek isteyen İ
ngiltere, milletlerarasıbir konferans düzenledi. İ
stanbul'da toplanan
konferansa İ
ngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya,Almanya ve İ
talya ile OsmanlıDevleti
katı
lı
yordu. Konferansı
n toplandı
ğıgün meş
rutiyet ilân edildi. Osmanlıyönetimine göre,
anayasanı
n yürürlüğe girmesi, ülkenin her yerinde ı
slahat yapı
lacağıanlamı
nıtaş
ı
yordu. Bu
bakı
mdan Konferans gereksiz hâle gelmiş
ti. Fakat, Avrupa devletlerinin temsilcileri bundan
etkilenmediler. Konferans bir ay sürdü ve sonunda, Balkanlar'da yeni düzenlemeler
yapı
lması
na karar verildi. Buna göre, Bulgaristan'da ve Bosna Hersek'te özerk yönetimler
kurulacak, Sı
rbistan ve Karadağtopraklarıgeniş
letilecekti. OsmanlıDevleti, bu kararları
kabul etmeyince konferans dağı
ldı
. Bunun üzerine Rusya, Avrupa devletleri ile görüş
melere
baş
ladı
. Osmanlı
lara karş
ıgiriş
eceği savaşiçin onları
n onayı
nıalmaya çalı
ş
tı
. Bu temaslar
sonunda, Londra'da bir protokol imzalandıve OsmanlıDevleti'ne, söz verdiğ
i ı
slahatı
yapmasıbildirildi. OsmanlıDevleti, kendi görüş
ü alı
nmadan imzalanan protokolün kararları
nı
kabul etmedi.
Meş
rutiyetin ilânı
: Batıusulünde açı
lan okullarda yetiş
en aydı
nlar, ülkenin yönetiminden
hoş
nut değillerdi. Alı
nan tedbirlere rağmen, gidiş
in düzelmediğini ileri sürüyorlardı
. Çeş
itli
yerlerdeki isyanlar bastı
rı
lamı
yor, devlet iyi yönetilmiyordu. Sultan Abdülaziz zamanı
nda
Batı
'dan alı
nan büyük miktarda borç ödenememiş
, devlet iflâsa sürüklenmiş
ti.
Bazıaydı
nlara göre, bu kötüye gidiş
in sebebi, siyasî hürriyetlerin var olmamasıve keyfi
yönetimdi. Ayrı
ca, Fransı
z İ
htilâlinden sonra yeni fikirler geliş
miş
ti. Bunları
n etkisiyle,
Avrupa'daki hükümdarlar, yetkilerini milletin temsilcisi olan meclislerle paylaş
mı
ş
lardı
.
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Böylece, meş
rutiyet rejimleri kurulmuş
tu. Osmanlıülkesinde de meş
rutiyet kurulursa iş
ler
düzelir, devlet kurtulurdu.
Bu eğilimin gittikçe kuvvetlendiği sı
rada, önce Sultan Abdülaziz, sonra onun yerine
geçen V. Murad tahttan indirildi. Veliaht olan Abdülhamid, yeniliğe yatkı
n görünüyordu.
Meş
rutiyet taraftarlarıonu padiş
ah yaptı
lar. II. Abdülhamid, bir komisyon kurarak Kanun-ı
Esasî (Anayasa) hazı
rlı
kları
nıbaş
lattı
. Uzun tartı
ş
malardan sonra ortaya çı
kan Anayasa,
1876'da ilân edildi. Bu anayasaya göre kurulacak meclis, Âyan (Senato) ve Meclis-i Meb'usân
(Milet Meclisi)'dan oluş
uyordu. Âyan üyelerini padiş
ah tayin edecek, milletvekillerini halk
seçecekti.
Birinci Meş
rutiyetin Sonu: Anayasaya göre kurulan meclis, 1877'nin ilk ayları
nda
toplandı
. Ülkenin her tarafı
ndan gelmişolan milletvekilleri arası
nda hiç Türkçe bilmeyenler
bile vardı
. Türk temsilciler azı
nlı
ktaydı
. Müzakereler sı
rası
nda, etnik ve kültürel farklar ortaya
çı
kmaya baş
ladı
. Müslüman ve Türk olmayan milletvekillerinin bir kı
smıyı
kı
cıve bölücü
çalı
ş
malar yapı
yorlardı
. Bu sı
rada Osmanlı
-Rus savaş
ıbaş
lamı
ş
tı
. Art arda uğranı
lan kayı
plar
tepkilere yol açı
yordu. Bu tepkiler, meclise de yansı
maktaydı
. Meclis, savaşsı
rası
nda gerekli
olan birliği sağlayamı
yordu. II. Abdülhamid, ş
iddetli geçen savaş boyunca meclise
dokunmadı
. Ancak, Rus ordularıİ
stanbul kapı
ları
na dayandı
ğızaman, anayasanı
n kendisine
verdiği yetkiye dayanarak Meclisi süresiz tatil etti. Bir daha da uzun yı
llar boyunca toplantı
ya
çağı
rmadı(1878). Bundan sonra, II. Abdülhamid'in yetkileri kendi elinde topladı
ğ
ıve devleti
âdeta tek baş
ı
na yönettiği bir dönem baş
ladı
.
c) 1877-1878 Osmanlı
-Rus Savaş
ı
Rusya, İ
stanbul ve Londra konferansları
nda alı
nan kararlarıkabul etmeyen Osmanlı
Devleti'ne savaşilân etti. Böylece baş
layan 1877-1878 Türk-Rus savaş
ıdoğu ve batı
cephelerinde cereyan etti. Doğu Anadolu'da Ahmet Muhtar Paş
a, baş
arı
lıbir direnişgösterdi.
Erzurum halkı
, ilerleyen Rus ordusunu Aziziye Tabyaları
'nda durdurdu. Nene Hatun adlı
kahraman Türk kadı
nı
, Erzurum savunması
nı
n sembolü oldu.Rumeli'de ise Gazi Osman Paş
a,
büyük bir baş
arıgösterdi. Gazi Osman Paş
a, yardı
m alamaması
na rağmen, Plevne'yi, çok
üstün düş
man kuvvetlerine karş
ıaylarca savundu. Fakat, sonunda bozgun baş
ladı
. Rus
orduları
, İ
stanbul'un yakı
nları
ndaki Yeş
ilköy'e kadar ilerlediler. İ
stanbul'un düş
me tehlikesi
belirdi.
Ruslarla Osmanlı
lar arası
nda Ayastefanos Antlaş
ması(1878) imzalandı
. Buna göre,
genişbir Bulgaristan Prensliği kuruluyor; Karadağ, Sı
rbistan ve Romanya'nı
n bağı
msı
zlı
ğıve
toprak kazançlarıkabul ediliyordu. Doğuda iş
gale uğ
rayan Kars, Ardahan, Batum ve Doğu
Beyazı
t da Rusya'ya bı
rakı
lacaktı
.
ç) Berlin Kongresi ve Sonrası
Ayastefanos Antlaş
masıile Rusya'nı
n Balkanlar'daki nüfuzu çok artmı
ş
tı
. Bu durum,
Avrupalıdevletlerin iş
ine gelmedi. 1877-1878 savaş
ısı
rası
nda tarafsı
z kalarak Rusya'ya
dolaylıbir destek sağ
lamı
ş
lar, fakat ş
imdi bunun sonucundan ürkmeye baş
lamı
ş
lardı
.
İ
ngiltere, Fransa ve Almanya, milletlerarasıbir konferans toplanmasıiçin çalı
ş
malara
baş
ladı
lar. Yeni bir savaş
ıgöze alamayan Rusya, bu giriş
imi kabul etmek zorunda kaldı
.
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İ
ngiltere, Berlin Kongresi toplanmadan önce, OsmanlıDevleti'ne bir anlaş
ma teklif etti.
Buna göre, İ
ngiltere, Kongre sı
rası
nda Osmanlı
lar aleyhindeki ş
artları
n hafifletilmesi için
çalı
ş
acaktı
. Buna karş
ı
lı
k, Kı
brı
s, kendisine üs olarak verilecekti. OsmanlıDevleti, bunu
kabul etmek zorunda kaldı
.
OsmanlıDevleti, İ
ngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve İ
talya'nı
n katı
ldı
klarıBerlin
Kongresi, Ayastefanos Antlaş
ması
'nıyürürlükten kaldı
rdı
. Yerine, ş
artlan OsmanlıDevleti
lehine hafifletilmişbir antlaş
ma imzalandı(1878).
Berlin Antlaş
ması
'na göre:
Romanya, Sı
rbistan ve Karadağbağı
msı
zlı
kları
nıkazandı
lar.
Bosna-Hersek, hukuken Osmanlı Devleti 'ne bağlı kalı
yor, fakat yönetimi
Avustu rya-Macaris tan'a bı
rakı
lı
yordu.
 Tuna ile Balkan dağlar ıarası
nda Bulgari stan Prensli ği kuruluyo rdu. Bu prenslik iç
iş
lerinde bağı
msı
z olacak, fakat OsmanlıDevleti'ne bağlısayı
lacak ve vergi ödeyecek ti.
Balkan dağlar ı
nı
n güneyind e ise Doğu Rumeli eyaleti kuruluyo rdu. Osmanlı
yönetim indeki bu eyalett e yaş
ayan Bulgarl ara genişhaklar tanı
nı
yordu.
Doğuda Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bı
rakı
lı
yordu.
Osmanl ıDevleti , Rusya'ya savaştazmina tıödeyece kti.
Osmanl ıDevleti, Doğu Anadolu 'da Ermenil erin azı
nlı
k hâlinde yaş
adı
ğıbölgel erde,
Makedon ya'da ve Girit't e ı
slahat yapacakt ı
. Bu madde, ileride Avrupal ıdevletl erin,
Osmanl ı
ları
n iç iş
lerine karı
ş
mak için yı
llarca kullanacaklar ıbir koz hâlini alacaktı
.
İ
ngiltere, Kongre öncesinde imzaladı
ğıanlaş
ma uyarı
nca Kı
brı
s adası
nıiş
gal etti. Berlin
Antlaş
masıile, İ
ngiltere'nin Osmanlısiyasetinde önemli bir değiş
me oldu. İ
ngiltere, Osmanlı
Devleti'nin bütünlüğünü savunmaktan vazgeçerek, toprakları
nı
n paylaş
ı
lması
na katı
ldı
.
Almanya ise, kendi çı
karları açı
sı
ndan Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü
savunmaktaydı
.
Ermeni Meselesi ve Terörü
Ermeniler, OsmanlıDevleti'nin bünyesinde yüzyı
llardan beri barı
şve refah içinde
yaş
ı
yorlardı
. Müslüman olmayan topluluklar arası
nda Türk kültürünü en çok benimseyenler
de onlardı
. Ancak 19. yüzyı
lda durum değiş
ti. Fransı
zİ
htilâli'ni n etkileri kuvvetle hissedildi.
Berlin Antlaş
ması
'na, Ermenilerin oturduklarıyerlerde ı
slahat yapı
lmasıyolunda maddeler
konuldu. Böylece Ermeni meselesi ortaya çı
karı
ldı
. Rusya, Doğu Anadolu'yu ele geçirmek
için, buradaki Ermenileri kı
ş
kı
rtmak yoluna gitti. İ
ç iş
lerinde bağı
msı
z bir Ermenistan
kurulmas ı
na yardı
m ettiği takdirde, bu devlet üzerinde nüfuz sahibi olabileceğini düş
ünen
İ
ngiltere, Rusya'dan önce davranmayıkendi çı
karları
na uygun buldu.
Ermeni ihtilâlcileri, Avrupa'da Hı
nçak ve Taş
nak adı
nıtaş
ı
yan ihtilâl teş
ekkülleri
kurdular. Bunlar, zengin Ermenilerden zorla para toplamaya baş
ladı
lar. Karş
ıkoyanları
öldürdüler. Kiliseleri silâh deposu hâline getirdiler. Anadolu'da yer yer isyan çı
karmaya
baş
ladı
lar. Bu isyanlar, kolluk kuvvetleri tarafı
ndan bastı
rı
ldı
. Bu defa da, dı
şülkelerde,
Ermenilerin topluca öldürüldüğü yolunda propagandaya giriş
tiler. Böylece, büyük devletlerin
iş
e karı
ş
ması
nısağlamaya çalı
ş
tı
lar.
SilâhlıErmeni çetecilerinin, Anadolu'da ve İ
stanbul'da çı
kardı
klarıkarı
ş
ı
klı
klarıII.
Abdülhamid çok kere asker kullanmadan, ustalı
kla bastı
rdı
. Ermeni komitacı
larıile
mücadeleye giriş
ti. Kendisine karş
ıErmeniler tarafı
ndan hazı
rlanan bombalısuikastten ş
ans
eseri kurtuldu (1905).
Ermeni meselesi, iniş
-çı
kı
ş
lar göstererek I. Dünya Savaş
ı
'na kadar devam etti. Büyük
devletler, Ermeni meselesini kendi çı
karları
na göre yönlendirdiler ve kullandı
lar. 1970'lerde,
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özellikle yurt dı
ş
ı
nda görevli Türk diplomatları
na yönelen Ermenî Terörü, birçok Batı
lı
ülkeden destek gördü.
Tunus ve Mı
sı
r'ı
n Kaybedilmesi
Berlin Antlaş
ması
'nda, Tunus'un Fransa'ya verileceğine dair bir madde yoktu. Ancak,
Avrupa devletleri, araları
ndaki görüş
melerde, böyle bir hakkı
n Fransa'ya verilmesini
kararlaş
tı
rmı
ş
lardı
. Fransa, Tunus'a asker çı
kararak burayıiş
gal etti (1881). Bu uzak ülkeyi
savunmak için OsmanlıDevleti'nin yeterli gücü yoktu. Bu yüzden Fransa ile savaş
ıgöze
alamayacak durumdaydı
.İ
ş
gali tanı
madıve protesto etmekle yetindi.
Mı
sı
r'ı
n baş
ı
nda, Kavalalıailesinden gelen hı
divler bulunuyordu. Bunlardan İ
smail Paş
a,
gereksiz ve büyük harcamalar yapı
nca, İ
ngiltere ile Fransa'ya borçlandı
. Bu borçları
ödeyemedi. 1869'da açı
lan SüveyşKanalı
,Hindistan yolunu çok kı
salttı
ğıiçin Mı
sı
r'ı
n
stratejik konumu önem kazanmı
ş
tı
. İ
smail Paş
a, elindeki kanal hisselerini satmak istedi.
İ
ngiltere, bu hisseleri hemen aldı
. Fakat, borçlar yine ödenemedi. Bunun üzerine, İ
ngiliz ve
Fransı
z hükümetleri, Mı
sı
r'ızorlamaya baş
ladı
lar. Hı
div, bir İ
ngilizi maliye bakanı
, bir
Fransı
zıda bayı
ndı
rlı
k bakanıyapmak zorunda kaldı
. Bu durum, Mı
sı
r'da tepkilere yol açtı
.
Yabancıbakanlar, Mı
sı
r ordusunun mevcudunu üçte iki azalttı
lar. Birçok subayıemekli
yaptı
lar. Arap subaylar, Ahmed Urabî Paş
a'nm çevresinde toplanarak mücadeleye giriş
tiler.
Urabî Paş
a, önce bakan, sonra baş
bakan oldu. Bu arada, yabancıdüş
manlı
ğıarttıve halk,
Avrupalı
lara karş
ıharekete geçti. Bunu fı
rsat bilen İ
ngiltere, İ
skenderiye'ye asker çı
kardı
.
Urabî Paş
a'nı
n birliklerini kolayca yendi ve Mı
sı
r'ı"bir süre sonra boş
altmak" üzere iş
gal etti
(1882).
Mı
sı
r'ı
n hukuken Osmanlıtoprağ
ısayı
lması
na devam edildi. Vergi ve bazıyüksek rütbeli
subayları
n tayini gibi iş
lerde yine İ
stanbul yetkiliydi. Ancak, İ
ngiliz iş
gali sürekli bir hâl aldı
.
Birinci Dünya Savaş
ıçı
kı
nca, OsmanlıDevleti'nin karş
ı
sı
nda yer alan İ
ngiltere, Mı
sı
r'ı
kendine bağladı
.
Doğu Rumeli Meselesi
Berlin Kongresi ile kurulan Bulgaristan Prensliği'nin güneyindeki topraklar "Doğu
Rumeli" adıile imtiyazlıbir eyalet hâline getirilmiş
ti. Bulgaristan Prensliği, Doğu Rumeli'de
bir hükümet darbesi yaptı
rarak, buranı
n kendisine bağlandı
ğı
nıilân etti (1885). Rakibi olan
Sı
rbistan'ıda yenerek durumunu kuvvetlendirdi. Bu geliş
me karş
ı
sı
nda OsmanlıDevleti
Bulgaristan'a askerî müdahale yapmaktan kaçı
ndı
. II. Abdülhamid, Bulgaristan'ısavaş
ta yense
bile, büyük devletlerin ise karı
ş
ması
yla durumun değiş
meyeceği görüş
ündeydi. Onun için,
meselenin görüş
meler yoluyla çözümünü tercih etti. Doğu Rumeli, yine OsmanlıDevleti'ne
bağlıolacak, fakat baş
ı
nda Bulgaristan prensi bulunacaktı
. Berlin Kongresi hükümlerini
açı
kça çiğnemesine rağmen, Bulgaristan, buradaki hâkimiyetini gittikçe arttı
rdı
. Tam
bağı
msı
zlı
ğı
nıilân ettiği 1908'de, Doğu Rumeli'yi de sı
nı
rlarıiçine kattı
.
Osmanlı
-Yunan Savaş
ı
Yunanistan, sı
nı
rları
nıyeterli görmüyor, İ
stanbul'u ele geçirip Bizans'ıcanlandı
rmak
istiyordu. Yunanlı
lar, megali idea (büyük ülkü) adı
nıverdikleri görüş
ü savunuyorlar,
Rumları
n yaş
adı
ğıbütün toprakları
n Yunanistan'a bağlanması
nıistiyorlardı
. Yunan subayları
,
bu amaçla Etniki Eterya adıile bir dernek kurmuş
lardı
. Buna paralel olarak faaliyete geçen
Girit Komitesi de, Girit'te Yunan yönetimi kurulmasıiçin çalı
ş
ı
yor, adada devamlı
kı
ş
kı
rtmalarda bulunuyordu. Osmanlıyönetimi karı
ş
ı
klı
ğıbastı
rı
nca da, Girit Hristiyanları
nı
n
kı
rı
ma uğratı
ldı
ğıyolunda propaganda yapı
lı
yordu.
OsmanlıDevletinin iç meselelerle uğraş
tı
ğıbir sı
rada, Yunanistan, Girit'e asker çı
kararak
burayıkendisine bağladı
ğı
nıbildirdi. Bunun üzerine, Türk ordusu ileri harekâta baş
ladı
.
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Yunan orduları
nı
, önüne çı
kan her yerde yendikten sonra Dömeke Meydan Muharebesi'ni de
kazandı
. Artı
k, Atina'nı
n düş
mesini engelleyecek hiçbir kuvvet kalmamı
ş
tı
. Bu savaş
ta ordu
baş
kumandanıEdhem Paş
a, büyük bir baş
arısağladı(1897).
Yunanistan'ı
n tehlikede olduğ
unu gören Avrupa devletleri hemen iş
e karı
ş
tı
lar.
İ
stanbul'da bir konferans toplandı
. Bu konferansı
n kararları
na göre, OsmanlıDevleti hemen
hiçbir ş
ey kazanmı
yor, kesin yenilgiye uğrayan Yunanistan ise pek az kayı
pla kurtuluyordu.
Konferanstan iki hafta sonra, Girit'in bağı
msı
zlı
ğıilân edildi. Rusya, İ
ngiltere, Fransa ve
İ
talya, kendi araları
nda anlaş
arak Girit'te yeni bir yönetim kurdular. Padiş
ah, Girit'e beşyı
l
süre ile bir vali atayacak, fakat bu yapı
lı
rken, büyük devletlerin rı
zasıalı
nacaktı
. Türk askeri,
belirli bir zaman içinde adadan çekilecekti. Yönetimin baş
ı
na ise, Yunan kralı
nı
n oğlu getirilecekti.
OsmanlıDevleti, Girit yüzünden çı
kan savaş
ta Yunanistan'a karş
ıkesin bir zafer
kazanmı
ş
, fakat masa baş
ı
nda, âdeta yenilen tarafmı
şgibi muamele görmüş
tü. Girit adası
,
1908'de resmen Yunanistan'a bağlandı
. Osmanlı
lar, Balkan savaş
ları
ndan sonra bu durumu
resmen kabul etmek zorunda kaldı(1913).
d) İ
kinci Meş
rutiyet ve Siyasî Geliş
meler
II.Abdülhamid, 1877-1878 savaş
ı
nı
n sonları
nda Meclis-i Meb'usanısüresiz tatil etmiş
,
böylece Birinci Meş
rutiyet dönemi kapanmı
ş
tı
. Ancak, meş
rutiyeti savunanları
n çalı
ş
maları
devam ediyordu.
Bazıaydı
nlar ve subaylar, Yeni Osmanlı
ları
n görüş
lerini takip etmekteydiler. Bunlara
Jön Türk (Genç Türk) adıveriliyordu. Genç Türklerin büyük bir bölümü yurt dı
ş
ı
na kaçarak
gazeteler yayı
nladı
lar. Yayı
nladı
kları gazeteleri ve dergileri gizlice yurda sokarak
propagandaları
nıgeniş
lettiler. Böylece, genç aydı
nları
n gözünde meş
rutiyet bir ülkü hâline
geldi. Onlar, Meş
rutiyetin ilânıile devlet yönetimindeki bütün aksaklı
kları
n düzeleceğini
düş
ünüyorlardı
. Kurduklarıçeş
itli gizli teş
kilâtlar içinde İ
ttihad ve Terakki Cemiyeti en
güçlüsüydü. Bu kuruluş
un mensubu olan genç subayları
n çoğu Makedonya'da görev yapı
yor,
oradaki karı
ş
ı
klı
kları
n tam içinde yaş
ı
yorlardı
. Bu sı
rada İ
ngiltere kralıile Rus Çarı
, Reval'de
buluşarak bazıkararlar aldı
lar. Bunlar arası
nda, Makedonya'da ı
slahat yapı
lmasıda vardı
. Bu
geliş
me, İ
ttihat ve Terakki önderleri tarafı
ndan tepkiyle karş
ı
landı
. Bunlar, meş
rutiyeti II.
Abdülhamid'e zorla kabul ettirmekten baş
ka yol kalmadı
ğı
na karar verdiler. II.Abdülhamid,
bu hareketi önleyemedi. Makedonya'ya gönderdiği yüksek görevliler, İ
ttihad ve Terakki
mensuplarıtarafı
ndan saf dı
ş
ıbı
rakı
ldı
lar. Önce KolağasıNiyazi Bey, sonra Binbaş
ıEnver
Bey, askerleriyle isyan ettiler. Rumeli halkı
nı
n Yı
ldı
z Sarayı
na çektiği telgraflarda anayasanı
n
yeniden yürürlüğe konulmasıisteniyordu. Baş
ka çare kalmadı
ğı
nıanlayan II.Abdülhamid,
meş
rutiyeti ilân etti (23 Temmuz 1908).
Meş
rutiyetin getirdiği karı
ş
ı
k ortamdan yararlanan Bulgaristan, bağı
msı
zlı
ğı
nıilân etti.
Avusturya-Macaristan, yönetimi altı
ndaki Bosna-Hersek'i toprakları
na kattı
ğı
nıaçı
kladı
. Girit
meclisi de, OsmanlıDevleti ile olan zayı
f bağları
nıkopararak Yunanistan'a bağlanma kararı
aldı
.
İ
ttihat ve Terakki Cemiyeti, iktidara hazı
rlı
klıdeğildi. Sadece meclisin açı
lmasıiçin
mücadele etmiş
ti. Yönetime hâkim olduğu zaman uygulayacağıbir program hazı
rlamamı
ş
tı
.
Bu yüzden, Meş
rutiyetin ilânı
nıtakip eden günlerde bir iktidar boş
luğu yaş
andı
. Aş
ı
rıveya
ı
lı
mlı
, her türlü görüş
, bası
n yoluyla yayı
lmaya baş
ladı
.İ
ttihat ve Terakki'nin karş
ı
sı
nda yeni
partiler kuruldu. Bunlar, asker arası
nda kı
ş
kı
rtı
cıpropagandalara giriş
tiler ve etkili oldular.
BazıAvrupalıdevletler de bu faaliyetleri destekliyordu. Sonunda, avcıtaburları
na bağlı
birlikler bir isyan baş
lattı(31 Mart Vak'ası
, 13 Nisan 1909). İ
stanbul, kan ve ateşiçinde kaldı
.
"Mektepli" oldukları
, yani modern eğitim veren okullarıbitirdikleri için bazısubaylar,
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milletvekilleri öldürüldü. Bunun üzerine, Makedonya'dan Mahmud Şevket Paş
a'nı
n
komutası
nda bir ordu İ
stanbul üzerine hareket etti. "Hareket Ordusu" adıverilen bu birliklerin
kurmay baş
kanlı
ğı
nıgenç bir subay olan Mustafa Kemal (Atatürk) yapı
yordu. Hareket
Ordusu, İ
stanbul'a girerek isyanıbastı
rdı
, elebaş
ı
ları
nıcezalandı
rdı
. II. Abdülhamid tahttan
indirildi. Yerine V. Mehmed Reş
at geçirildi.
Bundan sonra, İ
ttihat ve Terakki, memleket yönetimine hâkim oldu. Bir süre sonra siyasî
parti hâline gelerek resmen iktidara geçti. Denetimi kaybedince hükümet darbesi yaparak,
yönetime el koydu. Bu olaylarda, "Hürriyet Kahramanı
" olarak anı
lan Enver Bey birinci
derecede rol oynadı
.
Trablusgarp Savaş
ı
19. yüzyı
l sonunda siyasî birliğini kuran İ
talya, sömürgecilikte, öteki Avrupa devletlerine
göre çok geç kalmı
ş
tı
. Dünyanı
n zengin topraklan paylaş
ı
lmı
ş
tı
. İ
talya, gözünü Kuzey
Afrika'ya dikti ve Trablusgarp ile Bingazi'yi Osmanlı
lardan almayıtasarladı
.
Trablus'taki Türk tümeninin çı
kan isyanıbastı
rmak üzere Yemen'e gitmesini fı
rsat bilen
İ
talya, donanma göndererek kı
yış
ehirlerini iş
gal etti. İ
ngilizler, OsmanlıDevletinin Mı
sı
r
üzerinden yardı
m göndermesine izin vermedi. İ
talyan donanmasıda deniz yolları
nıkapamı
ş
tı
.
Genç Türk subayları
, bu yüzden Libya'ya gizlice giderek yerli halkıteş
kilâtlandı
rdı
lar ve
ş
iddetli bir direnişgösterdiler. Bunları
n arası
nda Mustafa Kemal, Ali Fethi Bey (Okyar,
Cumhuriyet döneminde baş
bakan), Enver Bey (I. Cihan Savaş
ı
'nda harbiye nazı
rıve
baş
kumandan vekili) de vardı
.
İ
talyanlar, kı
yı
dan içerilere bir türlü ilerleyemediler. Buradaki baş
arı
sı
zlı
k üzerine, Türk
yönetimindeki Beyrut'u denizden bombaladı
lar, Çanakkale Boğazı
'nızorladı
lar ve Oniki
Ada'yıiş
gal ettiler.
Balkan devletlerinin savaşiçin harekete geçmeleri üzerine, Trablusgarp'taki Türk
subaylarıİ
stanbul'a döndüler. Burayısavunma imkânıkalmadı
. OsmanlıDevleti, Uş
i
Antlaş
ması (1912) ile Trablusgarp'ıİ
talya'ya bı
raktı
. Böylece, OsmanlıDevleti'nin
Afrika'daki son toprak parçasıda kaybedilmişoluyordu. Oniki Adanı
n yönetimi de İ
talya'ya
geçti. Antlaş
ma hükümlerine göre, İ
talyan birlikleri bir süre sonra On iki Ada'dan
çekileceklerdi. İ
talyanlar bu sözlerini tutmadı
lar. Birinci Dünya Savaş
ı
'ndan sonra yayı
lmacı
bir siyaset takip ederek Habeş
istan'ısömürge hâline getirmeye çalı
ş
tı
lar. İ
kinci Dünya
Savaş
ı
ndan yenik çı
kı
nca Oniki Adadaki hâkimiyet hakları
nıYunanistan'a devrettiler.
Anadolu'nun tabiî uzantı
sıdurumundaki adaları
n bu ş
ekilde el değiş
tirmesi Türk kamu
oyunda tepkiyle karş
ı
landı
.
Balkan Savaş
ları
OsmanlıDevleti'nden ayrı
larak bağı
msı
zlı
kları
nıkazanmı
şolan Balkan devletleri
(Yunanistan, Bulgaristan, Sı
rbistan ve Karadağ) Makedonya'yıpaylaş
ma ve Türkleri
Balkanlar'dan atma plânlarıyapı
yorlardı
. OsmanlıDevleti ise bir taraftan iç sarsı
ntı
larla
uğraş
ı
yor, diğer taraftan İ
talyanlarla savaşhâlinde bulunuyordu. Rusya'nı
n desteği ile
araları
nda birlik kuran Balkan devletleri, bunu fı
rsat bilerek, Makedonya'da ı
slahat yapı
lması
ve Balkanlar'daki Türk orduları
nı
n dağı
tı
lmasıisteğinde bulundular. Bu istek kabul
edilmeyince OsmanlıDevleti'ne savaşaçtı
lar.
Bu sı
rada, Osmanlıordusundaki komutanlar, siyasî görüş
lerin etkisiyle anlaş
mazlı
k
içindeydiler. Ayrı
ca, Rusya'nı
n verdiği güvenceye dayanarak, Rumeli'deki Türk orduları
terhis edilmiş
ti.
Bunlara rağmen, Osmanlıordusunun zafer kazanmasıihtimalini kuvvetli gören Avrupa
devletleri, kim kazanı
rsa kazansı
n, hiçbir toprak değiş
ikliğine razı olmayacakları
nı
açı
kladı
lar. Böylece, Balkan devletlerinin toprak bütünlüğünü sağlama almı
şoluyorlardı
.
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Ancak, savaş
, OsmanlıDevleti'nin aleyhine geliş
ti. Balkan devletlerinin ordularıart arda
baş
arı
lar kazandı
lar. Bulgar ordusu Trakya'yıaş
arak Çatalca'ya kadar ilerledi ve ancak burada
durdurulabildi. İ
stanbul iş
gal tehlikesiyle karş
ıkarş
ı
ya kaldı
. Eski baş
kent Edirne, ş
anlıbir
direniş
ten sonra Bulgar ordularıtarafı
ndan iş
gal edildi. Yunanistan, Ege'deki adalarıiş
gal etti.
Avusturya'nı
n desteğ
ini sağlayan Arnavutlar da bağı
msı
zlı
kları
nıilân ettiler (1912).
1. Balkan Savaş
ı
nı
n bu ş
ekilde bitmesi üzerine, Avrupalıdevletler yeniden iş
e karı
ş
arak,
önceden verilmişsözlerinin tamamen aksine, Balkan devletlerinin toprak kazançları
nı
korumalarıteklifini ileri sürdüler. Londra'da yapı
lan barı
şgörüş
melerinde, Midye-Enez hattı
sı
nı
r kabul edildi (1913). Arnavutluk ve Ege adalarıhakkı
ndaki son kararı
, büyük devletler
verecekti. Bulgaristan, Trakya'nı
n büyük kı
smı
nıalı
yordu. Yunanistan ve Sı
rbistan ise
Makedonya'yıpaylaş
maktaydı
. Arnavutluk, bağı
msı
z bir prenslik hâline getiriliyordu.
OsmanlıDevleti, böylelikle bütün Rumeli'yi kaybetmiş oluyordu. 600 yı
llı
k Türk
hâkimiyetinin sona ermesi üzerine, büyük bir göç felâketi yaş
andı
. Yüz binlerce Türk
göçmeni yurtları
nıterk etti. Bunları
n ancak bir bölümü Anadolu'ya eriş
ebildi. Büyük bir
bölümü ise yollarda katledildi.
2.Balkan Savaş
ı
: Aldı
klarıtopraklarıpaylaş
amayan Balkan devletleri anlaş
mazlı
ğ
a
düş
ünce, kendi araları
nda savaş
a tutuş
tular. Bu defa Romanya da iş
e karı
ş
mı
ş
tı
. Bulgaristan,
dört devletle birden savaş
a giriş
ince yenilgiye uğradı
. Trakya'daki birliklerinin önemli bir
bölümünü geri çekti. Bunun üzerine, Türk birlikleri Edirne ve Kı
rklareli'ni aldı
lar. Böylece,
Midye-Enez hattıgeçildi.
2. Balkan Savaş
ı
ndan sonra OsmanlıDevleti, Bulgaristan'la İ
stanbul, Yunanistan'la Atina
antlaş
maları
nıyaptı(1913). İ
stanbul Antlaş
masıile Meriç nehri, Türk-Bulgar sı
nı
rıolarak
kabul edildi. Bulgaristan'da kalmı
şolan Türklerin haklarıda bu antlaş
mayla belirlendi. Atina
Antlaş
masıuyarı
nca Girit'in Yunanistan'a katı
lmasıkabul edildi. BatıTrakya'da kalan Türk
nüfusun sahip olacağıhaklar da tespit edildi.
4. Dağı
lmayıÖnleme Çabaları
a) Osmanlı
cı
lı
k: Fransı
z İ
nkı
lâbı
ndan sonra yayı
lan milliyetçilik fikirleri, Osmanlı
ülkesinde de etkisini göstermiş
ti. Devlet bünyesinde yer alan çeş
itli topluluklardan bir bölümü
(Sı
rplar, Yunanlı
lar, Bulgarlar vb.) bağı
msı
zlı
k hareketlerine giriş
tiler. OsmanlıDevleti'nin
parçalanma süresi hı
zlandı
. Parçalanmayıönlemek isteyen bazıOsmanlıaydı
nları
, dil, din ve
soy a yı
rı
mıyapmadan, ülkede yaş
ayan herkesin hukuk eş
itliği çerçevesinde toplanması
düş
üncesini ileri sürdüler. Daha çok, Genç Osmanlı
lar çevresinde geliş
en bu düş
ünceye
"Osmanlı
cı
lı
k" adıverildi. Onlara göre Osmanlıbirliğinin gerçekleş
mesi için, meş
rutiyet
rejiminin yürürlüğe girmesi ş
arttı
. Genç Osmanlı
lar bu yolda mücadeleye giriş
tiler. Birinci
Meş
rutiyet sı
rası
nda hazı
rlanan Kanun-ıEsasî'de Osmanlı
cı
lı
k düş
üncesi esas alı
ndı
.
Toplanan ilk mecliste, ayrıözelliklere sahip bütün topluluklara temsil hakkıtanı
ndı
. Böylece,
Osmanlı
cı
lı
k, OsmanlıDevleti'nin resmî görüş
ü hâline geldi.
Ancak, bütün bunlar, ayaklanmalarıve ayrı
lma isteklerini durduramadı
. Ermeni isyanları
ve Arnavutları
n bağı
msı
zlı
ğı
, bu akı
mı
n gücünü sarstı
. Milliyetçilik akı
mıkuvvetlendikçe,
Osmanlı
cı
lı
k geçerliğini kaybetti.
b) İ
slâm Birliği (İ
slamcı
lı
k): İ
slamcı
lı
k fikri, 19. yüzyı
l sonları
nda ortaya çı
ktıve
yayı
ldı
. Bu düş
ünceye göre, bütün Müslümanlar halifenin çevresinde birleş
erek Batı
emperyalizmine karş
ıkoymalı
ydı
lar. Hilâfet, yalnı
z dinî bir önderlik makamıdeğ
il, aynı
zamanda siyasî hâkimiyetin sembolüydü.
İ
slâmcı
lı
k, bir süre OsmanlıDevleti'nin resmî görüş
ü hâline geldi. II.Abdülhamid, bu
akı
mı
, devlet içindeki Müslümanları
n, aynızamanda halife olan padiş
aha bağlı
lı
kları
nı
sağlamak için destekledi. Rusya ve İ
ngiltere'nin yönetimleri altı
nda kalabalı
k Müslüman
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topluluklarıbulunuyordu. II. Abdülhamid, bu toplulukları
n hilâfete olan bağlı
lı
ğı
nı
, dı
ş
politika açı
sı
ndan da değerlendirmek istedi. Rusya ve İ
ngiltere'nin, OsmanlıDevleti ile
iliş
kilerinde, Müslüman toplulukları
n eğilimlerini göz önünde bulundurmaları
nısağlamaya
çalı
ş
tı
.
İ
slâmcı
lı
k, OsmanlıDevleti'nin bütünlüğünü sağlayamadı
. Balkan ve Birinci Dünya
savaş
larısı
rası
nda Müslüman Arnavutlarla Araplar isyan ettiler. Padiş
ahı
n, İ
slâm halifesi
sı
fatı
yla yayı
nladı
ğıcihad fetvasıbir yarar sağlamadı
. Bütün bunlar İ
slâmcı
lı
k düş
üncesinin
geçerliğini kaybetmesine yol açtı
.
c) Türk Birliği (Turancı
lı
k): Dünyadaki bütün Türkleri bir ülkede, bir devlet sı
nı
rları
içinde ve bir bayrak altı
nda birleş
tirme düş
üncesine 'Turancı
lı
k" denilir. Turancı
lı
k,
Osmanlı
cı
lı
k ve İ
slâmcı
lı
k akı
mları
nı
n gücünü kaybetmeye baş
ladı
ğıdönemde ortaya çı
ktı
.
Bu düş
üncenin öncüsü Ziya Gökalp, Turancı
lı
ğı
n yayı
lması
nda etkili rol oynadı
. Turancı
lar
Türk Derneği, Türk Ocağıgibi dernekler kurdular ve çeş
itli yayı
n organlarıçı
kardı
lar
Turancı
lı
k, İ
kinci Meş
rutiyetten sonra hı
zla yayı
ldı
. Aydı
nlarla birlikte iktidarıele
geçiren İ
ttihat ve Terakki ileri gelenleri de Turancı
lı
k ülküsünü benimsediler. Bu yolda
çalı
ş
malar yaptı
lar. Birinci Dünya Savaş
ısı
rası
nda Turancı
lı
k, devletin resmî görüş
ü hâline
geldi. Baş
komutan vekili Enver Paş
a, OsmanlıDevleti'nin çöküş
ten kurtulmasıyolunu,
Turancı
lı
k akı
mı
nı
n benimsenip uygulanması
nda buluyordu. Rusya'daki 1917 ihtilâli, bu yoldaki ümitleri arttı
rdı
. Birinci Dünya Savaş
ı
'nı
n yenilgiyle sonuçlanmasıüzerine, Enver Paş
a
Türkistan'a giderek Turancı
lı
ğıgerçekleş
tirmek istedi. Ancak, burada Ruslara karş
ısavaş
ı
rken
ş
ehit düş
tü (1922).
Gerek mütareke döneminde, gerek Millî Mücadele sı
rası
nda, "Mîsâk-ıMillî" ilkesi ön
plâna çı
ktı
. Bütün Türklerin yaş
adı
ğıtopraklar yerine, siyasî sı
nı
rlar içinde kalan yerler
"vatan" olarak kabul edildi. Bu geliş
meler, Turancı
lı
k düş
üncesinin, yerini, millî egemenlik
anlayı
ş
ı
na bı
rakmasısonucunu verdi.
ç) Türkçülük: Osmanlı
cı
lı
k ve İ
slamcı
lı
k fikirleri, OsmanlıDevleti'nin kurtulmasıiçin
yararlıolamamı
ş
tı
. Bu gerçeğin ortaya çı
kmasıüzerine Türkçülük, bir kültür hareketi olarak
güçlendi .
Türkçüler, devletin ayakta durabilmesi için, soyu, kültürü ve ülküsü bir olan topluma
dayanması
nısavunuyorlardı
.
d) Batı
cı
lı
k: OsmanlıDevleti, Avrupa devletleri ile girdiği savaş
ları
n çoğunu kaybedince,
askerî alandaki yetersizlikler açı
kça görülmeye baş
landı
. Bunun sonucu olarak ordunun
düzeltilmesi için tedbirler alı
ndı
. Ancak, bunlar beklenen düzelmeyi sağ
layamadı
. O zaman,
iktisadî ve sosyal tedbirlerin de gerekli olduğu anlaş
ı
ldı
. Böylece, batı
lı
laş
ma hareketi hı
z
kazandı
. Bu hareket, İ
kinci Meş
rutiyet döneminde bir fikir akı
mıhâline geldi .

5. Birinci Dünya Harbi ve OsmanlıDevleti'nin Sonu
Savaş
ı
n Sebepleri: Büyük Avrupa devletleri, takip ettikleri emperyalist siyaset sonucu,
dünyanı
n çeş
itli yerlerinde genişsömürgelere sahip olmuş
lardı
. İ
ngiltere ve Fransa, bu
devletlerin baş
ı
nda geliyordu. Sadece Almanya ile İ
talya, sömürge edinmekte geç kalmı
ş
lardı
.
Almanya, siyasî birliğini kurduktan sonra, güçlü ordusu sayesinde Fransa'yıyenmiş(1871) ve
Alsace-Loraine (Alsas-Loren) bölgesini toprakları
na katmı
ş
tı
. Avusturya-Macaristan ise,
Bosna-Hersek'i alarak Balkanlar'a sarkmı
ş
, Rusya'nı
n nüfuz bölgesine yaklaş
mı
ş
tı
.İ
ngiltere
ve Rusya, Almanya'yı
, yayı
lmacıemellerine engel olarak görüyorlardı
. Fransa da,
Almanya'ya kaptı
rdı
ğıtoprakları
nıgeri almak istiyordu. Böylece, Avrupa'da İ
ngiltere, Fransa
ve Rusya'nı
n meydana getirdikleri bir blok oluş
muş
tu. Buna İ
tilâf Devletleri deniliyordu.
Onları
n karş
ı
sı
nda yer alan Almanya, Avusturya-Macaristan ve İ
talya da İ
ttifak Devletleri'ni
meydana getiriyordu.
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Bu gergin ortamda savaş
ı
n çı
kmasıiçin bir kı
vı
lcı
m yeterli olacaktı
. Bosna-Hersek'i
ziyaret eden Avusturya-Macaristan veliahdı
nı
n bir Sı
rp milliyetçisi tarafı
ndan vurularak
öldürülmesi, büyük savaş
ı
n ilk iş
areti oldu.
Suikastçı
ları
n Sı
rbistan'a sı
ğı
ndı
ğı
nıileri süren Avusturya, bu ülkeye savaşilân etti.
Sı
rbistan'ı
n koruyucusu durumundaki Rusya, Avusturya'nı
n karş
ı
sı
nda yer aldı
. Böylece,
savaşilânlarıbirbirini takip etti. Almanya, Avusturya-Macaristan'ıdestekliyordu. İ
talya da
baş
langı
çta onlara yakı
ndı
. Ancak, daha sonra ayrı
larak karş
ı
ları
na geçti. İ
ngiltere ve Fransa,
Rusya ile Sı
rbistan'ıdesteklediler. Daha sonra, baş
ka devletler de bu blokları
n yanı
nda savaş
a
girdiler. OsmanlıDevleti ve Bulgaristan, Müttefiklere; diğer Avrupa devletleri ile Amerika ve
Japonya, İ
tilâf Devletleri'ne katı
ldı
lar.
a) OsmanlıDe v l et i ' n in B i ri n ci Dünya Harbi'ne Girmesi
OsmanlıDevleti, Avrupa'da gerileyen tek devlet durumundaydı
. Balkanlar'da, Kuzey
Afrika'da, Akdeniz ve Ege kı
yı
ları
nda önemli topraklan elden çı
kmı
ş
tı
. Büyük devletlerin iç
iş
lerine karı
ş
masısonucu, zaten var olan iç huzursuzluk artmı
ş
tı
. Sanayi geri durumdaydı
.
Ağı
r dı
şborçlarıbulunmaktaydı
. Bunları
n ödenebilmesi için, Avrupalıdevletlerin kontrolünü
kabul etmiş
ti. OsmanlıDevleti'nin toprakları
nıpaylaş
mak için plânlar yapan İ
ngiltere, Fransa
ve Rusya'ya güvenmediği için, yeni bir güç olarak beliren Almanya'ya yanaş
maktaydı
. Bu
devlete bazıimtiyazlar vermiş
ti. Ordusunu, özellikle Balkan Savaş
ı
'ndan sonra, Alman
subayları
n danı
ş
manlı
ğı
, hatta komutasıaltı
nda, Alman sistemine göre yetiş
tirmekte ve bu
yolda baş
arı
lıolmaktaydı
. Donanmasıise zayı
ftı
.
Savaşbaş
ladı
ğızaman, OsmanlıDevleti tarafsı
zdı
. Ancak, kapitülâsyonlar ve Düyûn-ı
Umumiye vası
tası
yla İ
ngiltere ile Fransa'nı
n ekonomik baskı
sıaltı
ndaydı
. İ
tilâf Devletleri,
OsmanlıDevleti'nin savaş
a katı
lması
nıistemiyorlardı
. Buna karş
ı
lı
k, devletin baş
ı
ndaki genç
yöneticiler Almanya'yıtutuyorlardı
. Orduda Alman etkisi kuvvetliydi ve savaş
ımutlaka
Almanya'nı
n kazanacağısanı
lı
yordu. Bu durumda, onun yanı
nda savaş
a katı
lmanı
n, ilerde
birçok kazanç sağlayacağı hesap ediliyordu. İ
ngiltere ve Fransa'ya verilmiş olan
kapitülâsyonlardan kurtulmak, Yunanistan'ı
n geniş
leme politikası
nıdurdurmak, Balkanlar'da
uğranı
lan kayı
plarıgidermek mümkün olabilecekti. Almanya da kendisiyle aynısafta savaş
a
girmesi için, OsmanlıDevleti üzerinde baskıyapı
yordu. Bu durumda, Almanya ile ittifak
anlaş
masıyapı
ldıve seferberlik ilân edildi.
Bu sı
rada, İ
ngiliz donanması
nı
n takip ettiği Alman Goben ve Breslav zı
rhlı
ları
Çanakkale'ye geldiler. Bu durumda gemilerin silahsı
zlandı
rı
lması
, mürettebatı
n da gözaltı
na
alı
nmasılâzı
mdı
. Yönetime hâkim olan Enver Paş
a, gemilerin Marmara denizine girmesi için
emir verdi. îki zı
rhlı
nı
n satı
n alı
ndı
ğ
ıaçı
klandı
. AdlarıYavuz ve Midilli olarak değiş
tirilen bu
gemiler bir süre sonra Karadeniz'e çı
karak Rus limanları
nıbombaladı
lar. Bunun üzerine,
Rusya ve arkası
ndan öteki müttefikleri OsmanlıDevleti'ne savaşilân ettiler (1 Kası
m 1914 -5
Kası
m 1914). Osmanlı
lar da buna karş
ı
lı
k Rusya, İ
ngiltere ve Fransa'ya savaşaçtı
lar (11
Kası
m 1914).
b) Cepheler
OsmanlıordularıBirinci Dünya Savaş
ı
'nda çeş
itli cephelerde savaş
tı
. Bu cephelerin
baş
lı
calarış
unlardı
r:
Kafkas Cephesi: Rus birlikleri, Doğu Anadolu sı
nı
rları
mı
zıgeçince, bunlara karş
ıEnver
Paş
a' nı
n komutası
nda bir taarruz yapı
ldı
. Fakat, ş
iddetli soğuk ve salgı
n hastalı
klar yüzünden
baş
arı
lıolunamadı
. Komuta ve yönetim de yetersizdi. Askerlerimizin büyük bir bölümü
dağlarda donarak öldü. Ordu geri çekildi. Bunun sonucunda bazıdoğ
u illerimiz Rus iş
galine
uğradı
.Rus üniformasıgiymişolan Ermeni çeteciler de, doğ
udaki Türk ş
ehirlerine girerek akı
l
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almaz cinayetler iş
lediler. Bu bölgedeki Rus iş
gali, Diyarbakı
r yönünde geliş
ti. Burada 16.
Kolordu Komutanıolarak bulunan Mustafa Kemal Paş
a Rus ilerleyiş
ini durdurduğ
u gibi, iş
gal
altı
na girmişolan Bitlis ve Muş
'u da kurtardı(1916).
Kanal Harekâtı(Mı
sı
r Cephesi): İ
ngilizler SüveyşKanalı
'na hâkim olduklarıiçin,
Hindistan'a ve diğer sömürgelerine buradan kolaylı
kla ulaş
abiliyorlardı
. Bu yolu kesmenin
isabetli olacağıdüş
üncesiyle, Süveyş
'in ele geçirilmesi plânlandı
. O sı
rada Suriye valisi
bulunan Cemal paş
a'nı
n komutası
nda yapı
lan Kanal Harekâtıbaş
arı
lıolmadı
. Mı
sı
r'ı
n alı
nmasıve Süveyşyolunun kapatı
lmasıplânıgerçekleş
emedi. Bunun sonucunda, İ
ngilizler,
Suriye sı
nı
rı
na kadar ilerlediler.
Hicaz ve Yemen Cephesi: İ
ngiliz orduları
, OsmanlıDevleti'nin yönetimindeki Hicaz'ı
n
kı
yıbölgelerine çı
karma yapı
p ilerlemeye baş
ladı
lar. Diğer taraftan, Arap ş
eyhlerine
bağı
msı
zlı
k vaadinde bulunarak onlarıelde ettiler. Gizli teş
kilâtlarıaracı
lı
ğıile çok miktarda
altı
n dağı
tarak, Arap ileri gelenlerini OsmanlıDevleti'ne karş
ıisyana sürüklediler. Türk
ordusu, hem bu isyanlarla hem de düş
manı
n ileri harekâtıile uğraş
mak zorunda kaldı
.
Irak, Suriye ve Filistin Cepheleri: Savaş
ı
n baş
ı
nda Basra'ya asker çı
karan İ
ngilizler,
Irak'ta ş
iddetli bir direnişile karş
ı
laş
tı
lar. İ
ngiliz ordusu ve generalleri Kutülamare Savaş
ı
'nda
tutsak edildi. Fakat, devamlıtakviye alan İ
ngilizleri durdurma imkânıbulunamadı
. Filistin,
Irak, Suriye kaybedildi. Halep yakı
nları
nda güçlü bir savunma hattıkuruldu. Ateş
kes ilân
edildiği zaman, Suriye cephesinde Yı
ldı
rı
m Ordularıkumandanıolarak bulunan Mustafa
Kemal Paş
a bir süre sonra İ
stanbul'a çağ
rı
ldı
.
Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri: Avusturya-Macaristan topraklarıiçindeki
Galiçya'da Ruslara karş
ısavaş
mak üzere, müttefik birlikler gönderildi. Bir Türk kolordusu da
buraya giderek savaş
lara katı
ldı
. Osmanlıbirlikleri ayrı
ca, Bulgaristan'a yardı
m olmak üzere,
Makedonya ve Romanya cephelerinde de savaş
tı
lar.
Çanakkale Cephesi: Birinci Dünya Savaş
ı
'nı
n bizim açı
mı
zdan en ş
iddetli ve önemli
çarpı
ş
malarıÇanakkale'de görüldü. İ
ngilizlerle Fransı
zlar, zor durumdaki Rusya'ya yardı
m
gönderemiyorlardı
. Kullanabilecekleri tek ulaş
ı
m yolu Boğazlardı
. Burayızorlayarak açmak
ve donanmaları
nıKaradeniz'e geçirmek üzere plân yaptı
lar. Büyük bir donanma, Çanakkale
Boğazı
'nıgeçmek için saldı
rı
ya giriş
ti. Fakat, boğazı
n iki yakası
na yerleş
tirilmiştopçu
bataryalarıbuna imkân vermediler. İ
sabetli atı
ş
larla büyük zı
rhlı
larıhatı
rdı
lar, bazı
ları
nıda
kullanı
lmaz hâle getirdiler. İ
tilâf Devletleri'nin gemilerinden bir kı
smı
, Nusret mayı
n
gemisinin döş
emişolduğu mayı
nlara çarparak battı(18 Mart 1915).
Bunun üzerine, birleş
ik donanma, kara harekâtı
nıgerçekleş
tirmek istedi. Karaya
çı
karı
lacak askerler İ
stanbul üzerine yürüyerek burayıdüş
ürecekler, böylece donanma rahatça
Karadeniz'e geçecekti. Bunun için, Gelibolu yarı
madası
nı
n çeş
itli yerlerine çok sayı
da asker
çı
kardı
lar. Buralarda Anafartalar, Arı
burnu, Conkbayı
rımuharebeleri yapı
ldı(Ağustos 1915).
İ
leri hatlardaki Türk birliklerine Albay Mustafa Kemal kumanda ediyordu. Onun yönetiminde
kahramanca çarpı
ş
an askerlerimiz düş
mana geçit vermediler. Çanakkale, iki yüz elli binin
üzerinde Mehmetçiğin kanlarıile sulandı
. Onlar Türk ve dünya tarihine "Çanakkale geçilmez"
destanı
nıyazdı
rdı
lar. Mustafa Kemal, bir albay olarak ilk defa katı
ldı
ğıbu savaş
larda askerî
yeteneğini gösterdi. İ
ngilizler, bir süre siperlerde kaldı
lar. Fakat, sonunda Çanakkale'yi
aş
amayacakları
nıanlayarak geri çekildiler.
c) Savaş
ı
n Sona Ermesi
Ekonomik durumu bozuk olan Rusya, müttefiklerden yardı
m alamı
yordu. Çanakkale'deki
baş
arı
sı
zlı
k üzerine, bu yönden de ümidi kalmamı
ş
tı
. Ayrı
ca, iç karı
ş
ı
klı
klar son derece
büyümüş
tü. Bu karı
ş
ı
k ortamdan yararlanan Bolş
evikler askerî darbe ile duruma hâkim
oldular. Bunun üzerine iç savaşçı
ktı
. Rus ordularıbirbirlerine karş
ıçarpı
ş
maya baş
ladı
lar.
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Bütün bu olaylar geliş
irken Ruslar savaş
ıbı
rakarak İ
ttifak Devletleri ile anlaş
ma imzaladı
lar.
Doğu Anadolu'da iş
gal ettikleri topraklardan da çekildiler. Amerika Birleş
ik Devletleri,
savaş
ı
n baş
ı
nda tarafsı
zlı
ğı
nıkoruyordu. Ancak, büyük sanayi gücü sayesinde, İ
ngiltere'ye ve
onunla birlikte savaş
anlara sürekli yardı
m yapı
yordu. Almanya, yeni geliş
tirdiği denizaltı
larla,
Avrupa'ya malzeme taş
ı
yan Amerikan gemilerinin yolları
nıkesmeye baş
ladı
. Bunun üzerine,
Amerika da Almanya'nı
n karş
ı
sı
nda savaş
a katı
ldı
. Avrupa'ya gönderilen Amerikan birlikleri,
İ
tilâf Devletleri'nin savaşgücünü arttı
rdı
lar.
İ
ttifak Devletleri'nin asker sayı
sı
, karş
ı
sı
ndakilerden azdı
. Amerika'nı
n da savaş
a
girmesiyle bu dengesizlik büsbütün arttı
. Alman ordularıyenilmeye baş
ladı
lar. Osmanlı
ordusu da Suriye'nin kuzeyine kadar çekilmiş
ti. Avusturya-Macaristan, iç karı
ş
ı
klı
klarla
uğraş
ı
yordu. Bulgaristan'ı
n ise önemli bir askerî varlı
ğıbulunmuyor, fakat Türkiye-Almanya
yolunu açı
k tutuyordu.
Bulgaristan, baş
arıihtimalinin kalmadı
ğı
nıgörünce savaş
tan çekildi. Birkaç gün sonra
Almanya ile Avusturya-Macaristan da teslim oldular. Tek baş
ı
na kalan OsmanlıDevletinin
savaş
a devam etmesi mümkün değildi. O da ateş
kes istedi. İ
tilâf Devletleri ile Osmanlı
lar
arası
nda Mondros Mütarekesi imzalandı(30 Ekim 1918).
Mondros Mütarekesi'ne göre:
 Osmanlıordusu terhis ediliyordu.
 Haberleş
me araçları
, ulaş
ı
m yolları
, limanlar, tersaneler, ordunun silâhlarıve
cephanesi galip devletlerin denetimine bı
rakı
lı
yordu.
 İ
stanbul ve Çanakkale boğazları
, galip devletlere teslim ediliyordu.
 Galip devletler, Osmanlıtoprakları
nı
n gerekli gördükleri bölümlerini iş
gal
edebileceklerdi.
OsmanlıDevleti için çok ağı
r ş
artlar taş
ı
yan bu mütareke, toprakları
n paylaş
ı
lması
nı
öngören gizli anlaş
maları
n uygulamaya konulduğunu gösteriyordu. Ayrı
ca, Doğu Anadolu'da
Ermeni devletinin kurulmasıiçin uygun bir ortam hazı
rlı
yordu.
Birinci Dünya Harbi Sonunda İ
mzalanan Barı
şAntlaş
maları
Savaş
tan galip çı
kan devletler 1919'da Paris Konferansı
'nda bir araya geldiler.
Araları
ndaki çı
kar çatı
ş
maları
, uzun tartı
ş
malara yol açtı
. Özellikle, OsmanlıDevleti ile ilgili
müzakerelerde görüşbirliğine varı
lması
nda zorluklar ortaya çı
ktı
.
Birinci Dünya Savaş
ı
'nı
n sonunda, mağlûp devletlerle ş
u antlaş
malar yapı
ldı
:
Versailles (Versay) Antlaş
ması
: Almanya ile yapı
lan bu antlaş
ma, 28 Haziran 1919'da
imzalandı
. Versay Antlaş
ması
, Almanya'nı
n bütün sömürgelerini kaybetmesine ve zengin
toprakları
nı
n elinden çı
kması
na yol açtı
.
Saint Germain (Sen Jermen) Antlaş
ması(10 Eylül 1919): Bu antlaş
ma ile AvusturyaMacaristan İ
mparatorluğu tarihe karı
ş
tı
. Macaristan ve Çekoslovakya'n ı
n bağı
msı
zlı
ğı
tanı
ndı
. Macaristan, Trianon (Triyanon) Antla ş
masıile, Çekoslovakya, Sı
rbistan ve
Romanya'ya toprak verdi. Savaşiçinde parçalanmı
şolan Sı
rbistan, daha geniştopraklara
kavuş
tu.
Neuilly (Nöyyi) Antlaş
ması(27 Kası
m 1919): Bulgaristan, bu antlaş
ma ile Romanya,
Yugoslavya ve Yunanistan'a toprak vermek zorunda kaldıve Ege denizi ile olan
bağlantı
sı
ndan yoksun kaldı
.
Sevres (Sevr) Antla ş
ması
:İ
tilâf Devletleri'nin OsmanlıDevleti'yle imzaladı
klarıSevr
Antlaş
ması(10 Ağustos 1920), Türk milletine çok haksı
z bir muameleyi lâyı
k görüyordu.
Osmanlı Devleti'nin toprakları parçalanı
yor, bağı
msı
zlı
ğıelinden alı
nı
yordu. Fakat,
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antlaş
manı
n imzalanması
ndan çok önce baş
layan Millî Mücadele, Sevr'in hükümlerini
geçersiz hâle getirdi.
ç) SavaşSonrası( 1 9 1 8 - 1 9 2 2 )
Birinci Dünya Savaş
ı
, anlaş
mazlı
kları
n çözümünde yarar sağlamadı
. Aksine, yeni
meselelerin ve anlaş
mazlı
kları
n ortaya çı
kması
na sebep oldu. Bu yönüyle de İ
kinci Dünya
Savaş
ı
'nıhazı
rladı
.
Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
ndan sonra, galip devletlerin donanmalarıİ
stanbul
limanı
na girerek demirledi. Baş
kent iş
gal edildi. İ
talyanlar Akdeniz, İ
ngilizler Güneydoğu,
Fransı
zlar Güney bölgelerini iş
gal ettiler. Özellikle İ
ngilizlerin desteğini sağlayan Yunanistan,
İ
zmir'e asker çı
kardı
. Bu güzel ş
ehrimizi iş
gal ettikten sonra BatıAnadolu'nun içlerine doğru
ilerlemeye baş
ladı
. Türk milleti, yer yer direnişteş
kilâtlarıkurarak mücadeleye giriş
ti. Ancak,
bütün memleket çapı
nda bir teş
kilât, Mustafa Kemal Paş
a'nı
n, 19 Mayı
s 1919'da Anadolu'ya
geçmesiyle baş
latı
ldı
. Her dakikasıile bir destan niteliğinde olan Millî Mücadelemiz çok zor
ş
artlar altı
nda, fakat kararlı
lı
kla sürdürüldü. Bu mücadele, Türk askerinin kahramanlı
ğıve onu
yönetenlerin yüksek nitelikleri yanı
nda, milletimizin büyük fedakârlı
klarıile zafere ulaş
tı(30
Ağustos 1922). OsmanlıDevleti, 1 Kası
m 1922'de saltanatı
n kaldı
rı
lmasıile ömrünü
tamamladı
.
I. Dünya Savaş
ı
'nı
n sonuçları
ndan biri de, bu günkü ölümsüz Türkiye Cumhuriyetimizin
ortaya çı
kması
dı
r.
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TEST SORULARI
1. Aşağı
dakilerden hangisi, 17. yüzyı
lda görülen iç isyanları
n sebeplerinden biridir:
a) Avrupa devletlerinin kı
şkı
rtmalar ı
b) IV. Murad'ı
n sı
kıbir disiplin uygulaması
c) Taşra yönetiminin bozulması
ç) Haçova Savaşı
'nda askerin gösterdiği isteksizlik
d) Rusya'nı
n gittikçe kuvvetlenmesi
2. Aşağı
dakilerden hangisi, İ
kinci Viyana kuşatması
ndan sonra kurulan Kutsal İ
ttifak'a
katı
lmamı
ştı
r.
a) Rusya
b) Lehistan
c) Venedik
ç) Avusturya
d) Fransa
3. Aşağı
dakilerden hangisi, Küçük Kaynarca Antlaşması
'nı
n sonuçları
ndan biridir:
a) Rusya, Balkanlarda toprak elde etti.
b) Panslâvizm siyaseti hı
z kazandı
.
c) Azak kalesinin yı
kı
lması
na karar verildi,
ç) Rusya, OsmanlıDevleti'nin iç işlerine karı
şma imkânı
na kavuştu,
d) Mı
sı
r'da karı
şı
klı
klar çı
ktı
.
4. Aşağı
dakilerden hangisi, Boğazlar Meselesi ile ilgili antlaşmadı
r:
a) Kütahya Antlaşmas ı
b) Hünkâr İ
skelesi Antlaşması
c) Karlofça Antlaşması
ç) İ
stanbul Antlaşması
d) Berlin Antlaşması
5. Aşağı
dakilerden hangisi, Şark Meselesi'nin ortaya çı
kması
nısağlayan sebeplerden biridir:
a) Avrupa'daki siyasî güç dengesinin hassas duruma girmesi
b) İ
ngiltere ile Rusya'nı
n çı
kar çatı
şması
c) Tanzimat'ı
n ilânı
ç) OsmanlıDevleti'ndeki iç karı
şı
klı
klar
d) Sı
rp ve Yunan isyanları
6. Aşağı
dakilerden hangisi, Berlin Antlaşması(1878)'nı
n hükümlerinden biri değildir.
a) Romanya bağı
msı
zlı
ğı
nıkazandı
,
b) Bosna-Hersek'in yönetimi Avusturya-Macaristan'a bı
rakı
ldı
,
c) Bulgaristan Prensliği kuruldu,
ç) OsmanlıDevleti'nin Rumeli'deki sı
nı
rıMidye-Enez hattıolarak belirlendi,
d) OsmanlıDevleti, Rusya'ya savaştazminatıödemeyi kabul etti.
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AVRUPA TARİ
Hİ( 1600-1918)

A.MUTLAKIYETTEN PARLAMENTERİ
ZME
1.Mutlakı
yet (Monarş
i)
2.Mutlakı
yette Geliş
meler
3.Fransı
zİ
htilâli
4.Eski Düzene Dönme Çabaları
ve Tepkiler (1815-1870)
5.Almanya ve İ
talya Siyasî Birliklerinin Kurulması
ve Avrupa'da Bloklaş
ma
B. SANAYİİ
NKILÂBI VE SÖMÜRGECİ
Lİ
K
1. İ
lmî ve Teknolojik Geliş
meler
2. Ticaret Alanı
ndaki Geliş
meler
3. Sanayi İ
nkı
lâbı
4. Sömürgecilik Faaliyetleri
C. AYDINLANMA ÇAĞI
1. Düş
ünce Hayatı
nda Geliş
meler
2. Tabiî ve Beş
erî İ
limlerde Geliş
meler

1
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A. MUTLAKIYETTEN PARLÂMENTERİ
ZME
Mutlakı
yet, bir hükümdarı
n, siyasî iktidarıkayı
tsı
z ve ş
artsı
z elinde bulundurduğu
yönetim ş
ekline denir. Mutlakı
yet rejiminde, kuvvetler birliği hâkimdir. Yani yasama,
yürütme, çok kere de yargıgücü hükümdarda toplanmı
ş
tı
r.
Parlâmentarizm ise, parlâmentoları
n (meclislerin) serbestçe çalı
ş
abildiği rejimin adı
dı
r.
Bu sistemde, parlâmentolar, millet tarafı
ndan, çok partili düzen içinde, serbest ve genel oyla
seçilirler. Bu meclisler, millet adı
na kanun yapma ve hükümeti denetleme yetkisine sahiptir.
Parlamenter rejimde, yasama ve yürütme güçleri, birbirine denk ve birbiri ile uyum içinde,
bir arada bulunur. Yargıbağı
msı
zdı
r. Bu rejim, baş
langı
cı
ndan günümüze kadar değiş
imler
göstererek geliş
miş
tir.
Avrupa'da 15. ve 16. yüzyı
llarda millî krallı
klar ve merkezî yönetimler hâkimdi.
Kralları
n gücü, 16. ve 17. yüzyı
llarda büyük ölçüde artarak doruğa ulaş
mı
ş
tı
r. 17. yüzyı
lda
ise, bazıAvrupa ülkelerinde, kralları
n gücünü sı
nı
rlayı
cıgeliş
meler görülmüş
tür. Böylece,
parlâmentarizme doğru ilk adı
mlar atı
lmı
ş
tı
r. Bu değiş
im, 18. yüzyı
lda daha da hı
zlanmı
ş
tı
r.
Yine de, 17. ve 18. yüzyı
llar, mutlak rejimlerle parlamenter rejimlerin bir arada bulunduğu
bir dönemdir.

1. Mutlakı
yet (Monarş
i)
Feodalitenin zayı
flaması ile millî krallı
klar ve merkezî yönetimler güçlerini
arttı
rmı
ş
lardı
. Yeni keş
iflerin sonucu olarak, deniz ticaret yollan değiş
meye, Avrupa'da yeni
ekonomik dengeler oluş
maya baş
lamı
ş
tı
. 16. ve 17. yüzyı
llarda ortaya çı
kan Merkantilizm,
bir devletin zenginliğini, sahip olduğu değerli madenlerle ölçüyor, bu madenlerin elde
edilmesi için gerekli araçlarıbelirtiyordu. Bu ekonomik doktrin, millî devletler tarafı
ndan
temel bir siyaset hâline getirildi. Bunun sonucunda ticaret önem kazandı
. Ancak, değerli
madenlere sahip olabilmek için, güçlü devletlere ihtiyaç vardı
. Bu ihtiyaç, kralları
n siyasî
durumunu büsbütün kuvvetlendirdi. Böylece, 16. ve 17. yüzyı
llarda Avrupa, mutlakı
yet
rejimlerinin hâkim olduğu bir dönem yaş
adı
.
İ
ngiltere kralıVII. Henry (Henri) (1485 -1509), monarş
i otoritesini parlâmento aracı
lı
ğı
ile kabul ettirdi. İ
ngiltere, I. Elisabeth (Elizabet)'in hükümdarlı
ğı(1558-1603) zamanı
nda
büyük bir ekonomik ve siyasî güç hâline geldi.
Fransa kralıXIV. Louis (Lui) (1643-1715), mutlakı
yeti doruk noktası
na çı
kardı
. "Ben
kendimin baş
bakanıolacağı
m" diyerek ülkeyi baş
bakansı
z yönetti. Siyasî gücünü Tanrı
'dan
aldı
ğı
nıileri süren ve "GüneşKral" adı
yla anı
lan XIV. Lui'nin "Devlet demek ben demektir"
sözü ünlüdür.
Mutlakı
yet rejimi, 17. yüzyı
lda bütün Avrupa'ya egemen oldu. Bu rejimle yönetilen
devletler, birbirlerine karş
ıbloklar oluş
turdular.

2. Mutlakı
yette Geliş
meler
a)Ay dı
nlanm a ÇağıMutl akı
yeti
Orta Çağ'ı
n sonunda etkili olan Rönesans ve Reform, Avrupa'da görüşve düş
üncelerin
değiş
mesine yol açtı
. Zenginleş
en burjuvalar, kültür ve eğitim iş
lerine gittikçe daha çok para
ayı
rmaya baş
ladı
lar. Okuma yazma imkânlarıarttı
kça, içinde bulunduklarıeş
itsizliğin
anlamı
nıdaha derinden kavradı
lar. Avrupa, uzun yı
llar mezhep çatı
ş
maları
nıve bu yüzden
çı
kan savaş
larıyaş
adı
ktan sonra, yeni bir döneme girdi. Müspet ilimlerde geliş
meler oldu.
Özellikle Fransa'da büyük düş
ünürler yetiş
ti. Bunlar eş
itlik, hürriyet, adalet kavramları
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üzerinde çalı
ş
arak eserler verdiler. Kanunlara, lâikliğe, sosyal düzenin aksaklı
kları
na dair
kitaplar yazdı
lar. Akla ve müspet ilme dayanan çalı
ş
malar yaptı
lar. Akı
l sayesinde, iyi bir
toplum ve iyi bir yönetim yaratı
labileceği düş
üncesi yaygı
nlaş
tı
. 18. yüzyı
lda görülen bu
geliş
meye Aydı
nlanma Çağıadıverilmektedir.
Aydı
nlanma, reformcu görüş
lerin meydana çı
kmasıve güçlenmesi sonucunu verdi. Tam
bir mutlakı
yetle yönetilen ülkelerin hükümdarlarıbile bu görüş
lerden etkilendiler. Prusya,
Avusturya ve Rusya hükümdarları
, Fransı
z filozofları
nı
n fikirlerine hayranlı
k duyarak,
kendilerini onları
n çömezi saydı
lar. Onları
n, toprakları
nı
, orduları
nıve zenginliklerini
arttı
ran görüş
lerinden yararlanmaya çalı
ş
tı
lar. Yine de mutlakı
yetçiliğin katıilkeleri bir ölçüde yumuşatı
ldı
, insana değer veren bir anlayı
şyerleş
meye baş
ladı
.
b) İ
ngil tere' de Demok rasi Harek etler i
İ
ngiltere'de parlâmento yönetimi 1215'te kurulmuş
tu. Bu tarihte, İ
ngilizler, krala Magna
Carta (Büyük Şart) denilen bir belgeyi kabul ettirdiler. Kral, yayı
nladı
ğıfermanla, halkı
n
onayı
nıalmadı
kça vergi toplamayacağı
nı
, hiç kimseyi kanunsuz olarak tutuklatı
p hapse veya
sürgüne mahkûm etmeyeceğini bildirdi. İ
ngiltere demokrasisinin temeli sayı
lan Magna
Carta'nı
n ilânı
ndan sonra, parlâmento, yavaşyavaşbütün milleti temsil eden bir siyasî organ
hâline geldi.
Bu yönetim ş
ekli, İ
ngiltere'de 17. yüzyı
la kadar sürdü. Bu yüzyı
lda Stuart hanedanı
ndan
gelen baş
arı
sı
z krallar, mutlakı
yete yöneldiler. Bunun üzerine iç savaşçı
ktı
. Cromwell
(Kromvel), orduya dayanarak yönetimi ele geçirdi. Yakalanan kral I. Charles (Çarls) idam
edildi ve cumhuriyet kuruldu (1649). Kromvel, ülkeyi, bir nevi diktatörlük olan himaye
rejimiyle yönetti. Parlâmentoyu dağı
ttıve kazandı
ğıbaş
arı
larla otorite sini kuvvetlendirdi.
Ancak, onun ölümünden (1658) sonra karı
ş
ı
k bir dönem yaş
andı
. Ayaklanmalar oldu.
Sonunda krallı
k yeniden kuruldu ve III. William (Vilyı
m) tahta çı
karı
ldı
. Fakat, Kromvel'in
ortadan kaldı
rdı
ğıkurumlar (krallı
k, kilise, soylular) bir daha eski güçlerini elde edemediler.
III. Vilyı
m, İ
nsan HaklarıBildirisi'ni yayı
nladı(1689). Bu bildiriye göre seçimler serbest
ş
ekilde yapı
lacak, keyfî vergi toplanmayacak, kanunlar ancak parlâmentonun onayıile
değiş
tirilebilecekti. Bu suretle, İ
ngiltere'de meş
rutiyete geçildi.
c) Amer ika Birle ş
ik Devle tleri 'nin Kurul ması
Kuzey Amerika'ya ilk keş
if gezilerini yapan Avrupalı
lar, buralarda koloniler
kurmuş
lardı
. Büyük çoğunluğu Anglo-Sakson ası
llıolan göçmenler bu kolonilerin
nüfusları
nıarttı
rdı
lar. Kolonilerin sayı
sı18. yüzyı
lda 13'e çı
ktı
.
Yedi Yı
l Savaş
ları
'ndan 1763'te zaferle çı
kan İ
ngiltere, uğradı
ğızararlarıgidermek
zorundaydı
. Bu sebeple, Amerika'daki kolonilerinden daha fazla vergi almak istedi. Bu
giriş
im, kolonilerde tepkiyle karş
ı
landı
. Koloniler, ş
iddetle direnerek, gerekirse savaş
a
girmeyi göze aldı
lar (Birinci Filadelfiya Kongresi, 1774). İ
ngiltere, isteklerini silâhla kabul
ettirmek isteyince çatı
ş
ma baş
ladı
. Fransı
zlar, İ
spanyollar ve Hollandalı
lar, kolonileri
desteklediler. Özellikle Fransa çok büyük yardı
m yaptı
. Savaşdevam ettiği sı
rada, kolonilerin bağı
msı
zlı
ğıilân edildi (1776). Bu kararı
n alı
ndı
ğıİ
kinci Filadelfiya Kongresi'nde
İ
nsan HaklarıBildirisi okundu. Bu bildiriye göre, insanlar eş
it doğarlar, hayat, hürriyet,
meslek seçme, evlenme ve mutlu yaş
ama, Tanrı
'nı
n insanlara verdiği haklardı
r, bunlara
dokunulamaz. Bu bildiri, Fransı
z İ
htilâli (1789) sı
rası
nda ve Birleş
mişMilletler (1945)
tarafı
ndan aynıesaslarla kabul edilmiş
tir. Böylece, yeni bir yönetim ş
ekli olan demokrasi
meydana çı
ktıve yayı
ldı
.
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Kolonilerin askerî kuvvetleri, George Washington (Corc Vaş
ington)'un kumandası
nda,
İ
ngilizlere karş
ıbaş
arı
lısavaş
lar yaptı
lar. İ
ngiltere, kolonilere bağı
msı
zlı
k vermek zorunda
kaldı(VersayAntlaş
ması
, 1783).
Amerikan kolonileri bir süre bağı
msı
z olarak varlı
kları
nıdevam ettirdikten sonra, 13
koloninin temsilcileri bir araya gelerek Amerika Birleş
ik Devletleri anayasası
nıdüzenlediler.
Anayasanı
n yürürlüğe girmesi (1788) ve Corc Vaş
ington'un cumhurbaş
kanıseçilmesiyle
(1789) Amerika Birleş
ik Devletleri kurulmuşoldu.
Amerika Birleş
ik Devletleri'nin kuruluş
u, Avrupa ve dünya tarihi açı
sı
ndan önemli
sonuçlar verdi. İ
nsan HaklarıBeyannamesi'nin ilânıve demokrasinin kurulmasıAvrupa'ya
örnek oldu.

3. Fransı
zİ
htilâli
19. yüzyı
l sonunda meydana gelen Fransı
zİ
htilâli, yalnı
z Fransı
z ve Avrupa tarihinin
değil, dünya tarihinin de en önemli olaylarıarası
nda sayı
lı
r.
a. Sebep leri
Fransa'da çeş
itli sosyal sı
nı
flar vardı
. Bunları
n arası
nda soylular ve rahipler imtiyazlara
sahipti. Merkezî krallı
kları
n güçlenmesiyle feodalite sona ermiş
, ancak derebeylerinin
imtiyazlar ı
na dokunulmamı
ş
tı
. Kendilerine bı
rakı
lmı
ştoprakları
n geliri ve devletten aldı
kları
yüksek maaş
lar, onları
n lüks ve gösterişiçinde yaş
amaları
nısağlı
yordu.
Kilise, Orta Çağboyunca zenginleş
miş
ti. Geniştopraklan, değerli taş
ı
nmaz mallarıvardı
ve bunlar için devlete vergi ödemiyordu.
Taş
rada yaş
ayan ve daha önemsiz durumda bulunan soylularla papazlar, kendi
sı
nı
fları
nı
n Paris'teki mensupları
na karş
ıhoş
nutsuzluk içindeydi.
Halk ise, köylüler, iş
çiler ve burjuvalardan meydana gelmekteydi. Burjuvalar,
keş
iflerden sonra Avrupa ekonomisinin değiş
mesiyle, ticaret imkânları
nıellerine geçirmiş
,
zamanla zenginleş
mişkimselerdi. Fakat, yönetimde hiçbir haklarıyoktu. Emeklerinin
karş
ı
lı
ğı
nıalamayan iş
çilerle yoksul köylüler ödedikleri vergilerin nereye harcandı
ğı
nı
denetleme imkânı
ndan mahrumdular.
Aydı
nlanma akı
mı
nı
n öncüleri olan Fransı
z düş
ünürleri de, aydı
nlar arası
ndaki
yenileş
me ve değiş
im isteklerini hı
zlandı
rdı
lar. Baş
lı
calarıJean Jacques Rousseau (Jan Jak
Ruso), Montesqieu (Monteskiyö), Voltaire (Volter) ve Diderot (Didero) olan bu fikir
adamları
, mevcut düzendeki aksaklı
klarıortaya koydular, vicdan ve fikir hürriyetini
savundular. Böylece, ihtilâl için uygun bir ortam hazı
rladı
lar.
Kral ve yöneticiler baş
ta olmak üzere, saray çevresi halktan kopmuşdurumdaydı
.
Soylular, halkı
n eğilimlerine ve isteklerine karş
ı kayı
tsı
zdı
. Rüş
vet ve yolsuzluk
yaygı
nlaş
mı
ş
tı
. Krallar, bu gidiş
i önlemek için tedbir alma yoluna gitmiyorlardı
.
Fransı
z düş
ünürlerinden esinlenen Amerikan kolonileri, bağı
msı
zlı
k savaş
ısı
rası
nda
İ
nsan HaklarıBildirisi'ni yayı
nlamı
ş
lardı
. Bu bildiride yer alan görüş
ler, Fransa'da heyecanla
karş
ı
landı
. İ
ngiltere'de ise, soylular kralı
n yetkilerini kı
smı
ş
lar, bir "meş
rutî yönetim"
kurmuş
lardı
. Bu geliş
meler, Fransı
z halkıve aydı
nlarıüzerinde etkili oluyordu.
Bütün bu sebepler, Fransa'da ihtilâle giden yolu hazı
rlamı
ş
tı
. İ
htilâlin çı
kmasıiçin bir
bahane veya fı
rsat yeterli olacaktı
.
İ
htilâlin Çı
kmasıve Geliş
mesi
Fransa KralıXVI. Louis (Lui), maliye bakanı
nı
n ı
srarıüzerine, soylulardan da vergi
almayı kararlaş
tı
rdı
. Ancak, soylular buna itiraz ettiler. Kralı
n böyle bir yetkisi
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bulunmadı
ğı
nı
, bu yetkinin "Etajenero" denilen meclise ait olduğunu ileri sürdüler. Bu
meclis, 200 yı
ldan beri toplanmamı
ş
tı
. Soyluları
n isteği üzerine, Kral, meclisi toplantı
ya
çağı
rdı
. Fakat, burada soylular, rahipler ve burjuvalar arası
nda, oy konusu yüzünden
anlaş
mazlı
k çı
ktı
. Burjuvalar, meclisi kendilerinin temsil ettiklerini ileri sürdüler. Böylece
yeni bir millî meclis ortaya çı
ktı
. Halk da sokaklara dökülerek, bu meclisi destekliyor,
soylularılanetliyordu.
XVI. Lui, yeni meclisi asker zoruyla dağı
tmaya kalkı
ş
tı
. Direnişbaş
ladı
. Paris halkı
silâhlanarak, zulmün sembolü saydı
klarıBastil Zindanı
'nıbastı
. Buradaki siyasî ve adî
suçlularıserbest bı
raktı(14 Temmuz 1789). Bu gün, zaten baş
lamı
şve yürümekte olan
ihtilâlin tarihi sayı
ldı
.
Meclis İ
nsan ve VatandaşHaklarıBildirisi adıile bir bildiri hazı
rladı
. Bu bildirinin
önemli noktalan ş
unlardı
:
 İ
nsanlar hür ve eş
it haklarla doğar ve yaş
arlar.
 Hâkimiyet millete aittir. Milletin vermediği bir hâkimiyeti hiçbir kiş
i ve kuruluş
kullanamaz.
 Hürriyetin sı
nı
rı
nıancak kanunlar belirleyebilir. Hürriyet, baş
kaları
na zarar
vermeyen her türlü davranı
ş
tı
r.
 İ
nsan haklan hürriyet, mülk edinme, güvenlik ve baskı
ya karş
ıdirenme
hakları
dı
r. Siyasî toplulukları
n amacı
, bu haklarıkorumaktı
r.
 Kral, yetkilerini kı
san bu bildiriyi tasdik etmekten kaçı
ndı
. O zamana kadar kralı
uzaklaş
tı
rmayıdüş
ünmeyen ihtilâlciler bunun üzerine XVI. Lui'yi tahttan indirip
hapsettiler. Avusturya'dan yardı
m almayıuman Kral hapisten kaçtı
. Fakat yolda
yakalanı
p Paris'e getirildi, karı
sıMari Antuvanet ve kı
z kardeş
i ile birlikte
giyotinle idam edildi (1793). Bundan sonra karı
ş
ı
klı
klarla dolu bir dönem
yaş
andı
. Bu dönem, Napolyon Bonapart'ı
n imparatorluğunu ilân etmesiyle
(1804) sona erdi.
b) Sonuç lar ı
Fransa'da soylular, imtiyazları
nıkaybettiler ve bir daha geriye alamadı
lar. Rahipler de
aynıakı
bete uğradı
.İ
htilâl, düş
üncelerde ve yönetimlerde genişyankı
lar uyandı
rdı
. Hürriyet
ve eş
itlik fikirleri yaygı
nlaş
tı
. Mutlakı
yet rejimleri sarsı
ntı
ya uğradı
lar. Napolyon, Fransı
z
İ
htilâli'nin ilkelerini, gittiği ülkelerde yaydı
.
Avrupa orduları
nı
n Fransa'yıiş
gal ederek ihtilâli ezmeye kalkı
ş
maları
, Fransa'da millî
bir direni şruhu meydana getirdi. Böylece milliyetçilik akı
mıgeliş
ti ve zamanla bütün
Avrupa'yıetkisi altı
na aldı
.
İ
htilâl sı
rası
nda hazı
rlanı
p ilân edilen "İ
nsan ve VatandaşHaklarıBildirisi"nde bulunan
ilkeler, zamanla çok yaygı
nlaş
tıve yüzyı
lı
mı
za kadar etkisini sürdürdü. Fransı
z İ
htilâli,
demokrasinin de kuvvetlenmesine yol açtı
. Mutlakı
yetle yönetilen devletler, zamanla
monarş
ilere veya cumhuriyetlere geçtiler. Hâkimiyetin millete dayanmasıgörüş
ü gittikçe
ağı
rlı
k kazandı
. Lâikliğe ve demokrasiye dayalımillî devletler, imparatorlukları
n yerini aldı
.
Dünya tarihindeki bu etkileri sebebiyle, Fransı
z İ
htilâli, Yeni Çağ'ı
n sonu ve Yakı
n
Çağ'ı
n baş
langı
cıolarak kabul edilmektedir.
c) Osman lıDevle ti' ne Etki leri
OsmanlıDevleti'nin sosyal yapı
sı
, Fransa'nı
nkinden farklı
ydı
. Sosyal sı
nı
flar teş
ekkül
etmemiş
ti. Ülkede Hristiyanlar ve Yahudiler için genişbir vicdan hürriyeti vardı
. Soyluluk
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ve derebeylik bulunmad ı
ğıiçin, Fransı
z İ
htilâli'ne sebep olan ortama rastlanmı
yordu.
İ
slâmiyette, Tanrıile kul arası
na giren Hristiyan rahipler gibi bir zümre de yoktu. Bütün bu
sebeplerle, Avrupa'daki mutlak krallı
klar, ihtilâlden ş
iddetle etkilenirken, Osmanlı
Devleti'nde bir sarsı
ntıgörülmedi.
Ancak, daha uzun vadede, Fransı
zİ
htilâli'nin etkileri, OsmanlıDevleti'nin bünyesindeki
gayri Müslim topluluklar üzerinde hissedildi. Milliyetçilik fikrinin yayı
lması
yla, bu
topluluklar, kendi millî devletlerini kurmak arzusuna kapı
ldı
lar. İ
syanlar çı
kardı
lar ve
Avrupa devletlerinin desteği ile bağı
msı
zlı
kları
nıelde ettiler.
Fransı
z İ
htilâli ile ortaya çı
kan ilkeleri benimseyenler, gizlice teş
kilâtlanarak, saraya
karş
ıyeni fikirleri savundular. 20. yüzyı
lı
n baş
ları
nda ilân edilen İ
kinci Meş
rutiyet'in fikrî
temellerinde Fransı
zİ
htilâlinin getirdiği yeni düş
üncelere rastlanmaktadı
r.

4. Eski Düzene Dönme Çabalarıve Tepkiler (1815-1870)
a) Viya na Kongr esi
1804'te imparatorluğunu ilân eden Napolyon, Avrupa'nı
n tamamı
na hâkim olmak istedi.
Bu yüzden, Fransa ile diğer Avrupa devletleri arası
nda uzun savaş
lar oldu (1805-1815).
Sonunda Napolyon yenilgiye uğratı
ldı
. Avrupa'daki siyasî denge bozulmuş
, sı
nı
rlar alt üst
olmuş
tu. Düzeni sağlamak ve Avrupa'nı
n geleceğini belirlemek üzere, Viyana'da, galip
devletlerin önderliğ
inde bir kongre toplandı(1815). Bu kongrede, Napolyon'u yenilgiye uğratmı
şolan İ
ngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya ön plânda yer aldı
lar. OsmanlıDevleti,
kongreye katı
lmadı
.
Viyana Kongresi'nde, Avrupa devletlerinin sı
nı
rlarıyeni baş
tan çizildi. Fransa,
ihtilâlden önceki sı
nı
rları
na çekildi. Lehistan, galip devletler arası
nda paylaş
ı
ldı
. Bir Germen
konfederasyonu kuruldu. Belçika ile Hollanda, İ
sveç ile Norveç birleş
tirildi. Fakat, sı
nı
rları
n
belirlenmesinde dil, din, milliyet unsurlarıdikkate alı
nmadı
. Bu durum, barı
ş
ıve huzuru
sağlamaktan uzak kaldı
. Barı
ş
ıkorumak için Rusya, Avusturya, Fransa ve Prusya, din
temeline dayanan "Kutsal İ
ttifak"ıkurdular. Ayrı
ca, Fransı
zİ
htilâli ile yaygı
nlaş
an hürriyet
ve milliyetçilik düş
üncelerini ortadan kaldı
rmak amacı
yla Rusya, İ
ngiltere, Prusya ve
Avusturya aras ı
nda bir ittifak yapı
ldı
. Buna "Dörtlü İ
ttifak" denir. Dörtlü İ
ttifak, Avrupa'daki
krallı
k rejimlerinin devamıiçin tedbirler alacaktı
. Bu ittifakları
n yürürlükte bulunduğu 18151827 yı
llarıarası
ndaki döneme Avrupa tarihinde "Restorasyon (yeniden düzenleme) devri"
denilmiş
tir.
Restorasyon döneminde alı
nan tedbirler ve uygulanan baskı
lar tepkilere sebep oldu.
Hürriyet ve bağı
msı
zlı
k istekleri, yeni ayaklanmalara yol açtı
.
b)183 0 ve 1848 İ
htil âller i
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1830 İ
htilâlleri: Galip devletler, Viyana Kongresi kararlarıuyarı
nca Fransa'da krallı
ğı
yeniden kurarak, tahta XVIII. Lui'yi geçirmiş
lerdi. Milliyetçilik düş
üncesinin kuvvetli
olduğu Fransa'da kralı
n İ
ngilizler eliyle tekrar baş
a getirilmesi hoş
nutsuzluk doğurdu. Bu
ortamda tahta geçen X. Şarl ise, ihtilâl öncesi krallı
k rejimine dönmeyi tasarlı
yordu. Bunun
için, kendisine karş
ıtavı
r takı
nan meclisi dağı
ttı
. Yapı
lan seçimlerde yine aynımilletvekilleri
seçilince meclisi bir kere daha dağı
tmaktan kaçı
nmadı
. Bası
n hürriyetini kaldı
rdı
. Bunun
üzerine halk ayakland ı
. Kral tahttan ayrı
ldı
, yerine ı
lı
mlıolarak tanı
nan Lui Filip geçti
(1830). Fransa'da me ş
rutî krallı
k rejimi baş
ladı
.
Fransa'daki ayaklanmanı
n baş
arı
sıüzerine, hareket diğer Avrupa ülkelerine de sı
çradı
.
Bu hareketler, parlâmento sistemine geçiş
i hı
zlandı
rdı
. Demokrasi ve liberalizm güçlendi.
1848 İ
htilâlleri: Avrupa'da tekniğin ilerlemesi, buhar enerjisinin makinelere
uygulanmasıgibi sebeplerle sanayi canlanmı
ş
, fabrikalar kurulmuş
tu. Buralarda çalı
ş
an
iş
çilerin sayı
sıda artmı
ş
tı
. Fakat, bu iş
çilerin çalı
ş
ma ş
artlarıçok kötü, buna karş
ı
lı
k
kazançlarıçok azdı
. 19. yüzyı
lı
n ortaları
na yaklaş
ı
lı
rken bu sosyal dengesizlik büyük bir
tepki hâline dönüş
meye hazı
rdı
. Siyasî alanda da, bir sosyal sı
nı
f hâline gelen iş
çilerin
hakları
nısavunan sosyalist partiler belirmeye baş
lamı
ş
tı
. Sosyalizm, bir felsefî görüşolarak
iş
leniyordu.
1830'da kral olan Lui Filip'ten, onu işbaş
ı
na getirenler dahi memnun değillerdi. Lui
Filip, bir sosyal patlama tehlikesine karş
ıı
slahat hareketlerine giriş
miyordu. Üstelik, kendi
iktidarı
nıdaha da güçlendirmeye çalı
ş
ı
yordu.
1848 ayaklanmaları
, ilk olarak Fransa'da görüldü. Halk ayaklandıve kralıtahttan
çekilmeye zorladı
. Cumhuriyet ilân edildi. Bütün Fransı
zlara seçim hakkıtanı
ndı
. Esir
ticareti yasaklandı
. Lui Napolyon, cumhurbaş
kanıseçildi. Yeni cumhurbaş
kanı
, durumunu
kuvvetlendirdikten sonra meclisi dağı
ttıve kendisini imparator ilân ederek IIL Napolyon
adı
nıaldı(1852).
1848 ihtilâlleri Fransa'dan sonra diğer ülkelerde de ortaya çı
ktı
.İ
talya, İ
ngiltere, Prusya,
Belçika, Hollanda ve Avusturya'da ayaklanmalar görüldü. Hükümdarlar, bu hareketleri
bastı
rdı
lar. Fakat, mutlakı
yet rejimlerinde düzenleme yapı
lmasıfikri geliş
ti. Liberalizme
doğru geliş
meler görüldü, yeni anayasalar yapı
ldı
. Milliyetçilik düş
üncesi daha da güçlendi.
Sosyalist fikirler de yayı
ldı
.İ
ş
çi sı
nı
fı
na yeni haklar verildi. İ
mparatorlukları
n sarsı
ldı
ğıve
millî devletler yönünde geliş
menin hı
zlandı
ğıgörüldü.
c) Avrup a Devle tleri nin Osman lıDevle ti'ne Kar ş
ıUygu ladı
ğı"Çif te
Stand art"
Viyana Kongresi, Napolyon'un Avrupa'da alt üst ettiği dengeyi yeniden kurmak
amacı
yla birçok kararlar almı
ş
tı
. Bunları
n arası
nda, monarş
ilerin korunması ve
güçlendirilmesi de vardı
. Bunu sağlamak için, büyük devletler, gerektiğinde silâha
baş
vurmuş
lar, 1830'daki ve 1848'deki ihtilâlleri zor kullanarak bastı
rmı
ş
lardı
. Özellikle
Rusya ve Avusturya gibi imparatorluklar, bünyelerindeki çeş
itli milletlerin hürriyet
isteklerini önlemek için büyük gayretler harcamı
ş
lardı
.
OsmanlıDevleti'nde de çeş
itli gayrıMüslim topluluklar yaş
ı
yordu. Bunlar, Fransı
z
İ
htilâli ile yayı
lan milliyetçilik hareketlerinden etkilendiler ve ayaklanma çı
kardı
lar. Büyük
devletler, kendileri için dikkatle uyguladı
klarıilkeleri, OsmanlıDevleti söz konusu olunca
görmezlikten geldiler. Hatta, Hristiyan topluluklar ı
n bağı
msı
zlı
kları
na kavuş
mak için
giriş
tikleri ş
iddet hareketlerini desteklediler. Böylece, bu devletlerin, iş
lerine geldiği zaman
"çifte standart" uyguladı
klarıortaya çı
ktı
.

5. İ
talya ve Almanya Siyasî Birlikler inin Kurulmasıve Avrupa'da Bloklaş
ma
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İ
talya Siyasî Birliğinin Kurulması
: Viyana Kongresi, İ
talya'nı
n bir kı
sı
m toprakları
nı
Avusturya'ya vermiş
ti. Ülkenin geri kalan bölümünde ise, en güçlüsü Piyemonte olmak
üzere, yedi küçük devlet vardı
. Bunlar, mutlakı
yetle yönetiliyorlardı
. Fransı
z İ
htilâli'nden
sonra yaygı
nlaş
an milliyetçilik fikirleri, İ
talyanlarıkuvvetle etkiliyordu. Siyasî birliğin
kurulmasıiçin Karbonari ve Genç İ
talya adı
nıtaş
ı
yan kuruluş
lar çalı
ş
malara giriş
tiler. Ancak, Avusturya bunları
n hazı
rladı
ğıayaklanmalar ıbastı
rdı
.İ
talyan birliğinin kurulmasıiçin,
Avusturya iş
galine son verilmesi gereği daha iyi anlaş
ı
ldı
. Bunu da Piyemonte baş
arabilirdi.
Piyemonte kralıII. Viktor Emanuel ve baş
bakanıKont Kavur, dost ve büyük bir
devletin yardı
mıolmadan İ
talyan birliğinin kurulamı
yacağıgörüş
ündeydiler. Bunun için
Kı
rı
m Savaş
ı
'nda, Fransı
zlar ve İ
ngilizlerle aynısafta çarpı
ş
mak üzere, Rusya'ya asker
gönderdiler. Savaş
tan sonra, Fransı
z ve İ
talyan birlikleri, Avusturya'ya karş
ıbaşarı
kazandı
lar ve iş
gal altı
ndaki topraklan kurtardı
lar. Bunun üzerine, diğer İ
talyan devletleri de
Piyemonte'ye katı
ldı
lar. Papalı
ğıise Fransa koruyordu. Fransı
zlar, Prusya'ya yenilince,
Papalı
k da birliğe katı
ldı
. Böylece, İ
talya'da siyasî birlik kurulmuşoldu (1870).
Siyasî birliğini tamamlayan İ
talya, Avrupa'nı
n önemli devletlerinden biri hâline geldi ve
sömürgecilik siyaseti takip etmeye baş
ladı
. Siyasî gücünü kaybeden papalı
ğı
n sadece dinî
nüfuzu kaldı
.
Alman Siyasî Birliğinin Kurulması
: Viyana Kongresi'nde bir Germen Konfederasyonu
kurulmuş
tu. Ancak, Almanya yine de siyasî birliğini sağlamı
ş olmuyordu. Bu
konfederasyon, Avusturya'nı
n yönetiminde bir meclis tarafı
ndan yönetiliyordu ve Prusya
dı
ş
arda bı
rakı
lmı
ş
tı
. Avusturya'ya rakip hâle gelen Prusya, buna karş
ı
lı
k, Kuzey
Almanya'daki ş
ehir devletleriyle bir gümrük birliği kurdu. Prusya kralıI. Vilhelm ve
baş
bakanıBismark, Alman birliğinin kurulmasıyolunda çaba harcadı
lar. Bu iki devlet
adamı
, Prusya'yıgüçlü bir yapı
ya kavuş
turdular ve orduya büyük önem verdiler. Siyasî
birliğin sağlanmasıiçin Danimarka, Avusturya ve Fransa'nı
n mağlûp edilmeleri gerekiyordu.
Prusya, önce Danimarka ve Avusturya ile karş
ı
laş
tı
. Her iki devlete karş
ızafer kazandı
.
Avusturya, Alman toprakları
ndan çekildi ve Kuzey Almanya devletlerinin, Prusya
yönetiminde kurduğu birliği tanı
dı
.
Fransa'nı
n Prusya karş
ı
sı
nda ağı
r bir yenilgiye uğramasıüzerine Güney Almanya
devletleri de Prusya tarafı
na geçtiler. Böylece Alman birliği kuruldu (1871).
Avrupa'da Bloklaş
ma: Almanya, yenilgiye uğrattı
ğıFransa'nı
n, Alsas ve Loren
bölgelerini geri almak üzere savaş
a giriş
mesinden çekiniyordu. Onun için, Fransa'yıyalnı
z
bı
rakacak siyasî anlaş
malara giriş
ti. İ
talya ve Avusturya ile ittifak kurmayıbaş
ardı( Üçlü
İ
ttifak). Buna karş
ı
lı
k, Fransa da, Almanya ile yalnı
z baş
ı
na mücadele edemeyeceğini bildiği
için, Rusya ile anlaş
ma yolları
nıaradı
. Almanya'nı
n sömürgecilik politikası
ndan kuş
kulanan
İ
ngiltere de bir süre sonra bu anlaş
maya katı
ldı
. Böylece Üçlü İ
tilâf meydana geldi. Bu
bloklaş
ma, Birinci Dünya Savaş
ı
'nı
n habercisi oldu.

B. SANAYİİ
NKILÂBI ve SÖMÜRGECİ
Lİ
K
1. İ
lmî ve Teknolojik Geliş
meler
Avrupa'da bilim hayatı
, Rönesanstan itibaren hı
zla geliş
meye baş
lamı
ş
tı
. Bu ilerlemeler,
sonraki yüzyı
llarda da devam etti. Keş
iflerin ve sömürgeciliğin sağladı
ğızenginlik, ilmî
araş
tı
rmalar için daha çok para harcanmasıimkânı
nıgetirdi. Böylece, modern bilimin
temelleri atı
ldı
. Araş
tı
rmalar, daha çok pratik bilgiler çevresinde yoğunlaş
tı
. Teknolojik
uygulamalar, halkı
n günlük yaş ayı
ş
ı
nı yakı
ndan ilgilendirmeye baş
ladı
. Bilimin
milletlerarasıboyutu geniş
ledi. Müspet ilimlerin geliş
mesi hı
zlandı
. Bilim araş
tı
rmaları
nda
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uygulanacak metot üzerindeki çalı
ş
malar, bu geliş
meye önemli katkı
lar yaptı
. Çok sayı
da
bilim adamı
, çeş
itli alanlarda yeni buluş
lar yaptı
lar.
Bacon (Beykı
n)'ı
n bilim metodu üzerindeki çalı
ş
maları
, bilim hayatı
nı
n canlanması
nda
önemli rol oynadı
. Matematikten yararlanan Newton (Nüytı
n), yer çekimi kanununu buldu.
Biyoloji alanı
nda da dikkat çekici araş
tı
rmalar yapı
ldı
. Buffon (Büfon), hayvanları
, bitkileri
ve madenleri incelediği "Tabiat Tarihi" adlıbüyük eserini yazdı
. Lamarck (Lamark),
canlı
ları
n evrimi üzerinde teoriler geliş
tirdi. Darwin (Darvin), bitki ve hayvan türlerini
araş
tı
rdı
.
Bu ve benzeri çalı
ş
malar, bilimin insanlı
ğ
ı
n hizmetinde daha çok yer almasısonucunu
verdi.
Priestley (Prestli), Lavoisier (Lavazya) ve Celsius (Selsiyüs), kimya alanı
ndaki
çalı
ş
maları
yla tanı
ndı
lar. Fahrenheit (Fahrenayt)'ı
n ve Reomür'ün aynıalandaki faaliyeti
termometrenin icadı
yla sonuçlandı
. James Watt (Ceymis Vat)'ı
n buharlımakineyi icadı
ndan
sonra Fulton, buharlıgemilerin çalı
ş
ma esasları
nıbelirledi. Stewenson (Stevensı
n),
lokomotifi icat etti. Franklin (Franklen), paratoneri buldu. Fizik alanı
ndaki geliş
meler,
fotoğraf makinesini [Daguerre (Dager), 1838], dinamoyu [Gramme (Gram)], elektrik
lâmbası
nı(Edison), telgrafı(Mors, 1840), telefonu [Graham Bell (Gram Bell)], telsiz telgraf
ve telsiz telefonu [Hertz (Herz)], röntgen çekimini (Röntgen) insanlı
ğı
n hizmetine sundu.
Clemente (Klement)'in çalı
ş
malarısonunda uçak bulundu. Bakteriyoloji biliminin temelini
atan Pasteur (Pastör) ve Koch (Koh), mikrop ve bakterileri keş
fettiler.
Bütün bu icat ve keş
ifler sağlı
k, iletiş
im, ulaş
ı
m vb. alanları
nda büyük bir birikim
meydana getirdi. Bilimdeki geliş
melerin teknolojiye aktarı
lmasıve üretime uygulanmasıile
sanayi inkı
lâbımeydana geldi.

2.Ticaret Alanı
ndaki Geliş
meler
Avrupa'daki siyasî ve sosyal geliş
meler, 16. yüzyı
lı
n sonundan baş
layarak ekonomi
alanı
nda etkisini gösterdi. Feodalitenin sarsı
lmasıile ortaya çı
kan merkezî krallı
klar, ticarete
önem verme gereğini duydular. Keş
iflere bağlıolarak, deniz ticaret yollarıdeğiş
ti. Uzak
Doğu'ya giden yolları
n değiş
mesi ile Akdeniz eski önemini kaybetti. Atlas Okyanusu
kı
yı
ları
ndaki ş
ehirler kı
sa zamanda büyüdü. Nüfus arttıve daha dinamik bir yapı
ya kavuş
tu.
Ticaretin geliş
mesi, ticarî iş
lemlerde yenilikler getirdi. Kâğı
t paralar bası
ldıve çek
kullanı
lmaya baş
landı
. Bankacı
lı
k ve sigortacı
lı
k sektörleri geliş
me gösterdi. Özellikle
Amerika'daki sömürgelerden gelen kı
ymetli madenler, ekonomik refahıarttı
rdı
. Hayat
seviyesinin yükselmesi, lüks tüketim eğilimini hı
zlandı
rdı
. İ
htiyaç duyulan ipek, porselen,
baharat, çay, pamuk, tütün, kahve, ş
eker gibi maddeler, Hindistan ve Amerika'dan doğrudan
ithal edilmeye baş
landı
. Taş
ı
ma giderlerinin azalmasıve gümrük vergisi ödenmemesi,
fiyatları
n düş
mesi sonucunu verdi. Gümrük birliğine girmişKuzey Almanya devletleri bu
geliş
melerden yarar sağlayamadı
lar. Akdeniz'in önemini kaybetmesinde n en çok Osmanlı
Devleti ile İ
talya'daki ş
ehir devletleri zarar gördü.

3. Sanayi İ
nkı
lâbı
Avrupa'da üretim, genellikle el emeğine dayalı
ydıve mahallî karakterdeydi. Sabı
r iş
i
olan iplik bükümü ve dokumada el emeğinin payıdaha da büyüktü. Denizaş
ı
rıülkelerle
yapı
lan ticaret, İ
ngiliz dokuma sanayiinde üre timi genişçapta artı
rı
nca insan gücü yeterli
olmamaya baş
ladı
. Makine kullanı
mızorunlu hâle geldi. İ
lk makineler, dokuma sanayiinde
kullanı
ldıve geliş
tirildi. Mekanik dokuma tezgâhları
, hem üretimin artmasıhem de kalitenin
yükselmesi sonucunu verdi. Makine yapmak için demire ve demirin iş
lenmesinde daha ileri
yöntemlere ihtiyaç duyuldu. Böylece, demir üretiminin arttı
rı
lması
na çalı
ş
ı
ldı
. Çelik
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yapı
mı
nda yeni metotlar bulundu. Çeliğin kullanı
m alanlarıgeniş
ledi. Makinelerin daha
verimli çalı
ş
masıiçin, yüksek güce duyulan ihtiyaç, buhar gücünün makinelere uygulanması
ile çözüme kavuş
turuldu. Daha büyük ve daha çok sayı
da iplik ve dokuma makineleri
hizmete girdi. Her tarafta imalâthaneler kuruldu. E vlerde yapı
lan mahallî karakterdeki üretim
gittikçe millî bir nitelik aldı
. Daha sonra da milletlerarasıboyutlara ulaş
tı
.
Büyük fabrikalar ı
n ortaya çı
kması
yla eski hayat tarzı
nda da değiş
im oldu. İ
şveren
sermaye sahipleri ile çalı
ş
an kesim arası
ndaki gelir farkıçok açı
ldı
. Tekniğin tarı
ma
uygulanmasıile çok sayı
da çiftçi iş
siz kalmı
ş
tı
. Bunlar, sanayi kesiminde çalı
ş
maya
baş
ladı
lar. Ücretler düş
ük seviyelerde kaldı
. Kadı
nları
n ve küçük çocukları
n, çok ucuza ve
uzun süreli çalı
ş
tı
rı
lmaları
, genel bir hoş
nutsuzlu ğa yol açtı
.
Gelir seviyesinin yükselmesi, satı
n alma gücünün ve tüketici sayı
sı
nı
n artmasısonucunu
verdi. Büyük firmalar ve bankalar faaliyete geçti. Ulaş
ı
m imkânlarıarttı
. Okyanusları
aş
abilecek yüksek kapasiteli gemiler inş
a edildi. Demir yolları
nı
n yapı
mı
na da hı
z verildi.
Posta sistemi kuruldu, iletiş
im hı
zlandı
. Bu sayede, uzak ülkelerden mal getirtilmesi kolaylaş
tı
.İ
ç ve dı
şticaret daha da canlandı
.
Sanayi inkı
lâbı
, İ
ngiltere'den sonra Avrupa'nı
n diğer ülkelerinde de hı
z kazandı
.
Fransa'da sanayi inkı
lâbı
nı
n ilk belirtileri yine dokuma sanayiinde görüldü. Hollandalı
sermayedarlar ise, ülkelerinde millî bir sanayi kurmak yerine, servetlerini yabancı
ülkelerdeki yatı
rı
mları
nda kullandı
lar.
Sanayi İ
nkı
lâbı
nı
n Sonuçları
: Üretimin artması
, elde edilen malları
n pazarlanması
meselesini ortaya çı
kardı
. Bu da, Avrupa devletleri arası
nda kı
yası
ya bir rekabet ortamı
yarattı
. Sanayi inkı
lâbı
, bütün ülkelerde aynıhı
zla gerçekleş
medi. Bu yüzden, "sanayi
toplumları
-tarı
m toplumları
" gibi ayı
rı
mlar ortaya çı
ktı
. Sanayiin geliş
tiği ş
ehirlere göç
hareketleri hı
z kazandı
. İ
ş
çi sı
nı
fı
nı
n, kötü hayat ş
artları
ndan ş
ikâyetleri çoğaldı
. İ
ş
çi
hakları
nıön plâna alan sosyalizm, hürriyetçilik ve milliyetçiliğin yanı
nda, yeni bir akı
m
olarak ortaya çı
ktı
. Sanayi inkı
lâbı
nıgerçekleş
tirmişdevletler, toplumun ihtiyaçları
na cevap
verebilecek yeni politikalar üretmek ve uygulamak zorunda kaldı
lar.
Sanayi inkı
lâbı
, Osmanlıekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Daha kaliteli ve daha
ucuz kumaş
ları
n Avrupa'dan ithali, Osmanlıdokuma sanayiini geriletti. İ
ngilizler, Osmanlı
Devleti ile yaptı
klarıticaret anlaş
ması
ndan (1838) sonra, Osmanlıpazarları
nıkolaylı
kla ele
geçirdiler. Osmanlısanayii, Avrupa'daki sanayi inkı
lâbı
na ayak uyduramadı
. Bu durumun,
askerî ve siyasî alanlarda olumsuz sonuçlarıgörüldü.
4. Sömür gecil ik Faali yetle ri
Sanayi inkı
lâbı
nı
n gerçekleş
mesi, üretim için ham madde ihtiyacı
nıortaya çı
karmı
ş
tı
.
Hı
zlanan üretim sonucu elde edilen malları
n ise genişkitlelere ulaş
tı
rı
lı
p satı
lması
gerekiyordu. Avrupa devletleri, bu sebeplerle uzak ülkelere yöneldiler. Buralarıçeş
itli
yöntemlerle ele geçirerek sömürgeler kur dular. Sömürgelerin tabiî zenginliklerini ülkelerine
taş
ı
dı
klarıgibi, buralardaki ucuz işgücünden de yararlandı
lar.
İ
ngiltere, Asya ve Afrika'da geniştopraklar elde etti. Buralarısömürge hâline getirerek,
sanayiini beslemek ve ayakta tutmak imkânları
na kavuş
tu. Hindistan'ıdenetimi altı
na alan
İ
ngiltere, bu sömürgesine giden yollarıda güvenlik altı
nda tutmaya çalı
ş
tı
. Bunun için
Akdeniz'de Malta ve Kı
brı
s'ı
, Afrika'da Mı
sı
r'ıele geçirdi. Ayrı
ca, Sudan, Birmanya ve
Belûcistan'ısömürgeleri arası
na kattı
. Böylece, genişbir sömürge imparatorluğ
u kurdu.
Fransa, sömürgelerinden bir kı
smı
nıİ
ngilizlere kaptı
rı
nca Kuzey Afrika'ya yöneldi.
Cezayir'i, Tunus'u, Sudan'ı
n bazıbölgelerini ve Madagaskar'ıiş
gal etti. Fas'ıda himayesi
altı
na aldı
. Asya'da ise Çin Hindi'nin bir bölümünü (bu günkü Vietnam) ele geçirdi. Birinci
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Dünya Savaş
ı
ndan sonra Alman sömürgeleri tasfiye edilirken, bunları
n bir bölümünü de
yönetimine aldı
. Ayrı
ca, Lübnan'da ve Suriye'de manda rejimleri kurdu.
Siyasî birliğini kuran Almanya, sanayide de ilerleme gösterdi. Bu durumda, sömürge
eksikliğini yakı
ndan his setti. Afrika'da Uganda, Kenya, Kamerun gibi ülkeleri, Büyük
Okyanus'ta bazıadalarıve Yeni Gine'yi elde etti. OsmanlıDevleti'nde de, baş
ta Bağdat
Demir yolu yapı
mıolmak üzere, bazıimtiyazlar sağladı
. Fakat, Birinci Dünya Savaş
ı
'ndan
sonra bütün sömürgeleri elinden alı
ndı
.
İ
talyanlar da Almanlar gibi, sömürge edinmekte geç kalmı
ş
lardı
. Bunu telâfi etmek için,
Osmanlıyönetimindeki Trablusgarp'a saldı
rdı
lar ve uzun bir mücadeleden sonra burası
nıele
geçirdiler. Eritre'yi de yönetimleri altı
na aldı
lar. Birinci Dünya Savaş
ı
'ndan sonra Habeş
istan
(Etyopya)'ıiş
gale kalkı
ş
tı
larsa da burada tutunamadı
lar.
Rusya'nı
n batıyönünde geliş
me imkânıyoktu. Büyük bir donanmaya da sahip değildi.
Onun için, doğusundaki Asya ülkelerini ele geçirmek istedi. Ruslar, önce Sibirya'yıiş
gal
ederek Japon Denizi'ne ulaş
tı
lar. 19. yüzyı
lda Türkistan'ıtoprakları
na kattı
lar. Bu sı
rada
güçlenmişolan Japonya, Rusları
n Kore'yi ve Mançurya'yıele geçirme teş
ebbüslerini önledi.
Rus çarlı
ğıyı
kı
ldı
ktan sonra kurulan Sovyetler Birliği de, Rus sömürge politikası
nıdevam
ettirerek Doğu Avrupa'daki ve Asya'daki bazıbölgeleri denetimi altı
na aldı
.

C. AYDINLANMA ÇAĞI
1. Düş
ünce Hayatı
nda Geliş
meler
Avrupa'da düş
ünce hayatı
, Rönesansla birlikte değiş
im göstermeye baş
lamı
ş
tı
. Orta
Çağ'da hâkim olan dogmatizm, Kilisenin doğru kabul ettiği ş
eylerin geçerliliğini ispat etmek
için kullanı
lı
yordu. İ
nanç ve düş
üncede bağı
msı
zlı
ğı
n ortaya çı
kı
ş
ı
, değ
iş
imin baş
langı
cı
oldu. Reform da modern düş
üncenin oluş
umunda önemli rol oynadı
. Felsefe ve bilimdeki
geliş
me 17. ve 18. yüzyı
llarda da devam etti. İ
nsan ve toplum hayatı
nda, müspet ilimlerde,
felsefe ve dünya görüş
ünde, hukuk ve iktisatta yeni anlayı
ş
lar ortaya çı
ktı
. Zamanla bütün
dünyayıetkisi altı
na alan bu harekete "Aydı
nlanma" adıverildi.
Aydı
nlanma felsefesi, aklıesas alı
yordu. Aklı
n, tenkit cesaretinin, vicdan hürriyetinin ve
dinî hoş
görünün, eski değerlerin yerine geçmesi aydı
nlanma felsefesinin baş
lı
ca amacı
ydı
.
Bu felsefe, daha çok burjuvazi taraf ı
ndan yürütülmekte ve temsil edilmekteydi. Aydı
nlanma
felsefesi, özellikle devlet ve hukuk alanları
nda etkili oldu. İ
nsan mutluluğunun, her türlü
baskı
dan uzak kalmakla gerçekleş
ebileceğini savundu. Hukuk alanı
nda ortaya çı
kan yeni
ilkeler, Amerika Birleş
ik Devletlerinin kuruluş
unda ve Fransı
z İ
htilâli'nde etkili oldu.
Devletin dinî yönden hoş
görülü olmasıgerektiği, bu felsefenin temel çizgilerinden biri
olarak görüldü. Ceza usullerinde değiş
iklik yapı
larak, suç ve ceza arası
nda denge kuruldu.
Cezaları
n yerine getirilmesinde insanî ölçülere ağı
rlı
k verildi. Kanunda gösterilmeyen
cezaları
n verilemeyeceği savunuldu.
Bu yönüyle, çeş
itli eğilimlerdeki halk topluluklarıarası
nda yayı
lma imkânıbuldu.
Öğretimin ve ibadetin millî dillerle yapı
lması
, özellikle Balkanlar'daki topluluklara millî
duyguları
n aş
ı
lanmasıbakı
mı
ndan etkili oldu.
Aydı
nlanma, Avrupa toplum ve sanat hayatı
nda yeni değer yargı
ları
nı
n yerleş
mesine yol
açtı
. İ
ktisadî hayatta da yeni yöntemler ve tarzlar uygulanmaya baş
landı
. Deneyler ve
gözlemler geliş
tirildi. Böylece, tabiî bilimlerde de geliş
meler görüldü.

2. Tabiî ve Beş
erî İ
limlerde Geliş
meler
Tabiî ve beş
erî ilimlerdeki geliş
me, Eski Çağ'a ait felsefe ve bilim eserlerinin Avrupa
dillerine çevrilmesiyle yakı
ndan ilgilidir. Rönesans hareketi de tabiata ve insana yöneldiği
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için, ilmî geliş
mede etkili olmuş
tu. Özellikle astronomi alanı
ndaki buluş
lar, eski anlayı
ş
ı
kökünden sarsacak nitelikteydi. Kopernik (1473-1543), yaptı
ğıgözlemlerle, güneşsistemini
buldu. Aristo'dan beri gelen ve Kilise tarafı
ndan da benimsenmişbulunan eski anlayı
ş
ı
tamamen değiş
tirdi. Ancak, Kopernik'in buluş
ları
, Kilise tarafı
ndan reddedildi. Ünlü bir
astronom olan Galile (1564-1642), Kopernik'in görüş
lerini doğrulayan çalı
ş
malar yaptı
.
Fakat, Kilisenin ağı
r baskı
sıkarş
ı
sı
nda bu görüş
ünden dönmek zorunda kaldı
. Kilise, bu
görüş
lerin doğruluğunu ancak 1835'te kabul etti.
Fizik alanı
nda 17. yüzyı
lı
n önemli ismi Newton (Nüytı
n)'dı
r. Nüytı
n, ı
ş
ı
ğı
n
parçacı
klardan meydana geldiğini ileri sürmüş
tür. Bu teorinin uygulanması
yla ilk teleskop
yapı
lmı
ş
tı
r. 18.yüzyı
lda Laplace (Laplas), Nüytı
n'in teorilerini geliş
tirmiş
tir. Modern atom
teorileri üzerinde çalı
ş
an Dalton ve Avagadro, pili bulan Volta (Volt) kimya alanı
nı
n önemli
isimleridir.
Sosyal bilimlerde Descartes (Dekart),bütün Aydı
nlanma çağı
nıetkilemiş
tir. Bu çağı
n
akı
lcıgörüş
ü benimseyen sosyal bilimcileri, devlet, kültür ve toplum konuları
na öncelik
vermiş
lerdir.
Ekonomide ise yeni teoriler ileri sürülmüş
tür. Kesna, toprağıbütün servetlerin ana
kaynağıolarak göstermekteydi. Gournay (Gurne) ve Adam Smith (Edim Smit) ise
liberalizmi savundular. Edim Smit, liberal görüş
ü daha da ileri götürerek "Bı
rakı
nı
z
yapsı
nlar, bı
rakı
nı
z geçsinler" ş
eklinde formülleş
tirdi. "Milletlerin Zenginliği" adlıeserinde
çeş
itli ekonomik doktrinleri topladıve kı
yasladı
.
Bu dönemde tı
pta ve anatomide de ileri hamleler yapı
ldı
. Cerrahî dalıgeliş
ti. Osmanlı
ülkesinde bir süreden beri uygulanmakta olan çiçek aş
ı
sıAvrupa'da Jenner (Cenı
r)'ı
n
gayretleriyle yaygı
nlaş
tı
. Akı
l hastalı
ğı
nıtedavi etmek için yeni yöntemlerin kullanı
lması
na
baş
landı
.
Aydı
nlanma çağı
nda güzel sanatlardaki geliş
me de devam etti. Özellikle Fransa, sanat
hareketlerinde büyük bir geliş
me gösterdi. Edebiyatta Racine (Rasin), Corneille (Korney),
Moliere (Molyer), Lafontaine (Lafonten), Daniel de Foe (Danyel dö Fo), Pascal (Paskal),
Goethe (Göte) ve Descartes (Dekart) baş
ta gelen isimlerdir. Robenson Kruzo (Danyel dö fo)
ve Güliver'in Seyahatleri (Svift) gibi ünlü eserler bu dönemde kaleme alı
nmı
ş
tı
r.
Resimde Rembrandt (Rembrand), Rubens, Velazquez (Velaskez) büyük ün kazandı
lar.
Müzik alanı
nda yetiş
en büyük besteciler arası
nda Bach (Bah), Haydn (Haydin), Beethoven
(Betofı
n) ve Mozart (Motsart) ilk plânda gelmektedir.
Edebiyat alanı
nda romantizm, mimarlı
kta barok akı
mları
, döneme damgaları
nı
vurmuş
lardı
r. Barok mimari anlayı
ş
ı
, Avrupa'da uzun süre etkili olmuş
tur.
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TEST SORULARI
1. Aşağı
dakilerden hangisi, İ
ngiltere'de parlâmento rejiminin kurulması
na yol açan belgenin
adı
dı
r:
a) Viyana Protokolü
b) Magna Carta
c) Londra Konferansı
ç) Üçlü ittifak
d) Kutsal İ
ttifak
2. Aşağı
dakilerden hangisinin, Fransı
zİ
htilâli'nin hazı
rlanması
nda fikrî etkisi olmamı
ştı
r:
a) Napolyon Bonapart
b) Didero
c) Volter
d) Monteskiyö
e) Jan Jak Ruso

3. Filadelfiya Kongresi'nde (1776) okunan bir belge, sonraki yüzyı
llarda derin etkiler yapmı
ştı
r.
Bu belge, aşağı
dakilerden hangisidir:
a) Magna Carta
b) İ
nsan HaklarıBildirisi
c) İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi
ç) Amerika İ
htilâl Bildirisi
d) Helsinki Raporu
4. Viyana Kongresi'ni takip eden 1815-1827 yı
lları
na verilen ad aşağı
dakilerden hangisidir:
a) Akı
l çağı
b) Aydı
nlanma çağı
c) Üçlü ittifak dönemi
ç) Meşrutiyet dönemi
d) Restorasyon devri
5. Aşağı
dakilerden hangisi, sanayi inkı
lâbı
na yol açan gelişmelerden biri değildir:
a) İ
nsan gücünün üretim için yeterli olmaması
b) Makine yapmak için demire ihtiyaç duyulması
c) Sömürgelerden köle getirilmesi
ç) Buhar gücünün makinelere uygulanması
d) Üretimin mahallî nitelikten millî karaktere geçmesi
6. Aşağı
dakilerden hangisi, astronomi alanı
ndaki araştı
rmalarısonunda Kilisenin baskı
sı
na
uğramı
ştı
r:
a) Prestli
b) Dalton
c) Laplas
ç) Nüytı
n
d) Galile
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A. OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞ
I
OsmanlıDevleti'nde yönetimin temelini üç ana kaynak oluş
turuyordu: İ
slâm hukuku,
eski Türk devlet anlayı
ş
ıve fethedilen yerlerdeki mahallî gelenekler ve uygulamalar.
OsmanlıDevleti'nde hükümdar ailesi, Oğuzları
n Bozok kolunun Kayıboyundan
geliyordu. Bu ailenin büyük atasıolarak Oğuz Han gösteriliyordu. Oğuzlar, Müslüman
olduktan sonra da eski Türk devlet anlayı
ş
ı
nı
n birçok unsurları
nımuhafaza etmiş
lerdi.
Selçuklularda ve beyliklerde gelenekler devam ettirilmiş
ti. Osmanlı
lar da aynıanlayı
ş
ı
devralmı
ş
lardı
. Türk devlet geleneğinde, hükümdarı
n ülkeyi adaletle yönetmesi esastı
. Halkı
n
mutluluğu ve refahıancak böyle sağlanabilirdi.
İ
lk Türk-İ
slâm devletleri, yönetimleri altı
ndaki topluluklar arası
nda sosyal, kültürel, dinî
bakı
mlardan herhangi bir fark gözetmemiş
lerdi. Herkese eş
it hak ve adalet tanı
mı
ş
lardı
.
Büyük Selçuklu Devleti'nin ağ
ı
rlı
k merkezi İ
ran olmuş
tu. Burası
, eski Doğ
u geleneklerinin
kuvvetle yaş
adı
ğ
ıbir bölgeydi. Selçuklular, bu geleneklere saygı
lıdavranmı
ş
lar, hatta kendi
temel anlayı
ş
ları
yla çeliş
meyen bazıgelenekleri benimsemiş
lerdi. Selçuklulardaki bu anlayı
ş
ve uygulama, Osmanlı
lara da intikal etmiş
tir.
OsmanlıDevleti'nde yönetim İ
slâm hukuku çerçevesinde düzenlenmiş
ti. Kanun ve
nizamları
n, İ
slâm hukukuna uygun olmasıesastı
.
Osmanlı
larda devlet anlayı
ş
ı
, baş
lı
ca bu temeller çevresinde ş
ekillenmiş
tir. Ancak,
zamanla, bu unsurlardan bazı
ları
nı
n önemi azalmı
ş
, bazı
ları
nı
n da artmı
ş
tı
r.
Hükümdar
Eski Türk devlet anlayı
ş
ı
nda, hükümdar, yönetme gücünü ve yetkisini Tanrı
'dan
almaktaydı
. Hükümdarı
n mutlak ve devredilmez haklarıvardı
. Devleti yönetme yetkisi,
Osmanlıhanedanı
na aitti. Bu anlayı
ş
, OsmanlıDevleti'nin yı
kı
lı
ş
ı
na kadar devam etmiş
tir.
Türk devlet anlayı
ş
ı
nda hükümdar ailesinin bütün erkek mensuplarıtaht üzerinde hak
sahibi sayı
lı
rdı
. Osmanlı
larda da, hükümdar öldüğü zaman yerine kimin geçeceği kesin
kurallara bağ
lanmamı
ş
tı
. Bunun için, padiş
ah öldüğü zaman yerine kimin hükümdar olacağ
ı
konusunda saraya yakı
n çevrelerin tutumu önem taş
ı
yordu. Bunlar devlet ileri gelenleri,
yüksek rütbeli kumandanlar ve bilginlerdi. Kuruluşdöneminde, Ahî teş
kilâtıda etkili
olmuş
tu. Bu sistem, taht için mücadeleye yol açı
yor ve karı
ş
ı
klı
klara sebep oluyordu. Fatih
Sultan Mehmed, bu sakı
ncayıortadan kaldı
rmak üzere, tahta geçme yöntemini belirleyen bir
kanunname düzenlemiş
ti.
Padiş
ah öldüğü zaman, tahta oğulları
ndan birinin geçmesi yöntemi 17. yüzyı
la kadar
uygulandı
. I. Ahmed zamanı
nda yeni bir düzenleme yapı
larak, tahta en yaş
lıve olgun
hanedan üyesinin geçmesi usulü getirildi. Böylece ş
ehzadeler arası
ndaki saltanat kavgaları
önlenmişoldu.
Şehzadeler, ilerde tahta geçecekleri için, eğitim ve öğretim bakı
mı
ndan çok iyi
yetiş
tirilirlerdi. Çok genç yaş
larda, Anadolu'nun belirli illerine sancak beyi olarak atanı
rlardı
.
Burada, "lala" adıverilen yüksek bir yöneticinin gözetiminde devlet tecrübesi kazanı
rlardı
.
Şehzadelerin, büyük illerin baş
ı
na yönetici tayin edilmeleri yöntemine 16. yüzyı
lı
n sonunda
nihayet verilmiş
tir.
Tahta yeni geçen padiş
ah, Eyüp Sultan türbesinde yapı
lan merasimle kı
lı
ç
kuş
anı
rdı
. Bu arada, ileri gelenlerin ve halkı
n itaati bildirilirdi (biat). Hâkimiyet belirtisi
olarak, padiş
ahı
n hutbede ismi okunur ve adı
na para bastı
rı
lı
rdı
.
Padiş
ahı
n yönetim hakkıkesin ve tartı
ş
ması
zdı
. Töreye göre, padiş
ah, ülkenin sahibi
sayı
lı
rdı
. Ancak, onun da uymasıgereken hukuk kurallarıvardı
. Bu kurallar İ
slâm dininin
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hükümlerine dayanı
yor ve ş
eriat adı
nıtaş
ı
yordu. İ
slâm inancı
, halkı
, hükümdarları
n
yönetimine Allah tarafı
ndan bı
rakı
lmı
şkutsal bir emanet sayı
yordu. Bu bakı
mdan, adalet
duygusu daima göz önünde bulundurulurdu.
Padiş
ah, ihtiyaçlara göre, yeni kanunlar koyabilirdi. Herhangi bir konuda padiş
ahı
n
verdiği karar ve ileri sürdüğü fikir, kanun sayı
lı
rdı
. Ancak, geleneklere dayanan bu kanunları
n
ş
eriatla çatı
ş
maması
na dikkat edilirdi. Padiş
ahı
n buyruklarıyazı
lıbelgeler hâline getirilirdi.
Bunlara ferman, hüküm, hatt-ıhümâyûn gibi adlar verilirdi. Bu ş
ekildeki kanun koyma
yetkisi, padiş
ahları
n, yönetimdeki gücünü çok arttı
rmı
ş
tı
. Avrupa'da mutlakı
yetçi rejimlerin
yerini meş
rutî yönetimler alı
nca, OsmanlıDevleti'nde de, padiş
ahı
n yetkileri yeniden
düzenlenmiş
tir. Sened-i İ
ttifak adıverilen belge bunun ilk örneğidir (19. yüzyı
l baş
ı
). Aynı
yüzyı
lı
n sonları
nda meş
rutiyetin ilân edilmesi ve ilk meclisin kurulmasıda, bir baş
ka
sı
nı
rlama teş
ebbüsüdür. Fakat, bütün bunlar, padiş
ahı
n yönetim hakkı
nı
n korunması
nı
engellememiş
tir.
Yavuz Sultan Selim, Memlûk Devleti'ne son verdiğ
i zaman halifelik unvanı
nıda üzerine
almı
ş
tı
. Bundan sonra, Osmanlıpadiş
ahlarıaynızamanda İ
slâm halifesi oldular. Ancak,
halifeliğin 13. yüzyı
la kadar süren siyasî gücü artı
k kalmamı
ş
tı
. Bu bakı
mdan, Osmanlı
hükümdarları
, siyasî ortam gerektirmediği için, bu unvandan siyasî alanda yararlanmak
ihtiyacı
nıduymadı
lar. 19. yüzyı
lı
n sonları
nda, devlet bütünlüğünü sağlamak için İ
slamcı
lı
ğı
n
siyasî bir ideoloji olarak benimsenmesi yoluna gidildi. O zaman, halifeliğin siyasî bakı
mdan
yararlıolabileceği düş
ünüldü. Fakat, bu yoldaki teş
ebbüsler fazla başarı
lıolamadı
.
Osmanlıanlayı
ş
ı
nda, devletin sonsuza kadar yaş
ayacağıinancıesas alı
nmı
ş
tı
. Osmanlı
Devleti'nin cihan hâkimiyetine ulaş
acağı
na inanı
lı
yordu. Bunun için, devlet "Devlet-i ebedmüddet, Devlet-i Aliyye, Devlet-i Muazzama" gibi adlarla anı
lmı
ş
tı
r.

B. MERKEZ TEŞKİ
LÂTI
Osmanlı
larda merkezî bir yönetim vardı
. Padiş
ahı
n tartı
ş
ması
z hâkimiyeti, ortak kabul
etmez nitelikteydi. Bütün devlet teş
kilâtı
, bu hâkimiyetin gerçekleş
mesi ve denetlenmesi esası
üzerine kurulmuş
tu. Merkez teş
kilâtı
, ülke yönetimi ve ordu, padiş
ahı
n doğrudan doğruya
ş
ahsı
na bağlı
ydı
. Bütün bu teş
kilâtı
n merkezinde padiş
ah ve saray bulunuyordu.
OsmanlıDevleti'nin baş
kenti önce Bursa, sonra Edirne, fetihten sonra İ
stanbul olmuş
tur.
İ
stanbul'a Dersaâdet ve Âsitâne gibi adlar da verilmiş
tir.

1. Saray
Padiş
ah, sarayda oturur ve devlet iş
lerini buradan yönetirdi. Onun için, saray, devlet
teş
kilâtı
nı
n en önemli parçasısayı
lı
yordu.
Osmanlı
larda ilk saray Bursa'da yapı
lmı
ş
tı
. Edirne fethedildikten sonra baş
kent buraya
taş
ı
nmı
şve daha genişbir saray inş
a edilmiş
ti. Fatih, İ
stanbul' u aldı
ktan sonra, bir süre,
Beyazı
t'ta mevcut sarayda oturmuş
tu. Buranı
n yeterli gelmemesi üzerine, aynıyerde baş
ka bir
saray yaptı
rı
lmı
ş
tı
. Buna Eski Saray adıverilmektedir. Fakat, devlet yönetimi için burasıda
yeterli olmamı
ş
tı
r. Bunun üzerine, Sarayburnu'nda yeni bir saray inş
ası
na baş
lanmı
ş
tı
r.
Buraya Yeni Saray veya TopkapıSarayıdenilmiş
tir. Padiş
ahlar, 19. yüzyı
la kadar burada
oturmuş
lardı
r. 19. yüzyı
lda Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Beş
iktaş
'ta yeni saraylar
yaptı
rı
lmı
ş
tı
r.
Osmanlısarayıüç bölümden meydana geliyordu: Enderûn, Bîrûn ve Harem.
a) Enderûn
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Enderûn, padiş
ahı
n özel hayatı
nıgeçirdiği iç saraydı
. Bîrûn denilen bölümden Bâbü'ssaâde adıverilen kapıile ayrı
lı
yordu. Padiş
ahı
n hizmetine bakan güvenilir kimselerin
bulunduğu odalar ve harem dairesi, Enderûn'un içinde yer almaktaydı
. Padiş
ah, devlet iş
lerini
Babü's-saâde'de görür ve merasimleri buradan takip ederdi.
Enderûn'un baş
lı
ca iki önemli iş
levi vardı
: Yönetim ve eğitim. Merkez teş
kilâtı
nı
n
baş
ı
nda bulunan padiş
ah, devleti buradan yönetirdi. Yönetimi gereği gibi yerine getirebilmek
için, hizmetinde çok sayı
da görevli bulunurdu. Bu görevlilerin iyi yetiş
mesi ise Enderûn'un
eğitim faaliyeti sayesinde mümkün olurdu.
Devş
irme yöntemi ile toplanan çocuklar ve gençler bir elemeye tâbi tutularak gösteriş
li,
zeki ve yetenekli olanlarıEdirne Sarayı
, Galata Sarayı
, İ
brahim Paş
a Sarayıgibi saraylarda
eğitimden geçirilirlerdi. Türk-İ
slâm geleneklerine uygun olarak verilen eğitimde baş
arı
gösterenler TopkapıSarayı
'na alı
nı
rlardı
. Saraydaki Büyük Oda ve Küçük Oda denilen
bölümlerde özel bir eğitim gören bu gençlere iç oğlanıdenilirdi. İ
ç oğlanları
, devletin en
yüksek mevkilerinde görev alacak ş
ekilde yetiş
tirilirlerdi. Dört yı
l kadar eğitim gördükten
sonra bir elemeden daha geçirilirler, bunda baş
arı
lıolanlar padiş
ahı
n özel hizmetine bakmak
üzere sarayda alı
konulurlardı
. Diğerleri ise Silâhdarlar Bölüğüne verilirdi.
Enderun'daki odalar ş
unlardı
:
Hasoda: Burasıharem dairesi ile üçüncü avlu arası
nda yer alı
r ve hasodabaş
ıtarafı
ndan
yönetilirdi. Sayı
sı40'a varan hasoda görevlileri, padiş
ahı
n günlük hizmetlerine bakarlardı
. En
yüksek rütbeli görevliler burada bulunurdu. Bunlar arası
nda yer alan hasodabaş
ı
, padiş
ahı
n
giyim kuş
amıile, çuhadar elbiseleriyle, dülbentçi iç çamaş
ı
rları
yla, silâhdar silâhları
yla,
rikâbdar ayakkabı
ları
yla ilgilenirdi
Hazine Odası
: Burasıdı
şhazine ve iç hazine olmak üzere ikiye ayrı
lı
rdı
. Dı
şhazinede
maliye arş
ivleri, ileri gelenlere verilmek üzere kaftan ve kürk gibi kı
ymetli eş
ya muhafaza
olunurdu. İ
ç hazinede ise padiş
aha ait giyecekler ve mücevherler saklanı
rdı
. Görevli sayı
sı
60'tı
.
Kiler Odası
: Sarayda çı
kan yemeklerden ve sofra hizmetlerinden sorumlu idi. Mevcudu
30 kiş
iydi.
Seferli Odası
: Padiş
ahları
n tı
raş
, sarı
k sarma, elbiselerini temizleme gibi hizmetlerini
yapan bu oda zamanla daha genişş
ekilde teş
kilâtlandı
rı
lı
p bir sanat okulu hâline getirilmiş
tir.
Seferli odası17. yüzyı
lda ortaya çı
kmı
ş
tı
r.
Odalarda hizmet
görerek eğ
itimlerini
tamamlayan içoğlanları
,
Bîrûn'da
görevlendirilirlerdi. Bu ş
ekilde atama yöntemine çı
kma denilirdi.
b)Bîrû n
Sarayı
n dı
şbölümüne Bîrûn adıverilirdi. Bâbü's-saâde, ikinci avluda bulunan Bîrûn'a
açı
lı
rdı
. Padiş
ah, devletin yönetimiyle ilgili iş
leri burada görürdü. Bu bakı
mdan, Bîrûn'da,
genişbir yönetici kadro yer alı
rdı
.
Bîrûn'daki görevliler ş
unlardı
:
Kapı
kulu: Yeniçeri Ağası
'nı
n yönetimindeki yeniçeriler, altıbölük halkıdenilen kapı
kulu
süvarileri ile cebeciler ve topçulardan meydana gelirdi.
Bağlıdevlet hükümdarları
nı
n ve devlet ileri gelenlerinin oğullarıile Enderun'dan çı
kma
içoğlanları
ndan meydana gelen müteferrika'lı
lar sarayı
n Çeş
itli bölümlerinde görev yaparlar,
gösteriş
li elbiseler giyerek padiş
ahı
n çevresinde yer alı
rlardı
.
Bîrûn'un baş
ka görevlileri de vardı
. Bunlardan bazı
larış
unlardı
: Şehzadelerin eğitimi ile
meş
gul olan padiş
ah hocası
, padiş
ahı
n hekimbaş
ı
, cerrah baş
ıadları
yla anı
lan özel doktorları
,
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müneccimbaş
ı
, mimarbaş
ı
, haberleş
me ve elçilik görevlerini yerine getiren çavuş
lar ve
çavuş
baş
ı
, Divân-ıHünaâyûn'un kararları
nıyerine getiren kapı
cı
baş
ı
, savaş
larda ve
merasimlerde Padiş
ahı
n iki yanı
nda yer alan rikâbdarlar. Ayrı
ca, seyisler, av iş
lerini düzenleyen çakı
rcı
lar, terziler, bostancı
lar, kürkçüler, okçular gibi daha yüzlerce görevli Bîrûnda
yer alı
rdı
.
Sarayı
n Enderun ve Bîrûn bölümlerinde görev yapanları
n durumlarıve kı
demleri
dikkatle gözetilirdi. Aylı
klarıdüzenli ödenirdi. Üstün başarıgösterenler, saray dı
ş
ı
ndaki
görevlere atanarak ödüllendirilirdi.
c) H a r e m
Sarayda kadı
nları
n yaş
adı
ğı bölüme harem adı verilirdi, Haremdeki kadı
nlar,
hadı
mağaları
nı
n gözetiminde, yaşarlardı
. Saraya alı
nan kı
zlar, İ
slâm âdet ve geleneklerine
göre yetiş
tirilirlerdi. Okuyup-yazma öğrenirler, saray hattatı
na ait görgü kuralları
nıve
incelikleri bellerlerdi. Bunlara yeteneklerine göre musiki, biçki, dikiş
, nakı
ş
, çeş
itli oyunlar
öğretilirdi. Saraya ilk girenlere acemi denilirdi. Acemiler, yetiş
me ve deneyimlerine göre
cariye, ş
akird, usta, gedikli gibi dereceler alı
rlardı
. En yüksek derece hasekilikti. Padiş
ah
hanı
mlarıkadı
nefendi unvanıile anı
lı
rlar ve büyük saygıgörürlerdi.
Padiş
ah annelerine valide sultan adıverilirdi. Padiş
ah öldüğ
ü zaman, hanı
mları
, kı
zlarıve
annesi TopkapıSarayı
'ndan Eski Saray'a taş
ı
nı
rlardı
. Tahta yeni geçen hükümdarı
n annesi de,
Eski Saray'dan alı
narak merasimle TopkapıSarayı
'na getirilirdi. Yeni padiş
ah, annesini,
sarayı
n kapı
sı
nda karş
ı
lardı
. Valide sultanlardan bazı
ları
, devlet iş
lerinde çok etkili
olmuş
lardı
r. Bunlar arası
nda Safîye Sultan ile Kösem Sultan ün yapmı
ş
lardı
r. Valide
sultanlar, genellikle sarayda bütün nüfuzu ellerinde bulundururlardı
.
Sarayda yetiş
mişhanı
mlar, bazen, padiş
ah tarafı
ndan taş
rada göreve yollanan kapı
kulları
ile evlendirilirdi.
Osmanlıhükümdarları
nı
n kı
zları
na sultan denirdi. OsmanlıDevleti'nin ilk dönemlerinde
sultanlar Anadolu beyleriyle, onları
n oğulları
yla veya ileri gelen beylerle evlendirilmiş
lerdi.
16. yüzyı
l baş
ı
ndan itibaren sultanlar, yalnı
z Osmanlıvezirlerine ve beylerine verilmiş
tir.

2. İ
stanbul'un Yö n et i mi
Fetih sı
rası
nda, İ
stanbul'un nüfusu 50 bin kadardı
. Fatih, yerli halkı
nş
ehirde kalması
nı
teş
vik etti. Ayrı
ca, Anadolu Türklerinden ve fethettiği baş
ka ülkeler ahalisinden birçok aileyi
İ
stanbul'a getirterek yerleş
tirdi. Böylece, ş
ehrin nüfusu süratle artmaya baş
ladı
. 16. yüzyı
lda
dünyanı
n en büyük ve kalabalı
kş
ehirlerinden biri hâline geldi.
Osmanlı
lar, İ
stanbul'u yeni baş
tan imar ederken, yönetimine de özen gösterdiler. Taht
ş
ehri olarak İ
stanbul, sadrazamı
n sorumluluğuna verildi. Askerlik, bürokrasi, yargıalanları
nı
n
yüksek dereceli yöneticileri İ
stanbul'da otururlardı
. İ
stanbul'da görev alabilmek, rütbenin
yükselişine bağlı
ydı
.
Fatih, İ
stanbul'u fethettikten sonra, buraya kadıolarak Hı
zı
r Bey'i, sübaş
ıolarak da
Süleyman Bey'i tayin etmiş
ti. Kadı
, yönetim bakı
mı
ndan ş
ehrin en büyük âmiriydi. Sübaş
ı
ise, güvenlikten sorumluydu. Daha sonra ş
ehir büyüdükçe, İ
stanbul kadı
sı
nı
n yanısı
ra
Üsküdar, Beyoğlu ve Galata'ya da ayrıkadı
lar atanmı
ş
tı
. Bu günkü emniyet müdürünün
görevini sübaş
ıyerine getiriyordu. Yeniçeri ağasıda, eski ş
ehrin büyük bir bölümünde düzeni
sağlamakla görevliydi. Muhzı
r ağa, bir yeniçeri birliğinin baş
ı
nda bulunarak, askerler arası
nda düzeni sağlardı
. Siviller için güvenlik iş
leri gündüz sübaş
ı
, gece asesbaş
ıtarafı
ndan
yürütülürdü.
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Sadrazam sefere çı
kacağızaman, yerine sadâret kaymakamı
nıbı
rakı
rdı
. Kadı
, aynı
zamanda belediye baş
kanlı
ğıgörevini yapardı
. Binaları
n yapı
m ve onarı
mıile mimarbaş
ı
meş
gul olurdu. Kadı
'nı
n yardı
mcı
sıdurumundaki ş
ehremini ise, belediyenin yürütme
iş
lerinden sorumluydu. Şehremininin görevi, yı
llar geçtikçe değiş
im göstermiş
, sonunda
belediye baş
kanıhâline gelmiş
tir. Mimarbaş
ı
nı
n genişyetkileri vardı
. Onun izni olmadan,
ş
ehirde yeni bir bina yapı
lamazdı
. Plâna uygun olarak yapı
lmayan veya kötü durumda olan
binaları
n yı
kı
m veya onarı
mımimarbaş
ı
nı
n emriyle yapı
lı
rdı
.İ
stanbul'un yönetimiyle görevli
yüksek memurlar arası
nda muhtesib de bulunuyordu. Muhtesibin görevi, sanayi ve ticaretin
denetimi ve düzenlenmesiydi. Padiş
ahı
n fiyat, kâr ve kalite kurallarımuhtesib eliyle
uygulanı
rdı
. Pazarlara salı
nan vergileri toplamak da muhtesibin görevleri arası
ndaydı
.
Muhtesib, ş
ehre dı
ş
ardan mal getiren kervanlarıdenetler; bu malları
, hak sahipleri arası
nda
bölüş
türürdü. Muhtesiblik görevi, hazineye yı
ldan yı
la ödenecek belirli bir para karş
ı
lı
ğı
nda
verilirdi. Muhtesibin topladı
ğ
ıvergilerden hazine payıçı
ktı
ktan sonra kalanıkendisinin
olurdu.
İ
stanbul, bütün ülkenin moda merkezi olma niteliğini de taş
ı
yordu. Moda değiş
imi
saraydan İ
stanbul'a, oradan ülkenin baş
ka ş
ehirlerine yayı
lı
rdı
.

3. Divân-ı
Hüm âyûn
Devlet, hükümdarı
n karar ve buyrukları
na göre yönetiliyordu. Ancak, topraklar
geniş
ledikçe ve yönetilenlerin sayı
sıarttı
kça, devlet teş
kilâtı
nı
n da geniş
lemesi zorunluluğu
ortaya çı
ktı
. Bu durumda, hükümdara yardı
mcıolacak, bazıhâllerde onun adı
na karar verecek
yönetim birimleri kurulmasıgerekti. Türk-İ
slâm devletlerindeki vezirlik makamı
, bu zaruret
sonunda ortaya çı
kmı
ş
tı
. Ayrı
ca, yönetimin merkezinde 'Divân" adıverilen bir kurul
oluş
turuldu. Divân, doğu ülkelerinde, özellikle İ
ran'da eskiden beri mevcuttu. Selçuklular
hâkim olduklarıgenişülkeleri yönetmek için çeş
itli divanlar kurdular. Devlet merkezinin
bulunduğu İ
ran'daki divân modeli, onlara örnek teş
kil etti. Osmanlı
lar, Türkiye Selçuklu
Devleti aracı
lı
ğıile, Büyük Selçuklu Devleti'ndeki yönetim geleneklerinin mirasçı
sı
olmuş
lardı
. Bu bakı
mdan, OsmanlıDevleti'nin ilk dönemlerinde vezirlik makamıkuruldu.
Hemen arkası
ndan da divân faaliyete geçti. Divân, kuruluşve iş
levi bakı
mı
ndan bugünkü
Bakanlar Kuruluna benzemekteydi.
Osmanlı
larda devlet kavramı
, diğer Türk devletlerinde olduğu gibi, yönetim ve adalet
ilkelerine dayanı
yordu. Hükümdardan sonra en yetkili organ olan divân, bu bakı
mdan
yürütme ve yargıiş
levlerini bünyesinde birleş
tirmiş
ti. Divân, yönetimden sorumlu en yetkili
kurul olduğu gibi, adlî bakı
mdan da en üst yargıkuruluş
u niteliği taş
ı
yordu. Osmanlıuyruğu
olan herhangi bir kimse, davası
nıdoğrudan doğruya divâna götürebilir ve orada savunabilirdi.
Divânı
n verdiği hükümler kesindi. Adaletin gecikmeden ve hakkı
yla sağlanabilmesi için,
divâna ş
ikâyet hakkı
nı
n korunması
na daima dikkat edilmiş
tir.
a) Kuruluş
u
Osmanlı
larda divânı
n ilk kuruluş
u Orhan Gazi zamanı
na rastlar. O sı
rada divân
baş
kanlı
ğı
nıpadiş
ahı
n kendisi yapı
yordu. Divân üyeleri de, kardeş
inden ve oğulları
ndan
meydana geliyordu. Daha sonra vezirlerin sayı
sıarttı
, en büyük vezire veziriazam adıverildi.
Padiş
ah da divân baş
kanlı
ğı
nıveziriazama bı
raktı
.
Divân, önceleri, TopkapıSarayı
'nda, Bâbü's-saâde önündeki Divânhâne'de toplanı
rdı
.
Daha sonra, Kanunî zamanı
nda yapı
lan ve Kubbealtıdenilen binaya taş
ı
ndı
.
Fatih zamanı
na kadar, padiş
ah da divân toplantı
ları
na katı
lı
rdı
. Fatih Sultan Mehmed, bu
usulü kaldı
rmı
ş
; divân görüş
melerini, Kubbealtı
'na açı
lan kafesli bir pencerenin arkası
ndan
takip etmiş
tir.
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Divânı
n ası
l üyeleri vezirler, kazaskerler, nişancıve defterdardı
. Bunlar, askerî, idarî,
adlî, malî iş
lerin ve bürokrasinin en üst yetkilileriydi. Buradan da anlaş
ı
lacağıgibi, Divân-ı
Hümâyûn, devlet teş
kilâtı
nı
n esası
nıteş
kil eden seyfiye, ilmiye ve kalemiye kolları
nı
n temsil
edildiği bir kuruluş
tu.
b) Yapı
sı
(1) Seyfiye (Ehl-i Örf)
Divânda yürütme gücünü temsil eden sı
nı
fa Seyfiye adıveriliyordu. Seyfîye yerine bazen
"ehl-i seyf" (kı
lı
ç ehli) veya "ehl-i örf de deniliyordu. Seyfîyeyi Divân-ıHümâyûn'da vezirler
temsil ediyordu. Vezirlerin en büyüğü olan veziriazam (sonraki yüzyı
llarda sadrazam)
padiş
ahı
n vekili olarak görev yapar ve onun altı
n mührünü taş
ı
rdı
. Veziriazamlı
ğa getirilen
kimseye bu mühür verilir, görevden azledilince de geri alı
nı
rdı
. Divânda verilen kararları
veziriazam bu mühürle mühürlerdi. Bu günkü baş
bakan durumunda olan veziriazamdan
baş
ka, divan üyesi olan vezirlerin sayı
larızamanla beş
e, hatta yediye kadar çı
kmı
ş
tı
r.
Padiş
ah, veziriazamıve divânısürekli bir denetim altı
nda tutardı
. Veziriazam, savaş
sı
rası
nda, padiş
ah sefere katı
lmı
yorsa, ordunun baş
ı
nda, baş
komutan vekili olarak bulunurdu.
Bu görevi sı
rası
nda, kendisine "serdar-ıekrem" denilirdi. Veziriazam, serdarlı
ğ
ısı
rası
nda,
padiş
ahı
n bütün yetkilerini kullanabilirdi.
Divânda verilen önemli kararlar, padiş
ahı
n onayı
na sunulurdu. Büyük önem taş
ı
mayan
iş
lerde verilen kararlar ise doğrudan yürürlüğe girerdi.
Ehl-i seyfin baş
lı
ca iki önemli görevi vardı
: Ülkeyi yönetmek ve savunmak. Bunlar, idarî
ve askerî kadrolarla yerine getirilirdi.
Yönetim görevi: OsmanlıDevletinde yönetim, merkez ve taş
ra teş
kilâtı
ndan meydana
geliyordu. Merkezde divân üyeleri ile onlara bağlıbirimler, taş
rada da beylerbeyi, sancak
beyi, kapı
kulu subaylarıve askerleri, tı
marlısipahiler görev yapı
yordu. Yöneticiler,
bulunduklarıyerlerde kadı
'nı
n hükmüne bağlıolarak çalı
ş
ı
rlardı
. Ayrı
ca, güvenliği sağlamak
üzere, emirlerinde kolluk kuvvetleri bulunurdu.
Askerlik görevi: Seyfiye kolu, yönetimin yanısı
ra askerlik göreviyle de yükümlüydü.
Osmanlıordusu, kara ve deniz kuvvetlerinden oluş
uyordu. Kara kuvvetleri ise ikiye
ayrı
lı
yordu: Merkez kuvvetleri ve eyalet birlikleri. Merkez kuvvetleri, hassa ordusu olarak
görev yapı
yor ve Kapı
kulu Ocaklarıadı
yla anı
lı
yordu. Eyalet birlikleri ise tı
marlısipahilerden
meydana geliyordu. Bunları
n dı
ş
ı
nda özel birlikler de bulunuyordu. Vergi muafiyeti karş
ı
lı
ğı
veya ücretli olarak orduya katı
lan askerler, bu birlikleri oluş
turuyordu. Deniz kuvvetleri de,
OsmanlıDevleti'nin ilk dönemlerinden itibaren, gittikçe geliş
erek büyük bir güç hâlini
almı
ş
tı
.
Osmanlıordusunu meydana getiren belli baş
lıbölümler ş
unlardı
:
Kapı
kulu Ocakları
: OsmanlıDevleti'nin fetihleri Rumeli yönünde geliş
ince, daha çok
sayı
da düzenli askere gerek duyulmuş
tu. Bu ihtiyacıkarş
ı
lamak üzere, I. Murad zamanı
nda,
savaş
ta esir alı
nan Hristiyan çocukları
nı
n asker olarak yetiş
tirilmesine baş
landı
. Savaşesiri bu
çocuklara pençik oğlanıadıveriliyordu. Zamanla sayı
larıartan pençik oğlanları
, Kapı
kulu
Ocakları
nı
n çekirdeğini meydana getirdiler. Ancak, fetihlerin durakladı
ğıdönemlerde savaş
esirlerinin sayı
sıda azaldı
. Bunun üzerine, belli yöntemler çerçevesinde, Hristiyan ailelerden
çocuklar toplanmaya baş
landı
. Bunlara devş
irme deniliyordu.
Acemi Ocağı
: Devş
irme çocuklar, Anadolu'daki çiftçilerin yanı
nda veya sarayda Türkİ
slâm terbiyesi görürler ve sonra Acemi Ocağı
'na alı
nı
rlardı
. Acemi Ocağı31 bölükten
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meydana gelirdi. Subaylarıİ
stanbul Ağası
, Kethüda, Çavuşve Bölükbaş
ıidi. 15. yüzyı
lda üç
bin olan sayı
ları
, 16. yüzyı
l ortaları
nda dört bine yükselmiş
ti.
Yeniçeri Ocağı
: Edirne'de bulunan Yeniçeri Ocağı
, İ
stanbul alı
ndı
ktan sonra buraya
taş
ı
nmı
ş
tı
. Şehzadebaş
ı
'nda Eski Odalar, Aksaray'da Yeni Odalar adiyle iki kı
ş
la yapı
ldı
.
Yeniçeriler, savaş
ta ordu merkezinde bulunup, padiş
ahı
n önünde çarpı
ş
ı
rlardı
. Hükümdarı
gece-gündüz korumakla görevliydiler. Barı
şzamanı
nda ise divân-ıhümâyûn muhafı
zlı
ğ
ı
yaparlar, yangı
n söndürürler, yeniçeri ağasıile birlikte güvenliği sağlarlar, değiş
meli olarak
sı
nı
rdaki kalelere gönderilirlerdi.
Yeniçerilerin "ulûfe" denilen ücretleri üç ayda bir ödenirdi.
Yeniçerilerin en büyük kumandanlarıYeniçeri Ağasıidi. Yeniçeri Ağası
,
önceleri Ocak mensuplarıarası
ndan tayin edilirdi. Fakat, II. Bâyezid ve Yavuz Sultan
Selim zamanları
ndaki itaatsizlik üzerine bu yöntemden vazgeçilmişve dı
ş
ardan tayin
edilmeye baş
lanmı
ş
tı
r. Sekbanbaş
ı
, Kul Kethüdası
, Zağarcı
baş
ıve Yeniçeri OcağıKâtibi de
yüksek rütbeli subaylardı
.
Kapı
kulu ocakları
nda ayrı
ca ş
u sı
nı
flar bulunuyordu:
Cebeci Ocağ
ı
: Yeniçerilerin savaşaraçları
nısağlamak, savaş
ta dağı
tmak, savaş
tan sonra
toplamak, korumak ve yenilemek gibi görevleri Cebeci Ocağıyerine getirirdi. Sayı
ları500
kadardı
. Cebecibaş
ıve Baş
kethüda, yüksek rütbeli subayları
ydı
.
Topçu Ocağı
: Osmanlıordusunda gittikçe daha önemli yer alan toplarıdökmek,
kullanmak ve geliş
tirmek bu ocağı
n göreviydi. Top dökücüleri ve top kullanı
cı
larıayrı
ayrı
ydı
. Topçubaş
ı
, Kethüda ve Dökücübaş
ıgibi subayları
n kumandası
nda bulunan Topçu
Ocağı
'nı
n mevcudu Kanunî zamanı
nda 2 bin kadardı
.
Top Arabacı
larıOcağ
ı
: Gittikçe daha büyük ölçülerde toplar döküldüğü için, bunları
n
taş
ı
nmasıda güçleş
iyordu. Bu bakı
mdan top arabacı
larıocağıkuruldu.
Humbaracı
lar, el bombasıyerine kullanı
lan ve humbara denilen savaşaraçları
nıtaş
ı
r ve
kullanı
rlar; lağı
mcı
lar ise savaş
ta, düş
man kalelerinin altı
ndan tünel kazarak patlayı
cı
maddeler yerleş
tirirlerdi.
Osmanlıordusunun merkez teş
kilatı
ndaki atlıbirliklere kapı
kulu süvarileri deniliyordu.
Bunlar, yararlı
klarıgörülen yeniçeriler, içoğlanlarıve fedakâr yiğ
itlerden meydana gelirdi.
Kapı
kulu süvarilerine, tı
marlısipahilerden ayı
rmak için altıbölük halkı
, sonralarıda sadece
sipah denilmiş
tir.
Eyalet askerî teş
kilâtı
: OsmanlıDevleti'nin ilk zamanları
ndan beri uygulanan tı
mar
usulleri zaman içinde geliş
tirilerek 16. yüzyı
l ortası
nda son ve mükemmel ş
eklini aldı
. Bu
sistemde devletin bazıgelirleri dirlik adıile sipahilere veriliyordu. Sipahiler de devlete karş
ı
,
baş
ta askerlik olmak üzere, bazıgörevler yükleniyorlardı
. Eyalet askerleri
tı
marlı
sipahiler,
atlı birlikler, geri hizmet kı
t'aları
, öncü kuvvetler ve kale kuvvetlerinden
meydana geliyordu.
Tı
marlıSipahiler: Savaşçı
ktı
ğ
ı
nda, kanunda gösterilen sayı
da askerle (cebeli veya
eş
kinci) orduya katı
lı
rlardı
. Sipahiler, cebelilerin atı
nı
, silâhı
nı
, yiyecek ve içeceğini
sağlamakla sorumluydu. Her bin sipahi, bir alaybeyi'nin kumandası
na girerdi. Alaylarda üçdört sübaş
ıbulunurdu. Sübaş
ı
lar, barı
şzamanı
nda, kendi kazaları
nda güvenliği sağlarlardı
.
Savaş
a gitmeyen sipahinin tı
marıelinden alı
nı
rdı
.
Geri hizmet kı
t'aları
: Yeniçeri Ocağı
'nı
n yaya askeri yetiş
tirmesinden sonra yayalar'la
müsellem'ler geri hizmetlerde kulanı
lmaya baş
ladı
lar. Yayalar, yol açmak, hendek ve siper
kazmak, top çekmek, ağı
rlı
klarınakletmek, askere yiyecek taş
ı
mak gibi görevleri yerine
getirirlerdi. Barı
ş
ta ise kaleleri onarmak, maden ocakları
nda ve tersanelerde çalı
ş
mak gibi
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iş
leri yaparlardı
. Rumeli'de aynıhizmeti görenlere yörük denilirdi. Müsellem'ler ise,
baş
langı
çta süvari iken, sonradan geri hizmete alı
nmı
ş
lardı
. Savaşzamanı
, ordunun önünde
giderek yollarıaçar ve gerekli yerlere köprüler kurarlardı
.
Öncü kuvvetler: Sı
nı
r muhafı
zlı
ğıyapan hafif süvari kuvvetlerine akı
ncı
denilirdi. Akı
ncı
lar, Rumeli'nin ilk fethedildiği yı
llarda Hristiyan nüfusun yoğunluğu
dikkate alı
narak buralara yerleş
tirilmişTürkler arası
ndan seçilirlerdi. Akı
ncı
lar, savaş
sı
rası
nda ordudan birkaç gün önce giderler ve yolları
n güvenliğini sağlarlardı
.
Akı
ncı
lara benzeyen bir baş
ka hafif süvari sı
nı
fı
na deliler adıveriliyordu. Bunlar,
kahramanlı
k ve cesaretleriyle ş
öhret bulmuşyiğitler arası
ndan seçilirlerdi. Gösteriş
li, iri yan
cengâverlerdi. Sadece Rumeli halkıarası
ndan 'deli' alı
nı
rdı
. Özel kı
yafetleri, düş
mana korku
verecek ş
ekilde düzenlenmiş
ti.
Kale kuvvetleri: Baş
langı
çta yeniçerilerin önünde savaş
an azaplar, sonralarıkalelerde
görevlendirilmiş
tir. Bununla beraber orduda hafif piyade azaphğıda korunmuş
tur. Deniz
azaplarıise, tersane halkı
ndandıve donanmada hizmet görürlerdi. Ayrı
ca, kalelerin
savunulmasıiçin, yerli halktan serhadkulu denilen gönüllüler toplanı
rdı
. Beşhane halkı
nı
n
birinden alı
nan askere ise beş
li denilirdi.
Orduda kullanı
lan silâhlar, genellikle kı
lı
ç, topuz, gürz gibi hafif silâhlardı
. Top da, önem
verilen silâhları
n baş
ı
nda geliyordu. Fatih Sultan Mehmed, İ
stanbul kuş
atması
nda büyük
toplar kullanmı
ş
tı
. Yavuz Selim'in Çaldı
ran, Mercidabı
k ve Rı
daniye zaferlerini
kazanması
nda topun rolü büyük olmuş
tu.
Osmanlıordusu, Kanunî döneminin sonuna kadar, genellikle padiş
ahı
n yönetiminde
sefere çı
kardı
. Bu seferlere sefer-i hümâyûn denilirdi. Sefer-i hümâyûn sı
rası
nda,
İ
stanbul'daki merkez teş
kilâtıda padiş
ahı
n yanı
nda yer alı
rdı
. Beylerbeyiler, eyaletlerin
rütbece en büyük komutanları
ydı
. Onun buyruğu altı
nda sancak beyleri, subaş
ı
lar ve
alaybeyleri bulunurdu. Anadolu eyaletlerinin askerleri Anadolu ordusunu, Rumeli
eyaletlerinin askerleri de Rumeli ordusunu meydana getirirdi.
Kalabalı
k orduları
n çeş
itli hizmetlerini görmek üzere, esnaf, orducu adıile nöbetleş
e
askere alı
nı
rdı
. Savaşgiderlerinin karş
ı
lanmasıiçin bazen olağanüstü vergi alı
ndı
ğ
ıolurdu.
Buna avârı
z denilirdi.
Osmanlıordusunun yiyecek, giyecek, silâh, ulaş
ı
m gibi ihtiyaçlarızamanı
nda ve yeterli
miktarda sağlanı
rdı
. Bunun için, çok iyi plânlanan ve iş
leyen bir ikmal organizasyonu vardı
.
Osmanlıordusu savaş
ta hilâl biçiminde saf tutardı
. Savaşyeri Rumeli tarafı
nda ise sağ
tarafta Rumeli askerleri, Anadolu tarafı
nda ise Anadolu askerleri yer alı
rdı
. Kanatlarda hı
zla
hareket eden atlıbirlikler bulunurdu. Bunlar, yay gibi açı
larak düş
manıgeriden çevirmeye
çalı
ş
ı
rlardı
. Hı
zlıhareket edebilen süvari kuvvetlerine dayanan bu savaşyöntemi, eski Türk
savaştaktiğinin devamıniteliğindeydi.
Deniz kuvvetleri
Sahip bulunduğu kı
yı
lar az olan OsmanlıBeyliğinin donanmasıbaş
langı
çta zayı
ftı
.
Marmara ve Ege denizlerinin kı
yı
ları
ndaki topraklar ele geçirilince donanmaya olan ihtiyaç
arttı
. Deniz kuvvetleri geliş
tirildi. Daha önce Karesi ve Aydı
noğullarıbeylikleri tarafı
ndan
Bizans'a karş
ıyürütülen deniz harekâtı
nıOsmanlı
lar devraldı
lar. Marmara'da Aydı
ncı
k üssü
kuruldu. Gelibolu'daki tersane ise Yı
ldı
rı
m Bâyezid zamanı
nda yapı
ldı
. Fatih, donanmanı
n
kuvvetlendirilmesine özel bir önem verdi. II. Bâyezid ve Yavuz Sultan Selim zamanları
nda da
devamlıgeliş
meler oldu. Yavuz, İ
stanbul'da, Haliç'te de bir tersane yaptı
rdı
. Akdeniz'in ünlü
denizcilerinden Kemal Reis'in Osmanlıhizmetine girmesiyle bir canlanma oldu. Kanunî
zamanı
nda Barbaros'un deniz kuvvetleri kumandanıolmasıile, Osmanlıdonanmasıdünya
çapı
nda bir önem kazandı
. Gemi sayı
sıarttı
ğıgibi, daha büyük tekneler yapı
ldı
.
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Osmanlıdeniz kuvvetleri kumandanı
na Kaptan-ıDerya veya Kaptan Paş
a (Kapudan
Paş
a) deniliyordu. Kaptan Paş
a'lar, 16.yüzyı
ldan itibaren Divân-ıHümâyûn üyesi olmuş
lardı
.
Kaptan Paş
a baş
tarde denilen büyük bir kadı
rgaya binerdi. Kadı
rga, Osmanlı
ları
n en ileri
savaşgemisi idi. Bir kadı
rganı
n 200 kadar kürekçisi, 130 dolayı
nda da gemicisi bulunurdu.
Bu sayı
, baş
tarde denilen kadı
rgalarda 800 e yükselirdi. Bu mevcudun 500 u kürekçiydi.
Kadı
rgadan küçük teknelere kı
rlangı
ç ve kalita, yüksek gövdeli teknelere mavna adıverilirdi.
b) İ
lmiye (Ehl-i ş
er)
Yönetim ve askerlik alanları
ndan sonra gelen ikinci önemli sı
nı
f ilmiye idi. Bu sı
nı
f,
Divân-ıHümâyûn'da kazaskerler vası
tası
yla temsil edilirdi. İ
lmiye sı
nı
fı
na mensup olanlar,
medreselerden yetiş
irlerdi. Bilgilerine ve yeteneklerine göre, yine medreselerde bilim ve
öğretim alanları
nda görev alı
rlar veya yargıalanı
na geçerlerdi.
İ
lmiye sı
nı
fı
nı
n görevleri üç bölümde toplanı
yordu: Öğretim (tedris), yargı(kaza) ve
fetva verme (ifta).
Öğretim: OsmanlıDevleti, bir İ
slâm devletiydi. Bu bakı
mdan, bilginin temeli İ
slâmî
ilimlere dayanı
yordu. Ancak, bunun yanısı
ra, müspet ilimlerin öğretilmesine de önem
veriliyordu. Devletin temel ideolojisinin kaynağıİ
slâm diniydi. Bu ideolojinin bir önceki
nesilden bir sonrakine geçmesi öğretim yoluyla sağlanı
yordu. Öğretim ve bilim hayatı
, ilmiye
sı
nı
fı
nı
n denetimindeydi.
Yargı
:İ
lmiyenin ikinci görevi yargıidi. Buna kaza deniliyordu. OsmanlıDevleti, İ
slâmî
ve örfî hukuk kuralları
na göre yönetiliyordu. İ
slâm hukukuna göre hüküm verme yetkisi
kadı
lara tanı
nmı
ş
tı
. Aslı
nda, bu yetki padiş
aha aitti. Kadı
lar, onun adı
na hüküm veriyorlardı
.
Yargı
da, fı
kı
h denilen İ
slâm hukuku, kadı
lar eliyle uygulanı
yordu. Şahı
slar arası
ndaki
anlaş
mazlı
klar fı
kı
h'a göre çözümlenirdi. Büyük illerde ve kaza (bu günkü ilçe) denilen
yönetim birimlerinde mahkemeler vardı
. Kadı
, bu mahkemenin baş
kanı
ydı
. Daha küçük
yönetim birimlerinde (bu günkü bucak karş
ı
lı
ğıolan nahiyelerde) kadınamı
na hüküm
verenlere nâib deniliyordu. Mahkeme teş
kilâtı
nda yer alan muhzı
rlar, hakları
nda dava
açı
lanlarımahkemeye getirmekle görevliydiler. Muhzı
rlar, kadı
'nm hükmünü yerine getirmek
sorumluluğunu da taş
ı
yorlardı
. Ancak, kamu davaları
ndaki sanı
kları
n mahkemeye getirilmesi
iş
ini sübaş
ıyapardı
. Ayrı
ca, kadı
ları
n hükümlerini ve diğer iş
lemleri kayda geçiren kâtiplerde
mahkeme görevlileri arası
ndaydı
.
Kadı
lar, ticarî iş
lerde karar verirler, evlenme iş
lemlerini yaparlar, miras davaları
nıkarara
bağlarlardı
. Büyük kazaları
n bazı
ları
nda miras iş
lemleri kassam denilen görevliler eliyle
yürütülürdü.
Bütün bunlar, kadı
ları
n yargıile ilgili görevleriydi. Ancak, kadı
ları
n yönetim alanı
nda da
büyük yetkileri vardı
.İ
darî iş
lemlerin İ
slâm hukukuna göre yapı
lmasımecburiyeti, kadı
ları
n
yönetimde söz sahibi olmaları
m sağlı
yordu. Böylece, kamu yönetimi, yargı
nı
n denetimine
verilmişoluyordu. Seyfiyeye mensup görevliler, kadı
'nı
n hükmüne aykı
rıişyapamazlardı
.
Kadı
, kendi yetkili olduğu idarî bölüm içindeki bütün görevlileri denetlerdi. Ancak, bu
denetleme, uygulamada bulunmak anlamı
nıtaş
ı
mazdı
. Kadı
, verdiği hükmün uygulanması
nı
takip ederdi. Burada veya baş
ka bir iş
te aksaklı
k görürse, doğrudan doğruya padiş
aha
baş
vurabilirdi. Buna arz denilirdi.
Kadı
ları
n bir baş
ka görevi de, vergilerin düzenli toplanmasıve hazineye aktarı
lması
nı
n
sağlanması
ydı
.
Fetva verme: İ
lmiye sı
nı
fı
nı
n görev alanı
na giren üçüncü husus fetva verme (ifta) idi.
Fetva verme yetkisine sahip olanlara müfti denilirdi. Müftiler, herhangi bir iş
in veya iş
lemin,
İ
slâm hukukuna aykı
rıolup olmadı
ğ
ı
na dair kendilerine sorulan sorularıcevaplarlardı(fetva).
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Bir müfti, fetva verirken kendi yorumları
na dayanamazdı
. Cevabı
nıbelirli İ
slâm hukuku
dalı
na ve geçmişörneklere göre vermek zorundaydı
.
Müftilerin en yüksek dereceli olanı
na ş
eyhülislâm adıverilirdi. Şeyhülislâmlı
k, Osmanlı
Devleti'nin yükselme döneminde gittikçe önem kazanmı
ş
tı
. Zamanla fetva verme iş
ini
ş
eyhülislâmlar fetva eminine bı
raktı
lar. Böylece fetva eminliği önem kazanmaya baş
ladı
.
Baş
langı
çta Divân -ıHümâyûn üyesi olmayan ş
eyhülislâmlar, daha sonra divâna katı
lmaya
baş
ladı
lar ve kazaskerle birlikte ilmiye sı
nı
fı
nı
n divândaki temsilcisi oldular.
OsmanlıDevleti'nde askerî sı
nı
fa ait olan davalara ve hukukî iş
lemlere kadı
askerler
bakarlardı
. Ayrı
ca, kadı
ları
n, müderrislerin ve müftilerin tayin, nakil gibi iş
lerini
düzenlerlerdi. İ
lk dönemlerde tek kadı
asker varken, sonra sayı
larıRumeli ve Anadolu
kadı
askeri olmak üzere ikiye çı
kmı
ş
tı
r. Rumeli kadı
askeri, derece bakı
mı
ndan önde gelirdi.
Kadı
asker, medreseden icazet (diploma) alı
p, bir göreve tayin edilmek için baş
vuranları
n
defterlerini tutar ve sı
ralarıgeldikçe atamaları
nıyapardı
.
(3) Kalemiye (Ehl-i kalem)
Divân-ıHümâyûn'da niş
ancıve defterdar vası
tası
yla temsil edilen kalemiye sı
nı
fı
,
Osmanlıbürokrasisini meydana getiriyordu. Nişancı
, idarî alanda; defterdar, malî alanda,
bürokrasinin en üst dereceli yetkilileriydi.
Kalemiye, devletin iş
lemesi bakı
mı
ndan büyük önem taş
ı
yordu. Şeriat dı
ş
ı
nda kalan örf
kuralları
nıkoymak ve uygulamak bu sı
nı
fı
n göreviydi. Devlet merkezindeki bütün iş
lemler,
niş
ancıve defterdarla onları
n emirlerindeki kalem teş
kilâtıtarafı
ndan yapı
lı
rdı
.
Niş
ancı
Nişancı
nı
n baş
lı
ca görevleri ş
unlardı
:
Divân-ıHümâyûn'da hazı
rlanan ferman, berat, nâme gibi belgelerin üstüne padiş
ahı
n
tuğrası
nıçekmek, niş
ancı
nı
n birinci göreviydi.
 Tuğra, padiş
ahı
n imzasıdemekti. Özel bir ş
ekilde hazı
rlanı
rdı
. Tuğrada padiş
ahı
n
babası
nı
n adı
, kendi adıve unvanlarıbulunurdu. Bütün bunlar, tuğranı
n içine, sanat eseri
sayı
lacak ş
ekilde istiflenirdi. Divân'da hazı
rlanan belgeler, tuğra çekilerek resmî hâle
getirilirdi.
Niş
ancı
nı
n ikinci görevi, devlete ait toprakları
n kayı
tları
nıtutmak, bu kayı
tlarıiçeren
tahrir defterlerindeki düzeltme ve değiş
iklikleri yapmaktı
. Bu iş
i sadece niş
ancıyapar, ondan
baş
kasıkarı
ş
amazdı
. Bu değiş
tirme ve düzeltmeler, Divân-ıHümâyûn üyelerinin huzurunda
yapı
lı
r, hazı
r bulunan üyelerin isimleri defter kenarı
na kaydedilirdi.
Niş
ancı
nı
n üçüncü görevi Divân yazı
ş
maları
nı
n ve devlet merkezindeki bütün
bürokratik iş
lemlerin yapı
lması
ydı
. Nişancı
, bu görevi, emrinde bulunan kalemler ve bu
kalemlerde çalı
ş
an kâtipler vası
tası
yla yerine getirirdi. Beylikçi Kalemi, Tahvil Kalemi,
Ruus Kalemi ve Âmedi Kalemi adları
nıtaş
ı
yan bu kalemler, niş
ancı
ya bağlıolarak görev
yapan reisülküttab'ı
n baş
kanlı
ğı
nda çalı
ş
ı
rdı
.
Bütün kalemlerin baş
ı
nda beylikçi denilen bir görevli bulunurdu. Beylikçi, önemli ve
gizli yazı
ş
maları
n müsveddelerini hazı
rlardı
. Ayrı
ca, kendisine bağ
lıdairelerden gelen berat,
ferman ve yazı
larıinceleyip özel iş
aretini koyardı
. Reisülküttabı
n emrinde bulunan
beylikçinin görevi, 17. ve 18. yüzyı
llarda daha da önem kazanmı
ş
tı
r.
Beylikçi Kalemi (Divân Kalemi): Bu kalemin bir bölümü, beylikçiliğe ait iş
lemlere
bakardı
. Onun için Beylikçi Kalemi adı
yla anı
lı
yordu.
Beylikçi Kalemi, Divân-ıHümâyûn kararları
nıyazı
ya geçirirdi. Divânda görüş
ülen
belgelerin gereken yerlere havale edilmesi bu kalemin görevleri arası
ndaydı
. Emir ve hüküm
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suretleri de bu kalemde yazı
lı
rdı
. Divân kararları
nı
n yazı
ldı
ğ
ıdefterlere mühimme defteri
denilirdi. Ayrı
ca, divâna yapı
lan ş
ikâyetlerin yazı
ldı
ğış
ikâyet defteri, padiş
ahı
n yerine sefere
çı
kan serdar-ıekremin kararları
nı
n yazı
ldı
ğıordu mühimme defterleri vardı
.
Beylikçi kaleminin bir baş
ka görevi de, OsmanlıDevleti ile baş
ka devletler arası
nda
yapı
lan yazı
ş
malarıhazı
rlamak, düzenlenen anlaş
malarımuhafaza etmekti.
Tahvil Kalemi (NişancıKalemi): Tı
mar ve zeametlerin kayı
tlan bu kalemde tutulduğu
için adı
na Niş
ancıKalemi de denilirdi. Bir kimseye tı
mar veya zeamet verildiği zaman, onun
buyrultusu tahvil kaleminde hazı
rlanı
rdı
. Tı
mar rejiminin iş
lemesi bakı
mı
ndan bu kalem özel
bir önem taş
ı
rdı
.
Tahvil kalemi, ayrı
ca seyfiye, ilmiye ve örfiye kolları
na mensup yüksek dereceli
görevlilerin özlük iş
lerini düzenler, bunlarla ilgili fermanlarla beratları hazı
rlardı
.
Beylerbeyleri, sancak beyleri ve vezirlerle ilgili tevcih fermanıda bu kalemde hazı
rlanı
rdı
.
Tevcih kalemi denilen bölümün baş
ı
nda tahvil kesedarıbulunurdu.
Ruus Kalemi: Ruus, küçük beratlar anlamı
na gelmektedir. Dereceleri küçük olanlara
verilen berattı
r. Vezir, beylerbeyi ve tı
mar sahiplerinin dı
ş
ı
nda kalan bütün devlet
görevlilerinin tayin beratlarıburada hazı
rlanı
r, hazine ve evkaftan maaşalanları
n bütün
iş
lemleri de bu kalemde görülürdü.
Âmedi Kalemi: Veziriazamı
n padiş
aha yazacağıyazı
lar, yabancıdevletlerle yapı
lan
anlaş
ma suretleri, yabancıdevlet baş
kanları
na veziriazamı
n göndereceği mektupları
n
müsveddeleri bu kalemde yazı
lı
rdı
. Burada çalı
ş
acak memurları
n güvenilir ve dürüst
olmaları
na özen gösterilirdi. Âmedçi kaleminin önemi 18. yüzyı
ldan itibaren artmaya
baş
lamı
ş
tı
r. Âmedçi kaleminin baş
ı
ndaki görevli, reisülküttabı
n özel kalem müdürlüğünü
yapar ve âmedçi adı
yla anı
lı
rdı
.
Bu kalemlerin arası
nda âhenkli bir işbirliği yapı
lı
yordu. Bu suretle, divândan çı
kacak
belgeler defalarca denetlenmişve hatalar önlenmişoluyordu.
Divân kalemlerinde görev yapan kâtipler dikkatli bir seçimle iş
e alı
nı
rlardı
. Bunları
n
yetenekli, sı
r tutan ve iyi ahlâklıolmalarıönem taş
ı
rdı
. Kalemde iş
e baş
layanlara ş
agird
denilirdi. Bunlar, kalemlerde hem çalı
ş
ı
rlar hem eğitim yaparlardı
. Bu eğitim sı
rası
nda
kazandı
klarıbilgiler ve deneyimlerle hâcelik derecesine kadar yükselirlerdi. Divân hâcesi
denilen bu kâtiplerin yükselmek için önleri açı
ktı
. Reisülküttab, niş
ancıveya defterdar
olabilirlerdi.
Defterhane-i Amire: Ülke toprakları
na ait kayı
tlar, reâya ile ve tı
mar sistemiyle ilgili
belgeler Defterhane'de saklanı
rdı
. Onun için buraya Üçüncü Hazine de denilirdi. Devlet
teş
kilâtıiçinde önem taş
ı
yan bir kurumdu.
Defterhane, nişancı
nı
n görev alanıiçindeydi. Baş
ı
ndaki görevliye defter emini adı
veriliyordu.
Tı
mar sisteminin iyi iş
lemesi, yazı
m iş
lerinin çok düzenli yapı
lması
na bağlı
ydı
. Yazı
m
iş
i, tahrir defteri denilen deftere yapı
lı
rdı
. Bu defterlerin bir nüshasımerkezde, birer sureti de
eyaletlerde bulunurdu. Uygulamanı
n isabetli olmasıiçin beylerbeyi divânı
nda üye olan defter
eminleri eyaletlerde görev yaparlardı
.
Defterhane, İ
cmal, Mufassal ve Ruznamçe denilen kalemden meydana geliyordu.
Defterdar
Divân-ıHümâyûn üyesi olan defterdar, padiş
ahı
n malı
nı
n mutlak vekili ve onun temsilc isiydi.
Maliye teş
kilâtı
nı
n da en üst görevli siydi.

Defterdar, hazine ile ilgili iş
ler için hüküm yazmak, hizmeti görülen kimselere bazı
rütbeler ve dirlik verilmesi için hükümdara teklifte bulunmak gibi yetkilerin sahibiydi.
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Hükümdara sormadan, bazıgörevlilerin maaş
ları
na sı
nı
rlış
ekilde zam yapabilirdi. İ
lk
dönemde bir defterdar varken, sonralarısayı
larıRumeli Defterdarı(Baş
defterdar) ve Anadolu
Defterdarı olmak üzere ikiye çı
karı
lmı
ş
tı
r. 16. yüzyı
lda ise, Rumeli ve Anadolu
defterdarlı
kları
na ait kı
yı
lar ayrı
larak ş
ı
kk-ısâni defterdarıdenilen üçüncü bir defterdarı
n
emrine verilmiş
tir.
Padiş
ahı
n özel servetinin bulunduğu hazineye iç hazine, devlet gelirlerinin toplandı
ğ
ıve
harcamaları
n yapı
ldı
ğıhazineye ise dı
şhazine denilirdi. Sadrazam ve defterdar, dı
şhazinenin
yönetilmesinden sorumluydular. Defterdar, görevini, emrindeki çeş
itli kalemler vası
tası
yla
yerine getirirdi. Bu kalemler ş
unlardı
:
Ruznamçe Kalemi: Bu kalemin görevi, devletin bütün gelirlerini, her gün deftere
kaydetmekti. Maliye Emirleri Kalemi'nde maliyeyle ilgili fermanlar yazı
lı
r ve ilgili yerlere
gönderilirdi. Maliye belgeleri için gerekli olan tarihlerin konulmasıiş
lemi Tarihçi Kalemi'nde
yapı
lı
rdı
.
Defterdarları
n emrinde çalı
ş
an üst düzey görevliler ise baş
bakı
kulu (devlet gelirlerinin
birinci derecedeki tahsildarı
), veznedarhaş
ı(tahsilata ve ödemelere nezaret eden görevli),
sergi nazı
rıve sergi halifesi (hazine iş
lemlerine ait defterleri tutan görevli) idi.
Osmanlıbürokrasisinde, baş
ka daireler de vardı
. Bunlardan teş
rifatçı
lı
k, devlet
protokolünü düzenlemekle görevliydi. Vak'anüvislik, devletin resmî tarihçiliğiydi. Divân-ı
Hümâyûn tercümanları
, Hazine-i Evrak (Arş
iv) gibi görevliler ve daireler de kalemiyenin
diğer unsurları
ydı
.

C. VAKIF Sİ
STEMİ
Vakı
f, bir müminin, Allah'a yakı
n olma gayesiyle, taş
ı
nı
r veya taş
ı
nmaz malları
nı
n
tamamı
nıveya bir bölümünü dinî, sosyal veya hayı
rla ilgili bir iş
e ebedî olarak tahsis
etmesidir. Bu tahsis iş
lemi, hukukî bir akitle yapı
lı
r.
Vakı
f, İ
slâm hukukunun en geliş
mişkurumları
ndan biridir. 8.yüzyı
l ortaları
ndan itibaren,
İ
slâm ülkelerinin sosyal ve iktisadî hayatı
nda önemli bir rol oynamı
ş
tı
r.
Vakı
f yapan kimseye vâkı
f denir. Vâkı
f, vakfettiği malı
n mülkiyetine, bu malıkullanma
hakkı
na ve vakı
f yapma yetkisine sahip (ehil), hür ve eriş
kin olmalı
dı
r.
Vakfedilen mala mevkuf denirdi. Mevkufun, vakfedenin malı(kural olarak, taş
ı
nmaz
malı
) olmasıgerekir. Örfün izin verdiği hâllerde mevkuf, taş
ı
nı
r mal da olabilir. Malı
n tahsisi
sürekli olmalı
dı
r, geçici tahsisle vakı
f kurulamaz. Tahsisin, bir ş
arta veya ölüme bağ
lanması
yasaktı
r.
Vakfı
n hukukî olarak teş
ekkül etmesi için, vakı
fş
artları
nıbelirleyen bir belgenin, vâkı
fı
n
bulunduğu beldenin kadı
sıile ş
ahitler önünde düzenlenmesi gerekir. Bu belgeye vakfiye adı
verilir. Vakfiyede, kurulan vakfı
n nası
l yönetileceği, ne gibi masraflar yapacağı
, kaç kiş
inin
çalı
ş
acağı
, bunlara ne kadar ödeme yapı
lacağ
ı
, ödemelerin hangi gelirlerle sağlanacağıve
vakı
ftan kimlerin, hangi ş
artlarla yararlanacağıbelirtilir. Vakfiye, hukukî bir kimlik
kazanmasıiçin, ş
er'î mahkeme siciline kaydedilir. Vakfedilen mal satı
lamaz, miras olarak kalmaz, bu mülke kimse müdahale edemezdi. Vakfedilen mal, devletin resmî himayesi altı
nda
sayı
lı
rdı
. Hükümdar dahi vakı
fş
artları
na karı
ş
amazdı
.
Devlet, ülkede yaş
ayan halkı
n iç ve dı
şgüvenliğini, refahı
nıve adaletli bir yönetimi
sağlamakla görevliydi. Ancak, insanları
n eğitim, sağlı
k, kültür gibi baş
ka ihtiyaçlarıda vardı
.
İ
ktisadî ve sosyal geliş
menin sürekli olmasıgerekiyordu. Vakı
flar, bu alanlarda büyük
hizmetler yapı
yordu. Devletin ek bir harcama yapması
na ihtiyaç kalmadan kültürel, sosyal,
dinî birçok hizmet, vakı
flar eliyle yürütülüyordu.
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OsmanlıDevleti bünyesindeki vakı
flar, ş
u alanlarda önemli hizmetler görmüş
lerdir:
Devletin kuruluşdöneminde, devlet adamlarıve varlı
klıkimseler, fethedilen ş
ehirlerde
sayı
sı
z vakı
flar kurarak cami, okul, medrese, imaret, hastahane vb. gibi yeni müesseseler
kurdular. Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin bu ş
ehirlere yerleş
tirilmesi ve yaş
ama ş
artları
nı
n
sağlanmasıvakı
flar eliyle gerçekleş
tirildi. Böylece, yeni fethedilen beldeler Türkleş
tirildi.
Diğer ş
ehirlerde de, bu gün belediyelerin yaptı
klarıhizmetlerin çoğu vakı
flar yoluyla
sağlanmaktaydı
. Şehirlere su getirilmesi ve dağ
ı
tı
lmasıiçin su bentleri, kuyular, çeş
meler,
sebiller yapı
lmı
ş
tı
. Vakı
f hamamlarıgelir sağlayan kuruluş
lardı
, fakat fakirlerin parası
z
yı
kandı
klarıhamamlar da vardı
. Sokakları
n aydı
nlatı
lması
, temizlenmesi ve ş
ehirlerin çeş
itli
yerlerinde bahçeler yapı
lmasıda vakı
fları
n çalı
ş
ma alanıiçindeydi. Böylece ş
ehirler,
kasabalar, köyler büyüyor, daha rahat yaş
anacak bayı
ndı
r beldeler hâline geliyordu.
Şehirlerarasıulaş
ı
m ş
ebekesi de büyük ölçüde vakı
flar eliyle gerçekleş
mekteydi.
Vakı
flar, sayı
sı
z köprü, yol, fener, kale, kervansaray yaptı
rmı
ş
lardı
r. Bu faaliyet, yolları
n
güvenliğini arttı
rmı
ş
, tüccarları
n seyahatini kolaylaş
tı
rmı
ş
, yolcuları
n barı
nması
nı
, neticede
ticaretin geliş
mesini sağlamı
ş
tı
r.
Vakı
fları
n meydana getirdikleri hastahanelerde kadı
n, erkek, Müslüman veya gayrı
Müslim bütün insanları
n beden ve ruh hastalı
kları
nıtedavi amacıgüdülüyordu.
Vakı
f gelirlerinin tahsis edildiğ
i alanlardan biri de eğ
itim ve öğretimdi. Vakı
f olarak
kurulan müesseselerde hem çocuklar ve gençler yetiş
tiriliyor, hem de halk eğitimine önem
veriliyordu.
Vakı
fları
n gelirleriyle sağ
lanan fonları
n kredi kaynağıolarak kullanı
lması
, iktisadî
hayatı
n, sosyal yardı
mlaş
ma ve dayanı
ş
manı
n geliş
mesi sonucunu vermiş
tir.
OsmanlıDevleti'nde eğitim, sağ
lı
k, bayı
ndı
rlı
k, sosyal yardı
m ve ibadet hayatı
nıcanlı
tutan vakı
flar, çok büyük gelirlere sahipti. Devletin iktisadî bakı
mdan zor duruma düş
tüğü
yüzyı
llarda, refah seviyesinin gerilemesine paralel olarak, vakı
f gelirleri de azaldı
. Bazı
vakı
flar, aslî amaçlara aykı
rış
ekilde kurulup yönetilmeye baş
landı
lar. Aile vakı
fları
nı
n, vakfı
kuranıve ailesi mensupları
nıgeçindirmek hedefine yöneldiğ
i görüldü. Miras vergisinden ve
malları
na el konulma tehlikesinden kurtulmak isteyenler de vakı
flar kuruyorlardı
. Devlet
mülklerinin de kanuna aykı
rış
ekilde vakı
flara dağı
tı
lması
, aksaklı
klarıarttı
rdı
. II. Mahmud,
vakı
flarıbir elde birleş
tirdi. Evkaf-ıHümâyûn Nezâreti (Vakı
flar Bakanlı
ğ
ı
) kurularak,
vakı
fları
n yönetimi buraya verildi.

Ç. TAŞ
RA TEŞKİ
LATI
1. Tı
mar ve İ
ltizam Sistemi
(a) Tı
mar Sistemi
OsmanlıDevleti'nde taş
ra teş
kilâtı
nı
n temelini tı
mar meydana getiriyordu. Devlet, bazı
bölgelerin gelir kaynakları
nı
, hizmet karş
ı
lı
ğıolmak üzere, yararlı
k gösteren askerlere veya
devlet görevlilerine tahsis ederdi. Bu gelir kaynağı
na dirlik adıverilirdi. Dirlikler, tı
mar,
zeamet ve has olmak üzere üç bölümdü.
Dirlik sahiplerinin görevleri ş
unlardı
:
Tı
marlısipahi, yı
llı
k gelir olarak elde ettiği her 3 bin akça için bir atlıaskeri savaş
a
hazı
rlamak zorundaydı
. Bu askere cebeli denilirdi. Tı
mar sahibi, sefer zamanı
, cebelileriyle
birlikte orduya katı
lı
rdı
, Has sahipleri ise her 5 bin akçalı
k gelir için bir cebeli hazı
rlarlardı
.
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Dirlik sahipleri, kendilerine verilmişolan bölgenin yönetiminden ve güvenliğinden
sorumluydu. Bu yönetim, kadı
ları
n denetimi altı
nda olurdu.
Üretimin artması
nısağlamak için üretici olarak çalı
ş
anlarıkoruyup kollamak da dirlik
sahiplerinin sorumluluğuydu.
Böylece, has ve tı
mar sahipleri, hem askerlik hem yöneticilik görevlerini yerine getirmiş
oluyorlardı
. Ayrı
ca, kendi bölgelerinin vergilerini toplamak suretiyle, malî bakı
mdan da
önemli bir iş
levi yerine getiriyorlardı
.
Tı
mar sisteminin OsmanlıDevletine sağladı
ğıyararlar ş
unlardı
:
 Tı
mar olarak tahsis edilen bölgelerde verginin büyük kı
smımal ve ürün olarak
toplanı
yordu. Tı
mar sahibi, bu vergileri toplayı
p, yerine getirmekle yükümlü
olduğu görevlerin giderlerini karş
ı
lı
yordu. Böylece, devletin vergi
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 toplam a yükü büyük ölçüde azalı
yordu.
 Dirlik sahipl eri, gelirler ine göre asker besleme k ve orduya katı
lmakla
yükümlü oldukla rı için, ordunun büyük bölümü daima savaş
a hazı
r
bulunuyordu. Bunlar, savaşçı
ktı
ğızaman, önceden belirlenmişbir düzen içinde
toplanı
rlar ve cepheye giderle rdi. Bu ş
ekilde, eyalet atlıaskerler i, ordunun
büyük bölümün ü oluş
tururla rdı
. Bunlar ı
n sayı
sı
, Kanunî' nin ilk zamanla rı
nda
70-80 bin, 17.yüzyı
lı
n baş
ları
nda ise 100 binden fazlayd ı
.
 Devlet, ülkeyi yönetmek için genişbir görevli kadrosu kullanm aktan ve
bunlara maaşödemekt en kurtulu yordu.
 • Dirlik sahiple rinin, geliri arttı
rmak için ald ı
klar ıtedbirl er sonunda üretim
artı
yor, bu da devletin iktisad î bakı
mdan güçlenmesi ni sağlı
yordu.
(b) İ
ltizam Sistemi
Devletin bütün gelirleri, tı
mar sisteminden gelmiyordu. Bunun yanı
nda baş
ka gelir
kaynaklarıda vardı
. Buralardan toplanacak vergiler iltizam denilen bir yönteme bağlamı
ş
tı
.
Devlete ait bir gelir, yine devletçe tahmin edilen bir tutardan, peş
in ödeme ş
artı
yla mültezim
denilen bir kimseye verilirdi. Mültezim, bu tutarıtoptan veya taksitle öderdi. Sonra, vergi
yükümlüsü olan kimselerden tahsilat yapardı
. Topladı
ğ
ıvergilerin tutan ile devlete ödediği
para arası
nda kalan fark kendisinin olurdu. Bu suretle, mültezim, vergi yükümlülerini denetler
ve bölgeyi bir baş
ka açı
dan yönetimi altı
nda bulundururdu.
OsmanlıDevleti'nde iltizam yöntemi Tanzimat'a kadar (1839) yürürlükte kalmı
ş
, bu
tarihte kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Ancak, 1855'ten itibaren iltizama yeniden dönülmüşve elli yı
l daha
uygulanmı
ş
tı
r.

2. Askerî - İ
darî Teş
kilât
OsmanlıDevleti'nde ülke çeş
itli idarî birimlere ayrı
lmı
ş
tı
. Bu birimlerin en büyüğ
üne
eyalet deniyordu. Daha sonra sancaklar, kazalar, nahiyeler ve köyler geliyordu.
Eyaletler: Eyaletlerin yönetiminden beylerbeyleri sorumluydu. Beylerbeyi, Osmanlı
Devleti'nin ilk dönemlerinde, çeş
itli sancaklardaki beylerin ve taş
radaki kuvvetlerin komutanı
durumundaydı
. Bütün ordu iş
lerinden sorumluydu. Rumeli'deki fetihler geniş
ledikçe,
beylerbeyliği, Rumeli Beylerbeyliği hâline geldi. Rumeli'deki hı
zlıgeliş
me üzerine,
Anadolu'da da bir beylerbeyilik kurulmasıihtiyaç hâlini aldı
. Böylece Rumeli ve Anadolu
beylerbeylikleri olmak üzere iki beylerbeyilik ortaya çı
ktı
. Rumeli beylerbeyliğinin merkezi
Manastı
r, Anadolu beylerbeyliğinin merkezi Kütahya idi. 15. yüzyı
lda eyalet sayı
sıartarak
dörde çı
ktı
. 16. yüzyı
lda ise, devletin çok geniş
leyen topraklan üzerinde 40'a yakı
n eyalet
kuruldu.
OsmanlıDevleti'nde eyaletler salyâneli ve salyânesiz olmak üzere ikiye ayrı
lı
yordu.
Salyânesiz eyaletlerde tı
mar sistemi uygulanı
yordu. Gelirleri hazineye, beylerbeyi ve sancak
beyi hasları
na, ayrı
ca tı
mar ve zeamete ayrı
lmı
ş
tı
. Rumeli, Budin, Anadolu, Karaman,
Dulkadı
r, Sivas, Erzurum, Diyarbakı
r, Halep, Şam, Trablusş
am eyaletleri salyânesiz
eyaletlerdendi.
Bazıeyaletlerin gelirleri ise yı
llı
k (salyâne) olarak, iltizam yöntemiyle tahsil edilirdi. Bu
gelirlerden beylerbeyi, sancak beyi ve askerlerin maaş
larıayrı
ldı
ktan sonra, kalan kı
smı
doğrudan hazineye girerdi. Onun için bu eyaletlere salyâneli adıverilirdi. Salyâneli eyaletler
Mı
sı
r, Habeş
, Bağdat, Basra, Yemen, Trablusgarp, Tunus ve Cezayir eyaletleriydi.
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Diğer yönetim birimlerinde olduğu gibi, eyaletlerin baş
ı
ndaki yüksek yöneticiler
(beylerbeyleri) de merkezden gönderilir ve hükümdarı
n otoritesini temsil ederlerdi.
Beylerbeyleri, genellikle sancak beyliğinden gelirlerdi. Bunun yanı
nda, saray hizmetlerinden,
yeniçeri ağalı
ğı
ndan da tayinler yapı
lı
rdı
. En yüksek beylerbeylik Rumeli beylerbeyliği idi.
Bu beylerbeyi bir derece daha yükseldiğinde vezir olur ve Divân-ıHümâyûn'da görev
yapardı
. Kanunî zamanı
ndan itibaren, önemli eyaletlerin baş
ı
na beylerbeyi yerine vezir
atanması
na baş
lanmı
ş
tı
r.
Beylerbeyi, eyalet merkezi olan sancakta otururdu. Askerî ve idarî iş
leri buradan
görürdü. Adlî ve hukukî konular ise kadı
lara aitti.
Eyalet merkezinde, Divân-ıHümâyûn'un küçük bir modeli olan Divân bulunurdu. Bu
kurulun yazıiş
leri, divân efendisi tarafı
ndan görülürdü. Hazineye ait gelirlerin tahsilini hazine
veya mal defterdarıdenilen görevli sağlardı
. Tı
mar sistemi ile ilgili iş
leri ise tı
mar defterdarı
ile tı
mar kethüdasıgörürlerdi. Sefer zamanıbeylerbeyi, emrindeki sancak beylerini, zeamet ve
tı
mar sahipleri ile bunları
n cebelilerini yani askerlerini alarak orduya katı
lı
rdı
. Bu durumda,
yerine mütesellim denilen bir vekil bı
rakı
rdı
.
Eyaletlerin güvenliğinden, beylerbeyinin emrinde bulunan sübaş
ısorumluydu.
Eyalet divânı
, Divân-ıHümâyûn gibi, emir yayı
nlama, ş
ikâyet dinleme, kanunları
çiğneyen yöneticileri cezalandı
rma gibi yetkilere sahipti.
Sancaklar: Sancak denilen idari birimler, kazaları
n birleş
mesiyle meydana gelmiş
ti. En
üst dereceli yöneticisi sancak beyi idi. Sancak beylerinin hem askerî hem idarî yetkileri vardı
.
Askerî yetki ve görevleri, barı
şzamanı
, kendi sancağı
nda asayişve güvenliği sağlamak, savaş
sı
rası
nda ise, bölgesindeki tı
marlısipahilerle birlikte beylerbeyinin emrine girmekti. Sı
nı
r
bölgelerinde görev yapan sancak beyleri, yabancıdevletlerle olan iliş
kilerin, yapı
lmı
şantlaş
malara uygun yürütülmesinden sorumluydu.
Sancak beyinin görevleri arası
nda, özel görevle gelen devlet memurları
na yardı
mcı
olmak, suçluları
n cezalandı
rı
lması
nısağlamak gibi hususlar da bulunuyordu.
Sancak beyleri, baş
arı
sıgörülmüşseyfiye mensuplarıarası
ndan ve merkez tarafı
ndan
tayin edilirdi. Sancaklarda güvenlik, sübaş
ıadı
nıtaş
ı
yan görevli tarafı
ndan sağlanı
rdı
.
3. Kazaî - İ
darî Teş
kilât
Osmanlıtaş
ra yönetiminde önem taş
ı
yan idarî birimlerden biri de kazalardı
. Eyaletler ve
sancaklar askerî-idarî karakter taş
ı
rken, kazalarda adlî-idari özelik ön plâna çı
kmaktaydı
.
Çünkü, kazaları
n baş
ı
nda bulunan kadı
lar, ilmiye sı
nı
fı
ndan geliyordu. Bu yönleriyle adlî
özelik taş
ı
yorlardı
. Aynızamanda, kaza denilen birimlerin yönetiminden sorumluydular. Bu
da onları
n idarî özelliklerini meydana getiriyordu. Kazaları
n yönetiminde kadı
lar, her türlü
iş
lemi denetimleri altı
nda tutarlardı
. Kadı
ları
n, adlî-idarî yetkileri ş
unlardı
:
 Devlet merkezinden gönderilen fermanlar veya özlük iş
leriyle ilgili yazı
lar, önce
kadı
lar tarafı
ndan sicile iş
lenirdi. İ
ş
lem görmeleri ancak bu ş
ekilde mümkün
olurdu. Böylece, merkez emirlerinin, reâyaya ulaş
masısağlanı
rdı
.
 Reâya da isteklerini ve ş
ikâyetlerini kadı
ya arz ederdi. Kadı
, bunlarıDivân'a
ulaş
tı
rı
rdı
.
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 Kadı
ları
n ası
l görevleri, davalarıkarara bağ
lamaktı
. Ancak, bunun yanısı
ra,
günümüzdeki noterler gibi bazıiş
lemler de (ş
irket kurma, çeş
itli anlaş
malar)
kadı
nı
n tasdiki ile yürürlüğe girerdi. Nikâh iş
lemleri de kadı
lar tarafı
ndan
yapı
lı
rdı
.
 Olağanüstü vergiler (avarı
z) in toplanmasıda kadı
ları
n nezaretinde yapı
lı
rdı
.
Kadı
lı
k makamı
na gelen belgelerin kaydedildiği defterlere kadısicili adıverilirdi.
Taş
ra yönetiminde kazalar, tı
mar nahiyesi denilen birimlerin toprakları
ndan meydana
gelmekteydi. Bir veya daha çok nahiye birleş
tirilerek bir kaza hâline getirilirdi. Kazalar
içinde, gerektiği zaman yeni nahiyeler oluş
turulabilirdi. Kadı
lar, bu nahiyelerin baş
ı
na naibadı
verilen bir görevli tayin ederlerdi.
4. Taş
ra Yönetimindeki Diğer Görevliler
Osmanlıtaş
ra yönetiminde askerî-idarî açı
dan en üst görevliler beylerbeyi
ve sancak beyi idi. Kazaî-idarî açı
dan da kadı
lar bulunuyordu. Sübaş
ı
lar ise güvenlik
iş
lerinden sorumluydular. Bu üst görevlilerin dı
ş
ı
nda, taş
radaki diğer görevliler arası
nda
muhtesib, kapan emini, beytülmal emini, gümrük ve bâc eminleri baş
ta geliyordu.
Toplum düzeninin sağlanmasıve bu düzeni bozucu davranı
ş
ları
n önlenmesi, devlet
yönetimi bakı
mı
ndan önem taş
ı
yordu. Bu görevi yerine getiren memurlara muhtesib
deniliyordu. Muhtesibler, esnafı
n denetiminden sorumluydular. Üretimin kaliteli olarak
gerçekleş
ip gerçekleş
mediği muhtesib tarafı
ndan kontrol edilirdi.
Kalabalı
k yerleş
im birimlerinin beslenmesi için gerekli olan tarı
m ürünleri, ş
ehirlere ve
kasabalara getirilip pazarlarda perakende satı
ş
a sunulurdu. Bugünkü sebze-meyve hallerine
benzeyen bu pazarlarda kapan adıverilen büyük tartı
lar bulunurdu. Bu kapanlarda tartı
lan
ürünlerden belli oranlarda vergi alı
nı
r, ayrı
ca dağı
tı
mı
n düzenli ş
ekilde yapı
lması
na dikkat
edilirdi. Bu görevleri yapanlara kapan emini adıverilirdi.
İ
slâm devletlerinde devlet hazinesine beytülmâl denirdi. OsmanlıDevleti'nde, bu terim
kamu çı
karları
nı
n bütünü anlamı
nıkazanmı
ş
tı
. Bu çı
karları
n korunmasıgörevini beytülmâl
emini yapardı
.
Şehirlerde ve kasabalarda ticaret yapanlarla sanat faaliyeti yürütenler, devlete belirli bir
vergi öderlerdi. Hem bu vergileri toplamaktan, hem de işkolları
ndaki düzeni sağlamaktan
gümrük ve bâc eminleri sorumluydu.
Taş
ra yönetimindeki sorumlular, merkezin görevlendirdiği kimselerdi. Ancak, ücretlerini
devlet hazinesinden almı
yorlar; vergi, resim, harç gibi gelirlerden sağlı
yorlardı
. Hizmetlerine
karş
ı
lı
k ne alacaklarıkanunlarla belirlenmiş
ti. Böylece, vergi, resim ve harçları
n merkezde
toplanı
p oradan dağı
tı
lmasıyerine, görevliye doğrudan aktarı
lmasıgibi bir kolaylı
k
sağlanı
yordu.
5. Mahallî Teş
kilât
OsmanlıDevletinde, merkez teş
kilâtı
nı
n yanı
nda bir de mahallî teş
kilât bulunuyordu.
Merkez teş
kilâtı
, devlet iradesini halka ulaş
tı
rmak ve canlıtutmak görevini yerine getirirdi.
Mahallî örgütler ise, halk iradesinin devlete yansı
tı
lmasıiş
levini yerine getirirdi. Bunlar,
ayrı
ca, bulunduklarıbeldelerdeki düzenin sağlanması
, gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi,
ortak iş
lerin yapı
lmasıgibi konularla meş
gul olurlardı
. Bu örgütlerin baş
lı
calarımahalle ve
köy teş
kilâtı
, esnaf teş
kilâtıve cemaat idareleriydi.
a) Mahalle ve Köy Teş
kilâtı
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Osmanlı
larda en küçük yerleş
me birimleri, köyler ve mahallelerdi. Köyler,
kı
rlı
k kesimde bulunan küçük yerleş
im birimleriydi. Mahalleler ise, birbirlerine yakı
n
veya komş
u birimlerdi, birleş
erek kasabalarıveya ş
ehirleri meydana getiriyorlardı
. Fakat,
yapıbakı
mı
ndan benzeş
tikleri için, ortak yönleri çoktu.
Şehirlerdeki mahalleler, genellikle ibadet yerlerinin veya pazarları
n çevresinde kurulup
geliş
miş
lerdi. Her mahallenin kendine özgü bir yaş
ama tarzıvardı
. Buralarda yaş
ayanlar
birbirlerini tanı
rlar, sosyal dayanı
ş
ma içinde bulunurlar ve ortak sorumluluk taş
ı
rlardı
. Her
mahallenin camisi, çeş
mesi, okulu ayrıayrı
ydı
. Köylerde de bu yapıgörülüyordu.
Köylerde ve mahallelerde, halk, camilerde toplanı
rdı
. Halkı
n iradesi ile beliren imam,
kadı
nı
n verdiği beratla tayin edilirdi. Böylece, devletin de temsilcisi durumuna gelirdi. İ
mam,
merkezden gelen fermanları
, tellâllar aracı
lı
ğıile halka duyururdu. Mahalle veya köyde
güvenliği sarsı
cıhareketler imama bildirilirdi.
OsmanlıDevleti'nde, olağanüstü durumlarda, özellikle savaşgiderlerini karş
ı
lamak
amacıile halkı
n yükümlü tutulduğu vergilere avârı
z deniliyordu. Bunlar eş
ya, hizmet ve daha
çok para ş
eklinde olurdu. Avârı
z, kiş
ilerden değil, avârı
zhane denilen gruplardan
toplanı
yordu. Her mahalle ve köyde, bir veya daha çok avârı
zhane bulunabilirdi. Bu durum,
mahallelerle köylerde dayanı
ş
mayıda ortaya çı
karı
yordu. Bazıhayı
r sahipleri, avârı
zhane
mensupları
ndan bir kı
smı
nı
n vergi ödemekte zorluk çekmesi üzerine, sorunu vakı
f kurma
yoluyla çözümleme yoluna gitmiş
lerdi. Böylece avârı
z akçasıvakfıdenilen vakı
flar ortaya
çı
ktı
. Bu vakı
fları
n geliriyle, bütün bir mahalle halkı
nı
n veya sadece yoksul olanları
n vergileri
karş
ı
lanı
yordu. Gelir fazlasıolduğu zaman, bu, olağ
anüstü masraflar, ortak ihtiyaçlar ve
fakirlere yardı
m gibi hususlara harcanı
yordu. Devletin avârı
z ş
eklinde aldı
ğıvergilerin
zamanla hafiflemesi veya ortadan kalkmasıüzerine, bu vakı
flar bir müş
terek fon hâline
dönüş
tü. Su yolu, kaldı
rı
m yapı
lması
, yoksulları
n beslenmesi, evlendirilmesi, cenaze
masrafları
nı
n karş
ı
lanmasıgibi konular ağı
rlı
k kazandı
. Avarı
z akçasıvakı
fları
, esnaftan
olanlara sermaye sağ
lamak veya kredi açmak gibi iş
levleri de üstlendi. Böylece, mütevelliler
tarafı
ndan yönetilen bir yardı
m sandı
ğış
eklini aldı
.
(b) Esnaf Teş
kilâtı
Mahalle ve köylerin ileri gelenleri arası
nda esnaf birliklerinin temsilcileri de
bulunuyordu. Bu birlikler, köklerini, 13. ve 14. yüzyı
llarda Anadolu'da görülen Ahilikten
alı
yorlardı
. Ahiliğin temeli de, Abbasî Halifeliğ
i döneminde ortaya çı
kmı
şolan fütüvvet
birliklerine dayanı
yordu.
Ahi birlikleri, askerî karakteri de olan bir esnaf örgütüydü. Bu yönüyle, özellikle Türkiye
Selçuklu Devleti'nde otoritenin sarsı
ldı
ğıdönemlerde genel düzeni sağlamak bakı
mı
ndan
önemli görevler üstlenmiş
lerdi. OsmanlıDevletinin kuruluşdöneminde de Ahiliğin bu
hizmetleri devam etmiş
ti. Ancak, daha sonraki yüzyı
llarda merkezî devlet yönetimi, Ahilik
üzerindeki denetimi arttı
rdı
. Esnaf teş
kilâtılonca denilen birimler çevresinde örgütlendi ve
kendine özgü gelenekleriyle yönetildi. OsmanlıDevleti de loncaları
n hukukî varlı
ğı
na saygı
lı
davrandı
, hatta genel yönetim plânıiçinde onları
n önemli bir iş
lev gördüklerini kabul etti.
Esnaf birlikleri yöneticileri, böylece mahallî temsilciler durumunu korudu.
(c) C e m a a t İ
dareleri
OsmanlıBeyliğ
i'nin nüfusunu, baş
langı
çta Türkmenler meydana getiriyordu. Devlet
büyüyüp geniş
ledikçe ve fetihler ilerledikçe, değ
iş
ik dinden topluluklar da devlet bünyesinde
yer almaya baş
ladı
lar. Bunlara zimmî deniliyordu. Zimmîler, Osmanlıhükümdarı
n
hâkimiyetini kabul ediyor, buna karş
ı
lı
k can ve mal güvenliği içinde bulunuyorlardı
. Bunları
n,
devlet merkezinde dinî liderleri vardı
. Taş
rada ise birer cemaat hâlinde yaş
ı
yorlardı
. Bu
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cemaatları
n baş
ı
ndaki dinî liderler, temsilci ve baş
kan olarak kabul ediliyorlardı
. Zimmîler,
kendi kültür çerçevesinde yaş
ı
yorlar, eğ
itimleri ve hukukî durumları
, kendi dinlerinin ve
geleneklerinin icapları
na göre yürütülüyordu.
Mahalle ve köy teş
kilâtlan, esnaf teş
kilâtlan ve cemaat idareleri, kendi içlerinde oldukça
serbesttiler. Padiş
aha, baş
kanlarıyoluyla bağlanmı
ş
lardı
. Ayrı
ca, eş
raf ve âyan adı
m taş
ı
yan
belde ileri gelenleri vardı
. Bunlar, tanı
nmı
ştarikat ş
eyhleri, zengin tüccarlar, kendilerine saygı
gösterilen imam-hatiplerdi. Kapı
kulu iken yaş
lanı
p emekliye ayrı
lmı
şolanlar da, bulundukları
beldelere yerleş
iyor ve ömürlerinin kalan kı
smı
nıburada geçiriyorlardı
. Onlar da âyandan
sayı
lı
yorlardı
. Belde ileri gelenleri, kendi araları
ndan birini ş
ehir kethüdasıolarak
seçiyorlardı
. Şehir kethüdası
, hem kendi beldesinin, hem de devlet merkezinin temsilcisi
olarak görev yapar, mahallî idarelerde önemli bir rol oynarlardı
.

D. DEVLET YÖNETİ
Mİ
NDEKİDEĞİ
ŞMELER
Rönesansı
n getirdiği yeni ufuklar, serbest düş
ünce akı
mı
, Reform sonucunda ortaya
çı
kmı
şolan bilime yönelme, keş
iflerin meydana getirdiği zenginlik ve ilim alanı
ndaki
geliş
me, Avrupa'yı
, OsmanlıDevleti karş
ı
sı
nda üstün duruma getirmiş
ti. Avrupa ülkeleri,
orduları
nıateş
li silâhlarla donatmaktaydı
. Bu ordular, her zaman savaş
a hazı
r, daimî
ordulardı
.
Osmanlısilâhlıkuvvetleri ise, büyük ölçüde eyalet askerlerinden, yani tı
marlı
sipahilerden meydana geliyordu. Tı
marlı sipahiler, toprak gelirlerine bağlı
ydı
lar.
Toprakları
nı
n ekilip biçilmesini sağlamak, verimini arttı
rmak, öş
ürünü toplamak onun için
büyük önem taş
ı
yordu. Bu bakı
mdan, tı
marlısipahinin son bahardan ilk bahara kadar
köyünde bulunması gerekiyordu. Böylece, Osmanlı orduları sürekli olma niteliğini
kaybediyordu.
Öte yandan, Osmanlıhanedanı
, hemen hepsi dünya çapı
nda ş
ahsiyetler olan ilk on
padiş
ah ayarı
nda hükümdarlarıartı
k çı
karamı
yordu. Kanunî'den sonra padiş
ahlar, devlet
iş
lerini daha çok sadrazamlara bı
rakmı
ş
lardı
. Saray çevresi alabildiğ
ine geniş
lemiş
, buna
paralel olarak entrikalar artmı
ş
tı
. Devlet otoritesi zayı
flamı
ş
tı
. Bunun sonucunda, eyaletlerde
karı
ş
ı
klı
klar çı
kmaya baş
lamı
ş
tı
. Tı
mar ve zeametler, bu kargaş
a ortamı
nda, hak sahibi
olmayanları
n eline geçmekteydi. Sipahiler, dirliklerini kaybediyorlardı
. Bunlar, askerî sı
nı
ftan
ayrı
lı
p tüccar, zanaatkâr veya mülk sahibi olmaya baş
lamı
ş
lardı
. Gelirlerini kaybetmemek için
tı
marları
nımuhafaza edenler de, savaşzamanı
, kendi yerlerine, "bedelli" denilen kimseleri
gönderiyorlardı
. Bu durum, neticede, ordunun gücünü azalttı
ğıgibi, tı
mar sisteminin de
çöküş
ünü hazı
rlı
yordu.
OsmanlıDevleti, buna çare olarak, kapı
kulu askerlerinin, yani daimî ordu mensupları
nı
n
sayı
sı
nıarttı
rmak yoluna gitti. Kapı
kulu askerleri, maaş
ları
nıhazineden alı
yorlardı
. Sayı
ları
artı
nca, hazinenin yükü de arttı
. Devlet, maaş
larıödemekte zorlanmaya baş
ladı
. Taş
rada
görevli olan tı
marlısipahilerle kapı
kulu askerleri arası
ndaki denge bozuldu. Kapı
kulları
nı
n
etkisi arttı
.
Klâsik dönemde, kapı
kulu askerleri, baş
ka bir iş yapamaz, baş
ka bir meslekle
uğraş
amazdı
. Bu kuralı
n geçerliliği azaldı
. Bazıkimseler, hem kapı
kulu olarak devletten maaş
almaya hem de kendi iş
leriyle meş
gul olmaya baş
ladı
lar. Bu ş
ekilde askerlik halka çekici
göründü. "Sekban" adı
yla askere yazı
lanlar toprağıbı
raktı
lar. Üretim azaldı
.

1. 18. Yüzyı
ldaki Değ
iş
meler
a) Merkez Teş
kilâtı
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18. yüzyı
l boyunca, Osmanlıdevlet teş
kilâtıana çizgileriyle devam etmiş
, ancak bazı
değiş
ikliklere uğramı
ş
tı
r. Devlet kurumları
nda bir değiş
me görülmemektedir. Fakat bu
kurumlarda görev alanları
n konumları
nda farklı
lı
klar meydana gelmiş
tir.
Hükümdar: Klâsik dönemde ş
ehzadeler, Anadolu'nun belirli illerine vali olarak
gönderilip, buralarda deneyim kazanı
yorlardı
. Bu yönteme son verilince, ş
ehzadeler, saray
çevresinde eğitim ve öğ
retim görmeye baş
ladı
lar. Böylece, halkıve ülkeyi yakı
ndan
tanı
yamamalarıgibi bir sakı
nca ortaya çı
ktı
.
Saltanata geçme yöntemi de değ
iştirildi. Tahta hanedanı
n en yaş
lıüyesinin çı
kması
yolunda uygulamaya geçildi. Padiş
ahlar, büyük çoğunlukla sefere gitmeyip, yerlerine serdar
yollamaya baş
ladı
lar. Her saltanat değiş
ikliğinde, yeniçerilere "cülus bahş
iş
i" denilen bir para
dağı
tı
lı
yordu. Böylece, sı
k aralı
klarla cülus bahş
iş
i almak isteyen yeniçerilerin padiş
ah
değiş
ikliğine kalkı
ş
malarıgibi kötü bir çı
ğı
r açı
ldı
.
Bu dönemin padiş
ahları
, devlet iş
leriyle eskisi kadar ilgilenmeyip, sadrazamlara daha
genişyetkiler verdiler.
Divân-ıHümâyûn: Yönetimin daha çok sadrazamı
n eline geçmesi, Divân'ı
n önemini
gittikçe azalttı
. Kubbealtı
nda toplanma geleneğine son verildi. Divân, sadrazamı
n konağı
nda
toplanmaya baş
ladı
. Buraya Bâb-ıÂlî deniliyordu. Devlet iş
leri Bâb -ıÂlî'de görüş
ülüyor,
varı
lan kararlarısadrazam saraya giderek padiş
aha sunuyordu. Bâb-ıÂlî deyimi, zamanla
"Osmanlıhükümeti" yerine kullanı
larak yeni bir anlam kazanmı
ş
tı
r.
18. yüzyı
lda Divân-ıHümâyûn içindeki görev dengelerinde değiş
im oldu. Klâsik
dönemde seyfiye kolu, askerlik ve yönetimden; ilmiye kolu yargıve yönetimden; kalemiye
kolu bürokrasiden sorumluydu. 18. yüzyı
lda ı
slahat hareketlerine giriş
ilmesi, dı
şiliş
kilerin
önem kazanması
, diplomasi faaliyetlerinin öne çı
kmasıkalemiye kolunun ağı
rlı
ğı
nıarttı
rdı
.
Reisülküttab, evvelce nişancı
ya bağlıolarak, kalemlerin çalı
ş
ması
nıyönetiyordu. Zamanla
dı
şiş
leri bakanlı
ğ
ıgörevini üstlendi. Reisülküttaba bağlıkalemlerin önemi de arttı
. Buna
karş
ı
lı
k niş
ancı
nı
n önemi azaldı
. Zaten padiş
ah mektupları
nı
n yazı
mıiş
i reisülküttaba
devredilmiş
, niş
ancı
lar sadece tuğra çekmekle meş
gul olmaya baş
lamı
ş
lardı
. 18. yüzyı
ldan
itibaren bu göreve, ikinci dereceden memurlar getirilmeye baş
landı
.
b) Taş
ra Teş
kilâtı
18. yüzyı
lda taş
ra teş
kilatı
ndaki idarî birimler varlı
kları
nıkoruyorlardı
. Fakat, tı
mar
sisteminde ve kapı
kulu ocakları
nı
n durumları
nda meydana gelen değiş
iklikler, olumsuz etki
yapmaktayd ı
. Bu durumda, ortaya çı
kan sonuçları
n belli baş
lı
larış
unlardı
:
Ekonomi k dengeni n sarsı
lmasıüzerine, tı
mar sahiplerinin büyük bir kı
smımasrafları
nı
karş
ı
layamaz hâle geldiler. Cebelileri beslemek ve donatmak için gerekli yüksek bedelleri
ödeyemed iler. Sonuçta seferlere katı
lamadı
lar. Bunun üzerine devlet, tı
marlar ı
na el koydu.
Sipahiler bu iş
lemi kabul etmediler ve bölgelerindeki kanun dı
ş
ıçetelere katı
ldı
lar. Sipahilerin
bı
raktı
ğ
ıboş
luğu taş
ra yöneti minin baş
ı
ndaki paş
alar doldur maya baş
ladı
lar. Bunlar, sefer za manı
halktan asker toplad ı
lar. Sekban veya levend gibi isimler taş
ı
yan bu askerler, sefer sona erince
iş
siz kald ı
klarıiçin yeni karı
ş
ı
klı
klara yol açtı
lar.

 Tı
mar sisteminde, köylüler, belli bir bölgede oturmak zorundaydı
. Sistem
bozulunca, köylüler ve esnaf, daha iyi geçinebilecek leri yerlere göç etmeye baş
ladı
lar. Böylece sosyal hareketlilik hı
z kazandı
.
 Tı
mar sisteminin sarsı
lması
, topraktan alı
nan vergilerin azalması
na yol açtı
.
Gelirler azalı
nca, devlet yeni vergiler koydu, mevcut olanları
n da miktarı
nı
arttı
rdı
.
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 Beylerbeyleri veya sancak beyleri, savaş
a gittikleri zaman yerlerine bir vekil
bı
rakı
yorlardı
. Buna müsellim deniliyordu. Zamanla, müsellimler, sürekli görev
yapar hâle geldiler. Bunun sebebi ş
uydu: Eyaletler ve sancaklar, ileri gelen
görevlilere, gelir sağlayan birer kaynak olarak verilmeye baş
lanmı
ş
tı
. Bu
makamlara tayin edilenler, görevlerinin baş
ı
na gitmek zorunda değillerdi. Yerlerine bir vekil göndermeleri yeterliydi. Bu vekillerin (müsellimlerin) zamanla
sayı
larıarttı
. Beylerbeyliği ve sancak beyliği makamları
nı
n ası
l sahipleri ile
taş
radaki yöneticiler farklıkimseler hâline geldi.
 Taş
rada âyan ve eş
raf denilen kimselerin gücü arttı
. Çünkü, fiilî yönetici
durumundaki müsellimler, daha çok eş
raf arası
ndan seçilip atanmaya baş
lamı
ş
tı
.
Bu yeni müsellimler, böylece devlet gücünü de kendi güçlerine eklediler ve seyfiye den
sayı
lmaya baş
ladı
lar.

 Tı
mar sisteminin bozulması
, vergi toplama yönteminde değiş
ikliğe yol açtı
.
Tı
marlısipahi, bir beldenin vergisini topluyor ve bu geliri, "cebeli" denilen askerlerine harcı
yordu. Tı
marlı
ları
n yerini yavaşyavaşkapı
kulu askerleri almaya
baş
layı
nca, bunları
n giderlerini hazineden karş
ı
lamak zorunlu hâle geldi. O
zaman, beldele rden toplan an vergile rin de hazine ye girmesi gerek ti. Bunun
için, dirlikl er mukataa hâline getiril di. Evvelce t ı
mar olarak verilen hazine ye
ait gelirler, iltizama verilmeye baş
landı
. Yani, bazıkimseler, devlete gelir getiren kaynakl arıihale ile üzerler ine almaya baş
ladı
lar. Bu geliri devlete peş
in
olar ak ödemek, sonra devlet gücüne dayanarak bunu halktan tahsil etmek (ilti zam) iş
ini yapanlar a mültezi m deniyor du. Çok yerde, mültezi mler, eş
raf ve
ayan arası
ndan çı
ktı
. Bu yolla, iltizamı
na bağlıyerleri yönetme hakkı
nıelde etti.
Böylece, taş
rada zaten güçlü konumu olan ayanlar, bir yandan askerl ik, bir
yandan da yönetic ilik görevle rini üzerler ine alarak büsbütü n nüfuzlu hâle
geldil er.
2. 19. Yüzyı
ldaki Değiş
meler
17. ve 18 yüzyı
llarda, OsmanlıDevleti'nde bazıdeğiş
im ve yenileş
me hareketleri
görülmüş
tü. Ancak, bunlar, devletin içine düş
tüğ
ü bunalı
mı
n temellerine inmekten çok,
yüzeyde kalan tedbirlerdi. İ
leriye dönük tedbirler almak yerine, geçmiş
teki düzenin örnek
alı
ndı
ğıbir anlayı
şhâkimdi. Küçük Kaynarca Antlaş
ması(1774) ile uğranı
lan büyük kayı
plar,
köklü değiş
imlere duyulan ihtiyacısu yüzüne çı
kardı
. Devletin dağı
lma sürecine girdiği daha
yakı
ndan görüldü. Ayrı
ca, ülkede yaş
ayan gayrıMüslimlerin, bazıuygulamalardan yakı
nı
ş
ları
da devlet merkezinde yankı
lar uyandı
rmaktaydı
. Bütün bu sebeplerle, yenilikçi padiş
ah III.
Selim döneminde (1789-1807), askerlik ve yönetim alanları
nda yeni düzenlemelere gidildi.
a) M e r k e z Teş
kilâtı
19. yüzyı
lda yapı
lan düzenlemeleri II. Mahmud dönemi (1808-1839), Tanzimat dönemi
(1839-1876) ve Kanun-ıEsâsî'nin ilâm (1876) ve sonrasıolmak üzere baş
lı
ca üç dönemde
incelemek mümkündür.
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1) Bâb-ıÂl î' d en H e y e t - i V ü k e l â y a Geçiş
Divân-ıHümâyûn, 18. yüzyı
lda yerini büyük ölçüde Bâb-ıÂlî'ye bı
rakmı
ş
tı
. Burası
, daha
çok sadrazam ve reisülküttab tarafı
ndan yönetiliyordu. Sadrazamı
n özel konutu ve makamı
durumundaydı
. II. Mahmud döneminde,Bâb-ıÂlî ş
imdiki baş
bakanlı
k konumuna getirildi
.Bazıyüksek görevler bakanlı
kş
ekline dönüş
türüldü. Sadaret kethüdalı
ğı
nı
n yerini, Dahiliye
Nezâreti (İ
çİ
ş
leri Bakanlı
ğı
) aldı
.
Önemi eskisine göre çok artmı
şolan reisülküttablı
k, Hariciye Nezâreti (Dı
şiş
leri
Bakanlı
ğı
) oldu. Her iki makamı
n bürokratik iş
lemlerini yürüten Amedi Kalemi, bu iki
nezaret arası
nda bölüş
türüldü. Önce Nezâret-i Deâvî, sonra Nezâret-i Adliye adları
nıalan
adalet bakanlı
ğıkuruldu. Devlet gelirlerinin çoğunu toplayan Mansure Hazinesi, Hazine-i
Amire'nin ve Darphane Hazinesinin de görevlerini bünyesinde toplayarak Maliye Nezâreti
haline getirildi. Evkaf Nezâreti ise, ülkedeki bütün vakı
flarıyönetme görevini üzerine aldı
.
Kamu hizmetleri, tarı
mıve ticareti yönetecek Ticaret Nezâreti de bu dönemde kuruldu.
Bu bakanlı
klar, Meclis-i Hass-ıVükelâ adı
nıtaş
ı
yan bir bakanlar kurulunu meydana
getirdiler. Zamanla nazı
rlar "vekil" olarak adlandı
rı
ldı
. Baş
vekil adı
nıalan sadrazam, artı
k
padiş
ahı
n mutlak vekili değil, vekillerin çalı
ş
maları
nıdüzenleyen en üst yetkili idi. Vekiller,
padiş
ah tarafı
ndan atanı
yordu.
İ
lmiyenin önderi olan ş
eyhülislâm, Rumeli ve Anadolu kadı
askerlerince yönetilen yargı
düzeninden sorumlu en üst yönetici oldu. Şeyhülislâmlı
k makamı
na Bâb-ıMeş
ihat denildi.
II. Mahmud döneminde, memurları
n, malları
na el konularak cezalandı
rı
lmaları
yöntemine son verildi. Her rütbe ve mevkide memurları
n belli suçları
na belli cezalar
verilmesini öngören bir ceza kanunnamesi çı
karı
ldı
.
II. Mahmud, ne gibi yenilikler yapı
lmasıve bunları
n nası
l düzenlenmesi gerektiğ
i
konuları
nda çalı
ş
mak üzere meclisler ve komisyonlar kurdurdu. Yeniçeri Ocağı
nı
n
kaldı
rı
lması
ndan (1826) sonra askerlik iş
lerine yeni bir düzen getirmek gerekiyordu. Bu konu
ile ilgilenecek Dâr-ıŞûrâ-yıAskerî faaliyete geçirildi. Yönetim iş
lerini plânlamak görevi DârıŞûrâyıBâb-ıÂlî'ye verildi. Devleti ve toplumu yeniden düzenlemek konusundaki plânlama
çalı
ş
maları
nıMeclis -i Vâlâ-yıAhkâm-ıAdliye yürütecekti.
Bu meclisler hem yeni kanun teklifleri hazı
rlayacaklar hem de hazı
rlanmı
şolanları
inceleyeceklerdi. Zamanla, yalnı
z kendilerine verilen konularıgörüş
mekle kalmadı
lar, önemli
saydı
kları konulan da gündemlerine aldı
lar. Padiş
ah da zaman zaman meclislerin
çalı
ş
maları
na katı
lı
yordu. Bu meclislerin çalı
ş
malarıdanı
ş
ma niteliğindeydi. Varı
lan kararlar
bir mazbata hâline getirilerek Meclisi Vükelâya sunulurdu. Padiş
ah, son söz sahibiydi. Bu
kararlan onaylayı
p onaylamama yetkisi ona aitti. Meclis-i Vükelâ'dan padiş
aha gönderilen
meclis kararları
nı
n sonuna onun karan yazı
lı
rdı
. Bu belge irade adı
nıtaş
ı
rdı
. Böylece,
fermanları
n yerini iradeler almı
şoluyordu.
II. Mahmud zamanı
nda yapı
lan düzenlemeler, devlet teş
kilâtı
nda modernleş
menin ilk ve
kuvvetli iş
areti olarak ortaya çı
kmı
ş
tı
r.
(2) Tanzimat Me cl is l er i
II. Mahmud, ülkede kökten değiş
ime yol açacak hukuk yeniliklerini de hazı
rlı
yordu.
Ancak, bunlarıilân etmeye ömrü yetmedi. Onun yerine geçen Abdülmecid, Tanzimat Fermanı
adıverilen belgeyi açı
kladı
. Bu, genişbir ı
slahat programı
ydı
. Yönetimde yeni düzenlemeler
yapı
lacak, bütün yurttaş
lar kanun karş
ı
sı
nda eş
it olacaktı
. Tanzimat Fermanı
, bu özelikleriyle,
19. yüzyı
lı
n en dikkate değer belgelerinden biri olmuş
tur.
Tanzimat döneminde, II. Mahmud'la baş
lamı
şolan yeniliklere devam edildiği gibi, baş
ka
değiş
ikliklere de giriş
ildi.
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Tanzimat FermanıDâr-ıŞûrâ-yıBâb-ıÂlî'yi kaldı
rarak, Meclis-i Vâlâ-yıAhkâm-ı
Adliye'yi, reform kanunları
nı
n baş
lı
ca kaynağıhâline getirdi. Kanun teklifleri padiş
aha daha
önce sadece Meclis-i Vükelâ tarafı
ndan sunuluyordu. Bu yetki Meclis-i Hass-ıUmumîye de
tanı
ndı
. Bu meclis, kı
demli bakanlardan, emekli memurlardan ve Meclis-i Vâlâ'nı
n bütün
üyelerinden oluş
uyordu.
Meclis-i Vâlâ-yıAhkâm-ıAdliye, merkez teş
kilâtı
nda görevli memurlarısorgulamak,
kendi kanun tekliflerini de padiş
aha sunmak yetkilerine sahipti. Kanun tekliflerini inceleyecek
uzman komisyonlar da meclisin bünyesinde yer alı
yordu. Bu yönüyle, Tanzimat dönemindeki
yasama hareketinin temelini oluş
turuyordu.
Meclis-i Vâlâ, kanunlarıçiğnemekle suçlanan önemli yöneticilerin ve politikacı
ları
n
davaları
na da bakı
yordu. Ayrı
ca, vilâyetlerdeki ceza mahkemelerinin kararlarıiçin bir üst
mahkeme durumundaydı
. Bugünkü Yargı
tayı
n iş
levini üstlenmiş
ti.
Bu ağı
r sorumluluklar Meclis-i Vâlâ'nı
n çalı
ş
ma temposunu çok yavaş
latmaktaydı
. Bu
yüzden, Tanzimat hareketinin temposu ağı
rlaş
mı
ş
tı
. Sonunda Meclis-i Vâlâ, sadece yargı
görevini üstlenen bir kurul hâline getirildi (1854), yasama görevi ise yeni kurulan Meclis-i
Alî-i Tanzimat'a verildi. Ancak, 1861'de bu iki meclis birleş
tirildi ve üç bölümden
oluş
turuldu: Kanun ve Tüzük Dairesi, İ
darî ve Malî Daire, Adlî Davalar Dairesi. Meclis-i
Vâlâ, 1867de ŞûrâyıDevlet (Danı
ş
tay) ve Divân-ıAhkâm-ıAdliye olmak üzere ikiye
bölündü.
(3) Kanun-ıEsâsî ve Sonrası
Avrupa'da yaygı
nlaş
an meş
rutiyet yönetimleri, Tanzimat döneminde yetiş
en aydı
nlar için
ideal bir model oluş
turuyordu. Bu aydı
nlar, "Yeni Osmanlı
lar" adı
yla anı
lı
yorlar ve devletin
üst yönetiminde taraftar buluyorlardı
. Sonunda, meş
rutiyet taraftarları
, kendi fikirlerine yakı
n
bulduklarıII. Abdülhamid'i tahta geçirdiler. Böylece, toplumdaki bütün kesimlerin temsil
edileceği bir meclis kurulmasıiçin çalı
ş
malara baş
landı
.
Önce bir Kanun-ıEsâsî (anayasa) hazı
rlanarak ilân edildi (1876). Sonra, vilâyet
seçimlerinde uygulanan nizamnameye göre seçim yapı
larak Meclis-i Meb'usan oluş
turuldu.
Kanun-ıEsâsî'ye göre, üyeleri padiş
ah tarafı
ndan belirlenen bir de Meclis-i Ayan (senato)
kuruldu. Bu suretle meş
rutiyete geçilmişoluyordu.
Hükümetin meclislere gönderdiği kanun tasarı
larıorada görüş
üldükten sonra padiş
ahı
n
tasdikine sunuluyordu. Padiş
ah, bunları
, meclis kararı
nı
n aksine redveya kabul edebiliyordu.
Kabinenin meclisten güven oyu almasısöz konusu değildi. Hükümet, padiş
aha karş
ı
sorumluydu. Siyasî partilerin kurulmasıserbest bı
rakı
lmamı
ş
tı
. Hükümdarı
n, gerekli gördüğü
kimseleri sürgüne gönderme yetkisi vardı
. Kanun-ıEsâsî bu ana çizgileriyle tam bir meş
rutî
yönetim getirmiyordu.
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Bu anayasa, Meclis-i Meb'usan'ı
n 1878'de kapatı
lmasıile, uzun süre uygulanamadı
.
1908'de İ
kinci Meş
rutiyet'in ilânıüzerine yeniden yürürlüğe girdi. Daha sonra partiler kuruldu
ve bunlara dayalıhükümetler işbaş
ı
na geçti.
b) Taş
ra Teş
kilâtı
1. Tanzimat Öncesinde Yapı
lan Düzenlemeler
II. Mahmud'un baş
a geçtiği sı
rada, Rumeli'de ve Anadolu'da âyanları
n nüfuzu çok
artmı
ş
tı
. Bu durum, merkezî otoritenin gücünü azaltı
yordu. Kendisi de âyan olan Alemdar
Mustafa Paş
a, askerleriyle İ
stanbul'a yürüyerek, II. Mahmud'u tahta çı
karmı
ş
, kendisi de
sadrazam olmuş
tu. Alemdar, âyanıdisiplin altı
na almak için, onlarıİ
stanbul'a davet etti.
Yapı
lan toplantısonunda Sened-i İ
ttifak adıverilen bir belge hazı
rlandı
. Bu belgeye göre,
âyanlar, padiş
ah ve devlet otorite sini kabul ediyor; padiş
ah da âyanları
n varlı
ğı
nıtanı
yor,
ayrı
ca onlara bazıhaklar veriyordu.
Alemdar Mustafa Paş
a'nı
n ölümünden sonra, II. Mahmud, âyanlara karş
ıharekete geçti.
Bunları
n bir kı
smıortadan kaldı
rı
ldı
, bir kı
smısürüldü. Fakat bazıayanlar direndiler ve
devlete kafa tuttular. Bu alandaki mücadele, devlet otoritesinin yeniden kurulması
yla
sonuçlandı
.
II. Mahmud döneminde, devlet yönetiminin merkeziyetçi karakteri güçlendirildi. Valilere
maaşbağlanarak ücretli devlet memuru hâline gelmeleri sağlandı
. Eyaletlerde görevli
müsellimlere âyandan kimselerin getirilmemesine dikkat edildi. Bunlar, doğrudan merkezden
tayin edilmeye baş
landı
.
Eyaletlerin baş
ı
nda bulunan valilere müş
ir ünvanıverilerek, askerî ve idarî yetkilere
sahip olmalarısağlandı
. Yeniçeri Ocağ
ıkaldı
rı
lmı
şve yerine kurulan düzenli Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediye henüz kökleş
memişolduğu için, taş
rada boş
luk meydana gelmiş
ti.
Bu boş
luğu doldurmak için redif denilen yedek bir askerî güç oluş
turuldu (1834).
II. Mahmud döneminde kazaları
n önemi azaltı
ldı
, kadı
ları
n da idareyi denetleme görevi
kı
sı
tlandı
. Buna karş
ı
lı
k, müş
irliklere bağlıferiklikler kuruldu ve sancakları
n yönetimi
bunlara verildi. Mahalle ve köylerde ise muhtarlı
klar faaliyete geçirildi. Bütün bu tedbirler
sonunda âyanları
n etkisi gitgide azaldı
.
Bu dönemin dikkat çekici yenilikleri arası
nda nüfus sayı
mıyapı
lması
, düzenli posta
teş
kilâtıkurulmasıgibi faaliyetler de yer almaktadı
r.
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2 . T an z i ma t D ö n e m i n d e Yapı
lan D üz en le me le r
Tanzimat Fermanı
'nı
n ilânı
ndan sonra, eyaletlerin yönetimiyle ilgili bir dizi tedbir alı
ndı
.
Eyalet yönetimi, merkez teş
kilâtı
nı
n küçük bir modeli hâline getirildi. İ
stanbul'daki denetim
arttı
rı
ldı
. İ
ltizam usulüne son verildi. Vergileri, artı
k valiler veya onları
n atadı
kları
mültezimler toplamı
yordu. Bu görev, İ
stanbul'dan gönderilen muhassı
l'lara verilmiş
ti. Vergi
toplama yetkisi ellerinden alı
nan valiler, böylece merkezî otoriteye daha çok bağlandı
lar.
Valilerin yetkilerini kı
san bir baş
ka teş
ebbüs, eyalet meclisleri'nin kurulmasıoldu. Bu
meclislerde, halk grupları
nı
n ve mahallî yönetimin temsilcileri (defterdar, zaptiye müş
aviri,
kadıvb.) bulunuyordu. Eyaletlerden sonra gelen ve baş
ı
nda kaymakam'ı
n bulunduğu
sancaklarda da, daha küçük çapta sancak meclisleri kuruldu. Sancağı
n altı
nda kaza'lar
meydana getirildi. Kazaları
n yönetimi, halkı
n da isteği dikkate alı
narak tayin edilen kaza
müdürlerine verildi.
Ancak, bu değiş
imlerin, zamanla, aksayan yönleri ortaya çı
ktı
. Eyalet yönetiminin
etkinliği arttı
kça, meclislerin çalı
ş
malarıdüzenli yürümüş
, bayı
ndı
rlı
k hamleleri geliş
miş
ti.
Vergi tahsilâtıazalı
p, savaşgiderleri yükselince, merkezden para gönderimi aksadı
. Bu
yüzden meclis çalı
ş
malarıaksadı
. Valiler ve kadı
lar, eski güçlerine kavuş
maya baş
ladı
lar.
2 . Vi l â y e t N i z a m n a m e s i ile Yapı
lan D ü z e n l e me l e r
Dı
şgüçlerin etkisiyle yayı
nlanan Islahat Fermanı(1856), eyaletlerde yeni düzenlemelere
hı
z kazandı
rdı
. 1858de Eyaletler Nizamnamesi yayı
nlandı
. Bu nizamnameyle valilerin
yetkileri arttı
rı
ldı
. Meclislerin yeniden iş
ler hâle getirilmesine çalı
ş
ı
ldı
.
Mithat Paş
anı
n Tuna valiliğ
i sı
rası
ndaki uygulamalarıörnek alı
narak 1864'te yeni bazı
düzenlemeler yapı
ldı
. Yayı
nlanan Vilâyet Nizamnamesi ile taş
ra yönetimi vilâyet, liva
(sancak), kaza ve köy birimlerine ayrı
ldı
. Livaları
n yönetimi mutasarrı
flara verildi. Kaza
müdürlüğü kaldı
rı
lı
p yerine kaymakamlı
k getirildi. Vilâyet İ
dare Meclisi, Liva idare Meclisi
adları
yla meclislerin varlı
klarıkorundu. Bunlara ilâveten, belirli sürelerde toplanan Vilâyet
Umumî Meclisleri kuruldu.
Bu idari bölünmeye 1871 ´de nahiyeler eklendi. Nahiyelerin baş
ı
na gelecek nahiye
müdürleri seçimle belirleniyordu. Bu düzenlemeler, OsmanlıDevleti'nin son zamanları
na
kadar yürürlükte kaldı
.
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TEST SORULARI
1) Aşağı
dakilerden hangisi, Enderun'da bulunan odalardan biri değildir.
a- Hazine Odası
b- Kiler Odası
c- Tabib Odası
ç- Seferli Odası
d- Hasoda
2) Aşağı
dakilerden hangisi eyalet askerleri arası
nda yer alı
r:
a-Top arabacı
ları
b- Sekbanbaşı
c- Cebeciler
ç- Cebeliler
d- Humbaracı
lar
3) Divân-ıHümâyûn yazı
şmaları
nıyapmakla görevli Divân üyesi aşağı
dakilerden hangisidir?
a- Defterdar
b- Nişancı
c- Beylikçi
ç- Mümeyyiz
d- Müsellim
4) Aşağı
dakilerden hangisi Osmanlıtaşra yönetimi içinde yer almaz:
a- Sancak beyi
b-Tı
mar kethüdası
c- Fetva emini
ç- Sübaşı
d- Kadı
5) Aşağı
dakilerden hangisi Meclis-i Vâlâ-yıAhkâm-ıAdliye'nin görevleri arası
ndadı
r:
a- Kanun tekliflerini incelemek
b- Vergi toplamak
ç- Redifleri düzene sokmak
c- Fetva vermek
d- Savaşilân etmek
6) Aşağı
dakilerden hangisi, meşrutiyet rejiminin kurulmasıile ilgilidir:
a- Sened-i ittifak
b- Tanzimat Fermanı
c- Vilâyet Nizâmnâmesi
ç- Kanun-ıEsâsî
d- Islahat Fermanı
d- Savaşil ân et me k
6) Aşa ğı
dakilerde n hangisi, meşruti yet rej iminin kurulmasıile ilg ili dir :
abcç-

Sene d- i it ti fa k
Tanzim at Fe rm an ı
Vilâ yet Nizâmn âm es i
Kanu n -ıEs âs î

d- Is la ha t Fe rm an ı
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OSMANLI TOPLUMU
A.TOPLUM YAPISI
1. Devletin Resmî Tasnifine Göre OsmanlıToplumu
a. Yönetenler: Askerî Sı
nı
f
b. Yönetilenler: Reâya
2. Yerleş
im Durumuna Göre OsmanlıToplumu
a. Şehirliler
b. Köylüler
c. Göçebeler (Konar-Göçerler)
3. OsmanlıToplumunda Aile
B. OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİ
Lİ
K
1. Yatay Hareketlilik
2. Dikey Hareketlilik
C. GÜNLÜK HAYAT
1. Sarayda
2. Şehirde
3. Köyde
4. Göçebelerde
Ç. OSMANLI TOPLUM YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİ
ŞMELER
1.18. Yüzyı
l
2. Tanzimat ve Sonrası
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A. TOPLUM YAPISI
Toplum, bir arada yaş
ayan teş
kilâtlanmı
şinsan topluluğudur. Bir hükümete ve ortak
kanunlara bağlıteş
kilâtlımillet veya milletler topluluğ
u ise devlet adı
nıtaş
ı
r. Bir devletin,
ülkesi (toprakları
) ve halkı(o ülkede yaş
ayan insanlar) olmasıgerekir. Fakat bunlar yeterli
değildir. Ayrı
ca, devletin hükümran olması
, yani bağı
msı
z bir yönetim gücüne sahip
bulunmasılâzı
mdı
r.
Osmanlıtoplumunu, Osmanlıülkesi içinde yaş
ayan insan topluluklarımeydana
getirmekteydi. Osmanlıtoplum yapı
sı
nıise, iş
te bu topluluklar arası
ndaki iliş
kiler ve
teş
kilâtlanma biçimi oluş
turmaktaydı
.
OsmanlıDevleti, Anadolu'nun kuzeybatı
sı
nda kurulduğu zaman halkı
nı
n tamamıTürktü.
Baş
ta bulunan hükümdar ailesi de Oğuzları
n Kayıboyuna mensuptu. Devlet, kı
sa zamanda
büyük bir geliş
me gösterdi. Anadolu beyliklerinde yaş
ayan halk da büyük çoğunlukla
Türkmenlerden meydana geliyordu. Bunlar, Anadolu'ya 11. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda
gelmiş
lerdi. Malazgirt zaferinden (1071) sonra, Anadolu'nun hemen her yöresine
yayı
lmı
ş
lardı
. Sürekli göç dalgaları
, Anadolu'daki Türk nüfusunu daha da yoğunlaş
tı
rmı
ş
tı
.
13. yüzyı
ldaki Moğol iş
galinden kaçı
p kurtulmak isteyen Türkmenler, Orta Asya'dan ve
Horasan'dan akı
n akı
n gelip Anadolu'ya yerleş
miş
lerdi. Böylece, Anadolu, Türk vatanıhâlini
almı
şve Türkiye adı
yla anı
lmaya baş
lamı
ş
tı
.
OsmanlıDevleti'nin Anadolu yönündeki geliş
mesi iş
te bu Türkmen boyları
nı
n da devlete
katı
lmasısonucunu verdi. Rumeli'deki fetihlerle de, gayri Müslim halk yönetim altı
na alı
ndı
.
16. yüzyı
lda bu günkü Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ
, Sı
rbistan,
Bosna-Hersek, Hı
rvatistan, Slovenya, Macaristan, Ukrayna, Moldavya, Romanya toprakları
Osmanlıhâkimiyeti altı
ndaydı
. Afrika'da Mı
sı
r, Libya, Tunus, Cezayir, Etyopya'nı
n bir
bölümü, Sudan, Moritanya; Asya'da Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Arabistan, İ
srail, Filistin,
Yemen gibi ülkeler de Osmanlıyönetimine girmiş
ti. Buralarda çeş
itli soylardan ve değ
iş
ik
dinlerden çok sayı
da insan yaş
ı
yordu. Türk nüfusun Rumeli'ye iskânıdevam etmekle beraber,
artı
k OsmanlıDevleti çok milletli bir yapıkazanmı
ş
tı
. Bu toplum yapı
sı
, devlet sı
nı
rları
nı
n
gerilemesine paralel olarak, zamanla değiş
iklikler gösterdi. Fakat,ana karakterini, devletin
yı
kı
lı
ş
ı
na kadar sürdürdü.

1. Devletin Resmî Tasnifine Göre OsmanlıToplumu
Osmanlıtoplum ve devlet anlayı
ş
ı
, eski Türk, Doğu ve İ
slâm geleneklerinin izlerini taş
ı
r.
Bu anlayı
ş
a göre, birbirinden farklıtopluluklar, karş
ı
lı
klıanlayı
şve düzen içinde yaş
adı
kları
takdirde medenî toplumlarımeydana getirirler. Esasen, yaratı
lmı
ş
ları
n en ş
ereflisi (eş
ref-i
mahlûkat) olan insan, bu niteliği ile "medenî"dir. İ
nsan, varlı
ğı
nıdevam ettirebilmek için,
kendine uygun bir iş
le uğraş
ı
r. Bunu yaparken, diğer insanlarla dayanı
ş
ma içinde olması
lâzı
mdı
r. Bu ihtiyaç, toplumları
n oluş
ması
na yol açar.
Devlet anlayı
ş
ıve toplum düzeni üzerine görüşgeliş
tiren Osmanlıyazarları
, toplumdaki
grupları
, evreni meydana getiren dört unsura benzetirler.
Bu grupları
n birincisi ulema (bilginler) ve hukukçulardı
r. Her canlısudan yaratı
ldı
ğıiçin,
bu grup suya benzer.
İ
kinci grup, asker sı
nı
fı
dı
r. Askerler, ülkenin iç ve dı
şgüvenliğini sağlar. Onun için,
bunlar toplumun ateş
i durumundadı
r.
Üçüncü grup, tüccarlardı
r. Hayatı
n düzen içinde akı
ş
ı
nısağlamak için gerekli malları
tüccarlar uzak mesafelerden getirip halkı
n faydalanması
na sunarlar. Bu sı
nı
f, toplumun havası
gibidir.
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Dördüncü grup ise tarı
mla uğraşanlardı
r. Bunlar, halkı
n yiyeceklerini, her türlü meyve
ve sebze ihtiyaçları
nısağlarlar. Toprakla uğraş
an bu grup, toplumun toprağı
na benzer.
Bu gruplar arası
ndaki denge bozulmamalı
dı
r. Herkes tarı
mla uğ
raş
sa askerî güç azalı
r.
Askerler ticarete karı
ş
sa düzen bozulur.
Toplum düzenine esas olan fikirler, Kur'an hükümlerine dayandı
rı
lmaktadı
r. Buna göre,
insanlar birbirlerinden farklıyaradı
lı
ş
a sahiptir. Herkesin yeteneği, bilgisi, kudreti ayrıayrı
dı
r.
Toplumdaki insanlar, buna uygun iş
ler yapmalı
dı
rlar. Böylece bir tabakalaş
ma meydana
gelecektir. Ancak, bu tabakalaş
mada, insanları
n hak kaybı
na uğramamalarıiçin, üst seviyede
bir hâkim güce ihtiyaç vardı
r. Bu da devlettir.
Toplumun temel dayanakları
nıbelirten unsurlar, aynızamanda Osmanlıdevlet ve
yönetim anlayı
ş
ı
nıda göstermektedir. Klâsik dönem Osmanlıbilginlerine kadar ulaş
an
"devlet dairesi" formülü, bu anlayı
ş
ı
n özetidir. Devlet dairesi formülü ş
u esaslara
dayanmaktadı
r:
 Dünya düzeni adaletle sağlanabilir.
 Dünya bir bahçeyse duvarıdevlettir.
 Devlet düzenin i kuran, Allah'ı
n kanunu (ş
eriat) dur.
 Şeriatıancak devlet baş
kanıkorur.
 Devlet düzenin in korunma sısağlam bir orduyu gerekti rir.
 Orduyu ancak mal (servet) ayakta tutar.
 Serveti meydana getiren halktı
r.
 Halkıyönetmek ise ancak adaletle mümkün olur.
Bu daireyi meydana getiren unsurlardan birinin eksik olması
, devlet ve toplum düzeninin
sarsı
lması
na yol açar.
Osmanlıtoplumunda halkımeydana getiren fertler, diledikleri gibi yaş
amak hakkı
na
sahiptiler. Bu konudaki hürriyetlerini, sadece "had" denilen bir kavram sı
nı
rlı
yordu. Had
kavram ı
, toplumu n diğer fertle rinin hakları
nızedelememek, onları
n rahat ve huzurunu
bozmamak anlamı
na geliyordu.
Özetle verilen bu anlayı
ş
, düzenin sağlı
klıiş
lemesi açı
sı
ndan, toplumu baş
lı
ca iki ana
gruba ayı
rı
yordu: Yönetenler (Askerî sı
nı
f) ve yönetilenler (Reaya).
(a) Yönetenler - Askerî Sı
nı
f
OsmanlıDevleti'nde yönetimin en üst noktası
nda padiş
ah bulunuyordu. Padiş
ahı
n mutlak
bir otoritesi vardı
. Her türlü kuvvet onun elindeydi. Ancak, bunun kullanı
lmasıkeyfî ş
ekilde
yapı
lamazdı
. Padiş
ahı
n gücü, kanunlarla, nizamlarla, geleneklerle sı
nı
rlanmı
ş
tı
. Padiş
ah,
devleti, Türk töresinin ve İ
slâm hukukunun kuralları
na göre yönetmek zorundaydı
. Fakat,
yeni durumlar karş
ı
sı
nda, İ
slâm hukukuna aykı
rıolmamak ş
artı
yla, yeni kanunlar koyabilirdi.
Örf adıverilen bu kanunlar, padiş
ahı
n yasama yetkisini geniş
letiyordu.
Osmanlıhükümdarı
, bir konu hakkı
nda karar vermeden önce, ş
er'î ve hukukî konularda
gereken kimselerle görüş
üp fikirlerini alı
rdı
. Divân-ıHümâyûn kararlarıda, özellikle ilk
dönem Osmanlıpadiş
ahlarıtarafı
ndan,daima dikkate alı
nı
r ve çoğ
unlukla tasdik edilirdi.
Padiş
ah, idarî ve askerî yetkileri, güvenini kazanmı
şolan kimselere tanı
maktaydı
. Saray
halkıbunları
n baş
ı
nda geliyordu. Sarayı
n, Osmanlıyönetiminde kendine özgü bir yeri vardı
.
Padiş
ah, burada hem oturur hem de devlet iş
lerini yönetirdi. İ
stanbul'un fethinden kı
sa süre
sonra yaptı
rı
lan TopkapıSarayı
, Osmanlıpadiş
ahları
nı
n 400 yı
la yakı
n oturduklarıve devletin
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kalbi sayı
lan bir yer olmuş
tur. Sarayda inceden inceye düş
ünülmüşprotokol kuralları
uygulanı
rdı
.
Hükümdarı
n idarî ve dinî görev verdiği diğer kimseler, baş
lı
ca üç kol hâlinde
teş
kilâtlanmı
ş
tı
: Seyfiye, ilmiye ve kalemiye.
1. Seyfiye
Bu sı
nı
fa ehl-i seyf veya ehl-i örf gibi adlar da verilir. Ehl-i seyf, kı
lı
ç kuş
anmakta
maharet sahibi olanlar demektir. Bu sı
nı
f, daha çok eski törelere ve geleneklere dayandı
ğ
ıiçin
ehl-i örf adı
yla da anı
lı
r. Kı
saca, idarî görevleri bulunan asker zümresi anlamı
na gelir.
OsmanlıDevleti'nde asker ocağı
nı
n iki kaynağıvardı
: Kapı
kulu ve tı
mar sistemi. Bu iki
kaynaktan gelip yükselenler, devlet yönetimindeki seyfiye kadroları
nıoluş
turuyorlardı
.
Tı
marlısipahiler ve kapı
kulu askerleri, yetenekleri ve başarı
larıölçüsünde, en alt kademeden
devletin en yüksek görevlerine kadar çı
kabiliyorlardı
. Meselâ, bir tı
marlısipahi, savaş
ta ve
yönetimde sürekli başarı
lar kazandı
ğıtakdirde sancak beyliği veya beylerbeyliği gibi
makamlara çı
kabiliyordu. Benzer ş
ekilde, bir acemi oğlanıda, vezirliğe, hatta veziriazamlı
ğa
kadar yükselebiliyordu.
Tı
mar Sistemi
Yararlıhizmetleri görülen sipahilere, yöneticilere, saray ileri gelenlerine, padiş
aha ve
ailesine, belli bir bölgenin geliri tahsis edilirdi. Buna Dirlik denirdi. Dirlikler ş
ahsî mülk
değildi. Dirlik olarak verilen bir toprak, dirlik sahibinin mülkiyetine geçmezdi. O, sadece bu
toprağı
n gelirinden yararlanı
rdı
. Onun için dirlikler, ş
ahı
slardan çok, göreve bağlıolarak
verilirdi.
Dirlikler üç kı
sma ayrı
lmı
ş
tı
: Yı
llı
k geliri 20 bin akçeye kadar olanlar, sipahilere tahsis
edilen dirliklerdi. Bunun ilk 3 bin akçesine kı
lı
ç denirdi. Sipahinin baş
arı
larıarttı
kça, yı
llı
k
gelirine zam yapı
lı
rdı
. Buna da terakki adıverilirdi. Tı
mar gelirinin ilk 3 bin akçelik bölümü
(kı
lı
ç) tı
mar sahibinin ş
ahsî geliri sayı
lı
rdı
. Bundan sonraki her 3 bin akçelik gelir karş
ı
lı
ğı
nda
tı
mar sahibi cebeli denilen bir asker beslemek ve onu savaş
a hazı
r tutmakla görevliydi. Tı
mar
sahibi öldüğ
ü zaman, boş
alan tı
marıçok kere büyük oğluna verilirdi. Ancak, bu kanun
değildi. Baş
ka bir sipahiye verilmesi de mümkündü. Sipahinin oğlu da asker sayı
ldı
ğıiçin
öncelikli bir durumu vardı
.
Yı
llı
k geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arası
nda olan dirliklere zeamet adıverilirdi.
Zeametler eyalet merkezlerindeki defterdar ve kethüdalara, sancaktardaki alay beylerine, kale
dizdarları
na, kapı
cı
baş
ı
lara, divân kâtiplerine, defterhane ve hazine-i âmire kâtiplerine
verilirdi. Ayrı
ca, baş
arıgösteren tı
mar sahipleri de terfi ederek zeamet sahibi olabilirlerdi.
Yani, yı
llı
k gelirleri 20 bin akçenin üstüne çı
kabilirdi.
Zeametin kı
lı
ç hakkıdenilen ilk bölümü 20 bin akçeydi. Bundan sonraki her 5 bin akçe
için bir asker beslenirdi. Zeametler, görevde kaldı
ğısurece sahibine ait sayı
lı
rdı
. O görevden
ayrı
ldı
ğızaman, bir baş
kası
na verilirdi.
Yı
llı
k geliri 100 bin akçeden fazla olan dirlikler has adı
yla anı
lı
rdı
. Padiş
aha verilen
haslar havass-ı hümâyûn veya padiş
ah dirliği adı
nı taş
ı
rdı
. Hanedan mensupları
,
veziriazamlar, beylerbeyleri, sancak beyleri has sahibi olabilirlerdi. Hanedan dı
ş
ı
nda olanları
n
hasları
, görevleri bittiği veya öldükleri zaman baş
kası
na devredilirdi.
Kapı
kulu Askerleri
OsmanlıDevleti'nin ilk dönemlerinde, savaş esirlerinin beş
te biri asker olarak
yetiş
tirilmek üzere ayrı
lı
yordu. Bunlara pençik oğlanıdenilmekteydi. Pençik oğlanları
arası
ndan seçilen bir grup sarayda alı
konuluyor, diğerleri Anadolu'daki Türk köylülerinin
yanı
na gönderiliyordu. Burada yedi-sekiz yı
l kalarak Türk-İ
slâm terbiyesi alan bu gençler,
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daha sonra Acemi OğlanlarıOcağı
'na geçiyordu. Bu yöntem sonralarıgeliş
tirilerek devş
irme
sistemine dönüş
türüldü. Özellikle Rumeli'deki Hristiyan ailelerin çocukları
ndan 8 - 20 yaş
arası
nda olanlar, seçilerek alı
nı
rdı
. Devş
irme iş
ine üç veya beşyı
lda bir baş
vurulurdu. Her 40
hane baş
ı
na bir devş
irme alı
nmasıesastı
. Evli olanlar devş
irilmezdi. Bu ş
ekilde devş
irme
alı
nan gençlerin önünde, OsmanlıDevleti'nin en üst makamları
na geçebilecekleri bir ufuk
açı
lmı
şoluyordu. Devş
irmelikten gelip sadrazam olanlar, Osmanlıtarihinde önemli yer tutmaktadı
r.
Yeniçeri Ocağı
, 196 bölükten meydana geliyordu. Bu bölüklere orta adıverilirdi. Her
ortada 60 asker bulunurdu. Ortaları
n komutanları
na ortabaş
ıdenilir, her ortanı
n komutanıayrı
unvanlarla anı
lı
rdı
. Bunları
n arası
nda bir öncelik sı
rasıvardı
. En önde gelen sekbanbaş
ıidi.
Sekbanbaş
ıbir derece daha yükseldiğ
inde yeniçeri ağasıolurdu. Bu makam, bütün Yeniçeri
Ocağı
'nı
n komutanlı
ğıdemekti. Yardı
mcı
sıise kethüda adı
yla anı
lı
rdı
.
Yeniçeri ağası
nı
n rütbesi sancak beyine denkti. Yükseldikçe beylerbeyi, kaptan-ıderyâ
ve nihayet vezir olurdu. Yeniçeri ağalan, zamanla Divân-ıHümâyûn toplantı
ları
na katı
lmaya
baş
lamı
ş
lar, devletin en güçlü ş
ahsiyetlerinden biri hâline gelmiş
lerdir.
Yeniçerilerin evlenmesi önceleri yasaktı
. Sonralarıevlenmelerine izin verildi. Aynı
dönemde, yeniçerilerin Umara "çı
kma" yöntemine geçildi.
Kapı
kulu askerlerinin hazineden ödenen gelirleri (ulûfe) ise ş
öyleydi: Acemiler günde 12,5 akçe, ocağa yeni girmişolan yeniçeriler 2 akçe, rütbesiz yeniçeriler 5 akçe, bundan sonra
terfi ettiğ
inde 9-12 akçe. Tı
mara çı
ktı
ğıtakdirde kendisine yı
llı
k geliri 9 bin akçe olan bir
dirlik verilirdi.
2. İ
lmiye
OsmanlıDevleti'nde askerî sı
nı
fı
n ikinci zümresi ilmiye idi. Bu zümreye ehl-i ş
er de
denirdi. İ
lmiye, ilimle uğraş
an kimselerin topluluğu; ehl-i ş
er ise İ
slâm dininin esasları
nı
,
emrettiği düzeni bilen ve bunları
n uygulamaları
nıyapan kimseler anlamı
na geliyordu. Bunlar,
topluca "ulema" adı
yla da anı
lı
yorlardı
.
İ
lmiyeye mensup olanlar kadı
lar, müderrisler, hekimler, müneccimler, eğitim ve
öğretimle uğraş
anlar, imamlar, müezzinler, ş
eyhler, seyyidler ve ş
eriflerdi.
Medreselerden mezun olanlar, ilmiyeye veya kalemiyeye katı
labilirlerdi. Müderris
olduklarıtakdirde, yükseldikleri zaman kadı
lı
ğa geçmeleri mümkündü. Kadı
ları
n da hem
yargıhem de yürütmenin denetimi gibi görevleri olduğu için, müderrislerin yönetici olma
yolu açı
ktı
.
Kadı
lar kendi araları
nda derecelendiriliyordu. Medreseden icazet alan bir dâniş
mend,
kadıolmak için baş
vurabilirdi. Kadı
lı
ğı
n en alt basamağıkaza kadı
lı
ğıidi. Bunun geliri günde
40-150 akçe arası
ndaydı
. Kadı
lar, devletten maaşalmazlar, geçimlerini dava harçlarıile diğ
er
iş
lemlerin gelirlerinden karş
ı
larlardı
. Kadı
lar, yargı
çlı
ğı
n yanısı
ra bir nevi noterlik de yaparak
nüfus sicili sureti, ticarî anlaş
malar tasdiki gibi iş
leri görürlerdi. Ayrı
ca nikâh kı
yarlardı
.
Bütün bu iş
lemler belli bir ücret karş
ı
lı
ğ
ıyerine getirilirdi. Meselâ, 15. yüzyı
ldaki Fatih
Kanunnamesinde temlik iş
lerinden 32, sicilden 7, sicil suretinden 12, imzadan 12, nikâh
kı
yı
lması
ndan 15-32 akçe alı
nacağıkaydıvardı
. Miras taksiminden ise binde 20 harç
alı
nmaktaydı
. Kadı
lı
ğı
n ikinci basamağ
ıeyalet ve sancak kadı
lı
kları
ydı
. Bunları
n geliri günde
300-500 akçeydi.
Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep, Kahire gibi büyük ş
ehirlerin kadı
lı
klarıbir üst
dereceydi. Bunları
n da üstünde Edirne, Bursa ve İ
stanbul kadı
larıbulunurdu. İ
stanbul kadı
sı
terfi ettiği zaman, günde 500 akçelik geliri olan kazaskerliğe yükseliyordu.
Müderrislikten kadı
lı
ğa ve baş
ka görevlere geçmek mümkündü. Bu takdirde
müderrisliğin hangi derecesinden, kadı
lı
ğı
n veya kalemiyenin hangi derecelerine nası
l
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geçileceği kurallara bağlanmı
ş
tı
. Günde 50 akçe alan bir müderris 300 akçeli bir kadı
lı
ğa,
yahut eyalet defterdarlı
ğıile niş
ancı
lı
ğa geçebiliyordu. Günde 60 akçe alan bir müderris ise
500 akçeli büyük ş
ehir kadı
lı
kları
na geçebiliyordu. İ
stanbul kadı
lı
ğı
, Rumeli veya Anadolu
kazaskerliği gibi makamlara sadece Süleymaniye Medresesi müderrisleri tayin ediliyorlardı
.
Ulema sı
nı
fımensupları
ndan biri, İ
slâm hukuku literatürünü iyi incelemek suretiyle
görüşbildirebilirdi. Bunlara müfti denirdi. Müftiler hükümet tarafı
ndan tayin edilmezlerdi.
Fetva isteyenler tarafı
ndan tanı
nmalarıyeterliydi. Ancak, 16. yüzyı
lda resmî müftilik ortaya
çı
kmı
ş
tı
r. Bu dönemde Şeyhülislâmlı
k kurulmuş
tur. İ
stanbul müftisi sayı
lan ş
eyhülislâmı
n 16.
yüzyı
l sonundaki geliri günde 600 akçeydi.
Müderrisler: Medreseden mezun olanlar müderrislik için başvurabilirlerdi. Müderris
aylı
klarıyı
llı
k 7 bin ile 21 bin akçe arası
nda değiş
iyordu. Müderris, baş
langı
çta medreseyi
yaptı
ran padiş
ah veya paş
a tarafı
ndan tayin ediliyordu. Daha sonra bu iş
lem Divân-ı
Hümâyûn tarafı
ndan yapı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.
İ
lmiye zümresinin diğer mensupları
, imam-hatip ve müezzin gibi din görevlileri, tasavvuf
erbâbı
nı
n bağlandı
ğış
eyhler, Hz. Peygamber'in soyundan geldikleri ileri sürülen seyyid ve
ş
eriflerdi.
3. Kalemiye
Bugünkü anlamda üst seviye bürokratları
na OsmanlıDevleti'nde kalemiye veya ehl-i
kalem deniliyordu. Bunlar, devlet dairelerinde çalı
ş
an her derecedeki memurlardı
.
Kalemiyeye girmek üzere aday olanlara mülâzı
m denirdi. Mülâzı
mlar arası
ndan
seçilenler ise ş
akird olarak adlandı
rı
lı
rdı
. Şakirdler, çalı
ş
tı
klarıkalemin iş
lerini, yazı
çeş
itlerini, yazı
ş
ma yöntemlerini öğrenirlerdi. Bu iş
, usta-çı
rak iliş
kisi içinde yapı
lı
rdı
.
Kâtipler arası
nda ustalaş
mı
şolanlar (kalfalar) ş
akirdlerin eğitimi ile meş
gul olurlardı
.
Kalfalı
ğı
n bir üst derecesi üstadlı
ktı
. Kalem ş
efleri ise hâcegan adı
yla anı
lı
rdı
.
Kalemiye mensupları
nı
n sadece kendi mesleklerinde değ
il, İ
slâmî bilgi alanı
nda,
edebiyatta, tarihte, coğrafyada da genişbilgi sahibi olmalarıistenirdi. Bunun için, kalemde
çalı
ş
an ş
akirdler, aynızamanda medreselerdeki veya camilerdeki hocaları
n derslerine devam
ederlerdi. Ulema da, kendi grubunda sivrilmişolanlarıkalemiyeye gönderirdi. Böylece, ulema
ile kalemiye arası
nda çok yakı
n bir iliş
ki meydana gelmiş
ti. Her iki grubun üyelerine efendi
deniliyordu.
Kalemiyede çalı
ş
anlar, mesleklerinde yükseldikçe eyalet defterdarı
, niş
ancı
sı
, defter
emini, reisülküttâb, Rumeli defterdarıolabilirlerdi.
b. Yönetilenler (Reâya)
OsmanlıDevleti'nde yönetici olmayan uyruğun tamamı
na reâya deniliyordu. Bunlar,
askerî sı
nı
fı
n dı
ş
ı
nda tarı
m, sanayi ve ticaretle uğraş
an zümrelerdi. Devlete vergi ödemekle ve
hükümdara itaat etmekle yükümlüydüler. Padiş
ah da, onlarıkorumak ve gözetmekle
sorumluydu.
Baş
langı
çta halk, Müslüman Türklerden oluş
uyordu. Ancak sı
nı
rları
n geniş
lemesiyle,
baş
ka soydan ve dinden olan topluluklar da yönetim altı
na alı
ndı
. Bunları
n arası
nda
Romenler, Slavlar, Arnavutlar, Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar ve Yahudiler bulunuyordu.
Fakat, Osmanlıdevlet yönetimi, bu toplulukları
, mensup bulunduklarısoylara göre bir
ayı
rı
ma tâbi tutmuyordu. Esas olan, inanç ve düş
ünceydi. Osmanlı
lar, bu toplulukları
n
inançları
na saygıgöstermiş
ler, onları
n kendi kültürlerine bağlı olarak yaş
amaları
nı
sağlamı
ş
lardı
. Hâkim olan Türk-İ
slâm kültürünün bu topluluklara zorla kabul
ettirilmesi gibi bir yola gitmemiş
lerdi.
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Osmanlıdevlet düzeni, İ
slâm hukuku esasları
na göre temellendirilmiş
ti. Ancak, İ
slâm
hukukunun, Müslüman olmayanlara uygulanmasımümkün değildi. GayrıMüslimlerin
davranı
ş
ları
nıdüzenleyebilmeleri ve hukukî sorunları
nıkendi araları
nda çözümlemeleri için
teş
kilâtlanmalarıgerekiyordu. Bu, devlet yönetimi bakı
mı
ndan da gerekliydi. Böylece, millet
sistemi denilen bir sistem ortaya çı
ktı
. Buradaki "millet" kavramı
, günümüzdeki anlamı
ndan
farklı
ydı
. Aynıdinden ve mezhepten gelen topluluklar bir millet sayı
lı
yordu.
Osmanlıtoplumunda Müslüman olanlar Türkler, Araplar, Acemler ve daha sonra
Arnavutlarla Boş
naklardı
. Bunlar, çoğunluğu oluş
turuyordu. Müslümanlardan baş
ka üç temel
"millet" daha vardı
: Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler.
Ortodokslar, İ
stanbul'un fethinden önce çeş
itli patrikliklere bağlıolarak yaş
ı
yorlardı
.
İ
stanbul'da Ortodoks Rumları
n; Ohri'de ve Tı
rnova'da Bulgarları
n; İ
pekte Sı
rpları
n
patriklikleri bulunuyordu. Bu toplulukları
n dilleri farklı
ydı
, ancak inanç ilkeleri ve ibadet
bakı
mı
ndan birbirlerine yakı
ndı
lar. Fatih Sultan Mehmed, Ortodoksları
, İ
stanbul Patrikliği
merkez olmak üzere birleş
tirdi. Patriğin padiş
ah tarafı
ndan onaylanmasıve göreve resmen
atanmasıgerekiyordu. Patrik, Ortodoksları
n sadece dinî iş
leriyle değil, dünyevî meseleleriyle
de ilgilenirdi. Romenler ve Karadağlı
lar da Fener Patrikhanesi'ne bağ
lı
ydı
lar. İ
lerleyen
fetihler Kudüs, Kı
brı
s, Girit gibi yerlerin de Osmanlıülkesine katı
lması
nısağladı
. Buralarda,
eski ve önemli Ortodoks kiliseleri bulunuyordu. Osmanlı
lar, araları
nda dinî anlaş
mazlı
klar
bulunan bu kiliseler içinde Fener Patrikhanesini üst makam olarak kabul ettiler. Bunun
sonucunda, Rum unsurun Ortodoks toplumu içindeki üstünlüğü artarak devam etti.
Osmanlıülkesi içinde yaş
ayan Hı
ristiyan Ermeniler, Ortodoks Kilisesi tarafı
ndan
dinsizlikle suçlanı
yorlardı
. Bunlar monofizizm denilen bir öğretiyi benimsemiş
lerdi. Yani,
İ
sa'nı
n varlı
ğı
nda Tanrı
lı
kla insanlı
ğı
n tek ve aynıözde birleş
tiğini ileri sürüyorlardı
. Fatih
Sultan Mehmed, 1461'de Ermeni milletini tanı
dıve Bursa'daki baş
piskoposu İ
stanbul'a
getirterek Ermeni patriği yaptı
. Ermeni patriğ
i, Rum patriği ve Yahudi hahambaş
ı
sı
nı
n yetkilerine sahip oldu. Hatta, Ortodoks ve Yahudi topluluklarıiçine girmeyen diğ
er unsurlar da
Ermeni patrikliğine bağlandı
. Bunlar Süryanîler, Suriye ve Mı
sı
r'daki monofizitler ve
Çingenelerdi. Bosna'daki Bogomiller de bu kiliseye bağlanmı
ş
tı
.
Yahudilere de, bir millet olarak örgütlenmeleri imkânıtanı
ndı
. Bunlar, ticaret ve
bankacı
lı
k gibi iş
lerle uğ
raş
tı
klarıiçin, kı
sa zamanda zenginleş
tiler. Bu sı
rada, İ
spanya'da
Müslümanlarla birlikte Yahudiler üzerinde de ağı
r bir baskıvardı
. Polonya, Avusturya ve
Bohemya'daki Museviler de zulüm altı
nda yaş
ı
yorlardı
. Onlar da, OsmanlıDevleti'ndeki
Yahudilerin refah içinde yaş
adı
kları
nıöğrenerek Osmanlıülkesine göç ettiler. Yahudilerin cemaat iş
leriyle Hahambaş
ıgörevlendirildi. Sonraki yüzyı
llarda zengin Museviler saray
çevresinde önemli rol oynamaya baş
ladı
lar.
OsmanlıDevleti'nde nüfus sayı
mıbu günkü ölçülerle değil, vergiye esas olmak üzere,
hane hesabı
yla yapı
lı
yordu. Sayı
m sonuçlarıtahrir defterlerine yazı
lmaktaydı
. Tahrir
defterlerinin incelenmesinden çı
kan yaklaş
ı
k sonuçlara göre, 16. yüzyı
l sonları
nda Osmanlı
Devleti'nin nüfusu 20 milyonu aş
mı
ş
tı
. Bunun yüzde 60'a yakı
nıMüslüman, yüzde 40 kadarı
Hristiyandı
. Musevî nüfusun oranıyüzde l'in altı
ndaydı
.

2. Yerleş
im Durumuna Göre OsmanlıToplumu
a) Şehirliler
Şehirl er, sanayiin ve ticar etin yoğunluk kazandı
ğıyerl eş
im yerle ridir . Bural arı
, siyas î, dinî,
idar î iş
leri n görül düğü birer merke z duru munda dı
r. Bu iş
lerin görül ebil mesi için gereken alt
yapıgerçe kleş
tirilmi ş
tir ve burada ya ş
ayan halk da ona göre örgütlen miş
tir.

Osmanlış
ehirleri tarı
m faaliyetinin yoğunluk gösterdiği köylerden farklıyerleş
im
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birimleriydi. Yollar üzerinde, ticaret alanları
na yakı
n yerlerde ve limanlarda kurulmuş
lardı
.
Geliş
meleri bu suretle daha kolay olmuş
tur.
Gerek eskiden mevcut olan, gerek yeni kurulan ş
ehirlerde geliş
menin ası
l sebebi, sosyal
tesislerin süratle kurulmuşolması
ndandı
. Hepsi de vakı
f eseri olan cami, medrese, türbe,
hastahane, imaret gibi binalar yapı
lmı
ş
, sosyal amaçlıtesislerin faaliyete geçmesiyle çevreden
nüfus akı
mıbaş
lamı
şve ş
ehirlerin nüfusu bu suretle artmı
ş
tı
. Meydana getirilen vakı
f
eserlerin yaş
ayabilmesi ve istenilen ş
ekilde çalı
ş
abilmesi için çok sayı
da han, hamam, çarş
ı
,
dükkân, bedesten gibi kuruluş
lar meydana getirildi. Ayrı
ca su yollan ve kanalizasyonlar
yapı
ldı
.
Şehirler, dağve ova köylerinin arası
nda bir değiş
im ve pazar yeri olarak da önem
taş
ı
yorlardı
. Geliş
melerindeki sebeplerden biri de budur. Yine de birçok ş
ehrin nüfusu son
derece azdı
. İ
stanbul, Bursa, Halep, Şam, Edirne büyük ş
ehirlerdi. Diğ
erleri ise, bu günkü
ölçülerle bir kasaba niteliği taş
ı
yordu. Bunları
n çevresinde, bahçe ve bostan tarı
mı
na dayalı
çalı
ş
ma alanlarıgörülüyordu.
Osmanlış
ehirlerinde yaş
ayan halk askerîler, tacirler, esnaf ve diğerleri olmak üzere
baş
lı
ca dört grupta toplanı
yordu.
1. Askerîler
Osmanlış
ehirlerinin en büyüğü ve önemlisi, devlet merkezi olan İ
stanbul'du Burada,
merkez teş
kilâtı
nda görevli askerî sı
nı
f mensuplarıbulunuyordu. İ
stanbul dı
ş
ı
ndaki ş
ehirler
ise eyalet merkezleri, sancak merkezleri ve kazalardı
. Eyalet merkezlerin sayı
sı30'dan,
sancak merkezlerinin sayı
sıise 300'den fazlaydı(16.yüzyı
l sonu).
Eyalet merkezlerinin yönetimi beylerbeyleri ne verilmiş
ti. Devlet merkezinde olduğu
gibi, eyaletlerde de bir divân vardı
. Beylerbeyinin baş
kanlı
k ettiği divânı
n diğer üyeleri mal
defterdarı
, beylerbeyi kethüdası
, eyalet kadı
sıve sübaş
ıidi.
Bunlardan baş
ka beylerbeyinin emrinde, kalabalı
k bir görevli ve hizmetli grubu
bulunuyordu. Buna kapıhalkıdenilirdi. Kapıhalkı
, doğrudan doğruya beylerbeyine ş
ahsı
na
bağlı
ydı
. O, baş
ka bir yere tayin edildiğ
i zaman, birlikte giderek hizmet görürlerdi.
Beylerbeyinin azli, ölümü veya emekliliği durumunda kapıhalkıdağı
lı
rdı
.
Eyaletlerde beylerbeylerinin yaptı
ğ
ıgörevler, sancaklarda sancak beyleri tarafı
ndan
yerine getirilirdi. Beylerbeyi ve sancak beyi, savaşçı
ktı
ğızaman, tı
marlısipahilerle birlikte
orduya katı
lı
rlardı
. Bu durumda, yerlerine vekil olarak kethüdaları
nıbı
rakı
rlardı
. Bu görevi
yerine getirenlere daha sonralarımüsellim veya mütesellim denilmeye baş
lanmı
ş
tı
r.
Kazaları
n yönetimi kadı
lara verilmiş
ti. Sübaş
ı
, merkezden gelen emirlerin ve kadı
'nı
n
verdiği hükümlerin yerine getirilmesini sağlardı
. Suçlularıyakalamak, cezalarıyerine
getirmek de onun yetki alanı
na giriyordu.
İ
ç kalenin savunulmasıve güvenliğinin sağlanmasıkale dizdarı
nı
n göreviydi. Kazanı
n
garnizon komutanıdurumundaydı
.
Beylerbeyleri, sancak beyleri ve kadı
lar, doğrudan merkezin tayin ettiği görevlilerdi.
Kadı
nı
n onlara karş
ıbir üstünlüğü yoktu. Daha çok, bir işbirliği söz konusuydu. Kadı
, hukuk
gücünü elinde tutuyor, fakat yaptı
rı
m gücüne sahip bulunmuyordu. Bu güç, beylerbeyi ile
sancak beyinin elindeydi. Ancak, kadı
, bunun kullanı
lması
nıdenetlemek hakkı
na sahipti.
2. Tacirler
Küçük bel delerdeki üretim faaliyetleri ve küçük çapta satı
ş
lar esnaf tarafı
ndan
yapı
lı
yordu. Büyük ş
ehirlerde, bu tür iş
leri daha genişkapsamlıolarak yerine getirenlere ise
tacir veya tüccar deniyordu. Tüccarlar, ş
ehirlerarasıve milletlerarasıticareti de ellerinde
tutuyorlardı
.
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Tüccarları
n, Türk-İ
slâm geleneklerine göre toplum içinde özel bir konumu vardı
. Bu
gelenekler, kâr sağlama giriş
imlerini teş
vik ediyordu. Tarı
mla uğraş
anlar ve zanaatkârlar,
vergi bakı
mı
ndan sı
kıbir denetim içinde tutulurken, tüccarlara bu bakı
mdan hoş
görülü
davranı
lı
yordu. Bundan amaç, sermaye birikimini ve elde edilecek kârları
n yatı
rı
ma
dönüş
mesini sağlamaktı
. Bu imkânlarıiyi değerlendiren Osmanlıtüccarları
, 15. yüzyı
ldan itibaren milletlerarasıticarette söz sahibi olmaya baş
ladı
lar. Devletin büyük ş
ehirleri (İ
stanbul,
Bursa, Kahire, Edirne ve Selânik) aynızamanda önemli ticaret merkezleri hâline geldi.
Bursa'da ipekli sanayii çok geliş
ti. İ
pek ticareti hem Osmanlı
, hem de Avrupalıtüccarlar
tarafı
ndan yapı
lı
yordu. Bursa ile Floransa arası
ndaki ticaret yolu çok iş
lek bir hâle gelmiş
ti.
Bundan yararlanan Müslüman tüccarlar, Kuzey İ
talya'daki büyük ticaret merkezlerinde
bürolar açmı
ş
lardı
. Edirne ise kumaşticaretinin merkezi durumundaydı
, İ
stanbul, kalabalı
k
nüfusu ile, üretimin yanı
nda büyük bir tüketim merkeziydi. Osmanlıülkesinin ve dünyanı
n
her yerinden gelen çeş
itli mallar, burada genişbir pazar buluyordu.
Osmanlıtüccarları
nı
n ödedikleri vergi çok azdı
. Bu sebeple, ellerinde biriken sermayeyi
iç giriş
imlere yatı
rı
yorlardı
. Kendi evlerinde veya atölyelerinde çalı
ş
an zanaatkarlara,
özellikle dokumacı
lara ham madde veriyor, buralarda dokunan kumaş
larıdı
şpiyasalarda
satı
yorlardı
.
3. Esnaf
Osmanlış
ehir halkı
nı
n büyük bölümünü esnaf meydana getiriyordu. Esnaf tabakası
, çok
değiş
ik üretim kolları
nda çalı
ş
ı
yordu. Bunlar, küçük çapta alı
ş
verişyapanlarla zanaatkarlardı
.
Üretim yaptı
klarıgibi, ürettikleri mallarıda işyerlerinde pazarlı
yorlardı
. Kendi içlerinde, iş
kolları
na göre teş
kilâtlanmı
ş
lardı
. Bu teş
kilâta 'lonca" deniyordu. Her isteyen,
istediği iş
i, istediği zaman ve yerde yapamazdı
. Dükkân açı
lmasıveya bir işkolundaki
esnaf sayı
sı
nı
n arttı
rı
lması
, belli kurallara bağlanmı
ş
tı
. Gösterilen titizlik ve sanatta ilerleme
güçlüğü, baş
ı
boş
luğu önlemekteydi. "İ
htiyaca göre üretim" ilkesi dikkatle korunuyordu. Aş
ı
rı
üretimin yol açacağıbunalı
mlar ve esnafı
n iş
siz kalma tehlikesi böylece önleniyordu.
Esnaf topluluğunda, gösterilen beceriye ve kı
deme bağlıbir tabakalaş
ma vardı
.
İ
lerlemenin ası
l yolu ise, ahlâkî ve meslekî üstünlüktü. Bunlara sahip olmayanlar, esnaf
arası
nda barı
namazlardı
.İ
şyerlerinde karş
ı
lı
klıbir sevgi, saygıve aile havasıhâkimdi.
17. yüzyı
l ortaları
nda, İ
stanbul'da 225 işkolunda faaliyet gösteren 15 bin kadar dükkân
ve 23 bin kadar atölye bulunmaktaydı
.
4. Diğer Gruplar
Osmanlıülkesinde canlıbir ticaret hayatıbulunduğu için, yabancıtüccarlar da Osmanlı
ş
ehirlerine geliyorlardı
. Osmanlıülkesine gelenler arası
nda, gezginler ve yabancıtemsilciler
de bulunuyordu. Bunlara "aman" verilirdi. Yani, Osmanlıülkesi içinde korunacakları
nıdevlet
garanti ederdi. Bununla birlikte, kuş
kulu davranı
ş
larıgörülenlerin sı
nı
r dı
ş
ı
na çı
karı
lması
ndan
kaçı
nı
lmazdı
.
Üretimin düş
memesi için, tarı
mla uğraşanları
n yerlerinden ayrı
lması
na kolay kolay izin
verilmezdi. Ancak, 17 yüzyı
lda, köyden ş
ehre doğru nüfus hareketinin yoğunluk kazandı
ğ
ı
görüldü. Baş
langı
çta tek baş
ları
na gelenler, daha sonra ailelerini de yanları
na getirdiler.
Böylece, ş
ehirlerde iş
sizler baş
gösterdi. Kiracı
lı
k kurumu geniş
ledi. Seyyar satı
cı
ları
n
sayı
sı
nda artma görüldü. Bunlar, esnaf birliklerine bağlıolmadan satı
şyapı
yorlar ve esnafı
n
bağlıolduğu düzenin sarsı
lması
na yol açı
yorlardı
.
Şehir halkıarası
nda seyyidler de görülüyordu. Bunlar, dinî bakı
mdan soylu sayı
lı
yorlar,
saygıgörüyorlar, fakat ulema sı
nı
fıiçine alı
nmı
yorlardı
.
b) Köylüler
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OsmanlıDevleti'nde ekonomi tarı
ma dayalıolduğu için toprağı
n, köyün ve köylülerin
büyük önemi vardı
. Bazıistisnalar dı
ş
ı
nda, tarı
m yapı
lan toprakları
n mülkiyeti devlete aitti.
Ancak, toprağ
ıiş
leme hakkı
, iş
leyenlere verilirdi. Bu, bir nevi kiralama niteliği taş
ı
yordu.
Devletin bu ş
ekilde verdiği topraklar satı
lamaz, baş
kası
na devredilemez, vakı
flara
bağı
ş
lanamazdı
. Ancak, çiftçiler, üzerlerine düş
en görevleri yerine getirdikleri sürece
yerlerinden atı
lamaz ve haklarıellerinden alı
namazdı
. Hu bakı
mdan, çiftçiler, 16. yüzyı
l
sonuna kadar baskıaltı
nda değillerdi. Toprakları
nıhuzur ve güvenlik içinde ekip biçiyorlardı
.
Devlet, toprağı
n iş
lenme hakkı
nıverirken çiftlik denilen birimi esas alı
yordu. Çiftlik, bir
çift öküz tarafı
ndan sürülebilecek arazi boyutları
ndaydı
. Bunun yaklaş
ı
k ölçüsü 60-150
dönüm arası
ydı
. Bu, tam bir çiftlikti. Daha küçük boyutlarda çiftliklere de rastlanı
yordu.
Çiftli, ektiği toprağa (çiftliğe) karş
ı
lı
k yı
lda 22 akçelik vergi öderdi. Bu, gelir vergisinden çok,
bir nevi toprak vergisiydi. Buna çift resmi deniyordu. Çift resmi, Rumeli'de uzun zaman aynı
kalmı
ş
tı
. Fakat, Anadolu'da ve Suriye'de, daha sonraları50 akçe dolayları
na kadar
yükselmiş
ti.
Miktarıbelli bu verginin dı
ş
ı
nda çiftçiler, elde edilen ürünler için ayrı
ca bir vergi
öderlerdi. Bir toprak, üç yı
ldan fazla sürülmez veya herhangi bir sebeple boş
alı
rsa, bu arazi
baş
kası
na verilirdi. Bu takdirde, toprağıboşbı
rakan kimseden çift bozan akçesi adıile bir
vergi alı
nı
rdı
. Devlet, bu konuda duyarlı
ydı
. Çünkü toprağı
n ekilip biçilmemesi üretimi
düş
ürdüğü gibi, dirlik sistemini de bozmaktaydı
.
Hak sahibi öldüğü zaman, toprağıerkek çocukları
na kalı
yordu. Toprağı
n bölünmemesi
esastı
. Bu bakı
mdan, erkek çocuklar yoksa, çiftçinin diğer yakı
nları
, toprağıkullanma hakkı
na
sahip olurlardı
. Hiçbir yakı
nıkalmamı
ş
sa, bu toprak, arazisi olmayan diğer köylülere verilirdi.
Köyde yaş
ayan ve çiftçilikle geçinen halkı
n baş
ka iş
ler yapmasıyasaklanmamı
ş
tı
.
Köylerin çoğu, ş
ehirlerden uzaktaydı
. Yol ş
ebekesi elveriş
li değildi. Bazen da soğuk ve kar
gibi sebeplerle yollar kapanı
yordu. Onun için, toplum hayatı
nda gerekli olan diğer iş
lerin de
yapı
lmasıgerekiyordu. Terziler, nalbantlar, saraçlar, demirciler, dokumacı
lar köylerde ayrıbir
sı
nı
f hâlinde değildi. Bu iş
leri de köylüler görüyordu. Ayrı
ca, dinî hizmetler de köylüler arası
ndan çı
kan imam, ş
eyh, kethüda vası
tası
yla yerine getiriliyordu.
Tı
mar sahipleri de köylerde oturmaktaydı
. Bunlar, köylülerin yaş
adı
ğ
ıgibi bir hayat
sürüyorlardı
. Ancak, devlet görevlisi durumundaydı
lar. Görevleri ise, çiftlik sisteminin
korunmasıve sürekli denetim yapı
lması
ydı
. Bazen, çiftçiler, iş
ledikleri toprak üzerindeki
hakları
nıbaş
kaları
na devredebilirlerdi. Bunun karş
ı
lı
ğı
nda bir miktar para alı
rlardı
. Tı
mar
sahibi de bu iş
leme izin verdiği için, yeni hak sahibinden para kabul ederdi. Ancak, bu bir
satı
şiş
lemi değildi. Mülkiyet yine devlette kalı
yordu.
Dirlik sahipleri kale görevlisi, din görevlisi, güvenlik görevlisi olarak da çalı
ş
abiliyordu.
Bazı
ları
, ayrı
ca kendilerine ait çiftlikleri de iş
letiyorlardı
.
Köylüler arası
nda hiç vergi ödemeyen veya çok az ödeyen bir zümre de vardı
. Bunlara
muaf deniliyordu. Yaya ve müsellemler, kalelerde görev yapanlar, çeltikçiler, köprücüler,
derbentçiler, emekli sipahiler, din görevlileri ve ilim adamları
, ş
eyhlerin ve sipahilerin
oğullarımuaf zümresi içinde yer alı
yorlardı
.
c) Göçebeler (Konar-göçerler)
Göçebeler, dağlı
k arazide, bozkı
rlarda veya çöllerde yaş
ayan kalabalı
k aş
iretlerdi.
Bunlar, tam bir göçebe hayatıyaş
amı
yorlardı
. GenişHayvan sürüleri besledikleri için, yazı
n
yaylaklara, kı
ş
ı
n kı
ş
laklara gidip geliyorlardı
. Bunlara konar-göçer veya yörük deniliyordu.
Konar-göçerler Rumeli'de Balkan Dağları
'nda, Dobruca'da, Arnavutluğun bazıkesimlerinde;
Güney Kafkasya'da, Orta ve Doğ
u Anadolu ile Toroslar'da yaş
ı
yorlardı
.
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Türk oymakları
nı
n baş
ı
ndakilere bey, Arap aş
iretlerinin baş
ı
ndakilere ş
eyh adı
veriliyordu. Bunları
n yardı
mcı
larıolan kethüdalar, oymakları
n iç iş
lerini ve devletle olan
iliş
kilerini düzenlerlerdi. Beyler, ş
eyhler ve kethüdalar devlet tarafı
ndan resmen tanı
nı
rlardı
.
Konar-göçerler hayvancı
lı
kla geçinirlerdi. Büyük hayvan sürüleri beslerler, bu
hayvanları
n etini, sütünü, sütten elde ettikleri yağ, peynir, yoğurt gibi maddeleri ş
ehirlere
satarlardı
. Yazı
n bu iş
lerle uğraş
ı
rlar, kı
ş
ı
n ise avcı
lı
k ve küçük zanaat gibi iş
lerle meş
gul
olurlardı
.İ
çlerinden çok azıtarı
mla geçiniyordu.
Konar-göçer oymakları
n, devlete karş
ıbazıgörevleri de vardı
:
Eriş
ilmesi kolay yerlerde bulunan oymaklar, sefere giden orduya asker
verirlerdi.
Yol kavş
akları
nı
n ve dağgeçitlerinin korunması
nda görev alı
rlardı
.
Yol, köprü, kale ve liman yapı
mları
nda ve onarı
mları
nda çalı
şı
rlardı
.
Mal taş
ı
macı
lı
ğı
nda, kervanları
n korunması
nda, madenlerin iş
letilmesinde
çalı
ş
ı
rlardı
.
Nehir ve deniz kenarları
nda yaş
ayanlar gemi yapı
mı
na yardı
m eder ve
donanma için malzeme sağlarlardı
.
Konar-göçerler, devlete hayvan veya sürü baş
ı
na ağı
l resmi denilen bir vergi öderle rdi.
Devlet e âit otlakla r ıkullandı
klar ıiçin, kendiler inden kı
ş
lak ve yaylak resimleri alı
nı
rdı
.
Bazıoymaklar, vergilerini devlete ok ve yay imâl etmek suretiyle öderlerdi.

3. OsmanlıToplumunda Aile
Osmanlıtoplumunda aileyi ana-baba ve çocuklar oluş
turuyordu. Birçok evde bulunan
hizmetkârlar aile fertlerinden sayı
lı
yordu. Bazen, ailenin diğer yakı
nlarıda aynıevde
oturuyordu.
Osmanlıanlayı
ş
ı
na göre, aile oluş
turmak üzere bir araya gelen kimseler dünyada
haysiyeti ve âhirette saadeti sağlayacak kurallara, kanunlara ve yöntemlere göre hareket
etmelidir. Bir aile, çok sayı
da fertlerden meydana gelir. Aile içinde birlik ve düzen, iyi idare
ile sağlanı
r. Ailenin idarecisi, evin ve ailenin reisi, babadı
r. Evin erkeğ
i, ailesini, dikkatle,
ş
efkatle ve gerektiği zaman tatlı
-sert davranı
ş
larla yönetir. Ev halkı
ndan her biri, bu sayede
kötü ş
eylerden uzak kalı
r, faziletli insanlar olurlar.
Eski Türk geleneklerinden ve İ
slâmiyetten gelen anlayı
ş
a göre, bir kimsenin, nefsini
kötülüklerden ve günahlardan koruması
, neslin devamı
nısağlamasıiçin evlenmesi gerekir.
Osmanlı
larda evlilik akdi, kadı
'nı
n huzurunda yapı
lı
r, iş
lem mahkeme siciline kaydedilirdi.
Tarafları
n kadıhuzuruna gitmeleri ş
art değildi. Bazen bir tarafı
n, bazen her iki tarafı
n
vekilleri, evlenme iş
lemini yerine getirebilirlerdi. Erkek tarafı
, ilerde bir boş
anma olursa,
kadı
na ne kadar tazminat verileceğini nikâh sı
rası
nda belirtirdi. Bu miktar, anlaş
maya
bağlı
ydıve mehir adı
yla anı
lı
yordu. Müslüman olmayanlar da, istedikleri takdirde, nikâhları
nı
kadıhuzurunda kı
ydı
rabiliyorlardı
.
Osmanlı
larda erkeğ
in birden fazla kadı
nla evlenmesini önleyici bir hüküm
bulunmuyordu. Ancak, böyle evlilikler hukuken teş
vik edilmiyordu. Uygulamada ise bu tür
evliliklere çok seyrek rastlanı
yordu.
Ailenin hanı
mı
, ev idaresinde eş
ine ortak ve yardı
mcı
dı
r. Eş
i olmadı
ğızaman, onun
vekili, çocukları
nı
n ve malı
nı
n koruyucusudur. Zor zamanları
nda erkeğ
ine danı
ş
manlı
k yapar,
öğüt verir, onun sı
kı
ntıve üzüntülerini paylaş
ı
r. Son derece namuslu ve iffetlidir.
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Osmanlıtoplumunda boş
anmaya çok seyrek olarak rastlanı
rdı
. Boş
anma yasak
olmamakla beraber ayı
p ve günah sayı
lmaktaydı
. Boşanmı
şkadı
na tayin edilen nafaka
genelikle çok yüksek olurdu. Bu da, boş
anmayıengelleyen sebeplerden biriydi.
Aile hayatı
nda çocuk, değerli ve ş
efkate muhtaç bir varlı
k olarak kabul ediliyordu.
Çocuklar disiplin içinde ve sı
kıbir terbiyeye tâbi olarak yetiş
tirilirlerdi. Fakat çocukları
n
dövülmesinden kaçı
nı
lı
rdı
. Onları
n, yeteneklerine göre bir eğitim görmelerine dikkat edilirdi.
Türk evi, Anadolu'da daha çok kagir, İ
stanbul'da ise ahş
ap olarak inş
a edilirdi.
Büyük yangı
nlardan sonra İ
stanbul evlerinin de kâgir yapı
lması
na baş
lanmı
ş
tı
r.
Evlerin çok temiz tutulması
na özen gösterilirdi. Evler çok kere bahçeli olup, buralarda
meyve ağacıve çiçek yetiş
tirilirdi. Osmanlıevleri, en küçüğünden en büyüğüne kadar,
selâmlı
k ve harem olmak üzere iki kı
sı
mdı
. Selâmlı
k kı
smı
nda, evin erkeğ
i, misafirlerini
kabul ederdi. Harem kı
smı
na ise, ancak çok yakı
n akraba olan erkekler girebilirdi.
Büyük ş
ehirlerde, özellikle İ
stanbul'da varlı
k sahibi kalabalı
k aileler konaklarda
otururlardı
. Bu konaklar, çok kere 25-30 odalıolurdu.
20. yüzyı
lı
n baş
ları
nda ekonomik refahı
n sarsı
lmaya baş
lamasıkonak hayatı
nıda
etkilemiş
tir. Konakları
n sayı
sıgittikçe azalmı
ş
; küçük aile tipinin yaygı
nlaş
ması
, konakları
lüks hâline getirmiş
tir.

B. OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİ
Lİ
K
Toplumlar durağan (statik) değ
ildir. Zaman içinde, çeş
itli bakı
mlardan hareketlilik
gösterirler. Toplumu meydana getiren gruplar, yüzyı
llar boyu, ülkenin hep aynıyerinde
oturmayabilirler. Bu gruplardan bazı
ları
, çeş
itli sebeplerle yer değiş
tirip baş
ka bölgelere
giderler. Coğrafî alanda görülen bu geliş
meye yatay hareketlilik denir.
Toplumun, baş
ta yönetenler ve yönetilenler olmak üzere, çeş
itli gruplardan meydana
geldiğini görmüş
tük. Bu sı
nı
flar arası
nda yer değiş
tirme olayları
na da birçok toplumda
rastlanı
r. Meselâ bir çiftçi, yönetici sı
nı
fa geçebilir. Yahut askeriyeden biri reâya sı
nı
fı
nda yer
alabilir. İ
ş
te buna da dikey hareketlilik adıverilir.

1. Yatay Hareketlilik
Türk milletinin tarihî niteliklerinden biri, uzak bölgeler arası
ndaki yer değiş
tirme
kabiliyetidir. Bu, tipik bir sosyal hareketliliktir. Orta Asya'dan baş
layı
p daha çok batıyönünde
geliş
en göçler, Türkleri Hazar denizi dolayları
na, Karadeniz kuzeyindeki düzlüklere ve
Avrupa'ya; Mâverâünnehir ve Horasan üzerinden Orta Doğu'ya, Anadolu'ya ve Balkanlar'a
kadar götürmüş
tür. Anadolu'ya ulaş
an göç dalgaları
, burada Türkiye Selçuklu Devleti'nin ve
sonra da çeş
itli beyliklerin kurulmasısonucunu vermiş
tir. OsmanlıDevleti de bu beyliklerden
biri olarak tarih sahnesine çı
kmı
ş
tı
r. Bu bakı
mdan, Osmanlı
lar, sosyal hareketlilik kavramı
na
yabancıdeğillerdi.
OsmanlıDevleti'nde yer değ
iş
tirmeler, baş
lı
ca dört grupta toplanı
yordu: Gazi-derviş
lerin
çalı
ş
maları
, yerleş
ik hayatıteş
vik, ş
ehirlerin canlandı
rı
lması
, zorunlu iskân. Devletin son
dönemlerde toprak kaybı
na uğramasıile, bu topraklardan ülkeye yapı
lan göçlerde bir diğer
geliş
meydi.
Gazi- derviş
ler: Çoğu Horasan'dan gelen derviş
ler, Selçuklu döneminde ve Osmanlı
Devletinin kuruluş
u sı
rası
nda, kendiliklerinden batı
ya göçmekteydi. Alp-eren adıda verilen
bu derviş
ler, Anadolu'nun tenha yerlerinde zaviyeler kurarak buralara yerleş
miş
lerdi.
Kalabalı
k gruplar hâlinde gelmeye devam eden Türkmen boyları
, saygıile bağlandı
kları
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derviş
lerin zaviyeleri çevresine yerleş
iyor, buralarıimar ediyorlardı
. Böylece yeni köyler
kuruluyor, yerleş
ik hayata geçişsağlanı
yordu.
Devlet teş
viki: OsmanlıDevleti, ülkenin mamur hâle gelmesi için, yatay hareketliliğ
i
teş
vik edici tedbirler alı
yordu. Halkı
n, kendi isteğiyle gidip yerleş
meyi göze alamayacağı
yerlere vakı
f eserler yaptı
rı
yordu. Yol, köprü, cami, medrese, imaret gibi vakı
flar, bunları
n
yaşaması
nısağlayacak gelir getirici yapı
larla destekleniyordu. Çarş
ı
, dükkân, hamam gibi
eserler bunlara örnektir. Buralarıçekici bulan halk grupları
nı
n yerleş
mesiyle yeni yerleş
im
birimleri ortaya çı
kı
yordu. Özellikle, Rumeli'de ve Orta Avrupa'da fethedilen topraklar bu
ş
ekilde iskân ediliyordu. Konar-göçerlerin ş
ehir hayatı
na geçiş
leri bakı
mı
ndan da bu
geliş
menin önemi büyüktü.
Şehirlerin canlandı
rı
lması
: Fethedilen ş
ehirlerin Türk nüfusla takviye edilmesi de sosyal
hareketliliğin bir baş
ka belirtisiydi. Bu ş
ehirler, gayrıMüslim halkı
n yaş
adı
ğıbeldelerdi.
Ülkeye yeni katı
lan beldelerin Türkleş
tirilmesi ve nüfus bakı
mı
ndan canlandı
rı
lması
, devlet
için önem taş
ı
yordu. Özellikle İ
stanbul'un fethinden sonra, Anadolu'nun çeş
itli bölgelerinden
getirilen Türk nüfus buraya yerleş
tirilmiş
, kendilerine bazımuafiyetler ve teş
vikler
sağlanmı
ş
tı
. Rumeli'deki pek çok küçük yerleş
im birimi de bu yöntemle kalabahklaş
mı
ş
, birer
Türk ş
ehri hâlini almı
ş
tı
.
Zorunlu iskân: Evvelce dı
ş
a dönük bir iskân siyaseti takip edilirken, 17. yüzyı
ldan
itibaren içe dönük bir geliş
me görülmüş
tür. Konar-göçerlerin kı
ş
lak ve yaylaklar arası
ndaki
gidiş
-geliş
leri, köylerde yaş ayanlarıçok kere zarara uğ
ratı
yordu. OsmanlıDevleti,
ekonominin temeli olan dirlik sisteminin korunması
na büyük önem veriyordu. Ayrı
ca, konargöçerlerin merkeziyetçi devlet düzeniyle bağdaş
mayan bu davranı
ş
ları
na son vermek
gerekiyordu. Aksi takdirde, dirliklerin verimi azalacaktı
. Ayrı
ca, vergi yükümlülükleri
arttı
rı
lan bazıoymaklar, bunu yerine getiremeyince eş
kı
yalı
ğa baş
lı
yor, yahut bu gibi
hareketlerde bulunan ve sanca, sekban adları
nıtaş
ı
yan gruplara katı
lı
yorlardı
. Ekonomik
zorluklar sebebiyle, ülkenin bazıbölgeleri de boşve ı
ssı
z kalmaya baş
lamı
ş
tı
. Yerli halkıve
onları
n toprakları
yla hayvanları
nıkorumak da devlete düş
en bir görevdi. Bütün bu sebeplerle
konar-göçerler, OsmanlıDevleti tarafı
ndan zorunlu iskâna tâbi tutuldu. Konar-göçer aş
iretler
belli bölgelere iskân edilerek yerleş
ik hayata geçmeye zorlandı
. Kendilerine toprak verildi,
ayrı
ca vergi kolaylı
klarısağlandı
. Küçük konar-göçer gruplarıda kendi istekleriyle yeni
beldelere yerleş
tiler.
18. yüzyı
l baş
ları
ndaki siyasî geliş
meler, dı
ş
ardan göç olgusunu ortaya çı
kardı
.
Kaybedilen topraklardaki Müslüman halk, OsmanlıDevleti sı
nı
rlarıiçindeki topraklara göç
etmek zorunda kaldı
. Bunlar, zaman zaman on binleri, hatta yüz binleri bulan büyük göçmen
kafileleri hâlini aldı
. Devlet, bu defa onları
n ülke içinde iskânımeselesi ile karş
ıkarş
ı
ya kaldı
.
Bu göç hareketleri, büyük çoğunlukla Rumeli toprakları
ndan, Kı
rı
m'dan ve Kafkasya'dan
olmaktaydı
.

2. Dikey Hareketlilik
Osmanlıtoplum düzeninde çeş
itli sı
nı
flar bulunuyordu. Bir kimsenin, içinde bulunduğu
sı
nı
ftan baş
ka bir sı
nı
fa geçmesi yasaklanmamı
ş
tı
. Aksine, bu geçiş
in yollarıaçı
k
tutulmaktaydı
. Böyle bir geçiş
, Avrupa'nı
n sosyal yapı
sıiçinde hemen hemen imkânsı
zdı
. Bu
imkânsı
zlı
k, daha katıolarak, Hindistan'daki kast rejiminde görülüyordu. Orada, bir sı
nı
ftan
diğerine geçmek kesinlikle mümkün değildi. Osmanlı
larda böyle bir durum yoktu.
OsmanlıDevleti'nde halk baş
lı
ca iki büyük grup halindeydi: Birincisi yönetenler
(Askeriye), ikincisi yönetilenler (Reâya). Askeriye de kendi arası
nda seyfiye, ilmiye ve
kalemiye olmak üzere kı
sı
mlara ayrı
lı
yordu. Gerek reâyadan seyfiyeye, gerek seyfiye içindeki
grupları
n birinden diğerine geçmek mümkündü. Bunun belli ş
artlan vardı
.
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Reâyadan biri, savaş
ta baş
arıgöstererek tı
mar sahibi olabilir, böylece askerî sı
nı
fa yani
yönetenler sı
nı
fı
na geçebilirdi. Baş
arı
larıdevam ettiği takdirde, bu sı
nı
f içinde yükselmesi
mümkündü.

14 OsmanlıToplumu

15

Bunun dı
ş
ı
nda, Müslüman olmayan gençler için yönetici sı
nı
fa girmenin yolu
devş
irilmekten geçiyordu. Devş
irilen gençler, Türk ailelerin yanı
nda Türk-İ
slâm kültürünü
öğreniyorlar, buradan Acemi Oğlanlar Ocağı
na geçiyorlardı
. Daha sonra da eğitimlerini
Enderûn'da geliş
tirerek askerî sı
nı
fa dahil oluyorlardı
. Bundan sonra, önlerinde yükselmek
için her türlü imkân bulunurdu. Devletin, hükümdardan sonra en yüksek makamıolan sadrazamlı
ğa kadar çı
kı
labilirdi.
Osmanlı
larda yükselmenin ikinci yolu medreselerdi. Medreselere giren ve buradaki
öğrenimi tamamladı
ktan sonra icazet alan gençler, ilmiye ve kalemiye kolları
nda
yükselebilirlerdi. Böylece eğitim, yargıve bürokrasi alanları
nda önemli görevler alabilirlerdi.
Aynış
ekilde müderrislikten yargı
ya, kadı
lı
ktan müderrisliğe geçmek mümkündü.

C. GÜNLÜK HAYAT
1. Sarayda
Osmanl ısaray ı
nda, gelenek lere ve İ
slâm dininin gerekle rine göre düzenlenen bir hayat
yaş
anı
yordu. Saray, selâmlı
k ve harem olmak üzere iki bölümdü. Selâmlı
k, padiş
ahı
n, devlet
iş
leriyle meş
gul olduğu kı
sı
mdı
.
Osmanlısarayı
nda harem dairesi, padiş
ahı
n, kadı
nları
, cariyeleri ve çocuklarıile yaş
adı
ğ
ı
bölümdü. Harem, girilmesi yasak yer demektir. Zamanla evin hanı
mıanlamı
nıda
kazanmı
ş
tı
r.
Osmanlısarayları
nda harem dairesi, mâbeyn ile kı
zlar ağasıdairesi arası
nda yer
almaktaydı
. Padiş
ahı
n yaş
adı
ğıbölüm hünkâr dairesi adı
nıtaş
ı
yordu. Bu dairenin etrafı
nda
valide sultanı
n, kadı
nları
n, ikballerin, padiş
ah kı
zlarısultanları
n, ş
ehzadelerin, usta, kalfa ve
cariyelerin daireleri bulunurdu.
Padiş
ahı
n kadı
nları
na genellikle kadı
n-efendi denilirdi. İ
lk kadı
nıise baş
kadı
n adı
nı
taş
ı
rdı
. Kadı
n-efendilerin erkek çocuğu olup da tahta çı
karsa, bu defa onlara valide sultan
denilmeye baş
lardı
. Padiş
ahı
n kadı
nları
, hükümdarı
n huzuruna çı
ktı
klarızaman, izin
verilmedikçe oturmazlardı
. Konuş
malarıve davranı
ş
larıson derece resmîydi.
Anneler, ş
ehzade olan oğulları
ndan "efendi hazretleri" diye bahsederlerdi. Kendisini
ziyarete gelen çocukları
nıayakta karş
ı
larlar ve onlara arslanı
m diye hitap ederlerdi.
Şehzadeler de, kaç yaş
ı
nda olurlarsa olsunlar, kadı
n-efendilerin ellerini öperlerdi. Osmanlı
sarayı
nda küçüklerin büyüklere gösterdikleri saygıve nezaket, örnek olacak derecedeydi.
Harem mensubu kadı
nlar daha çok ipekli entari, yazı
n manto, kı
ş
ı
n kürk giyerlerdi. 19.
yüzyı
ldan itibaren çarş
af ve ferace giyip, yüzlerini yaş
makla örtmeye baş
lamı
ş
lardı
.
Kadı
nları
n tayinat ve ödenekleri vardı
. II. Bâyezid zamanı
nda, yı
llı
k gelirleri 15 bin
akçeydi. Ayrı
ca, kendilerine kumaş
, kürk, sabun, odun, ş
eker, kahve gibi ihtiyaç maddeleri
verilirdi.
Osmanlısarayı
nda valide sultanlar etkili olmaktaydı
.İ
çlerinden bazı
larıdevlet iş
lerine
karı
ş
ı
yor, sadrazama buyruk dahi veriyorlardı
. Bunlar arası
nda Kanunî'nin annesi Hafsa
Sultan, II. Selim'in eş
i Nurbânu Sultan» III. Murad'ı
n eş
i Safîye Sultan, IV. Murad ve Sultan
İ
brahim'in anneleri Kösem Sultan, IV. Mehmed'in annesi Turhan Sultan baş
ta geliyordu.
Padiş
ah kı
zlarıdoğduğu zaman, kendisine bir daire ayrı
lı
rdı
. Ayrı
ca, emrine dadı
,
sütnine, kalfa ve cariye gibi hizmetliler verilirdi. Okuma çağı
na eriş
tikleri zaman, padiş
ahı
n
emri ile kendilerine hocalar tayin edilirdi. Eğitimlerine özen gösterilirdi. Hanedana mensup
kı
zlarla evlenenlere ise damat denirdi.
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Harem dairesinde kara ve ak harem ağalarıgörev yapardı
. Bunlar, haremin en üst
dereceli yöneticileriydi. Harem ağaları
na önce Daru s-saâde ağası
, sonralarıdaha çok kı
zlar
ağasıdenilmiş
tir. Padiş
ahla sadrazam arası
ndaki yazı
ş
mayısağlamak kı
zlar ağası
nı
n en
önemli göreviydi. Valide sultanla istediği zaman görüş
ebilen kı
zlar ağası
, onu yönlendirme
imkânı
na sahipti.
Haremdeki kadı
nlar, günlerini, okumak, ibadet etmek, eğlencelere katı
lmakla
geçirirlerdi. İ
slâmiyetin gereklerini yerine getirmeye dikkat ederlerdi. Haremde yaş
ayanlar,
bazen, bahçelerde ve gezinti yerlerinde eğ
lenmeye giderlerdi. Buna halvet denilirdi.
Padiş
ahı
n, bütün aile fertleriyle veya bir bölümüyle toplanması
na ise muhtasar halvet adı
verilirdi. Bahar ve yaz ayları
nda, saray bahçesinin dı
ş
ı
ndaki yerlere geziler düzenlenirdi.
Fakat harem halkıçok kalabalı
k olduğundan bu gezilere gruplar hâlinde gidilirdi.
Harem, kapalıbir çevreydi. Bunun için, eğlenceye önem verilirdi. Harem deki eğlence
hayatı
na meddahlar, karagözcüler ve orta oyuncular da katı
lı
rlardı
. Haremde cariyelerden
kurulu bir saz takı
mıvardı
. Bazıgeceler özel musiki toplantı
larıyapı
lı
r, bazen de saz geceleri
düzenlenirdi. Cariyelerin musiki alanı
nda yetiş
meleri ve raks öğrenmeleri için çaba
harcanı
rdı
. Bunlar, ya haremdeki meş
khanede, yahut da hocaları
nı
n evine giderek musiki
dersleri alı
rlardı
.
Ramazan geldiği vakit, haremde dinî hava yoğunlaş
ı
rdı
. Herkes oruç tutar, içlerinden
hafı
z olanlar hatim indirirlerdi. Kadı
n-efendi ve sultanlar, haremdeki diğer kadı
nlarıiftara
davet ederlerdi. Bayram tebriki, Nevruz, cuma selâmlı
ğı
, sürre alayıgibi törenler de, harem
mensuplarıiçin bir eğlence imkânımeydana getiriyordu.

2. Şehirde
OsmanlıDevletinde iktisadî refah, özellikle 16. yüzyı
ldan itibaren çok artmı
ş
tı
. Buna
paralel olarak, ş
ehir hayatıda zenginleş
miş
ti. Tabiî, ş
ehirler arası
nda seviye farkıolması
kaçı
nı
lmazdı
. Ticaretin geliş
tiği liman ş
ehirleri, baş
ta İ
stanbul olmak üzere, diğ
er ş
ehirlerden
daha yüksek bir hayat seviyesine sahipti.
Şehirlerde günlük hayat ve çalı
ş
ma saatleri, sabah namazıile akş
am namazıarası
ndaki
zamanıiçine alı
yordu. Bu zamanı
n büyük bir kı
smıtemizlik, giyinmek, yemek ve çalı
ş
mak
gibi, her gün yapı
lmasıgereken iş
lere harcanı
yordu.
Erkekler, baş
ları
na genellikle sarı
k sarı
yorlardı
. Ancak, bunun ş
ekli modaya ve kiş
ilerin
sosyal durumuna göre değiş
iklik gösteriyordu. 19. yüzyı
lda, ilmiye sı
nı
fıdı
ş
ı
nda, sivillerin fes
giymesi zorunlu kı
lı
ndı
. Hristiyanlar sarı
k saramazlar, çoğunlukla fes giyerlerdi. Kürk,
erkeklerin ve kadı
nları
n beğenerek giydikleri, pahalıbir kı
yafetti. Kadı
nlar çuhadan, ipekten,
kadifeden, atlastan yapı
lmı
şelbiseler giyiyorlardı
. Bunun üstüne giyilen kı
yafete ferace
deniliyordu. Çarş
af, 19. yüzyı
lı
n sonunda ortaya çı
kmı
ş
, fakat sonra yerini mantoya
bı
rakmı
ş
tı
.
Osmanlış
ehir mutfağıçok zengindi. Yiyeceklerin temel maddeleri un, tereyağı
, pirinç,
koyun eti ve süttü. Deniz ürünlerine, pek çok yerde rağbet edilmezdi. Çok çeş
itli, tuzlu ve tatlı
hamur iş
leri yapı
lı
rdı
. Yoğurt, kaymak, sütlü tatlı
lar ve çeş
itli peynirler sofralardan eksik
olmazdı
. Zeytinyağlıyemekler" de ş
ehir evlerinin yemek çeş
itleri arası
ndaydı
. Külliyelerde
yemekler, araları
nda müderrislerin, öğ
rencilerin, çalı
ş
anları
n, konukları
n ve yoksulları
n da
bulunduğu yüzlerce kiş
ilik sofralarda yenirdi. İ
şyerlerinde çalı
ş
anlar ise, öğle yemeklerini,
muhallebici, iş
kembeci gibi yerlerde yemekteydi.
Osmanlı
larda, baş
langı
çta haftalı
k tatil yapı
lmı
yordu. Sonraları
, perş
embe günleri,
haftalı
k tatil günü oldu. II. Mahmud zamanı
nda da haftalı
k tatil cuma günleri yapı
lmaya
baş
landı
.
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Şehirlerdeki içkili yerleri ancak gayrıMüslimler iş
letebilirdi. Bunları
n, Müslüman
mahallelerinde açı
lmasıyasaktı
. Kahvehaneler ise, 16. yüzyı
l ortaları
ndan baş
layarak
yaygı
nlaş
mı
ş
tıBuralarılüks döş
enir, kibar tabakaya mensup erkeklerin buluş
ma ve sohbet
yeri olarak çalı
ş
ı
rdı
. Bazen musiki de icra edilirdi. Bir süre sonra tütün de içilmeye baş
landı
.
Tütün içmek için çubuk kullanı
lı
yordu. Kahve ve tütün, zaman zaman yasaklanmı
ş
sa da, bu
yasaklar sürekli olamamı
ş
tı
r.
Şehir hayatı
nda eğlence önemli bir yer iş
gal ediyordu. Dinî bayramlar, padiş
ahları
n cülûs
(tahta çı
kma) ş
enlikleri, Hı
drellez, ş
ehzadelerin ve sultanları
n doğum günleri, düğünler
ş
ehirlerde eğlence için fı
rsat yaratı
yordu. Tatil günlerinde mesirelere gidilip eğlenilirdi.
Baş
langı
çta Kâğı
thane en rağbet gören mesire yeriydi. SonralarıBentler ve Belgrad Ormanı
,
19. yüzyı
lda Çamlı
ca moda olmuş
tu. Boğaziçi ise günü birlik geziler için her zaman gözde bir
yerdi.
Devlet merkezinde dilenci bulunmasıayı
p sayı
lı
rdı
. Dilenciler arası
nda Türkçe konuş
ana
hemen hiç rastlanmazdı
. Yakalananlar, ş
ehir dı
ş
ı
na çı
karı
lı
rdı
.
Günlük çalı
ş
ma hayatı
na öğle ve ikindi namazlarıdolayı
sı
yla ara verilir, akş
am
ezanı
ndan sonra herkes evine çekilirdi. Ramazan eğlenceleri, ş
enlikler ve büyük düğünler,
geceleri eğlenmek için vesile sayı
lı
rdı
.
Hristiyanlar ve Yahudiler de, bayramları
nda ve kutsal günlerinde, kendi gelenekleri
çerçevesinde eğlenirlerdi.

3. Köyde
Köy hayatı
, ş
ehir, ve kasaba hayatı
ndan farklı
ydı
. Köylerin çoğu, kalabalı
k yerleş
im
yerlerine uzaktı
. Ulaş
ı
m imkânlarıda azdı
. Bu bakı
mdan, köylerde kendi kendine yetecek bir
ekonomik faaliyet görülüyordu. Geçim yolu çiftçilikti. Ayrı
ca, bağve bahçe tarı
mıda
yapı
lı
yordu. Köylüler, kendi ihtiyaç maddelerini kendi imkânları
yla karş
ı
lamak
zorundaydı
lar. Buğday ve arpa baş
ta olmak üzere, hububat üretimi, tarlaları
n ekilip biçilmesiyle sağlanı
yordu. Ama, bu yeterli değildi. Sebze ve meyveye de ihtiyaç vardı
. Bunun
için, evlerin çevresinde bağlar ve bahçeler yer alı
yordu. Buralarda sebze yetiş
tiriliyor, dikilen
ağaçlardan meyve elde ediliyordu. Et ve süt ihtiyacıise, beslenen hayvanlardan sağlanı
yordu.
Bu sebeple, her köylü ailesinin, yerine göre inek, koyun ve keçi beklemesi, tarlaları
nısürmesi
için öküz veya manda bulundurmasıgerekliydi. Ayrı
ca, eti ve yumurtasıiçin kümes
hayvanlarılâzı
mdı
.
Köylerde gündelik hayat, bu ekonomik faaliyet çerçevesinde sürdürülüyordu. Erkekler,
mevsimi geldiğinde tarlalarısürmek, ekin biçmek, elde edilen ürünü eve veya depoya
taş
ı
mak, ağaç budamak gibi iş
lerle uğraş
ı
rlardı
. Hayvan derilerini iş
leyerek meş
in yapmak,
basit tarı
m araçlarıimâl etmek de erkeklerin iş
leri arası
ndaydı
. Kadı
nlar ise koyunları
kı
rkmak, elde edilen yapağı
yıtarayı
p iplik eğirmek ve kumaşdokumakla uğraş
ı
yorlardı
. Bu
kumaş
lar, çamaş
ı
r ve elbise yapı
mı
nda kullanı
lı
yordu.
Köy evleri, bulunduğu bölgenin ş
artları
na göre inş
a ediliyordu. Ormanlı
k arazi yakı
nı
nda
daha çok ağaçtan, baş
ka yerlerde taş
tan veya kerpiçten yapı
lı
yordu. Bu evlerin yanı
na yahut
altı
na ağı
l yapı
lı
rdı
. Hayvanlar buralarda beslenir, böylece hem güvenlik altı
nda tutulur, hem
de kı
ş
ı
n sı
caklı
kları
ndan yararlanı
lı
rdı
. Isı
nma maddeleri odun ve tezekti.
Osmanlıülkesinde bazıköyler birkaç evden ibaret olur, bazı
larıise birkaç yüz haneyi
bulurdu. Müslüman ve gayrıMüslim köyleri genellikle ayrı
ydı
. Bazen de bu iki unsur aynı
köyde, hoş
görü içinde birlikte yaş
arlardı
. 19. yüzyı
la kadar iliş
kiler dostluk içinde geliş
miş
ti.
Sosyal hayat, camilerin çevresinde yoğunlaş
maktaydı
. Buraları
, sadece ibadet edilen
yerler değil, köyün çeş
itli iş
lerinin görüş
üldüğü toplantıyerleriydi.
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Ramazan ve Kurban bayramları
, Nevruz ve Hı
drellez münasebetiyle köylerde ş
enlikler
yapı
lı
rdı
. Gezginci halk ş
airlerinin geliş
iyle ş
iirler ve saz eş
liğinde türküler söylenirdi. Her
bölgenin kendine özgü oyunlarıköylerde yaş
atı
lı
rdı
. Köylerde yerleş
mişderviş
lerin zaviyeleri
de, dinî ve tasavvufî faaliyetler için bir merkez durumundaydı
.

4. Göçebelerde
Konar-göçer aş
iretler hayvancı
lı
kla geçinirler, hayvanları
na otlak bulmak için yazı
n
yaylalara, kı
ş
ı
n kı
ş
laklara giderlerdi. Bazıkonar-göçerler, küçük çapta alı
m satı
m ve
imalâtçı
lı
k yaparlardı
. Tarı
mla uğraş
anlar ise azdı
.
Bu ekonomik hayat, göçebe aş
iretlerdeki günlük hayatı
n temelini oluş
turuyordu.
Bulunduklarıbölgelere göre, koyun, keçi, at, deve gibi hayvanları
n bakı
mı
, korunması
,
güdülmesi dikkat ve beceri isteyen bir iş
ti. Hayvanları
n salgı
n hastalı
klara karş
ıkorunması
, at
gibi bazıcinslerinin nallanması
, koyunları
n kı
rkı
lması
, postları
nı
n iş
lenmesi, sütlerinden
yoğurt, peynir vb. gibi gı
da maddelerinin elde edilmesi göçebelerin faaliyet sahası
na
giriyordu.
Bütün bunlar dikkate alı
ndı
ğı
nda, konar-göçerlerin dinamik ve yorucu bir günlük hayatı
olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r. Erkeklerin baş
lı
ca meş
guliyeti, sürülerin güdülmesi ve bakı
mıidi.
Bunları
n yünlerinden, kı
lları
ndan ve sütlerinden çeş
itli maddeler üretilmesi ise kadı
nları
n
iş
iydi. İ
çinde barı
nı
lan çadı
rlar, keçi kı
lı
ndan veya keçeden yapı
lı
rdı
. Deve besleyen Arap
aş
iretleri de çadı
rları
nıbu hayvanı
n kı
lı
ndan imal ederlerdi.
Konar-göçerlerin elbiseleri, hayvanları
n yününden elde edilen dokumalarla yapı
lı
rdı
.
Bunun için, küçük çapta dokuma tezgâhlarıkullanı
lı
yordu.
Konar-göçerler, yiyeceklerini de hayvanlardan elde ederlerdi. Yağ, et, yoğurt, peynir, bal
temel gı
da maddeleriydi. Bunun için hayvanları
n sağı
lması
, yayı
k döğülmesi, arı
cı
lı
k gibi
iş
ler, günlük hayatı
n parçaları
ydı
.
Alı
m satı
m iş
leri, konaklanı
lan yerlerin yakı
nı
ndaki pazarlarda yapı
lı
rdı
. Para ile satı
ş
yapı
labildiği gibi, takas (değiş
-tokuş
) yöntemine de baş
vurulurdu. Satı
lan mallar süt ürünleri,
hayvanlardan elde edilen diğer maddeler ve hayvanları
n kendileriydi.

Ç. OSMANLI TOPLUM YAPISINDA MEYDANA GELEN
DEĞİ
ŞMELER
Nüfus artı
ş
ı
: OsmanlıDevleti'nin ilk dönemlerinde nüfus artı
ş
ı
nısağlayan, doğ
udan
gelen Türkmen aş
iretlerinin Anadolu'ya göçüydü. 16. yüzyı
lda bu göç hareketi durma
noktası
na geldi. Buna karş
ı
lı
k, salgı
n hastalı
kları
n önlenmesi, ölüm oranlarıazalı
rken doğ
um
oranı
nı
n artmasınüfusun çoğalmasısonucunu verdi. Böylece, 16. yüzyı
lda Osmanlınüfusu
iki katı
na çı
ktı
. Buna karş
ı
lı
k, ülke topraklarıve ekilebilir arazi aynıoranda artmadı
.
Dirlik sisteminin bozulması
: Hayat pahalı
lı
ğ
ı
nı
n artmasıile tı
marlısipahiler, cebeli
beslemekte zorlandı
lar. Bu yüzden sefere çı
kmayı
nca, ellerindeki dirlikler devlet tarafı
ndan
geri alı
ndı
. Boşkalan tı
marları
na, baş
ta tı
mar sahipleri veya mültezimler tarafı
ndan el
konuldu. Böylece, büyük toprak sahipleri meydana çı
karken, reâyanı
n bir kı
smıbu
topraklarda tarı
m iş
çisi olarak çalı
ş
maya baş
ladı
. Kendi köylerinde iş
leyecek toprak veya
çalı
ş
acak iş alanıbulamayan köylüler, ş
ehirlere göçmeye baş
ladı
lar. Bir kı
smıda,
beylerbeylerinin ve sancak beylerinin askerleri arası
na katı
lı
yorlardı
. Bunlara sekban
deniyordu. Sekbanlar, sefer zamanısavaş
a gidiyorlar ve ücret alı
yorlardı
. Savaşolmadı
ğ
ı
zaman, kendilerine ücret ödenmiyordu. Baş
ları
ndaki beylerin baş
ka bir yere tayini çı
kı
nca da
iş
siz kalı
yorlardı
.
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İ
ç karı
ş
ı
klı
klar: Tı
mar sisteminin bozulması
yla ortaya çı
kan sekbanlar ve levendler,
baş
ka bir gelir kaynağı
ndan mahrum kaldı
klarıiçin eş
kı
yalı
ğa baş
ladı
lar. Bu ş
ekilde eş
kı
yalı
k
yapan baş
ka gruplar da vardı
. Kapı
kulları
nı
n toprakları
na el koyduğu sipahiler dirliksiz
kalmı
ş
lardı
. Köylünün büyük kı
smı
, ağı
r vergileri ödeyemedikleri için toprakları
nıbı
rakı
p
kaçmı
ş
lardı
. Çiftbozan denilen bu köylüler kalabalı
k bir gruptu. İ
ktisadî durumu iyi olmayan
konar-göçer aş
iret mensubu Türkmenler, işbulamayan softalar da durumundan memnun
değillerdi. Bütün bu gruplar isyana giriş
tiler veya sürmekte olan isyanlara katı
ldı
lar.
Bozoklu Şeyh Celâl adı
nda biri, 1519'da Tokat dolayları
nda isyan etmiş
ti. Kı
sa zamanda
bastı
rı
lan bu ayaklanmadan sonra, Anadolu'da isyana kalkı
ş
anlara Celâlî adıverilmesi âdet
olmuş
tu. Celâlî isyanlarıiki yüzyı
ldan fazla sürdü.
İ
syanlar, Anadolu'da güvenliği kökünden sarstı
. Halk, kendi imkânları
yla Celâlîlere karş
ı
direnmek, onlara katı
lmak veya uzak yerlere göç etmek ş
ı
kları
ndan birini seçmek zorunda
kaldı
. Bütün bunlar, göç hareketini hı
zlandı
rdı
, köylerin tenhalaş
masıve ş
ehirlerin
kalabalı
klaş
masısonucunu verdi.
Dı
şsebepler: Coğrafî keş
ifler, deniz ticaret yolları
nı
n değiş
mesi, Avrupa'nı
n Amerika ve
Afrika'ya yayı
lması
nısağlamı
ş
tı
. Özellikle Amerika'da elde edilen altı
n ve gümüşgibi
kı
ymetli madenler, Avrupa'nı
n hı
zla ve olağanüstü ş
ekilde zenginleş
mesine yol açmı
ş
tı
. Bu
satı
n alma gücü, 16. yüzyı
lı
n sonları
nda Osmanlıülkesine yansı
dı
. Tahı
l, un, bakı
r gibi
maddeler, Osmanlıülkesinde, Avrupa'ya oranla ucuzdu. Avrupa'ya akmaya baş
layan bu maddelerin fiyatlarıyükseldi. Osmanlıesnafı
, iş
leyecek ham madde bulamadı
. Üretim düş
tü.
Avrupalıişadamları
, Osmanlı
lardan aldı
klarıham maddeleri iş
leyerek yine Osmanlı
lara ihraç
etmeye baş
ladı
lar. Bunlar daha ucuz, bazen de kalite bakı
mı
ndan daha üstün oluyordu.
Osmanlıküçük sanayii bununla rekabet edemedi. Sanayi dalları
nda gerileme baş
ladı
.İ
thalâtı
n
artması
, altı
n ve gümüş
ün yurt dı
ş
ı
na çı
kmasısonucunu verdi. Böylece enflasyon meydana
geldi. Hayat pahalı
lı
ğı
, iki yüz yı
l içinde dört misli arttı
. Bundan da sabit gelirliler ve aylı
klı
memurlar zarar gördü.
OsmanlıDevleti'nin durumu düzeltmek için aldı
ğıtedbirler, uzun süreli yarar getirmedi.
Adaletname adı
yla yayı
nlanan padiş
ah fermanları
, halkı
n ezilmesini olağanüstü tedbirlerle
önlemek amacı
nıtaş
ı
yordu. Ancak, gittikçe ağı
rlaş
an bunalı
m, bu tedbirlerle ortadan
kaldı
rı
lamadı
.

1. 18. Yüzyı
l
a. Yönetim Kadroları
nda Kimlik Değiş
imi
OsmanlıDevleti, Karlofça Antlaş
ması(1699) ile büyük toprak kayı
pları
na uğramı
ş
tı
.
Bunun üzerine, Osmanlıdevlet adamları
, Avrupa'nı
n savaş
ta sağladı
ğıüstünlüğün sebeplerini
araş
tı
rmaya baş
ladı
lar. Avrupa'nı
n geliş
tirdiği teknikler, yöntemler, ordu düzeni ve yeni
silâhları
n alı
nı
p uygulanmasıyollarıarandı
. O zamana kadar, 16. yüzyı
ldaki baş
arı
lıdüzeni
yeniden sağlamanı
n yeterli olacağıdüş
ünülüyordu. Bu yolda alı
nan tedbirler bazen baş
arı
lıda
oluyordu. Fakat, tehlike sona erince, yenileş
me hareketlerine son veriliyordu. Bu anlayı
ş
yavaşyavaşdeğiş
ti. Devletlerarasıiliş
kilerin önem kazanmasıda Osmanlıyöneticilerinin
dikkatini bu alana çevirdi. Bütün bu geliş
meler, yönetici kadrolarda kimlik değiş
imini ortaya
çı
kardı
.
Bu durumun belirtileri ş
unlardı
r:
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Askeriye içinde kalemiye zümresinin oynadı
ğırol daha kuvvetlendi. Niş
ancı
nı
n maiyetinde çalı
ş
an reisülküttabı
n önemi arttı
. Bu mevkie gelenler, dı
ş
iş
leri bakanlı
ğı görevini yerine getirmeye baş
ladı
lar. Reisülküttablı
k,
sadrazamlı
ğa giden bir yol hâline geldi.
Çağdaşgeliş
melerin takip edilebilmesi için Avrupa'nı
n daha yakı
ndan takip
edilmesi gerekiyordu. Bunun için, Avrupa ülkelerinden yabancıuzmanlar
getirtildi. Bunlar, Osmanlıülkesinde yeni müesseseler kurdular veya mevcut
olanları
n durumunu düzeltici çalı
ş
malar yaptı
lar.
Devş
irmeliğin uygulamada gittikçe sı
nı
rlıhâle gelmesi, yüksek dereceli devlet
memurlukları
nıetkiledi. Reâyanı
n çeş
itli zümrelerine mensup olanlar, Osmanlı
bürokrasisine ve yönetim kademelerine gittikçe daha büyük ölçüde girmeye
baş
ladı
lar.
Yetenekli kadroları
n iş
baş
ı
na gelmesine paralel olarak, devlet, daha çok barı
ş
siyaseti gütmeye baş
ladı
. Böylece, reformları
n yapı
lmasıiçin elveriş
li bir ortam
meydana getirildi.
b) Ayan ve Eş
raf
OsmanlıDevleti'nde âyan ve eş
raf klâsik dönemde de vardı
. 16. yüzyı
lı
n ikinci
yansı
ndan itibaren düzen sarsı
lmaya baş
layı
nca âyanı
n önemi arttı
. Bunlar, devlete karş
ı
halkı
n sözcüsü, reâyaya karş
ıda devlet gücünün temsilcisi durumundaydı
lar. İ
ltizam
usulünden yararlanmı
ş
, çiftçiye borç para vererek zenginleş
miş
, toprakları
nıgeniş
letmiş
lerdi.
17. yüzyı
l sonunda iltizam usulünden malikâne sistemine geçildi. Bu sistemde, vergi
kaynakları
, hayat boyunca kiralanı
yordu. Âyanlar, malikâne sisteminden yararlanarak
bölgelerindeki gelir kaynakları
nıele geçirdiler. Vergi tahsil etmeleri ve devlet maliyesine
borç vermeleri onları
n önemini arttı
rdı
. Böylece devlete ait bazıyetkileri kullanmak imkânı
nı
buldular.
Ayanlar, 18. yüzyı
ldan itibaren savaş
lara da katı
ldı
lar. Beylerbeyilik ve sancak beyliği
gibi yüksek görevlere getirildiler. Âyan aileleri, kendi bölgelerinde devamlıyöneticilik
yaptı
klarıiçin, zamanla hanedanlar hâline geldiler.
Bunlardan Karaosmanoğ
ulları
, Çapanoğulları
, Tekelioğulları
, Menemencioğulları
,
Kozanoğulları vb. Anadolu'da; Tirsiniklioğlu, Alemdar Mustafa, Pazvandoğ
lu,
Tepedelenlioğlu Ali Paş
a Rumeli'de büyük nüfuz kazandı
lar.
c) İ
skân Faaliyetleri
14. ve 15. yüzyı
llardaki iskân siyaseti, dı
ş
a dönüktü. OsmanlıDevleti, yeni fethettiğ
i
topraklarıTürkleş
tirmek ve hayatıcanlandı
rmak için, buralara Türk nüfus yerleş
tiriyordu. 17.
yüzyı
lda ise iskân faaliyetlerinin karakteri değiş
ti ve içe dönük bir hâl aldı
.
Anadolu'daki yerleş
im birimlerinin pek çoğ
u harap olmuşve ı
ssı
zlaş
mı
ş
tı
. Bunun sebebi,
Celâli isyanlarıdenilen ayaklanmalar, bunları
n yol açtı
ğıgöçler ve savaş
lar sonucunda
nüfusun azalması
ydı
. Bu geliş
meler, üretimin düş
mesine ve hazine gelirlerinin azalması
na
sebep oluyordu. Tı
mar sistemi sarsı
ldı
ğıiçin, askerî bakı
mdan da pek çok sakı
nca ortaya
çı
kmı
ş
tı
.
17. yüzyı
lda bir kı
sı
m toprakları
n elden çı
kması
, buralarda yaş
ayan Müslüman halkı
n,
Osmanlı
ları
n elinde kalan topraklara göç etmesi sonucunu vermiş
ti. Hem bunları
n
yerleş
tirilmesi, hem de konar-göçer aş
iretlerin belli bölgelere iskân edilmesi gerekiyordu.
Böylece, konar-göçerlerin, yerleş
ik halkıtedirgin ve rahatsı
z etmelerinin de önüne
geçilecekti.
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OsmanlıDevleti, bu yolda kararlıbir siyaset takip etti. Toprakları
nıbı
rakı
p gidenlerin
geri dönmeleri için zorlayı
cıve teş
vik edici tedbirler aldı
. Ancak, nüfus dalgalanmaları
na yol
açan temel sebepler ortadan kaldı
rı
lamadı
ğıiçin, bu tedbirler çok kere yetersiz kaldı
.
Yolları
n güvenliğini sağlayan derbent teş
kilatı
ndaki aksaklı
kları
n giderilmesi de önemli
bir sorun olarak ortaya çı
kmı
ş
tı
. Derbentler 18. yüzyı
lda tamir edilmeye baş
landı
. Yeri yurdu
belli olmayan köylüler derbentlere yerleş
tirildi.

2. Tanzimat ve Sonrası
a) Yeni Bürokratlar
OsmanlıDevleti, Avrupa ile olan iliş
kilerini elçiler vası
tası
yla sürdürüyordu. Bu elçiler,
gerek görüldüğü zaman Avrupa baş
kentlerine gönderilirdi. 17. yüzyı
la kadar sürekli elçilikler
mevcut değ
ildi. 17. yüzyı
lda, uzun süreli görevle Avrupa'ya gönderilen elçiler görüldü.
Yüzyı
l sonunda ise, daimî görev yapan ikamet elçilikleri kuruldu. Avrupa'da görev yapan
elçiler, Batıdünyası
ndaki diplomatik iliş
kilerin nası
l düzenlendiğini yakı
ndan gördüler.
Buralardaki ilim, kültür ve sanat geliş
melerine ş
ahit oldular. Böylece yenilikçi görüş
leri
benimsediler.
Diplomasi alanı
nda faaliyet gösteren bu elçiler, OsmanlıDevleti'nin yönetiminde köklü
değiş
iklikler yapı
lması
na taraftardı
lar. Hem bu yönleriyle, hem de yetiş
me tarzları
bakı
mı
ndan yeni bürokrasi sı
nı
fı
nımeydana getiriyorlardı
. Ya tercüme odası
na girerek, yahut
elçilik heyetlerine katı
larak meslek sahibi olmuş
lardı
. Bu bakı
mdan, medreseden veya tı
mar
sisteminden gelmişeski bürokratlardan ayrı
lı
yorlardı
.
Tanzimat döneminin belli baş
lıdevlet adamları
, bu nitelikleriyle OsmanlıDevleti'nin dı
ş
iliş
kilerine ve bürokrasisine yeni bir yön vermeyi baş
ardı
lar. Bunlar arası
nda Mustafa Reş
id
Paş
a, Âli Paş
a, Mehmed Emin Ali Paş
a, Fuad Paş
a, Ahmed Cevdet Paş
a ve Mithat Paş
a ön sı
rayıalmaktadı
r. Mustafa Reş
id ve Mithat paş
alar İ
ngiltere; Fuad, Âli ve Mehmed Emin Ali
paş
alar Fransı
z taraftarıolarak tanı
nmı
ş
lardı
r. OsmanlıDevleti, bu devlet adamlarıvası
tası
yla
bazen İ
ngiltere'yi, bazen Fransa'yıtutarak bir denge politikasıoluş
turmuş
tur.
Tanzimatla ortaya çı
kan yeni yöneticiler, artı
k memur denilmeye baş
lanan bürokratlara
dayanı
yordu. Merkezî hükümetin konumu sağ
lamlaş
mı
ş
tı
. Reformları
n yapı
labilmesi için,
geleneksel anlayı
ş
tan bağı
msı
z davranmanı
n gerektiğine inanı
lı
yordu. Bunun için de, Avrupa
örneğine benzer okullar açı
lmalıve buradan yetiş
enlerin yönetimdeki gücü arttı
rı
lmalı
ydı
.
Tanzimat ı
n yüksek dereceli bürokratları
, padiş
aha ait yetkilerin bir bölümünü kendi
üzerlerine almayıbaş
armı
ş
lardı
.
Tanzimat Fermanı
, devlet yönetiminde yeni bir anlayı
ş
ı
n ilkelerini belirtiyordu. Bu
ilkelere göre, halkı
n hukuk bakı
mı
ndan eş
itliği kabul ediliyordu. Padiş
ahı
n, Tanzimat
Fermanı
'na uyacağı
na dair halk huzurunda söz vermesi, yetkilerinin bir kı
smı
ndankendi rı
zası
ile vazgeçmesi anlamı
na geliyordu. 1856'da yayı
nlanan Islahat Fermanıise, bu ilkeleri daha
da geniş
letmiş
ti. Bu ferman, reformları
n uygulanı
ş
ı
nıhı
zlandı
rmak amacı
nıgüdüyordu. Bu
reformlar gerçekleş
tiği takdirde, halk arası
nda din ve soy ayrı
mıyapı
lmayacağıiçin kaynaş
ma
mümkün olabilecekti.
Tanzimat Fermanı
'nı
n esasları
na göre açı
lan okullarıbitirenler, geleneksel kurumlardan
yetiş
enler kadar yönetimde söz sahibi olmaya baş
ladı
lar. Böylece, farklıanlayı
ş
lar ve bunun
sonucu olarak, farklıdüş
ünce akı
mlarıortaya çı
ktı
. Fakat, bunları
n hiçbiri, Tanzimat ve
Islahat fermanları
nı
n öngördüğü toplum yapı
sı
nıgerçekleş
tiremedi.
b) Nüfus Hareketleri ve Yeni Yapı
lanmalar
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OsmanlıDevletinde nüfusun artma eğilimi 18. ve 19. yüzyı
llarda azalmaya baş
lamı
ş
tı
.
Bunun sebebi, savaş
lar sonunda önemli toprak parçaları
nı
n kaybedilmesiydi. Buralardaki
halk, Osmanlıuyruğu olmaktan çı
kı
yordu. Sosyal ve iktisadî bunalı
mlar da, yerleş
im
birimlerinin gittikçe tenhalaş
masısonucunu veriyordu.
Kaybedilen yerlerdeki Müslümanları
n OsmanlıDevleti toprakları
na göç etmeleri ise,
nüfus yoğunluğ
unun artması
na yol açı
yordu. Bu geliş
ine, Müslüman nüfusun, gayrıMüslim
nüfusa olan oranı
nıda arttı
rı
yordu. 19. yüzyı
l ortaları
nda Müslümanlar, nüfusun ancak yüzde
60'a yakı
n bir bölümünü oluş
turuyordu. Birinci Dünya Savaş
ı
'nı
n baş
ladı
ğısı
rada ise, gayrı
Müslim halkları
n yaş
adı
ğıtopraklar devlet sı
nı
rlarıdı
ş
ı
nda kaldı
ğıiçin Müslümanları
n oranı
yüzde 80'i aş
mı
ş
tı
.
17. yüzyı
l sonları
ndan 19. yüzyı
l sonuna kadar geçen iki yüz yı
llı
k dönemde, Osmanlı
Devleti'ne göç hareketleri ana çizgileriyle ş
öyledir:
Rusya ve Avusturya ile yapı
lan savaş
lardaki toprak kayı
plarıüzerine gelen
göçmen sayı
sı400 bin (18. yüzyı
l sonu).
BükreşAntlaş
masıile sonuçlanan Türk-Rus Savaş
ısı
rası
nda Balkanlar'dan
gelen göçmenler 200 bin (1812).
Mora'daki Rum isyanıve Eflâk ile Buğdan'daki karı
ş
ı
klı
klar sebebiyle
buralardan göç edenler.
Kı
rı
m Savaş
ı(1854-1856) sonrası
nda Rusları
n giriş
tiğ
i baskıyöntemleri
yüzünden Anadolu'ya gelen Kı
rı
mlıTürkler (600 bin).
Rusları
n Kafkaslar'da ilerlemesi ve 1877-78 Türk-Rus Savaş
ısonucun da
Kafkasya'dan ve Rumeli'den gelen göçmenler bir milyondan fazla.
Göçme nleri n bir bölü mü büyü k ş
ehirl ere, bir bölümü de tenhalaş
an bölgelere yerle ş
tirildi.
Böyle ce, ova köyle rinin ve baz ış
ehirl erin nüfusu ço ğaldı
. Konar-göçerlerin ova köyle rine iskâ n
edil mesi, bural ar ı
n nüfus unu daha da arttı
rdı
.

Bunlara paralel olarak, çeş
itli sebeplerle OsmanlıDevleti'ne sı
ğı
nan mültecilerin
sayı
sı
nda da önemli artı
ş
lar görüldü. Rusya'daki karı
ş
ı
klı
klardan tedirgin olan çok sayı
da Rus,
Dobruca ve Tuna boyları
na sı
ğı
ndı
. 1848 İ
htilâli'nden sonraki yı
llarda Macar, Bohemyalıve
Polonyalımülteciler de Osmanlıtoprakları
na geldi. Rus ordusundan kaçan Kazaklar,
Makedonya, Trakya ve BatıAnadolu'da iskân edildiler. Diğerleri, ş
ehir hayatı
na katı
ldı
lar.
Pek çoğu da çiftçi veya çiftlik yöneticisi oldular. Göçmen ve mülteci grupları
na toprak
verildi, vergiden ve askerlikten muafiyet tanı
ndı
. Bunları
n inançları
na bakı
lmadıve bu
yönden bir ayı
rı
m yapı
lmadı
. 1857'de bir Muhacirin Kanunnamesi yayı
nlandı
, bir süre sonra
da Muhacirin Komisyonu kuruldu.
Göçmenlerle mülteciler daha çok Doğu Anadolu'ya ve Çukurova'ya yerleş
tiriliyorlardı
.
Ülkenin değiş
ik yerlerindeki terkedilmişköylerin yeniden canlı
lı
ğa kavuş
ması
na özen
gösteriliyordu. Göçmenler, ya büyük tarı
m iş
letmelerinde iş
çi oldular, yahut kendilerine
verilen topraklarıekip biçmeye baş
ladı
lar. Fakat, içlerinden bir bölümü, tarı
mdaki elveriş
siz
yöntemler, hastalı
k, göçebelerin saldı
rı
larıgibi sebeplerle toprakları
nıbüyük arazi sahiplerine
devretmek zorunda kaldı
lar. Ayrı
ca, yeni gelenlerle eskiler arası
nda uyuş
mazlı
klar ortaya
çı
ktı
. Geldikleri yerdeki baskı
larıunutamayan Müslüman göçmenlerle, yeni komş
ularıolan
gayrıMüslimler arası
nda çatı
ş
malar başgösterdi. İ
lk baş
ta çekici görünen ucuz el emeğ
i,
zamanla çeş
itli gruplar arası
nda sosyal huzursuzluklara yol açtı
.
Bu arada, ş
ehirlerin yapı
ları
nda da değiş
meler olmaktaydı
. Ulaş
ı
m alanı
ndaki geliş
meler,
yabancısermayenin ülkeye gelmesi, Batı
lıhayatı
n moda olmaya baş
lamasış
ehirlerin
görünüş
ünü değiş
tirdi. Postane, istasyon, liman, depo, otel, tiyatro binaları
, eğ
lence yerleri,
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banka binalarıve işhanlarıyapı
mıhı
zlandı
. Yönetim iş
leri, bu iş
ler için ayrı
lmı
şdevlet
dairelerinde görülmeye baş
landı
. Bunun sonucunda ş
ehirlerin merkezleri, bu binaları
n bulunduğu yerlere doğru geliş
ti. Ekonomik hayat da, ulaş
ı
m noktalarıile banka ve işhanı
çevrelerinde yoğunlaş
tı
.
c) Yeni Hayat Tarzı
Batı
dan gelen etkiler ve teknik yenilikler, köy hayatı
nıfazla değiş
tirmedi. Buralarda
yaş
ayanlar, mesleklerini ve iş
lerini devam ettirdiler, hayatları
nıeski mahalle düzeni içinde
sürdürdüler.
Buna karş
ı
lı
k, büyük ş
ehirlerde, özellikle İ
stanbul'da sosyal hayat oldukça değiş
im
gösterdi. Elektrik günlük hayatta kullanı
lmaya baş
landı
. Buna bağlıolarak İ
stanbul'da tünel
açı
ldı
. Raylar üzerinde atlarla çekilen tramvaylar elektrikli hâle getirildi. Telgraf ve telefon
yaygı
nlaş
tı
. İ
lk otomobiller de ş
ehir hayatı
nda yerlerini aldı
lar. Demir yolu ulaş
ı
mı
nı
geliş
tirmek için yeni hatlar döş
enmeye baş
landı
.
Üst tabakada Avrupa tarzıeğlence hayatıve Avrupa malıkullanma eğilimi hı
zla geliş
ti.
Kadı
nlarla erkeklerin bir arada eğlenmeleri artı
k yadı
rganmı
yordu. Zenginler Anadolu
yakası
ndaki sayfiye yerlerine ve Boğ
aziçi kı
yı
ları
na taş
ı
nmaya baş
lamı
ş
lardı
. Mehtaplıyaz
gecelerinde Boğ
aziçinde sandallara binilerek musiki âlemlerine katı
lmak moda oldu.
Geleneksel tiyatro anlayı
ş
ı
nı
n yanısı
ra, Avrupa tarzı
nda piyesler sahneye konuldu. Paris'ten
örnek alı
nan bulvar "kafe"leri ortaya çı
ktı
.
Osmanlış
ehirlerindeki sosyal yapı
nı
n değiş
mesiyle birbirinden farklıkültürler yakı
nlaş
tı
,
hatta birbirleriyle karı
ş
tı
. Kozmopolit gruplar, ş
ehir dı
ş
ı
nda kurulan yeni mahallelere
yerleş
tiler. "Levanten" denilen bir grup, İ
stanbul'un Beyoğlu tarafı
nda kendilerine özgü bir
hayat tarzıgeliş
tirdi. Bunlar gazinolarda, pastahanelerde eğleniyorlardı
.
Bütün bu geliş
meler, eğitimde, sağlı
k alanı
nda, mimarîde ortaya çı
kan yeniliklerin de
eklenmesiyle, günlük hayatıdeğiş
tirdi. Kahvehanelerin görünüş
ü, bazıyerlerde "ş
ano"
denilen küçük sahnelerin eklenmesiyle, bazıyerlerde de kı
raathaneye dönüş
mesiyle değiş
ti.
Medresenin yerini, yeni tarzda eğitim veren okullar aldı
. Camilerin iş
levleri daraldı
. Mahalle
hayatı
ndaki değiş
me, kültür farklı
lı
ğıolan grupları
n birbiriyle karı
ş
masısonucunu getirdi.
Mimarî alanı
nda baş
layan Batıetkisi daha da derinleş
ti. Dolmabahçe, Beylerbeyi sarayları
,
Haydarpaş
a ve Sirkeci garları
, Selimiye Kı
ş
lasıgibi büyük binalarda bu etki daha kuvvetli
olarak görüldü. Avrupa'ya gitmişolmak veya Avrupa'dan getirtilmişmallarıkullanmak
üstünlük iş
areti olarak görülmeye baş
landı
.
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TEST SORULARI
1. Aşağı
dakiIerden hangisi, ilmiye sı
nı
fıile ilgili bir terim değildir?
a- Dânişmend
b- Ehl-işer
c- Ulema
ç- Müfti
d-Kethüda
2. Aşağı
dakilerden hangisi, çiftçilerin ödediği vergiyi göstermektedir:
a- Pencik resmi
ç- Çift resmi
b- Cizye
c- Gümrük resmi
d- Bac
3. Aşağı
dakilerden hangisi, iskân faaliyetleri ile ilgilidir?
a- Çift bozan
b- Sürgün
c- Muhtesib
ç- Lonca
d- Gedik
4. Aşağı
dakilerden hangisi, saray hayatı
nda yer almazdı
?
a- Halvet
b-Cariye
c- Sekban
ç- Hünkâr dairesi
d- Kadı
n-efendi
5. Aşağı
dakilerden hangisi, Osmanlıtoplum yapı
sı
nda meydana gelen değişmelerle ilgilidir:
a- Adaletname
b- İ
cazet
c- Selâmlı
k
ç- Mehir
d- Ağı
l resmi
6. Aşağı
dakilerden hangisi, 19. yüzyı
ldaki toplum hayatı
na giren yeniliklerden biri değildir:
a- Levanten
b- İ
stasyon
c- Tramvay
ç- Levend
d- Telgraf
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A. OSMANLI İ
KTİ
SAT ANLAYIŞI
Ekonomi, bir insan topluluğundaki veya bir ülkedeki üretim, dağı
tı
m ve servetlerin
tüketim durumuyla ilgili olgularıincleyen bilim dalı
dı
r. Bundan anlaş
ı
lacağıgibi, ekonomik
faaliyetlerin esası
nıüretim, ticaret ve tüketim oluş
turmaktadı
r. Bu faaliyetler sı
rası
nda elde
edilen gelirden devletin aldı
ğıpay (vergi), bu suretle devletin sağladı
ğıgelir ve giderlerin
düzenlenmesi (bütçe), bütün bu faaliyetleri yürüten devlet teş
kilâtı(maliye) da, ekonomik
faaliyetin sı
nı
rlarıiçine girer. Buna "kamu ekonomisi" de denir.
Üretim faaliyetleri, ana çizgileriyle tarı
m, hayvancı
lı
k ve sanayi alanları
nda cereyan eder.
Tarı
m ve hayvancı
lı
k kı
rlı
k kesimde, sanayi ş
ehirlerde ve daha küçük ölçüde kasabalarda
gerçekleş
ir. Şehir ve kasabalar, aynızamanda ticaretin yoğun ş
ekilde yapı
ldı
ğıyerlerdir.
Tüketim ise bütün ülke çapı
nda cereyan eder.
Klâsik dönem Osmanlı düş
ünürleri, ekonomik hayatla ilgili görüş
lerini ş
öyle
özetlemektedirler:
"Mal üç durumda incelenir: 1. Kazanı
lmasıve elde edilmesi, 2. Korunması
, 3.
Harcanması
. Malı
n kazanı
lmasıya ticaretle ve sanatla, yahut da tarı
mla olur. Elde edilmesi ise
miras yoluyla gerçekleş
ir. Malı
n kazanı
lması
nda haksı
zlı
ktan ve yolsuzluktan sakı
nmak
lâzı
mdı
r. Haksı
zlı
kla kazanı
lan mal, çok gibi görünse de azdı
r. Helâl yolla kazanı
lan mal ise
görünüş
te az, fakat aslı
nda bereketli ve değerlidir.
Ekonomik hayatı
n canlıkalmasıiçin, malı
n artmasılâzı
mdı
r. Çünkü harcama ve yedirme
zorunluğu vardı
r. Mal artmazsa durum bozulur."
Ekonomik hayatı
n eksenini oluş
turan "insan"ı
n da, dikkat etmesi gereken kurallar vardı
r:
1.Harcama, kazançtan çok olmamalı
dı
r.
2.İ
nsan, malı
nıkorumalıve tasarrufa önem vermelidir.
3.Her zaman değerli ve her zaman aranan ş
eye rağbet gösterilmelidir.
Osmanlıdevlet anlayı
ş
ı
nda, hükümdarla reâyanı
n birbirlerine karş
ıhak ve sorumlulukları
belirlenmiş
ti. Reâya, hükümdara mutlak ş
ekilde itaat etmekle yükümlüydü. Hükümdar da
reâyanı
n güvenliğini ve refahı
nısağ
lamaktan sorumluydu. Bunun için, padiş
ah ve yönetenler,
ekonomik faaliyetleri, reâyayıbolluk içinde yaş
atacak biçimde düzenlemek zorundaydı
.
Üreticilerin, gereken miktarda üretim yapmaları
na dikkat edilirdi. Üretim yeterli olmuyorsa,
eksik kalan kı
sı
m, devlet tarafı
ndan, ticaret yoluyla tamamlanı
rdı
.
Üretim ortamıve bu ortamı
n devamlı
lı
ğıkanunlarla sağlanmaktaydı
. Ticarî faaliyet de,
halkı
n sı
kı
ntı
ya düş
mesini önleyecek ş
ekilde düzenlenmekteydi.
17. yüzyı
l sonları
ndan itibaren, dünya ekonomisindeki değ
iş
im, etkilerim Osmanlı
Devleti'nde de gösterdi. 19. yüzyı
lda ise, devlet denetiminin yerini, serbest piyasa ş
artları
nı
n
hâkim olduğu bir ortam almaya baş
ladı
.

B. OSMANLI EKONOMİ
Sİ
Nİ
N TABİ
Î KA YNA KL ARI
1. İ
nsan
OsmanlıDevleti'nde ekonominin temellerinden biri, insanı
n üreticiliği idi. İ
nsan gücü
ise, yüzyı
llar boyunca, gerek nicelik, gerek nitelik bakı
mı
ndan değiş
meler göstermiş
tir. Bu
değiş
melerin kesin ölçüleri mevcut değildir. Bunun sebebi, OsmanlıDevleti'nde, 183l'e
gelene kadar nüfus sayı
mıyapı
lmamı
şolması
dı
r. Bunun yerine, vergi yükümlülerini
belirlemek amacı
yla tutulan kayı
tlar, nüfus hakkı
nda fikir vermektedir. Bu kayı
tlar, tahrir def-

15 OsmanlıEkonomisi

3

terleri'nde bulunmaktadı
r. Osmanlıülkesindeki kaza ve sancaklar, belirli zamanlarda bir
sayı
ma tâbi tutulurdu. Buralarda yaş
ayan erkek nüfusun ne kadar vergi ödeyeceği bu ş
ekilde
belirlenirdi. Bir yer ilk fethedildiği zaman da aynıyöntem uygulanı
rdı
. Hane nüfusu beşkiş
i
olarak kabul edilip, erkek nüfus beş
le çarpı
ldı
ğızaman, yaklaş
ı
k toplam nüfus bulunmaktaydı
.
Eldeki verilerin değerlendirilmesi ile, OsmanlıDevleti'ndeki nüfus hareketleri hakkı
nda,
ana çizgileriyle fikir sahibi olmak mümkündür.
a. OsmanlıDevleti'nin nüfusu, 16. yüzyı
lı
n sonuna kadar yüksek oranda artmı
ş
tı
r.
Bunun sebebi, yeni fethedilen topraklardaki halkı
n Osmanlınüfusuna katı
lması
dı
r. Bu arada,
tabiî nüfus artı
ş
ıda devam etmiş
tir. Salgı
n hastalı
kları
n azalmasıve ekonomik refahı
n artması
da, ölüm oranı
nıdüş
ürmüş
tür. 16. yüzyı
l sonuna kadar, Osmanlınüfusunun yüzde yüzlük bir
artı
şgösterdiği tahmin edilmektedir.
b. 17.yüzyı
lda nüfus artı
ş
ıdevam etmiş
, fakat artı
şhı
zı
nda duraklama olmuş
tur. Bu
dönemdeki fetihler yeni topraklar kazanı
lması
nısağlamı
ş
, bu topraklardaki insanlar da
Osmanlınüfusuna katı
lmı
ş
tı
r. Buna karş
ı
lı
k, tarı
m sisteminin sarsı
lması
, ekonomik dengenin
bozulması
, Celâlî isyanlarıve savaş
lardaki ağı
r kayı
plar gibi sebeplerle nüfus kaybı
görülmüş
tür.
c. 17.yüzyı
ldan sonra ise toprak kayı
plarıbaş
lamı
ş
tı
r. Buralardaki halk, yeni kurulan
veya bu topraklarıele geçiren baş
ka bir devletin uyruğu hâline gelmiş
tir.
Halkı
n büyük bölümü tarı
m alanları
nda, yani köylerde yaş
ı
yordu. Ancak köy nüfusunda
da zaman zaman azalmalar olmaktaydı
. Bunun sebebi, iç güvenliğin sarsı
lması
, isyanlar,
dirliklerin değiş
ime uğramasıgibi geliş
melerdi. Sonuçta, köylerden ş
ehirlere doğ
ru nüfus
kaymasıolmaktaydı
.
Osmanlış
ehirleri genel olarak kalabalı
k beldeler değildi. Birçok ş
ehrin nüfusu 3.000'le
10.000 arası
nda değ
iş
iyordu. Buna karş
ı
lı
k Şam, Bağdat, Halep, Bursa, Edirne gibi bazı
ş
ehirlerin nüfuslarıçoktu. Bunlar yönetim, ticaret, ulaş
ı
m bakı
mı
ndan özellikleri olan
yerlerdi. Baş
kent İ
stanbul ise, ülkenin en büyük ve en kalabalı
k ş
ehriydi. Fetihten sonraki
nüfusu 100 bini bulmazken, 16. yüzyı
lda 700 bin kiş
inin yaş
adı
ğıbir ş
ehir hâline gelmiş
ti.

2. Toprak
OsmanlıDevleti'nde mîrî arazi sistemi yürürlükteydi. Bu sisteme göre, toprağ
ı
n
mülkiyeti devlete aitti. Kullanı
m hakkıise reâyaya bı
rakı
lı
yordu. Toprağıekip biçen kimse
öldüğü zaman, kullandı
ğıarazi mirasçı
ları
na intikal etmiyor, böylece toprağı
n çok sayı
da
mirasçıarası
nda bölüş
ülüp parçalanmasıönlenmişoluyordu.
Tarı
m üretimi Osmanlı ekonomisinde hayatî önem taş
ı
yordu. Devlet, toprağı
n
mülkiyetini kendi elinde tutmakla, tarı
m üretimini devamlış
ekilde denetlemek imkânı
na
kavuş
uyordu. Bunun için, her çiftçi ailesine, yeterli üretim yapabilecek ölçüde toprağı
n
kullanı
mıhakkıveriliyordu. Buna çift deniyordu.
Mîrî arazi rejimi, sosyal, ekonomik, tarihî ve askerî sebeplerin meydana çı
kardı
ğıbir
toprak sistemiydi. Bu sistem, tarı
m üretiminin artması
nıve köylünün refah içinde yaş
aması
nı
sağlamı
ş
tı
r. Bu yönüyle de OsmanlıDevleti'nin gücünü arttı
rmı
ş
tı
r. Toprak-insan iliş
kileri ve
toplum-fert çı
kar dengeleri, bu sosyal adaletçi yaklaş
ı
m sayesinde sağlı
klış
ekilde
düzenlenebilmiş
tir. Mîrî toprak rejimi, geliş
iminin doruğuna çı
ktı
ktan sonra bozulmaya
baş
lamı
ş
tı
r. Bu yöndeki ilk belirtiler 16. yüzyı
lı
n sonları
nda görülmüş
tür. Zaman zaman
baş
vurulan önleyici tedbirler de çoğunlukla baş
arı
sı
z kalmı
ş
tı
r. Mîrî toprak rejimi bozuldukça
iç karı
ş
ı
klı
klar artmı
ş
, devlet zayı
flamı
ş
, otorite bunalı
mıbaşgöstermiş
tir. Devlet zayı
flayı
p
askerî ve siyasî yenilgiler birbirini takip etmeye baş
layı
nca halkı
n devlete olan güveni
sarsı
lmı
ş
, bu da yine toprak rejiminin büsbütün bozulması
na yol açmı
ş
tı
r.
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Bozulma ilerledikçe, mîrî araziyi kullanan tı
mar sahipleri, toprağı
n maliki gibi
davranmaya baş
lamı
ş
lardı
. Alı
nan tedbirler uygulamada yeterli olmayı
nca, bunlara daha geniş
yetkiler tanı
ndı
. Kredi kurumları
nı
n olmayı
ş
ıve devlet denetiminin gittikçe zayı
flaması
yüzünden, çiftçi ağı
r borçlar altı
na girdi. Borcunu ödeyemeyince de toprağı
nıkaybetme
durumuyla karş
ı
laş
tı
. Ayrı
ca, hazinenin sı
kı
ş
tı
ğızamanlarda devlet toprağı
nı
n bir kı
smımülk
olarak satı
ldı
. Tanzimatı
n ilânı
ndan sonra, çeş
itli tarihlerde çı
karı
lan arazi nizamnameleri ile
toprağı
n kullanı
mıve miras yoluyla intikali yönünde yeni düzenlemeler yapı
ldı
. Böylece, mîrî
arazinin özel mülk hâline geçiş
i hı
zlandı
. Özelikle 1858'de kabul edilen Arazi Kanunu, bu
yönde bir dönüm noktasıolmuş
tur. Daha sonra 1867 ve 1910 yı
lları
nda çı
karı
lan kanunlarla
miras ş
eklindeki intikal yöntemi geniş
letilmiş
tir. Bu suretle, mîrî arazi hemen tamamen özel
mülk hâline gelmiş
tir. Ekilmeyen toprağı
n devlet tarafı
ndan geri alı
nması
, uygulamadan
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Toprağıuzun zaman kullananlar, artı
k onun sahibi olma imkânı
nıelde etmiş
tir.

C. ÜRETİ
M
1. Tarı
m
Tarı
m, Osmanlıekonomisinin bel kemiği durumundadı
r. Osmanlıülkesinde nüfusun
büyük bir bölümü kı
rlı
k alanda, yani köylerde ve mezralarda yaş
amaktaydı
. İ
nsan-toprak
iliş
kilerinin iyi düzenlenmişolması
, tarı
m üretiminin yeterliliğini ve sürekliliğini sağlı
yordu.
Osmanlıtarı
mı
, tı
mar sistemine dayanı
yordu. Bu sistemin baş
lı
ca üç unsuru devlet,
sipahi ve çiftçidir. Devlet, toprağı
n mülkiyetini üzerinde bulundurur, kullanı
mı
nıise köylüye,
yani üretim yapana bı
rakı
r. Buna karş
ı
lı
k aldı
ğıvergiyi ise sipahiye tahsis eder. Böylece,
toprak üretiminden elde edilen vergi, kaynağı
nda harcanı
r. Devletin, çiftçiye karş
ıgörevi,
onun güvenliğini ve refahı
nısağlamaktı
r.
Çiftçinin toprağıkullanma hakkısüreklidir. Bu hak, öldüğü zaman mirasçı
ları
na kalı
r.
Buna karş
ı
lı
k, yerine getirmesi gereken bazıgörevleri vardı
r. Çiftçi, ekip biçtiği toprağı
nı
bı
rakı
p baş
ka yere gidemez veya baş
ka bir iş
e geçemez. Bı
rakı
p giderse, sipahi, on beşyı
l
içinde onu geri getirme hakkı
nıkullanabilir. Çiftçinin baş
ka bir iş
e girmesi kanunla
yasaklanmamı
ş
tı
. Ancak, teş
vik de edilmemiş
ti. Çünkü, bu takdirde toprağıiş
leyen reâyanı
n
azalma tehlikesi başgösterecekti.
Çiftçi, toprağı
nı
, sebepsiz yere ve üst üste üç yı
l ekip biçmezse, bu toprak mahkeme
kararı
yla elinden alı
nı
r ve baş
kası
na verilirdi. Çiftçinin malî görevi ise elde ettiğ
i gelirin
vergisini sipahiye ödemekti. Ayrı
ca raiyyet rüsûmu denilen baş
ka vergileri de ödemekle
yükümlüydü.
Osmanlıülkesindeki topraklar, nüfusu doyuracak tarı
m kapasitesine sahipti. Toprakları
n
büyük bölümünde hububat üretimi yapı
lı
yordu. Şehirlerin çevresinde de bağ
lar, bahçeler ve
bostanlar bulunuyor, buralardan sebze ve meyve elde ediliyordu. Bu ürünler, doğ
rudan üretici
tarafı
ndan pazarlanı
yordu.
Topraktan alı
nan ürünü arttı
rmak için sunî sulamaya önem veriliyordu. Bu amaçla,
sulama düzeni kurallara bağlanmı
ş
tı
. Sulamayıkendi imkânları
yla yapanlara vergi
kolaylı
klarısağlanı
yordu. Bu gibi kolaylı
klar kendir, kenevir, pamuk, susam gibi sanayi
bitkilerini yetiş
tirenler için de geçerliydi. Meselâ Bursa çevresinde dut, zeytin, pirinç, susam
vb. üretimi yapanlar vergi indiriminden yararlanı
yorlardı
.
Büyük ş
ehirlerin ihtiyaçları
nıkarş
ı
lamak üzere özel tedbirler alı
nı
yordu. Köyler
dı
ş
ı
ndaki yerleş
im birimlerinin gı
da ihtiyacıiçin ayrıdüzenlemeler yapı
lı
yordu. Bir sancağı
n
geniş
liği, o sancak içindeki tarı
m alanları
nı
n, sancağa bağlış
ehir ve kasabaları
n ihtiyacı
nı
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karş
ı
layacak ş
ekilde sı
nı
rlanı
yordu. Eğer üretim, ihtiyaçtan fazla ise, baş
ka beldelere
götürülebiliyordu.
Osmanlıülkesinde üretimin yoğunlaş
tı
ğıyerler Karadeniz'in kuzey bölgeleri, Konya
ovasıve Rumeli toprakları
ydı
. Buraları
, kendi bölgelerinin dı
ş
ı
nda, ülkenin her yeri için
üretimin yapı
ldı
ğıyerlerdi.

2. Hayvancı
lı
k
Osmanlıekonomisi içinde hayvancı
lı
ğı
n önemli bir yeri vardı
. Hayvan beslemenin
ekonomi alanı
na katkı
larıbaş
lı
ca ş
u alanlarda görülüyordu:
a. Tarı
m alanı
nda: Tarı
mla uğraş
anlar, toprakları
nıekmek için hayvan gücünden
yararlanı
yorlardı
. Bunlar, daha çok öküz, manda gibi büyükbaşhayvanlardı
.
b. Gı
dacı
lı
k alanı
nda: Koyun, keçi, sı
ğı
r gibi hayvanları
n etinden ve sütünden
yararlanı
lı
yordu. Sütten elde edilen peynir, yoğurt, yağgibi temel gı
da maddeleri, hayvancı
lı
k
faaliyetlerinin önemini göstermektedir.
c. Sanayi alanı
nda: Hayvanlardan elde edilen yün, yapağı
, kı
l, deri gibi maddeler
dokumacı
lı
k, giyim, ayakkabı
, ev döş
emesi vb. gibi alanlarda ham madde durumundaydı
.
Hayvan ürünleri, sanayiin canlıbir kesimine kaynak oluş
turuyordu.
ç. Ulaş
ı
m alanı
nda: Tarladan elde edilen ürünlerin kaldı
rı
lması
, baş
ka yerlere taş
ı
nması
,
iş
lenmişmalları
n pazar yerlerine, ş
ehirlere ve diğer memleketlere ulaş
tı
rı
lmasıiçin at, katı
r,
eşek, deve gibi hayvanları
n gücünden yararlanmak gerekiyordu. Ülkenin birçok yerinde ticarî
taş
ı
macı
lı
k kervanlarla yapı
lı
yordu.
d. İ
pekböceğinden elde edilen ipek, giyim alanı
nda önem taş
ı
yordu. Bal üretimi için arı
besleniyor, kı
yı
larda balı
kçı
lı
k yapı
lı
yordu.
e. Maliye alanı
nda: Hayvancı
lı
ktan alı
nan vergiler (ağnam gelirleri),devletin baş
lı
ca gelir
kaynakları
ndan birini oluş
turuyordu. Koyun ve keçilerden hayvan baş
ı
na alı
nan vergi (âdet-i
ağnam), koyun sürülerinden alı
nan vergi (ağı
l resmi), yalnı
z Rumeli'deki hayvanlardan onda
bir oranı
nda alı
nan vergi (ondalı
k), pazar yerlerinde satı
lan koyun ve keçilerden alı
nan vergi
(bâc-ıağ
nam), yaylağa çı
kan ve kı
ş
lağa inen sürülerden alı
nan vergi (otlak, yaylak ve kı
ş
lak
resmi), mezbahada kesilen hayvanlardan alı
nan kesim (zebhiye) vergisi, taş
radaki geçitlerde
ve derbentlerde, İ
stanbul'da iskelelerde alı
nan toprak bastıparası
, selâmet akçası
, geçit resmi
gibi vergiler Osmanlımaliyesinin gelir kaynakları
ydı
.
Hayvancı
lı
kla uğraş
an grupları
n baş
ı
nda konar-göçerler geliyordu. Bunlar daha çok
Diyarbakı
r, Urfa, Erzurum dolayları
nda yaş
ı
yorlardı
. Bu aş
iretler batı
ya doğru yayı
ldı
kça
Orta ve BatıAnadolu'da otlak hayvancı
lı
ğıönemli bir sektör hâlini almı
ş
tı
. Tı
mar sistemi
içinde sipahiler de kendi ihtiyaçlarıiçin at ve iyi cins koyun yetiş
tiriyorlardı
. Büyük ş
ehirlerin
çevrelerinden baş
layarak Balı
kesir, Manisa, Aydı
n, Bursa dolayları
na uzanan devlet hayvan
çiftliklerinde büyük sürüler besleniyordu. Şehirlerde bile, her aile kendi ihtiyacı
nıkarş
ı
lamak
üzere birkaç sağmal hayvan besliyordu. İ
stanbul, Bursa, Edirne gibi büyük ş
ehirlerin ve
ordunun et ihtiyacıdaha çok Rumeli'den sağlanı
yordu.

3. Sanayi
a. Esnaf teş
kilâtı
Osmanlı
larda sanayi kesimi, esnaf birlikleri hâlinde teş
kilâtlanmı
ş
tı
. Bu birlikler, ilk
olarak fütüvvet ve Ahi isimleri altı
nda İ
slâm Halifeliği'nde ve Selçuklularda görülen teş
kilâtı
n
devamıniteliğindeydi. Geleneklerde süreklilik görülüyordu. OsmanlıDevleti'nin kuruluş
unda
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ahilik önemli rol oynamı
ş
tı
. Ancak, devlet, daha sonra bu teş
kilâtısı
kıbir denetim altı
na
almı
ş
tı
.
Esnaf birlikleri rekabete değil, işbirliğine, karş
ı
lı
klıdenetime, dayanı
ş
maya ve tahsis
ilkelerine dayanı
yordu. Böylece, işve çalı
ş
ma hayatıdisiplin altı
na alı
nmı
şoluyordu. Esnaf
gedik yöntemine bağlı
ydı
. Bu sistemde yeni kadrolar, ancak ihtiyaç duyuldukça oluş
abilirdi.
Ticaret kesiminin aş
ı
rıbüyümesi, bu suretle önleniyordu. Devlet, üretimi, mal değiş
imini ve
fiyatlarısürekli bir denetim altı
nda tutmaktaydı
. Esnaf, birbirlerinin üretim ve satı
şalanları
na
taş
amazdı
. Böyle bir uygulamaya, ancak halkı
n yararısöz konusu olduğu zaman izin verilirdi.
Esnafı
n iş
leyeceği ham maddenin sağlanması
nda karş
ı
laş
ı
lacak zorluklarıönlemek için
tahsis sistemi yürürlükteydi. Belli ham maddeler, belli esnaf grupları
na tahsis ediliyordu.
Böylece ortaya çı
kan tekelcilik, ham maddelerin vurguncuları
n eline geçmesini önlemek
amacı
nıtaş
ı
yordu.
Esnaf birliklerinin iç düzeni, kalite kontroluna ve standard uygulaması
na imkân
veriyordu. Haksı
z rekabet, aş
ı
rıüretimi ve iş
sizliği önleyici bir anlayı
ş
, esnaf teş
kilâtıile
sağlanı
yordu. Ürün arzıve bu ürünlerin fiyatları
ndaki istikrar da, denetimin bir sonucu olarak
ortaya çı
kı
yordu. Fiyatları
n belirlenmesi iş
lemine narh vermek deniyordu. Genellikle,
maliyetin üzerine yüzde 15 oranı
nda kâr konulmak suretiyle narh verilirdi.
Üretim, taleple sı
nı
rlı
ydı
. Talep artmı
şveya azalmı
ş
sa, üretim de buna göre düzenlenirdi.
Bu konudaki uygulama, önce esnaf birliklerinin, sonra mahallî yöneticilerin vereceği kararlara
bağlı
ydı
.
Esnaf birlikleri, meslekî olduğu kadar ahlâkî kuruluş
lardı
. Birlik mensupları
nı
n, belli
gelenekler çerçevesinde, ahlâkî değerlere sahip olmalarış
arttı
.
Esnaf teş
kilâtı
na kabul edilen bir genç, uzun ve sabı
rlıbir çalı
ş
ma hayatıiçinde aş
ama
aş
ama yükselebilirdi. Bu aş
amalar ş
unlardı
:
Mesleğe yeni giren gence çı
rak (ş
akird) denirdi. Çı
raklar, hem iş
in inceliklerini hem de
gerekli ahlâk kuralları
nıöğrenirlerdi. Bu aş
ama, çok kere yı
llarca sürerdi. Gerekli bilgileri
kazandı
ğıgörülen çı
rak, bundan sonra kalfalı
k sı
navı
na girerdi. Baş
arı
lıolduğu takdirde
kalfalı
ğa yükselirdi. Durum ustabaş
ı
na bildirilir ve bir törenle kutlanı
rdı
. En az üç yı
l kalfalı
k
yapı
ldı
ktan sonra ustalı
ğa yükselmek mümkündü. Ancak, bunun için, mesleğini iyice
öğrenmişve ahlaken iyi yetiş
mişolmak gerekiyordu. Bu bakı
mdan, ömrünün sonuna kadar
ustalı
ğa yükselemeyen kalfalar görülürdü. Ustalı
k merasimi çok parlak yapı
lı
r, usta olan
esnafa peş
temal kuş
atı
lı
rdı
. Ustalarla kalfalar helâlleş
tirilirdi. Bir işyerindeki usta ile kalfa ve
çı
rak arası
nda, baba-oğul arası
ndaki saygıve sevgiye benzer bir iliş
ki vardı
.
Osmanlıesnaf teş
kilatı
ndaki yöneticiler ş
unlardı
:
Kadı
: Esnaf birliklerinin en üst makamıkadı
ydı
. Esnaf arası
ndaki anlaş
mazlı
kları
çözümlemek, esnafı
n seçtiğ
i ş
eyhin baş
kanlı
ğı
ndaki kurul üyelerini atamak veya görevden
almak kadı'nı
n görevleri arası
ndaydı
.
Muhtesib: Esnafı
n denetimiyle görevliydi. Esnaf hakkı
nda verilen kararları
,
kanunnamelerde yazı
lıhükümleri, esnafı
n âdet ve geleneklere uyup uymadı
ğ
ı
nımuhtesib
denetlerdi. Muhtesibin ceza verme yetkisi de vardı
.
Şeyh: Esnafı
n en bilgili ve tecrübeli mensuplarıarası
ndan seçilirdi. Esnaf zümresinin
baş
kanıve dı
ş
a karş
ıtemsilcisiydi. Esnaf kuruluna baş
kanlı
k ederdi. Bu kurul nakib, kethüda,
yiğitbaş
ıve ehl-i hibre'den oluş
urdu.
Nakib: Şeyhi temsil eder ve esnafla ş
eyh arası
nda aracı
lı
k yapardı
.
Kethüda: Bazıesnaf birliklerinde nakibin görevlerini yerine getirir, toplantı
larıyönetir,
esnaf arası
ndaki davalara bakardı
. "Kâhya" adı
yla da anı
lı
rdı
.
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Yiğitbaş
ı
: Esnaf arası
ndaki anlaş
mazlı
klarda ilk baş
vurulan kimseydi. Yeni bir işyeri
ancak onun izni ile açı
labilirdi. Disiplin iş
leri ve esnafa hammadde dağı
tı
mıda yiğitbaş
ı
nı
n
sorumluluklarıarası
ndaydı
.
Ehl-i hibre: Madenî eş
ya ve tartıâletlerini damgalar, kadı
ya yardı
m eder, fiyat
belirlenmesinde bulunur, bilir kiş
i olarak görev yapardı
.
Esnaf teş
kilâtı
nda karş
ı
lı
klısevgi, anlayı
şve güven hâkimdi. Alı
nan kararlara kesinlikle
uyulur, uymayan teş
kilâttan çı
karı
lı
rdı
.
b. Üretim dalları
Osmanlı ülkesinde, genellikle esnaf adı
yla anı
lan üreticiler, geniş bir kesimi
oluş
turuyorlardı
. Bunlar, ham maddeleri iş
leyerek mamul madde hâline getiriyorlardı
. Baş
lı
ca
üretim dallan tarı
ma, hayvancı
lı
ğa ve madenciliğe dayanı
yordu. İ
nsanları
n ihtiyaçlarıçok
çeş
itli olduğu için, üretim dallan da çeş
itlenmiş
ti. Meselâ, hayvancı
lı
ğa ve tarı
ma dayalı
üretim alanları
nı
n baş
ı
nda dokumacı
lı
k geliyordu. Bu alanda, hayvan ürünleri (yün, tiftik, kı
l,
ipek) ile tarı
m ürünleri (pamuk, keten, kenevir) ayrıüretim dallarıhâlinde uzmanlaş
mı
ş
tı
. Her
üretim dalı
nı
n yoğunlaş
tı
ğıbölgeler vardı
. Keten dokuma sanayii Ege, İ
stanbul ve Kastamonu
dolayları
nda; ipekli dokuma sanayii Bursa dolayları
nda; sof denilen kumaş
lar Ankara ve
çevresinde; kadifeler Bursa ve Bilecik civarı
nda; sı
rmalıve simli dokuma yapı
mıİ
stanbul,
Bursa ve Selanik'te geliş
miş
ti. Trabzon'da yöreye özgü bezler dokunuyor, Selanik'te çuha ve
keçe üretiliyor, Bulgaristan'da aba yapı
lı
yordu. Halı
cı
lı
k ise Gördes, Uş
ak, Lâdik, Milas ve
Kula tarafları
nda yoğunlaş
mı
ş
tı
.
Dokumacı
lı
k için alt üretim dallan gerekliydi. Bunlar arası
nda boyacı
lı
k baş
ta geliyordu.
Kumaşve halıyapı
lacak ipliklerin boyanmasıözel bir beceri ve yöntem gerektiriyordu.
Avrupa'nı
n lüks kumaş
larıBursa'daki boyahanelerde boyanı
yordu.
Osmanlı
larda madencilik mukataa sistemine dahildi. Yani devlet doğrudan doğ
ruya
iş
letmecilik yapmı
yor; etkili bir denetimle, payı
na düş
en gelirleri topluyordu. Madencilik,
para politikasıile savunma sanayiindeki geliş
melere paralel olarak değiş
im göstermekteydi.
Maden iş
lemeciliği en çok tarı
m âletleri, ev araçlarıve savaşmalzemeleri alanları
nda
görülüyordu. Van dolayları
nda kükürt; Bosna, Kı
brı
s ve Keban'da kurş
un; Rumeli, Kalecik ve
Keban'da demir; Ergani ve Kaban'da bakı
r madenleri iş
letiliyordu. Bakı
rcı
lar, demirciler gibi
üreticiler çarş
ı
larda çalı
ş
ı
yorlardı
.
Çalı
ş
ma hayatıiçinde hizmet sektörü de önemli bir yer tutuyordu. Hekimlik, eczacı
lı
k,
nakliye iş
leri, mimarlı
k gibi alanlar hizmet sektörünün içinde sayı
lı
yordu. Çalı
ş
ma
alanları
ndaki bu uzmanlaş
ma, işkolları
nı
n çeş
itlenmesi sonucunu vermiş
ti. 17. yüzyı
lda,
İ
stanbul'da ayrıişkolları
nda 1100 esnaf birliği bulunuyordu.

Ç. Tİ
CARET
1. Osmanlı
larda Ti ca re t ve T ü c c a r
İ
slâm hukuku, ticarî iş
lemleri, ş
irketleri, ticaret türlerini ve para iş
lemlerini düzenleyen
hükümler içeriyordu. Bu hükümler çerçevesinde, tüccara özel bir yer veriliyor ve giriş
imcilik
teş
vik ediliyordu.
Osmanlıülkesinde esnaf, ürettiği malıkendi dükkânı
nda satarak gelir sağlayan bir
zümreydi. Tüccar ise, satı
n aldı
ğ
ımallarıya kendi beldesinde yahut daha uzak bir yere
götürerek satardı
. Bu, iç ticaretti. Dı
şticaret ise iki yönlü olarak yapı
lı
yordu. Bir kı
sı
m tüccar,
ülke içinden aldı
ğımalı
, yabancıülkelere götürmek veya göndermek suretiyle pazarlardı
.
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Buna ihracat denirdi. Bir kı
smıise, dı
şülkelerden aldı
ğımallarıOsmanlısı
nı
rlarıiçine
getirterek, baş
lı
ca ticaret merkezlerinde satı
ş
a sunardı
. Buna da ithalât denirdi.
İ
ç ticaret, baş
lı
ca iki ş
ekilde gerçekleş
iyordu:
Tüccar, sermayesini kullanarak, bir malıfiyat bakı
mı
ndan uygun olduğu
dönemde topluca satı
n alı
p depoluyordu. Fiyatlar yükseldiği zaman bu malı
satarak kazanç sağlı
yordu. Bunlar sermayedar denilen tüccar grubuydu.
Bir kı
sı
m tüccar ise, ası
l kaynağı
ndan aldı
ğımalı
, bir baş
ka bölgeye veya ş
ehre
naklederek orada satmaktaydı
. Bu bölgeler, satı
ş
a sunulacak malı
n yoğ
un ihtiyaç
duyulduğu yerlerdi. Onun için, oradaki fiyatlar daha yüksek olurdu. Alı
şve satı
ş
fiyatlarıarası
ndaki fark, taş
ı
ma ve pazarlama masraflarıdüş
üldükten sonra
tüccarı
n kârıoluyordu.
Bazıtüccarlar ise daha teş
kilâtlıçalı
ş
ı
yordu. Bunlar, belli yerlerde temsilciler
bulunduruyorlardı
. Malları
nıonlara göndererek sattı
rı
yor veya temsilcilerin gönderdiğ
i
mallarıkendi bölgelerinde pazarlı
yorlardı
.
OsmanlıDevleti, ticaret serbestliğine önem veriyordu. Ayrı
ca, transit ve dı
şticaretin
geliş
tirilmesine özen gösteriyordu. Güvenli bir piyasa ortamı
nı
n sürekli olarak sağlanması
nı
,
Devlet, en önemli görevlerinden biri sayı
yordu. Bunun için, iç ve dı
şticareti denetim altı
nda
tutuyordu. Böylece, tekelci eğilimlerin ortaya çı
kması
nı
, üreticinin ve tüketicinin zarara
uğraması
nıönlüyordu. Tüketimi yasak olan maddelerin üretilmesi önlendiği gibi, üretimin
azalması
na yol açacak uygulamalara da izin verilmiyordu.
OsmanlıDevleti'nde, tüccarları
n vergi yükü hafif tutulmuş
tu. Böylece, ticaret için gerekli
sermayenin oluş
umuna imkân tanı
nmı
ş
tı
. Sermaye, daha fazla kâr sağlama amacı
yla
giriş
ilecek teş
ebbüslere yöneltilmiş
ti. Bunun sonucu olarak, Osmanlıtüccarları
, 15. ve 16.
yüzyı
llarda milletlerarasıticaret alanı
na girdiler. Bu tüccarlar, elde ettikleri büyük kârları
,
özellikle yurt dı
ş
ı
nda çok ilgi gören kumaş
ları
n üretimi için, çeş
itli iç teş
ebbüslere yatı
rdı
lar.
Üretilen kumaş
ları
, Avrupa ülkelerine satarak sermayelerini güçlendirdiler. Özellikle Fatih
Sultan Mehmed döneminde, servet birikimine önem verildi. Bu yoldaki tedbirler, askerî ve
siyasî hedeflere ulaş
abilmek için gerekli malî gücün elde edilmesini amaçlı
yordu.

2. Ticaret Yolları
OsmanlıDevleti, 16. yüzyı
l sonunda en geniş sı
nı
rları
na ulaş
mı
ş
tı
. Rumeli'de,
Balkanlar'da, Avusturya sı
nı
rı
na kadar olan bölgeler; Kafkaslar, Kuzey Afrika, Arabistan
Osmanlıülkesine dahildi. OsmanlıtopraklarıKaradeniz, Akdeniz, Marmara, Kı
zı
ldeniz, Hint
Okyanusu, Basra Körfezi kı
yı
ları
na kadar uzanı
yordu. Bu kı
yı
larda canlıticaret limanları
vardı
. Bu limanlardan kalkan gemiler, Osmanlıülkesinin veya yabancıülkelerin limanları
na,
ticaret mallarıtaş
ı
yordu. Ayrı
ca, ülkenin iç kı
sı
mları
na uzanan iş
lek ticaret yolları
nda mal
yüklü kervanlar gidip geliyordu. Bundan da anlaş
ı
lacağıgibi ticaret yolları
, deniz ve kara
yollarıolmak üzere iki kı
sı
mdı
.
a. Kara Yolları
Osmanlı
lar, Anadolu'da eskiden beri var olan ulaş
tı
rma imkânları
nıgeliş
tirmiş
lerdi. Kara
yolları
nı
n bir bölümü, ünlü İ
pek Yolu'nun batıucunda bulunuyordu. Yolları
n bir kı
smı
tekerlekli araçlar, bir kı
smıda kervan ulaş
ı
mıiçin elveriş
liydi.
Önemli ticaret yollarış
unlardı
:
Anadolu'da: Baş
lı
ca üç yol vardı
. Bu yolları
n hepsi İ
stanbul'dan baş
layarak doğu
yönünde uzanı
yordu.
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Birinci yol, İ
stanbul-Gebze-Söğüt-Eskiş
ehir-Bolvadin-Akş
ehir-Konya-Ereğli-Adana
üzerinden Antakya'ya varı
yordu. Antakya'da yol ikiye ayrı
lı
yor, biri Haleb'e, öteki Şam'a
gidiyordu.
İ
kinci yol, İ
stanbul-İ
zmit-Geyve-Tosya- Merzifon-Amasya-Tokat-Sivas - Malatya
üzerinden Diyarbakı
r'a varı
yor, oradan da Mardin-Kerkük-Musul üzerinden Bağdat'a
ulaş
ı
yordu.
Üçüncü yol, İ
stanbul'dan Merzifon'a kadar aynımenzillerden geçiyor, buradan Niksar Bayburt -Erzurum -Kars-Nahcı
van üzerinden Tebriz'e varı
yordu.
Rumeli'de: Bu yönde mevcut üç yol Mora'ya, Erdel'e ve Avrupa içlerine uzanmaktaydı
.
Birinci yol, Edirne-Selânik üzerinden geçerek İ
stanbul'u Mora'ya bağlı
yordu.
İ
kinci yol, Edirne-Balkanlar-Belgrad hattı
nıtakip ederek Avrupa'ya gidiyordu.
Üçüncü yol, İ
stanbul-Edirne üzerinden BatıKaradeniz kı
yı
ları
na varı
yor, oradan kuzeye
çı
karak Bulgaristan-Tuna üzerinden Eflâk, Boğdan ve Erdel'e ulaş
ı
yordu.
Görüldüğü gibi, baş
kent İ
stanbul, doğ
uya ve batı
ya giden bütün yolları
n baş
langı
ç
noktası
nda bulunuyordu.
Bu ana yolları
n dı
ş
ı
nda, ş
ehir ve kasabalarıen yakı
n menzil noktaları
na bağlayan baş
ka
yollar da vardı
. Bütün bunlar, iş
lek bir kara yolu ş
ebekesini oluş
turuyordu.
Anadolu'daki yollar, eskilerinin yanısı
ra, yeni yapı
lan han, kervansaray, köprü gibi
bayı
ndı
rlı
k eserleriyle takviye edilmiş
ti. Rumeli'de yeni feth olunan topraklar da, aynıamaçla
yapı
lan eserlerle, misafirhane ve imaretlerle iş
lek yollara kavuş
turulmuş
tur. Ayrı
ca, bu
eserlerin bakı
mıiçin zengin vakı
f gelirleri tahsis edilmiş
tir. Yeni yapı
lan bayı
ndı
rlı
k eserleri
çevresinde Uzunköprü, Saraybosna, Tatar-Pazarcı
ğıgibi ş
ehirler oluş
muşve geliş
miş
tir.
b. Deniz Yolları
Anadolu, ilk çağlardan beri transit ticaretinin yoğun olduğu bir bölgeydi. Bu bakı
mdan,
ülke içindeki hareketlilik, deniz ulaş
ı
mı
nıgerekli kı
lı
yordu. Kuzey ve Güney Anadolu
limanları
yla Kı
rı
m, Avrupa, Mı
sı
r ve Suriye limanlarıarası
nda, Selçuklular döneminden beri
hareketlilik görülüyordu.
Karadeniz, ticarî açı
dan olduğu kadar, savaşmalzemesi ve asker sevki bakı
mı
ndan da
önem taş
ı
yordu. Macaristan'da savaş
an ordunun demir ve gülle ihtiyacı
, İ
ran'daki ordu için
Tuna buğdayıTrabzon limanı
ndan sevk ediliyordu. Anadolu'da üretilen mallar da,
Karadeniz'in kuzeyindeki Azak, Kefe, Akkirman limanları
na taş
ı
nı
yordu. Bu limanlar
arası
nda İ
talyan gemiciler de faaliyet halindeydi. Orta Asya'dan baş
layı
p İ
ran üzerinden
Kafkasya'ya ulaş
an ticaret mallan, buradan Balkanlara deniz yoluyla taş
ı
nı
yordu. Oradan da
Venedik'e ulaş
tı
rı
lı
yordu.
Doğudan gelen yolları
n ikincisi, İ
ran üzerinden Suriye'ye; üçüncüsü ise Hint Denizi ve
Basra Körfezi yoluyla yine Suriye'ye yahut Kı
zı
ldeniz üzerinden İ
skenderiye'ye ulaş
ı
yordu.
Osmanlı
lar 16. yüzyı
lda Akdeniz'in en güçlü donanması
na sahip olmuş
lardı
. Bu sayede,
iç ve dı
şticarette önemli bir güvenlik unsuru oluş
muş
tu. Böylece Osmanlıbarı
ş
ı(Pax
Ottomana) meydana gelmiş
ti. Bu geliş
me üzerine, Batı
lı
lar Ümit Burnu'nu dolaş
arak
Hindistan'a giden yeni bir deniz yolu bulmaya mecbur kalmı
ş
lardı
.
Osmanlıülkesinde, nehir ulaş
ı
mıda önem taş
ı
yordu. Tuna, Fı
rat ve Dicle gibi büyük
nehirler, bölgeler arasımal taş
ı
macı
lı
ğıbakı
mı
ndan iş
lek ticaret yollan halindeydi.
c. Yolları
n Bakı
mıve Güvenliği
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Osmanlıülkesinde, kara yolları
nı
n bakı
mıve güvenliği menzil ve derbent teş
kilâtlarıile
sağlanı
yordu. İ
ş
lek yollar üzerinde bulunan konaklama noktaları
na menzil deniyordu. Her
menzil arası
nda, en çok 18 saatlik mesafe vardı
. Ayrı
ca, uzak menziller arası
nda durak yerleri
bulunuyordu. Yolları
n, geçitlerin ve köprülerin güvenliği için yaptı
rı
lan zaviyelerde derviş
ler
görevliydi. Menziler, haberleş
mede önemli bir rol oynuyorlardı
. Menzillerin çevresinde
bulunan bazıköy ve kasabalara devlet tarafı
ndan özel görev verilmiş
ti. Onları
n görevi,
habercilerin dinlenip konuk edilmesini sağlamak ve belli yerlerde, dinlenmişbinek atı
bulundurmaktı
. Bu görevi yerine getirenler, bazıvergilerden muaf tutuluyorlardı
.
Derbentçiler ise önemli kara yolları
nı
n bakı
m, onarı
m ve güvenliğinden sorumluydular.
Güvenlik bakı
mı
ndan önem taş
ı
yan, toprak kaymasıolabilecek veya kar yüzünden
kapanabilecek noktaları
n çevresinde yaş
ayanlar derbentçi olarak görevlendirilmiş
ti. Bu
noktalara, Anadolu'da 2.300, Rumeli'de 1.900 kadar aile yerleş
tirilmiş
ti. Böylece, ı
ssı
z yerler
ş
enlendirilirken, bölgelerin ve yolları
n güvenliği bakı
mı
ndan da önem taş
ı
yan tesisler
kurulmuş
tu. Yerleş
imi özendirmek için bazıvergi muafiyetleri sağlanmı
ş
tı
. Derbentler vakı
f,
has veya boştopraklar üzerinde kuruluyor; kale, han, kervansaray ş
eklinde oluyordu. Bazı
derbentler de yurtluk ve ocaklı
k ş
eklinde, tı
mar sistemine dahildiler. Yolları
n yapı
mıve
bakı
mıile görevli olanlar arası
nda kaldı
rı
mcı
lar, köprücüler gibi görevliler de bulunuyordu.
Bu ş
ekilde güvenlik altı
na alı
nmı
şyollarda ş
ehirlerarasıtaş
ı
macı
lı
k mekkârî tâifesi
denilen nakliyeciler tarafı
ndan yapı
lı
yordu. Bu nakliyeciler, esnaf birliklerine bağlı
ydı
lar ve
taş
ı
ma sözleş
melerini kadı
ları
n huzurunda yaparlardı
. Taş
ı
dı
klarımalları
, belirlenen yerlere
tam olarak ulaş
tı
rmak sorumluluğu altı
ndaydı
lar.

3. Ticarî E m t i a
OsmanlıDevleti'nin büyük ticaret merkezleri İ
stanbul, Bursa, Edirne, Kahire, Selânik ve
Şam gibi ş
ehirlerdi. Bursa, geliş
mişbir ipekli sanayiinin merkeziydi. Buradan ipek, demir
eş
ya, kereste ve deri ihraç edilirdi. Kahire ve İ
skenderiye altı
n ve fil diş
i ticaretinin
merkeziydi. Edirneli tüccarlar daha çok kumaşihracı
yla uğraş
ı
yorlardı
. Anadolu'dan Mı
sı
r ve
Suriye'ye kereste, demir, madenî eş
ya, tiftik dokuma, halı
, kilim, kürk, bal mumu, zift gibi
mallar ihraç ediliyordu. Fransa'ya ise pamuk, bez, halı
, baharat, esans, kimyevî maddeler ve
tiftik satı
lı
yordu. Ankara çevresinde yetiş
tirilen tiftik keçilerinden elde edilen ve sof adı
verilen kumaşcinsi, en makbul ihraç maddeleri arası
ndaydı
.
En önemli ticaret kuralı
, ürünlerin, öncelikle üretildikleri bölgede pazarlanması
ydı
.İ
hraç
fazlasımal ve ürünler ise baş
ka bölgelere ve beldelere götürülüp satı
labilirdi. İ
stanbul'un
kalabalı
k nüfusuna yetecek miktarda tahı
l, pirinç, peynir, et, zeytinyağıBalkanlardan ve
Doğu´ dan getirilirdi.
Ülke için gerekli olan gı
da maddeleri ile savunma araçları
nı
n ve sanayi ham
maddelerinin ihracıyasaklanmı
ş
tı
. Zaman zaman çı
karı
lan fermanlarla buğday, zeytin yağı
,
çizme, silâh, at, barut, bal mumu, kurş
un, deri, zift vb. gibi maddeler ihraç yasağ
ıkapsamı
na
alı
nı
yordu.
Yabancıülkelerden satı
n alı
nan mallar arası
nda baharat, çivit, keten, pirinç, ş
eker, sabun
gibi maddeler bulunuyordu. Doğudan gelen lüks kumaş
lar ve Rusya'dan alı
nan samur cinsi
kürkler çok beğeniliyordu. 16. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
ndan itibaren Avrupa'dan kadife ve çuha
türü pahalıkumaş
lar ithal edilmeye baş
lanmı
ş
tı
.

D. KAMU EKONOMİ
Sİ
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OsmanlıDevleti'nin, baş
ta ordu olmak üzere, çeş
itli giderleri vardı
. Bu giderlerin
karş
ı
lanması
, aynıoranda gelir sağlanması
na bağlı
ydı
. Baş
lı
ca gelir kaynağıise, reâyadan
toplanan vergilerdi.
OsmanlıDevleti'nde vergiler baş
lı
ca iki grupta toplanı
yordu: Olağan vergiler ve
olağanüstü vergiler.
Olağan vergiler de iki gruptu:
1. Şer'î vergiler: Şeriat esasları
na göre toplanan vergilerdi. Tarı
m üretiminden onda bir
oranı
nda alı
nan öş
ür, gayri Müslimlerin kullandı
ğıtopraklardan alı
nan haraç ve yine gayrı
Müslimlerden hane hesabı
yla alı
nan cizye bu gruba giriyordu.
2. Örfî vergiler (Raiyyet rüsûmu): Divân-ıHümâyûn kararlarıve padiş
ah iradesi ile
alı
nan vergilerdi. Osmanlıülkesinde tarı
m toprağı
nı
n birimi çiftti. Bu çiftlerin kullanma
hakkı
na karş
ı
lı
k, Müslüman ve gayrıMüslim her çiftçiden çift resmi adıile bir vergi alı
nı
rdı
.
Bu verginin miktarıçiftçinin topraklıveya topraksı
z oluş
una, evli veya bekâr oluş
una göre
belirlenirdi. Çift resminin konmadı
ğıyerlerde gayrıMüslim çiftçilerden alı
nan otlak vergisine
ispenç resmi, memurları
n görevlerini yapmak için geçtikleri yerlerden alı
nan vergiye nüzûl
bedeli denirdi.
Yöneticilerin yönetim sı
rası
nda reâyadan topladı
ğıvergi (niyâbet rüsûmu) ile suçlulardan
alı
nan cerimeler de bâd-ıhavâ denilen bir grup içinde toplanı
yordu.
Örfî vergilerin bir baş
ka kolunu da ticaret yapanlardan alı
nan bâc ve gümrük resimleri
oluş
turuyordu. Bunları
n dı
ş
ı
nda, daha küçük ölçüde baş
ka örfî vergiler de vardı
.
Olağanüstü vergilere kı
saca avârı
z denilirdi. Bu vergiler, savaşzamanlarıartan giderleri
karş
ı
lamak veya tabiî afetlerin yol açtı
ğızararlarıgidermek amacı
yla toplanı
rdı
. Bu vergi,
yükümlülerin avârı
z hanesi adı
yla toplandı
ğıbirimlerden alı
nı
rdı
. Askerî, dinî ve malî
hizmetlerde bulunanlarla çalı
ş
amayacak durumda olanlar avârı
z yükümlülüğünden muaf
tutulurdu. Olağanüstü niteliği sebebiyle düzenli olmayan avârı
z, zamanla olağan vergiler
hâline dönüş
müş
tür.
Bu ş
ekilde toplanan vergilerin tamamıdoğrudan hazineye girmezdi. Özellikle, elde
edilen ürünün belli bir kı
smı
, aynî olarak alı
nı
r ve bu vergiyi tahsil eden görevli, vergi
kaynağı
ndaki giderleri bununla karş
ı
lardı
. Bu giderler için, hazineden para çı
kmamı
şolurdu.
Vakı
f gelirleri de hazineye girmeden, bu kuruluş
ları
n harcamaları
na tahsis edilirdi.
Hazineye intikal eden vergiler, büyük gider kalemlerini karş
ı
lamakta kullanı
lı
rdı
.
Merkezî ordu ile devlet görevlilerine yapı
lan nakit ödemeler (mevâcib), en önemli gider
kalemiydi. Padiş
ahları
n tahta çı
ktı
klarızaman askere dağı
ttı
klarıcülûs bahş
iş
i de büyük
miktarlara ulaş
ı
rdı
. Kalelerde ve sı
nı
r boyları
nda görevli yerli askerlerin ödenekleri, onarı
m
ve mühimmat harcamaları
, tazminatlar da mevâcib grubuna girmekteydi.
Diğer bir önemli gider kalemi teslimat'tı
. Bunlar, sarayı
n ve ordunun çeş
itli ihtiyaçları
için yapı
lan harcamalardı
. Has ve salyâne harcamalarıda çok kere teslimat içinde yer alı
rdı
.
Hazineye giren gelirler, hazineden yapı
lan harcamalarıkarş
ı
ladı
ğ
ısürece, olumlu bir
denge kurulmuşoluyordu. Aynış
ekilde, tı
mar sistemine göre doğrudan hazineye girmeyen
gelirler, bu sistemin gerektirdiği hizmetlerin görülmesi için yeterliyse, denge sağlanmı
ş
demekti. Her iki hâlde de bu dengeler 16. yüzyı
lı
n sonuna kadar olumlu geliş
miş
tir. Yani,
toplanan vergiler, ödemelerin ve masrafları
n karş
ı
lanması
na yetmiş
tir. Savaşgiderlerinin çok
arttı
ğıdönemlerde ise iç hazineden takviye yapı
lmı
ş
tı
r. Ancak, gelir-gider dengesi, tı
mar
sisteminin bozuluş
una paralel olarak, 17. yüzyı
ldan itibaren olumsuz sonuçlar vermeye
baş
lamı
ş
tı
r.
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Para Sistemi
OsmanlıDevleti'nde para siyasetinin ana ilkesi, altı
n ve gümüşgibi değerli madenlerin
eş
ya olarak kullanı
mı
nıen düş
ük seviyede tutmak, buna karş
ı
lı
k değiş
im (mübadele) aracı
,
yani para olarak kullanı
lması
nısağlamaktı
. Bu sebeple, kı
ymetli madenlerin ülkeye giriş
i
teş
vik ediliyor, ülkeden çı
kı
ş
ıise yasaklanı
yordu.
Madenî paralar, altı
n, gümüşveya bakı
r madenlerinden yapı
lı
yordu. Bunlar, ağı
rlı
kları
na
göre değer kazanı
rlardı
. Altı
n ve gümüşparalara (sikke) bakı
r katı
lması
na ayar denilirdi.
Sikkelerin değerine ise râyic adıverilirdi.
Sikkeler, kı
ymetli madenlerden olduğu kadar, eski sikkelerden de elde edilirdi. Para arzı
bu yolla arttı
rı
lı
rdı
. Bazen, tahta yeni çı
kan padiş
ah, kendi sikkelerini kestirir ve eski paraları
n
dolaş
ı
mı
nıyasaklardı
. Böylece, hazine, sikke kesiminden darp hakkıveya darp ücreti denilen
bir gelir elde ederdi. Elinde altı
n veya gümüşolanlar da darphanede sikke kestirebilirdi. Altı
n
ve gümüşsikkelerdeki bakı
r oranı
nı
n arttı
rı
lmasıveya sikkelerin küçültülmesi, devalüasyon
anlamı
na gelirdi. Bu iş
leme tağş
işveya tashih-i sikke, böyle paralara da kı
rkı
k akçe adı
verilirdi. Paranı
n bu ş
ekilde değer kaybı
na uğraması
, günümüze göre çok önemsiz orandaydı
.
İ
lk 400 yı
l içinde para yüzde 84 değ
er kaybetmiş
ti. Bu durumda, yı
llı
k değer kaybıbinde 2
dolayları
ndaydı
.
Osmanlıklâsik döneminde, para birimi akçe idi. Akçe uzun zaman kullanı
lmı
ş
, zamanla
değeri çok azalarak 18. yüzyı
lda yerini guruş
'a bı
rakmı
ş
tı
. Devletin ilk yı
lları
nda akçenin yanı
sı
ra, bunun iki ve beşkatıdeğ
erinde gümüşparalar bastı
rı
lmı
ş
tı
. Ticarî faaliyetlerin geliş
tiğ
i
Fatih döneminde ise 10luk akçe dolaş
ı
ma sokulmuş
tur. Fatih, artan harcamalarıkarş
ı
lamak
üzere birkaç kere yeni akçe çı
karmı
ş
tı
r. Her yeni akçe çı
karı
lı
ş
ı
nda eskileri beş
te bir eksiğine
değiş
tirildiği için, bu uygulama hoş
nutsuzluk yaratmı
ş
tı
r. Aynıdönemde, ticaretin büyük
canlı
lı
k göstermesi üzerine bası
lan altı
n paralara sultanî adıverilmiş
tir.
Yavuz Sultan Selim döneminde Akdeniz havzası
nı
n siyasî birliği sağ
lanmı
ş
tı
. Bu sayede
gelir kaynaklan da çoğalmı
ş
tı
. Finansman zorluğu çekilmiyordu. Bu durumda, para değerinin
düş
ürülmesine gerek kalmamı
ş
tı
.
16. yüzyı
lda, Osmanlıülkesinde nüfus iki katı
na yükseldi. Bunun sonucunda ek bir talep
ortaya çı
ktı
. Bu geliş
me, altı
n paraya olan eğilimi kuvvetlendirdi. Aynıdönemde, Amerika
kı
tası
nda elde edilen gümüşAvrupa'da bollaş
tı
. Avrupa'nı
n ticarî faaliyetleri önemli ölçüde
arttıve etkisini geniş
letti. Gümüş
ün bollaş
ması
, Osmanlıülkesinde fiyat artı
ş
ı
na yol açtı
.
Devlet, fiyatları
n yükselme eğilimini önlemeye çalı
ş
tı
. Ancak, Avrupa'daki yüksek fiyatlar,
Osmanlıülkesinden buraya doğru kaçak mal akı
mı
nıortaya çı
kardı
. OsmanlıDevleti, buna
rağmen, kendisini bir "sosyal refah devleti" olarak gördüğü için, paranı
n değerini düş
ürmedi.
Fakat, bu siyaset, ancak 16. yüzyı
l sonları
na kadar uygulanabildi. 1578-1590 yı
llarıarası
nda
İ
ran'la savaşdevam ederken ilk önemli devalüasyon yapı
ldı
. Fakat, bu yeterli olmadı
. 1648'e
kadar, aralı
klarla bir dizi devalüasyon gerçekleş
tirildi.
Baş
langı
çta, akçe, dolaş
ı
mdaki diğer para birimlerinin değerlerini de belirliyordu. Bir
para (dirhem) 4 akçe, bir guruş40 akçe, bir altun 60 akçeydi. Osmanlıparasıdeğer kaybı
na
uğradı
kça bu oranlar da değiş
iklik göstermiş
tir. Bununla beraber, pahalı
lı
ğı
n artı
ş
ı
, akçenin
altı
n karş
ı
sı
nda değer kaybı
ndan az olmuş
tur. Bunun anlamış
uydu: 1640 yı
lı
ndaki akçe
bedeliyle, 150 yı
l öncekinden daha çok mal alı
nabiliyordu.
Akçenin devamlıolarak değer kaybetmesi, onun dolaş
ı
mda kullanı
lmaz hâle gelmesi
sonucunu verdi. Bir süre sonra muhasebe birimi olmaktan da çı
ktı
. Kayı
tlarda daha çok para
birimi görülmeye baş
lardı
. Kullanı
mda ise guruşön plâna geçti. Akçenin yerine, 1688'den
itibaren bakı
rdan bası
lmaya baş
lanan pul, bozuk para ihtiyacı
nıkarş
ı
lamakta kullanı
ldı
.
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E. OSMANLILARDA PARA ve Fİ
YAT HAREKETLERİ
Fiyatları
n Oluş
ması
Alı
m veya satı
m bakı
mı
ndan bir ş
eyin para olarak değerine fiyat denir. Güdümlü
ekonomilerde fiyatlar devlet tarafı
ndan belirlenir. Serbest piyasa ekonomisinde ise fiyat,
maliyet ve arz-talep dengesi sonunda ortaya çı
kar. Satı
cı
, satı
ş
a sunduğu mal için yaptı
ğ
ı
harcamaları
n (maliyetin) üstünde bir fiyat koymaya mecburdur. Ancak, malı
n, bu fiyatla alı
cı
bulmasılâzı
mdı
r. Mala olan talep düş
ük seviyede kalı
rsa, fiyat, üreticinin satmayıtasarladı
ğ
ı
düzeyin altı
nda teş
ekkül eder. Bununla beraber, ekonomik hayatı
n akı
ş
ıiçinde, fiyatları
etkileyen daha pek çok unsur vardı
r.
Narh
Osmanlıekonomisinde de fiyatlar, maliyet ve arz-talep çerçevesinde oluş
uyordu. Ancak,
devlet zaman zaman, zarurî ihtiyaç maddelerinin azami satı
şfiyatları
nıbelirlemiş
tir. Buna
"narh" deniliyordu. Narh uygulaması
nda temel ölçü, arz ve talep dengesiydi. Piyasaya sürülen
bir mala talep az olduğu zaman, fiyatlar düş
üyordu. Buna karş
ı
lı
k mal arzı
, talebi
karş
ı
layamadı
ğızaman da fiyatları
n yükseldiği görülüyordu. Kuraklı
k, ulaş
ı
m zorlukları
,
savaş
, abluka gibi sebeplerle bazımalları
n sı
kı
ntı
sıçekildiğinde, yahut Ramazan ayı
öncesinde talep arttı
ğı
nda fiyatlar yükseliyor, o zaman narh koymak gerekiyordu. Para birimi
olan akçe değer kaybettiğinde narh fiyatlarıyükseltilir, değer kazandı
ğı
nda ise indirilirdi.
Özellikle tarı
m ürünlerinin arz ş
artlan değiş
ken olduğ
u için, bu uygulama zorunlu hâle
geliyordu.
Narh, kadı
ları
n baş
kanlı
ğı
ndaki bir kurul tarafı
ndan tespit edilirdi. Bu kurula ilgili
esnafı
nş
eyh, kethüda, yiğitbaş
ı
, ehl-i hibre gibi yönetici ve uzmanlarıile halkı
n temsilcileri
katı
lı
rdı
. Narhı
n tespitinde, bir malı
n ham madde hâlinden son ş
eklini alı
ncaya kadar geçirdiğ
i
üretim süreci göz önünde tutulurdu. Bütün safhalardaki maliyetler, işsaati ve ücretler
hesaplanı
r, bunun üzerine yeterli bir kâr ilâve edilirdi. Bu kâr oranı
, iş
in özelliğine göre,
genellikle yüzde 10-20 arası
nda değiş
irdi.
Kadı
lar, narh kararları
nıdefterlere iş
lerler, ayrı
ca bu defterleri sicillere geçirirlerdi. Narh
defterlerinin bazı
sıgenel, bazı
sıözel nitelikteydi. Genel olanlar, bütün gı
da maddelerini; özel
olanlar ise belirli maddeleri içine alı
rdı
. Narh, genellikle temel gı
da ve ihtiyaç maddelerine
konurdu. Ancak, gerektiğinde, lâle soğanıgibi maddelere de narh konduğ
u olurdu.
FiyatlarıEtkileyen İ
ç Sebepler
OsmanlıDevleti, ülkede fiyatları
n yükselmesini önleyici tedbirler almaya dikkat
göstermekteydi. Fiyat istikrarı
nı
n sağlanması
na önem veriliyordu. Fakat, yine de zaman
zaman fiyatları
n artmasıönlenemiyordu. Fiyat yükseliş
lerinin iç sebepleri arası
nda baş
lı
caları
ş
unlardı
:
Tarı
m ve küçük sanayi teknolojilerinde geliş
me sağlanamaması
,
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 Üretim yetersi zliği,
 Akçenin değer kaybet mesi, para arzı
nı
n artması
,
 Sava şharcama ları
nı
n artması
,
 Süratli nüfus art ı
ş
ı
,
 Ekonomi deki bozulmalar sebebi yle kı
rsal kesimde n büyük ş
ehirlere, özellikle
İ
stanbul'a yapı
lan göçler sonunda talebin artmas ı
,
 Dı
şfiyatl arı
n yüksekl iğ
i,
 Ticarî de ğ
iş
meler.

OsmanlıDevleti, bu olumsuz geliş
meler karş
ı
sı
nda bazıtedbirler alarak fiyat istikrarı
nı
sağlamaya çalı
ş
ı
yordu. Tekelci eğilimlerin engellenmesi, mal arzı
nı
n yüksek seviyede
tutulması
, malları
n üreticiden tüketiciye en kı
sa yollardan ulaş
tı
rı
lmasıbu tedbirlerin baş
ı
nda
geliyordu.
Eş
ya Fiyatları
nıEtkileyen Dı
şSebepler
Osmanlıülkesinde fiyatlar, iç sebeplerle birlikte, bazen de onlardan bağı
msı
z olarak, dı
ş
sebeplerle de artı
şgösteriyordu. Bu dı
şsebeplerin baş
lı
calarış
unlardı
:
Avrupalı
lar, Amerika'yıkeş
fettikleri zaman, buradaki kı
ymetli madenleri ele
geçirmiş
lerdi. Bu madenlerden gümüş
, para bası
mı
nda kullanı
lmı
ş
, büyük
sikkeler (madenî paralar) hâlinde Osmanlıülkesine girmiş
ti. Gümüş
ün bu ş
ekilde
bollaş
ması
, çeş
itli malları
n fiyatları
nda artı
ş
lara sebep olmuş
tu.
Güneyde ve doğ
uda kı
ymetli maden fiyatları
nı
n yükselmesi, bu taraflara doğru
kı
ymetli maden ve para akı
mı
nıortaya çı
karmı
ş
, böylece, ülkede para arzı
daralmı
ş
tı
.
Ticaret yolları
nı
n Akdeniz'den okyanuslara kaymasıda fiyatlarıyükseltiyordu.
Özellikle Avrupa'daki fiyatları
n yükselmesi Osmanlıülkesine de yansı
yarak,
fiyat hareketlerine yol açı
yordu.
Avrupa'daki ticaret faaliyetlerinin geniş
lemesi ve etkisini Akdeniz havzası
na
yaymasıda, Osmanlıülkesinde fiyatlarıyükseltiyordu.

F. TÜKETİ
M
OsmanlıDevleti, çok geniştopraklar üzerinde hüküm sürüyordu. Ülkenin ayrıayrı
bölgeleri, coğrafî ş
artlar, iklim, ekonomik yapı
, nüfus yoğunluğu vb. bakı
mları
ndan
farklı
lı
klar gösteriyordu. Kara ve deniz ticaret yollarıüzerinde veya verimli topraklar
çevresinde bulunan yerleş
im birimleri, ekonomik bakı
mdan daha geliş
miş
ti. Buralarda
yaş
ayan halkı
n refah düzeyi daha yüksekti. Ayrı
ca, gelir seviyeleri bakı
mı
ndan köylerle
ş
ehirler ve çeş
itli meslek mensuplarıarası
nda da farklar vardı
. Tüketim, insanları
n gelir
durumu ile ilgilidir. Ekonomik imkânlarıgenişolanlar, geçimlerini zorlukla sağlayanlara
nispetle daha çok tüketirler. Bu genel kural, Osmanlıülkesi içinde geçerliydi.
Uzun savaşyı
llarıveya arka arkaya gelen kuraklı
k dönemleri dı
ş
ı
nda, Osmanlı
ülkesindeki halk bolluk ve bereket içinde yaş
ı
yordu. Geçim sı
kı
ntı
sıçekilmiyordu. Baş
kent
İ
stanbul ise, tüketimin en yoğ
un olduğu bölgeydi. Kalabalı
k nüfusu beslemek için Rumeli'den
ve Anadolu'dan et, un, hububat vb. gibi temel gı
da maddeleri düzenli olarak İ
stanbul'a
getirilirdi. Halk, daha çok koyun eti, unlu mamuller ve genişbostanlarda yetiş
tirilen sebzeyle
beslenirdi.
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Ulaş
ı
mı
n zor olduğu bir Anadolu köyüyle, İ
stanbul'da, askeriyeye mensup bir yüksek
görevlinin konağı
ndaki tüketim arası
nda büyük fark vardı
. Doğudan ve batı
dan gelen lüks
malları
n tüketimi, özellikle 17. yüzyı
ldan itibaren artmaya baş
lamı
ş
tı
.
Tüketim malları
nı
n dengeli olarak dağı
tı
mı
na özel bir dikkat gösterilirdi. Aynıcinsten bir
malı
n, ülkenin bazıyerlerinde bol, bazıyerlerinde kı
t olmamasıiçin gerekli tedbirler alı
nı
rdı
.
Özellikle yaş meyve ve sebze satı
mı
nda kabzı
malları
n satı
ştekeli kurmaları
na izin
verilmiyordu. Ürünlerin, öncelikle, üretildikleri bölgelerde pazarlanmasıesastı
. Üreticilerin,
malları
nıpazarlarda veya panayı
rlarda kendilerinin satmalarıhak olarak tanı
nmı
ş
tı
. Bu
ürünlerin, fiyatları
n yüksek olduğu yerlere sevk edilerek vurgunculuk yapı
lmasıönleniyordu.
Böyle bir durumla karş
ı
laş
ı
ldı
ğı
nda, devlet, ürünü, üreticiden âdil bir fiyatla satı
n alı
p, ihtiyaç
duyulan bölgelere ulaş
tı
rı
yordu. Vurgunculuğa konu olan mallara devlet el koyabiliyor, el
koyduğu malları
n bedelini piyasa fiyatıüzerinden ödüyordu. Fiyatlarıyükseltenler hakkı
nda
da kovuş
turma yapı
lı
yordu.

G. DÜNYANIN DEĞİ
Ş
EN ŞARTLARI KARŞISINDA OSMANLI
EKONOMİ
Sİ
16. yüzyı
lı
n sonları
nda, Avrupa'daki ekonomik hayat canlanmaya baş
lamı
ş
tı
. Aynı
dönemde Osmanlıekonomisi de geliş
me halindeydi. Bu bakı
mdan, Avrupa'daki değiş
imin
etkisi hemen hissedilmedi. Ancak, 17. yüzyı
lda denge bozuldu. Bir devletin zenginliğinin,
değerli madenlere sahip olması
yla gerçekleş
eceğini savunan görüş(Merkantilizm) Avrupa'da
hâkim olmaya baş
ladı
. Himayeci ve millî ekonomi politikalarıtakip edildi. Ticaret dengesinin
sağlanması
na çalı
ş
ı
ldı
. Buna karş
ı
lı
k, OsmanlıDevleti'nin ekonomik bünyesi, sürekli
savaş
ları
n ve iç karı
ş
ı
klı
kları
n da etkisiyle bozulmaya baş
ladı
. 18. yüzyı
lda Avrupa'da
gerçekleş
tirilen sanayi devrimi, geri teknoloji ile çalı
ş
an Osmanlısanayii üzerinde olumsuz
etki yaptı
. 19. yüzyı
lda ise bu etki artarak devam etti.

1. Üretim
a. Tarı
m
OsmanlıDevletinde tarı
m üretiminin temeli, tı
mar sistemine dayanı
yordu. Çiftçiler, elde
ettikleri ürünü kendi beldelerinde veya yakı
n ş
ehir ve kasabalarda pazarlı
yorlardı
. Üretim
miktarı
nı da, buraları
n ihtiyaçları
na göre ayarlı
yorlardı
. Fiyatlar, devlet tarafı
ndan
belirleniyordu. Tarı
m üreticilerinin, toprakları
nıbı
rakı
p baş
ka yerlere gitmeleri ise devlet
tarafı
ndan uygun karş
ı
lanmı
yordu.
Tı
mar sisteminin bozulmasıüzerine, tı
marlısipahiler toprakları
nıbüyük ölçüde terk
ettiler. Sahipsiz kalan topraklar el değiş
tirmeye baş
ladı
. Büyük çiftlikler ortaya çı
ktı
. Bunlar,
"âyan" denilen nüfuzlu ve varlı
klıailelerin elinde toplandı
.
Avrupa'da, 18. yüzyı
l sonları
nda belirli hâle gelen sanayi devrimi, tarı
m üretimini
azaltmı
ş
tı
. Bunun üzerine, Avrupa devletleri, OsmanlıDevleti'nin kendilerine yakı
n
bölgelerinden tarı
m ürünleri satı
n almaya baş
ladı
lar. Bu bölgelerde, Avrupa'nı
n istediği
ürünlerin ekimi ağı
rlı
k kazandı
. Bu ürünler, genellikle sanayi ham maddeleriydi.
19. yüzyı
la gelindiğinde tı
mar sistemi ortadan kalkmı
ş
, tı
marlısipahilerin varlı
ğıson
bulmuş
tu. Ekonomideki değiş
iklikler ise, toprak rejiminin yeniden belirlenmesini gerekli
kı
lı
yordu. II. Mahmut zamanı
nda baş
layan kadastro çalı
ş
maları19. yüzyı
l ortaları
nda
tamamlandı
. 1843'tekurulan "Ziraat Meclisi", bütün ülkede toprak ve tarı
m üretimi ile ilgili
genişbir tespit yaptı
rdı
. Bu meclis, eyaletlerden nahiyelere kadar uzanan genişbir tarı
m
teş
kilâtımeydana getirdi. Ziraat Meclisi, 1846'da Ziraat Nezareti (Tarı
m Bakanlı
ğı
) hâlini
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aldı
. Aynıdönemde tarı
mla ilgili eğitime baş
landıve Avrupa'nı
n en önemli ş
ehirlerinde açı
lan
fuarlarda tarı
m ürünleri tanı
tı
ldı
.
1858'de çı
karı
lan Arazi Kanunnamesi ile özel mülkiyet hakkıkabul edildi ve güvence
altı
na alı
ndı
. Bu kanunname ile, büyük toprak sahiplerinin ortaya çı
kmasıönlenmek
isteniyordu. Ayrı
ca, vergi düzeninde de değiş
iklik yapı
ldı
. Tarı
m ürünlerinden alı
nan çeş
itli
vergiler kaldı
rı
ldıve bunları
n yerine tek vergi olarak "âş
ar vergisi" yürürlükte tutuldu.
Bütün bu tedbirler, toprak mülkiyetini ve buna bağlıolarak tarı
m üretimini
modernleş
tirme amacı
nıtaş
ı
yordu.
b. H a y v a n c ıl ık
OsmanlıDevleti'nde hayvancı
lı
k, özellikle Rumeli'de ve konar-göçerlerin yaş
adı
kları
bölgelerde geliş
miş
ti. Marmara bölgesindeki büyük ş
ehirlerin (İ
stanbul, Edirne, Bursa) et
ihtiyacıRumeli'den karş
ı
lanı
yordu.
18. yüzyı
lda, konar-göçer aş
iretlerin bir bölümü, Akdeniz ve İ
ç Anadolu bölgelerine
iskân edildi. Böylece, merkezî yönetim güçlendirilmek istendi. Ancak, bu aş
iretlerin bir
kı
smı
, yerleş
tikleri bölgelerde, alı
ş
tı
klarıhayat tarzı
nıbulamadı
lar.
Balkanlar'da celeplikle uğraş
anlar, bu yolla servet sahibi oluyorlardı
. Ancak, satı
n alma
ve dağı
tı
m politikası
nıdevlet belirlediği için, hayvancı
lı
ktan elde edilen kârlar dengede
tutulabiliyordu. Balkanlar, sanayi toplumu hâline gelmişolan Avrupa'nı
n et ihtiyacı
nıda
karş
ı
lı
yordu.
c. S a n a y i
1. Sanayi İ
nkı
lâbı
nı
n Osmanlı
Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
Ekonomi alanı
ndaki değiş
iklikler, Osmanlısanayi kesimini meydana getiren esnafı
derinden etkilemiş
ti. Maden ocakları
nı
n kapanması
yla iş
siz kalan iş
çiler, esnaf birliklerine
katı
lı
yorlardı
. Dı
şpazarlarıkaybeden tüccarlar da aynıyolu takip ediyorlardı
. Maaş
ları
gittikçe azalan yeniçerilerle, tı
mar sisteminin gerilemesi üzerine yoksullaş
an sipahiler,
esnaflı
ğı yeni bir geçim yolu olarak görüyorlardı
. Bu geliş
me, esnaf birliklerinin
"yabancı
"lara açı
lmasısonucunu getirdi. "Ahiliğin temelini meydana getiren ahlâk esaslarıda
sarsı
ntı
ya uğradı
.
Sanayii gittikçe geliş
en Avrupa, büyük ölçüde ham maddeye ihtiyaç duymaktaydı
. Bu
yüzden, Osmanlıülkesindeki ham maddeler Avrupa'ya akmaya baş
lamı
ş
; esnaf, iş
lemek için
ham madde bulamaz olmuş
tu.
Bu sebeplerle, esnaf grupları
nı
n lonca düzeninde yürüttükleri üretim faaliyeti, özellikle
19. yüzyı
lda çöküntü gösterdi.
Avrupa'da para arzı
, fiyatları
n genel seviyesini yükseltmiş
, Osmanlıülkesi daha ucuz
hâle gelmiş
ti. Bu sebeple, birçok sanayi maddesinin Avrupa'ya kaçtı
ğı
nıgörmüş
tük. Bunlar,
baş
langı
çta mamul maddelerdi. 18. yüzyı
lda yarımamul maddelerin öne çı
ktı
ğıgörüldü. Bu
gidiş
, daha sonra, tamamen ham madde ithaline dönüş
tü. Meselâ, Bursa'dan önce ipekli
kumaşalı
nı
rken, sonra ipek ipliğ
i, en sonra ham ipek alı
nmaya baş
landı
. Makinelerle üretim
yapan Avrupa, ham maddeleri daha süratli ve daha ucuza iş
liyor; elde ettiği mamulleri
Osmanlıülkesinde, yerli mallardan düş
ük fiyatla satabiliyordu. El emeğine dayanan üretimle
Avrupa malları
na rekabet etme imkânıkalmamı
ş
tı
.
2. Karş
ıTedbirler: Sanayii Islah ve Geliş
tirme Çabaları
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Sanayi ham maddelerinin dı
şarı
ya kaçmasıve sonra iş
lenmişolarak dönmesi, esnaf
teş
kilâtı
na büyük bir darbe indirmiş
ti. OsmanlıDevleti, buna karş
ıbazıtedbirler almak
zorunda kaldı
:
a. Sanayi Ham Maddeleri İ
hracı
nı
n Yasaklanması
16. yüzyı
lda donanma için büyük miktarda yelken bezi ı
smarlandı
ğızaman, Egeli
dokumacı
lar, pamuk ipliklerini Avrupa'ya ihraç ettiklerinden bu sipariş
i karş
ı
layamamı
ş
lardı
.
17. yüzyı
lda Avrupa'da büyük rağbet gören Ankara sofları
nı
n dokunduğu iplik, Avrupalı
tüccarlar tarafı
ndan toplu olarak alı
nı
nca, Ankara esnafıham madde bulamamı
ş
tı
. Bu gibi
durumlarda ham madde ihracatıyasaklanı
yordu.
b.Yeni İ
malâthanelerin Açı
lması
OsmanlıDevleti, ucuz Avrupa mamullerinin piyasayıkaplaması
na karş
ı
, geliş
miş
teknolojiyle çalı
ş
an büyük imalâthaneler açtı
. 18. yüzyı
lda çini, ipek, çuha, kâğı
t, yünlü, ş
iş
e
vb. üreten imalâthaneler faaliyete geçti. Batı
lı
lar, bu teş
ebbüsleri engellemeye çalı
ş
tı
lar.
Yüzyı
lı
n sonunda, imalâthanelerin faaliyeti yavaş
ladı
.
19. yüzyı
lda, sanayide yeni bir hamle baş
latı
ldı
.İ
stanbul'da feshane, deri, dokuma, bez,
ayakkabıfabrikalarıhizmete girdi. Rumeli ve Anadolu'da kapanmı
şmaden ocaklarıyeniden
iş
letmeye açı
ldı
.
c. Sanayii Canlandı
rma Tedbirleri
Avrupa'nı
n önlenemez rekabeti karş
ı
sı
nda çöken esnaf birliklerinin canlandı
rı
lmasıiçin
19. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda çalı
ş
malara baş
landı
. Bu amaçla Islah-ıSanayi Komisyonu
kuruldu (1860). Bu komisyon, esnafı
n ş
irketler kurması
nıdestekledi. Çeş
itli kesimlerin ve
esnafı
n katı
lı
mıile sanayi ş
irketleri kuruldu. Komisyon, çalı
ş
maları
nı1873 yı
lı
na kadar
sürdürdü.
3. YabancıYatı
rı
mlar
OsmanlıDevleti, Tanzimat Fermanı(1839) ile, ülkenin kalkı
nmasıiçin Avrupa
sermayesinden yararlanacağı
nıilân etmiş
ti. Avrupalısermayedarlar, buna dayanarak, demir
yolu yapmak ve iş
letmek için, OsmanlıDevleti'nden imtiyazlar istediler. Birçok demir yolu
imtiyazıverildi ise de bunlardan ancak Köstence-Çernavoda, İ
zmir-Aydı
n, İ
zmir-Turgutlu ve
Varna-Rusçuk hatlarıiş
letmeye açı
labildi. Bu hatlar, İ
ngiliz ş
irketleri tarafı
ndan yapı
lmı
ş
tı
.
Yabancış
irketler, kendi çı
karları
nıön plâna aldı
klarıiçin, kârlıbulmadı
klarıalanlara
girmediler. Meselâ, kara yollarıyapı
mı
na giriş
mediler. Sadece Beyrut-Şam arası
nda bir kara
yolu yapı
labildi. Buna karş
ı
lı
k tren, tramvay, tünel gibi kârlıyatı
rı
mlarıgerçekleş
tirdiler.
Bağdat demir yolu inş
aatıönem taş
ı
yordu. Bu hattı
n yapı
mı
, siyasî ve askerî sebeplerle
İ
ngiltere, Fransa ve Almanya arası
nda ş
iddetli rekabete yol açtı
. Sonunda, Alman
sermayesinin ağı
rlı
kta olduğu bir ş
irket kurularak, Bağdat demir yolunun yapı
mı
na baş
landı
.
İ
stanbul-Ankara hattı
nıBağdat'a kadar devam ettiren demir yolu 1918'de tamamlandı
.

2. Ticaret
OsmanlıDevleti'nde, dı
ş
arı
ya satı
lan mallardan olduğu gibi, içerde bir bölgeden baş
ka
bir bölgeye taş
ı
nan ticaret malları
ndan da vergi alı
nı
yordu. Dı
şticarette ki vergiler âmediye
(ithal) ve reftiye (ihraç) vergileriydi. Mahallî üretim ve tüketimden alı
nan masdariye resmi ile
ülke içinde nakledilen ticaret malları
ndan alı
nan mürûriye resmi, iç ticaretteki vergileri
oluş
turuyordu. Yabancımalları
n ithalinde alı
nan vergi düş
ük, ülke içinde uygulanan mürûriye
resmi yüksek olduğu için, yerli tüccarı
n rekabet ortamıortadan kalkı
yordu. OsmanlıDevleti,
iç gümrüklerdeki vergileri kademeli olarak kaldı
rdı
, diğer vergileri de bir düzene bağladı
.
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Ticaret alanı
nda geliş
me sağlayabilmek için 1860'ta ticaret odalarıkuruldu. Bu odalar,
üyelerinin çalı
ş
ma ş
artları
nıkolaylaş
tı
rmak ve gençlere ticaret eğitimi veren okullar açmak
için çalı
ş
tı
lar. Ayrı
ca, borsa, sigorta ş
irketleri ve bankalar kurulması
nısağladı
lar.
1838'de İ
ngiltere ve Fransa ile, daha sonra diğer devletlerle ticaret sözleş
meleri
yapı
lmaya baş
landı
. Bu anlaş
malar tek taraflıhükümler taş
ı
yor, Avrupalıdevletlerin
çı
karları
nıön plânda tutuyordu. Ticaret sözleş
meleri, siyasî baskıaltı
nda kalan Osmanlı
Devleti'nin, Avrupalı
lara vermek zorunda kaldı
ğ
ıtavizlerin aracıhâlini almı
ş
tı
.
1861'de imzalanan yeni sözleş
meler ise, Avrupalı
lara büyük avantajlar sağlı
yordu. Bu
sözleş
melere göre, iç ve dı
şticarette tam bir serbestlik olacak, yabancımallardan alı
nan
gümrük vergisi yüzde l'e kadar düş
ürülecekti. Transit mallar için de aynıoran uygulanacaktı
.
a. Ulaş
ı
m ve Haberleş
medeki Geliş
meler
19. yüzyı
l sonunda, demir yolları
nı
n yanısı
ra, kara yolları
nı
n yapı
mı
na da ağı
rlı
k verildi.
Yeni malî kaynaklar bulunarak ve halkı
n işgücünden de yararlanı
larak yeni yollar yapı
ldı
.
Önemli limanlar, bu suretle iç bölgelere bağlanabildi. 1858'de 6.500 km. olan kara yolları
,
1895'te iki katı
na, 1904'te ise dört katı
na çı
ktı
.
OsmanlıDevleti'nde posta hizmetlerini, özel yeniçeri birliklerinin koruduğu posta
tatarlarıyapı
yordu. 18. ve 19. yüzyı
llarda, yabancıelçilikler, kendi posta iş
letmelerini kurma
hakkı
nıelde ettiler. 1841'de de ilk Osmanlıposta teş
kilâtıfaaliyete geçti. Ancak, yabancı
posta iş
letmeleri karş
ı
sı
nda hizmetlerini geliş
tiremedi. 1863te OsmanlıPosta İ
daresi kuruldu
ve yabancıposta ş
irketlerinin varlı
ğı
na son verildi.
Avrupa'da 1833'te icat edilen telgraf, Kı
rı
m Savaş
ısı
rası
nda Osmanlıülkesinde
kullanı
lmaya baş
landı
. OsmanlıDevleti, merkezî yönetim bakı
mı
ndan telgrafı
n taş
ı
dı
ğıönemi
göz önünde tutarak, telgraf haberleş
mesini sağlayacak elemanları
n yetiş
tirilmesine hı
z verdi.
1870lerde, ülkenin hemen her tarafı
nda telgraf merkezleri açı
lmı
şbulunuyordu. İ
lk telefon
hattıda 1881 'de Galata ve Eminönü merkezleri arası
nda faaliyete geçti.
b. Ticarî Dengelerin Bozulması
: OsmanlıPazarları
nda Avrupa Malları
Osmanlıesnaf birliklerinde görülen çöküntüye, diğer ekonomik ve siyasî geliş
meler de
eklenince, Avrupa mallarırakipsiz kaldı
. Bol miktarda mamul madde ithal eden Osmanlı
Devleti, dı
ş
arı
ya ancak tarı
m ürünleri satar hâle geldi. Bu yüzden dı
şticaret dengesi bozuldu.
19. yüzyı
lı
n sonunda ithalatla ihracat arası
ndaki açı
k gittikçe fazlalaş
tı
. 20. yüzyı
l baş
ları
nda
Osmanlıithalatı
, ihracatı
n iki katı
na ulaş
mı
şbulunuyordu.
c. Kapitülâsyonlar
OsmanlıDevleti'nin önce Fransı
zlara, daha sonra diğer Avrupalıdevletlere "lütuf olarak
verdiği kapitülâsyonlar, zamanla karakterini değiş
tirdi: Hem sürekli hâle geldi, hem de
yabancıtüccarlara, yerli tüccarları
n rekabet gücünü azaltı
cıimtiyazlar verildi. Osmanlı
Devleti, kapitülâsyonlarıuzun süre, siyasî ve ekonomik amaçlarla kullandı
. Ancak, bu sistem
gittikçe zararlıbir hâl almaya baş
ladı
. OsmanlıDevleti'nin zayı
flaması
na paralel olarak,
Avrupalıdevletler ham madde alı
mı
nı ve kendi iş
lenmiş mamullerinin sürümünü
kolaylaş
tı
ran avantajlar sağladı
lar. Öyle ki, Osmanlıuyruğunda bulunan gayrıMüslim
tüccarlar, yabancıdevletlerin uyruğuna geçerek avantaj elde etmeye baş
ladı
lar. İ
ngiltere ile,
siyasî geliş
melerin zorlaması
yla, taviz olarak imzalanan Balta limanıAntlaş
ması(1838),
Osmanlıdı
şticaretini bağı
mlıhâle getirdi. Yabancımamullerden alı
nan gümrük vergisinin
sürekli indirilmesi karş
ı
sı
nda yerli sanayiin ve tüccarı
n rekabet imkânıtamamen ortadan
kalktı
. Osmanlıülkesi, Avrupa için bir açı
k pazar hâlini aldı
.
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ç. Para ve Bankacı
lı
k
1860'ta kurulan ticaret odaları
, 1880'de ticaret ve ziraat odalarıhâlinde, bütün illerde
teş
kilâtlandı
rı
ldı
. Bu odaları
n hazı
rladı
klarıgenişkapsamlıraporlar, devletçe çı
karı
lan birçok
yönetmeliğe esas teş
kil etti. Ancak, çiftçinin temel sorunu kredi idi. Odalar ise kredi
sağlamakta etkili olamı
yordu. Tuna valisi Mithat Paş
a'nı
n önderliği ile, çiftçilere düş
ük faizli
kredi vermek üzere memleket sandı
klarıkuruldu (1864). Bu sandı
klar, daha sonra bütün illerde yaygı
nlaş
tı
rı
ldı
. Yine Mithat Paş
a'nı
n açtı
rdı
ğıEmniyet Sandı
ğı
, ülkenin her tarafı
na
yayı
larak, çiftçilere kredi sağlamaya çalı
ş
tı
.
Osmanlıülkesinde bankacı
lı
k iş
lemleri, 19.yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
na kadar Galatalı
bankerler (sarraflar) aracı
lı
ğıile yapı
lı
rdı
. İ
stanbul'da ilk banka 1847'de kuruldu (Bank-ı
Dersaâdet). Ancak, fazla yaş
ayamadı
. Daha sonra kurulan OsmanlıBankası
'na banknot basma
yetkisi verildi. Böylece, OsmanlıBankası
, Merkez Bankasıgörevini üstlenmişoldu. Millî
sermaye ile kurulan ilk banka ise Emniyet Sandı
ğı
'dı
r. 1888'de, bütün tarı
m kredilerini düzene
sokmak amacı
yla kurulan Ziraat Bankası
, tarı
m sermayesi için kı
sa sürede en büyük kaynak
hâline geldi.

3. Kamu Ekonomisi
a. Bütçe
Osmanlıtı
mar sisteminde, vergilerin, tahsil edildiği yerde sarfıesastı
. Böylece, büyük bir
kolaylı
k sağlanı
yor, fakat bu vergiler devlet hazinesine girmiyordu. Tı
mar sisteminin
bozulmasıile bu sistem de sarsı
ldı
. Bunun üzerine, birçok vergi kaynağı
nı
n doğ
rudan
hazineye alı
nmasıeğilimi kuvvetlendi. Bu kaynaklar, mirî mukataaya çevrildi. Böylece,
hazineye ait gelirler, belirli bir bedel karş
ı
lı
ğı
nda iltizama veriliyor, iltizamıüzerine alan kimseler (mültezimler), vergi gelirini devlete peş
in olarak ödeyip sonra bunu halktan tahsil
ediyorlardı
.
Tı
mar sisteminde, eyalet askerleri için hazineden bir masraf yapı
lmazdı
. Bunları
n
giderleri, tı
mar sahiplerinin topladı
klarıvergilerle karş
ı
lanı
rdı
.Sistem çökünce, ordu giderleri
hazineden karş
ı
lanmaya baş
landı
. Böylece, yeni ve büyük bir gider kapı
sıaçı
ldı
. Osmanlı
Devleti, bunu göz önüne alarak, iltizam yönteminde değiş
iklik yaptı
. Mukataalar, mültezime,
evvelce olduğu gibi, üç yı
llı
k dönemler için değil, ömür boyu olmak üzere verilmeye
baş
landı
. Buna malikâne usulü denmektedir. Bu usule geçilirken, mültezimlerden büyük
ölçüde peş
in ödeme istendiği için, devlet gelirleri artmı
ş
, böylece uzun süren savaşarı
n malî
zorluklarıortadan kaldı
rı
lmak istenmiş
tir.
Ancak, bir süre sonra bu ş
ekilde sağlanan gelir de yetmemeye baş
ladı
. Bunun üzerine
mukataaları
n yı
llı
k kârlarıpaylara ayrı
ldıve ayrıayrısatı
ş
ı
na baş
landı
. Buna esham usulü
denmektedir. Ağı
r bir yenilgiyle biten 1768-1774 Osmanlı
-Rus savaş
ı
nı
n sebep olduğu
açı
kları
n kapatı
lması
na bu usulle çalı
ş
ı
lmı
ş
tı
r.
Bu tedbirin yararlarıgörülmekle birlikte, bir süre sonra yetersiz kaldı
ğıanlaş
ı
ldı
. Bunun
üzerine, yeni kurulan müesseseler için ayrıayrıhazineler meydana getirildi.
II. Mahmud zamanı
nda baş
latı
lan sayı
m ve kadastro iş
lemlerine Tanzimatı
n ilânı
ndan
sonra hı
z verildi. Vergiler azaltı
ldıve sadeleş
tirildi. Bu vergilerin toplanmasıiş
i, hazinenin
aylı
klımemurlarıolan muhassı
llara verildi. Yeni düzen, ş
ehirlerde baş
arı
lıoldu, fakat kı
rlı
k
kesimde beklenen sonuçlarısağlayamadı
. Muhassı
llar, gönderildikleri bölgelerin yabancı
sı
oldukları
ndan, yeterli vergi toplayamadı
lar. Bunun üzerine, vergi toplama hakkıyine
mültezimlere verildi.
b. Bütçe Açı
kları
: Borçlar
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1.İ
ç Borçlar
Vergi toplamadaki düzenlemelere rağ
men, Osmanlımaliyesi yine açı
k veriyordu. Bu
açı
klarıkapatmak amacı
yla iç hazineden borç alı
nı
yor yahut ilerde ödenecek vergilere
mahsuben reâyadan para isteniyordu. Bunlar da yetmezse olağanüstü vergilere
baş
vuruluyordu.
Vergi gelirlerini klâsik usullerle arttı
rma giriş
imleri 19. yüzyı
lda yeterli olmamaya
baş
ladı
. Bunun üzerine, OsmanlıDevleti, elinde bulunan 160.000.000 altı
na karş
ı
lı
k kaime-i
mutebere denilen kâğı
t paralar bastı
rdı
. Ayrı
ca, soğuk damgalıresmî kâğ
ı
tlar çı
kardı
. Bütün
resmî iş
lemlerin bu kâğı
tlara yapı
lmasızorunluydu. Resmî kâğı
tlardan sağ
lanan gelirin
yüksek olması
, bunları
n damga puluna çevrilerek yaygı
nlaş
tı
rı
lmasısonucunu verdi.
Giderlerin alabildiğine artmasıkarş
ı
sı
nda, Galata bankeri adı
yla anı
lan sarraflardan borç
alı
nması
, kı
sa vadeli iç borçlanmanı
n son belirtisi olarak ortaya çı
ktı
.
2. Dı
şBorçlar
Vergiler ve iç borçlar, hazinenin açı
ğı
nıkapamaya yetmeyince, OsmanlıDevleti, dı
şborç
aramaya baş
ladı
. Kı
rı
m Savaş
ı
'na girildiği sı
rada (1854) alı
nan ilk borcu diğerleri takip etti.
Arka arkaya yapı
lan borçlanmalar sonunda, OsmanlıDevleti'nin dı
şborçları23 yı
lda
84.000.000 Osmanlılirası
nıbuldu (1877). Borçları
n faizlerini ödemek için yeniden borç
alı
nması
, maliyeyi çı
kmaza soktu. Avrupalıfinans kuruluş
ları
na ödenen yı
llı
k faiz, bütçenin
hemen hemen yarı
sı
nıbuluyordu. Borçlan değil, faizlerini bile ödemek imkânsı
z hâle
gelmiş
ti. Bunun üzerine, hükümet bir kararname çı
kararak, beşyı
l süre ile faizlerin yarı
sı
nı
nakit, yarı
sı
nıyüzde 15 faizli senetlerle ödeyeceğini ilân etti. Bu kararname, Avrupalıtahvil
sahipleri tarafı
ndan büyük tepkiyle karş
ı
landı
. OsmanlıDevleti'nin itibarıbüyük ölçüde
sarsı
ldı
.
1877-1878 Osmanlı
-Rus Savaş
ıyenilgiyle sonuçlanı
nca, Rusya, ağı
r bir savaştazminatı
istedi. Osmanlıborçları
, Berlin Kongresinde de tartı
ş
ma konusu oldu. Avrupalıdevletler,
Rusya'ya savaştazminatıödendiği takdirde, kendi alacakları
nı
n tehlikeye gireceğini ileri
sürdüler. Sonunda, OsmanlıDevleti, borçları
n ödeme ş
eklini belirten bir anlaş
maya razıoldu.
Buna göre OsmanlıDevleti'nin vergi gelirlerinden bir bölümü, kurulacak bir komisyon
tarafı
ndan tahsil edilecek ve Avrupa'ya olan borçları
ndan düş
ülecekti.Düyûn-ıUmumiye adı
nı
taş
ı
yan bu komisyon, daha sonra genişbir teş
kilât hâlini aldı
. Yönetici ve memurları
nı
n
büyük çoğunluğu yabancı
lardan meydana gelen Düyûn-ıUmumiye, OsmanlıDevleti'nin malî
bağı
msı
zlı
ğı
nıortadan kaldı
ran faaliyetlerde bulundu.
OsmanlıDevleti, Birinci Dünya Savaş
ı
na girince dı
şborç ödemelerini durdurdu ve
Düyûn-ıUmumiye'nin faaliyetine son verdi. Osmanlıborçları
, Lozan Antlaş
ması(1923) ile
çözüme kavuş
turuldu. Borçlar, OsmanlıDevleti'nin topraklarıüzerinde kurulan devletlerle
Türkiye arası
nda paylaş
tı
rı
ldı
. Türkiye, borçları
n, hissesine düş
en üçte ikilik kı
smı
nı
, düzenli
taksitler hâlinde 1954'e kadar ödedi.

4. Tüketim
OsmanlıDevleti'nde yöneticilerin ve tüccarları
n gelir seviyesi yüksekti. Bunun için,
klâsik dönemde lüks tüketim eğilimi daha çok bu gruplarda görülüyordu. Toplumun diğ
er
kesimleri ise geçimlerini sağlamakla yetiniyorlardı
. Esasen, geçerli olan genel ekonomik
anlayı
şda, bundan fazlası
nıgerektirmiyordu. İ
ç karı
ş
ı
klı
klar ve olağan dı
ş
ıiklim ş
artlan
olmadı
kça, Osmanlıtoplumu ekonomik açı
dan sı
kı
ntı
ya düş
müyordu.
19. yüzyı
la gelindiğinde, OsmanlıDevleti, iç ve dı
şsı
kı
ntı
larla, olumsuz ekonomik
geliş
melerle karş
ı
laş
tı
. Ancak, ekonomi, dünya ekonomisinin genel gidiş
ine paralellik
göstermeye baş
ladı
. Bu durum, toplumda moda tüketimi yaygı
nlaş
tı
rdı
. Daha konforlu bir
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hayat tarzı
na gösterilen eğ
ilim hı
zlandı
. Özellikle ş
ehirlerde Avrupa'dan gelen mallara rağbet
çoğaldı
. Bu eğilim, ithal tüketim malları
nı
n, genel tüketim içindeki payı
nıarttı
rdı
.
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TEST SORULARI
1. Aşağı
dakilerden hangisi, Osmanlıiktisat anlayı
şı
nda "insan"ı
n dikkat etmesi gereken
kurallar arası
nda sayı
lmaz?
a) Harcama, kazançtan çok olmamalı
dı
r
b) İ
nsan, malı
nıkorumalıve tasarrufa önem vermelidir,
c) Tüketim, dünyanı
n değişen şartları
na göre yeniden düzenlenmelidir,
ç) Her zaman değerli ve her zaman aranan şeye rağbet gösterilmelidir,
d) Helâl yolla kazanı
lan mal, görünüşte az, fakat aslı
nda bereketli ve değerlidir.
2. OsmanlıDevleti'nde nüfusun belirlenmesi için yararlanı
lan kayı
tlar, aşağı
dakilerden
hangisinde yer alı
r:
a) Tapu sicilleri
b) Tahrir defterleri
c) Kadısicilleri
ç) Arşiv belgeleri
d) Mühimme defteri.
3. Sanayi kesimini meydana getiren esnaf birliklerinin dayandı
ğıilkeler arası
nda
aşağı
dakilerden hangisi yer almaz?
a) Rekabet
b) işbirliği
c) Tahsis ilkeleri
ç) Karşı
lı
klıdenetim ve dayanı
şma
d) Gedik yöntemi
4. Osmanlıülkesinde yolları
n bakı
mı
ndan sorumlu olan teşkilât, aşağı
dakilerden hangisidir?
a) Derbent
b) Mekkârî taifesi
c) Cebeci Ocağı
ç) Menzil
d) Islah-ıSanayi Komisyonu
5. Aşağı
dakilerden hangisi, Osmanlışer'i vergileri arası
nda yer alı
r?
a) İ
spenç resmi
b) Nüzûl bedeli
c) Cerîme
ç) Öşür
d) Avârı
z
6. Avrupa'daki sanayi inkı
lâbı
nı
n etkisiyle sarsı
lan esnaf teşkilâtı
nı
n canlandı
rı
lmasıiçin alı
nan
tedbirler arası
nda aşağı
dakilerden hangisi yer almaz?
a) Sanayi ham maddelerinin ihracı
nıyasaklamak
b) Yeni imalâthaneler açmak
c) Kaime-i mutebere denilen kâğı
t para basmak
ç) Esnafı
n da katı
lı
mıile sanayi şirketleri kurmak
d) Maden ocakları
nıişletmeye açmak
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B. OSMANLI DÖNEMİTÜRK KÜLTÜRÜ
1. Klâsik Dönem (1300-1700)
a. Düş
ünce Hayatı
b. Bir Kültür Unsuru Olarak Din
c. Bilim ve Teknoloji
ç. Yazı
, Dil ve Edebiyat
d. Güzel Sanatlar
e. Mimarî
f. Eğ
lence ve Spor
2. Kültür Değ
iş
meleri
a. Düş
ünce Hayatı
b. Dinî Anlayı
ş
taki Değ
iş
meler
c. Dil ve Edebiyat
ç. Güzel Sanatlar
d. Mimarî
e. Eğ
lence ve Spor
f. Yeni Hayat Tarzı
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A. OSMANLI KÜLTÜR DÜNYASI ve BU DÖNEM TÜRK
KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİ
KLERİ
Kültür, insan toplulukları
nı
n tarihî geliş
imleri içinde meydana gelmiş
, kendine özgü
maddî ve manevî varlı
k ve değerlerin ahenkli bütünüdür. Kültür kapsamı
nı
n içine, bir
topluluğ
un dili, inancı
, ahlâk anlayı
ş
ı
, hukuku, sanatı
, örf ve gelenekleri, aile yapı
sıvb. gibi
bütün manevî unsurlar girer. Bunları
n maddî alandaki yansı
malarıise üretim ve tüketim
tarzları
, meydana getirilen sanat eserleri, beslenme düzeni, eğitim sistemi, giyim kuş
am biçimi, teknoloji ve teknik araç-gereçlerdir.
Kültürler, uzun bir zaman içinde meydana gelirler. Yani tarihî nitelikleri vardı
r. Kuş
aklardan kuş
aklara intikal ederek yaş
arlar. Bu bakı
mdan devamlı
lı
k gösterirler. Kültürün
dikey karakteri böylece ortaya çı
kar.
Kültürün ikinci karakteri, yatay olarak belirir. Kültürler, yaygı
nlı
k gösterir. Baş
ka
kültürlerden bazıdeğerleri alı
r, kendi değerlerinden bazı
ları
nıbaş
ka kültürlere verirler. Bunu
yaparken, bir seçme ve eleme iş
levi kendiliğinden gerçekleş
ir. Bu iş
lev iyi yapı
lamadı
ğı
takdirde, bir topluluk, baş
ka
bir topluluğun kültürünü benimsemiş
, böylece değiş
ime uğramı
şolur. Tarihte, kültür
değiş
imine uğrayarak millî benliğini kaybetmişpek çok topluluk vardı
r.
Kültür milletlerin oluş
umunda ve yaşaması
nda en önemli unsurdur. Bu bakı
mdan
millîlik vasfıtaş
ı
r.
Türk milletinin, tarihte ilk göründüğü andan bu güne kadar edindiği bütün bilgi ve
tecrübe birikimi, yaş
ayı
şve dünyaya bakı
ştarzıTürk kültürünü meydana getirir. Türk kültürü
de, bütün kültürler gibi millîlik, tarihîlik, devamlı
lı
k ve yaygı
nlı
k niteliklerine sahiptir.
Osmanlıkültürü, bir anda ortaya çı
kmı
şdeğildir. Kültürdeki dikeylik ve yataylı
k
karakterlerine göre teş
ekkül etmiş
tir. Millîlik, tarihîlik, devamlı
lı
k ve yaygı
nlı
k nitelikleri
Osmanlıkültüründe de görülür.
OsmanlıDevleti, askerlik, toprak rejimi, devlet teş
kilâtı
, adliye gibi önemli kurumlarda
Selçuklu örneğine göre düzenlenmiş
tir. Selçuklular ise, örf ve gelenek bakı
mı
ndan,
Karahanlı
lar vası
tası
yla, Orta Asya'daki ilk Türk devletlerinin mirasçı
sıdurumundadı
r.
Demek ki, Türk kültürü, aslî unsurlarıbakı
mı
ndan Karahanlı- Büyük Selçuklu - Türkiye
Selçuklularıçizgisinde Anadolu'ya aktarı
lmı
ş
tı
r. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yı
kı
lması
üzerine Anadolu'da ortaya çı
kan beylikler de, tabiî olarak, bu kültürün takipçisi
durumundaydı
.
Türklerin İ
slâmiyeti kabulü, 9. ve 10. yüzyı
llarda devam ederek, 11. yüzyı
l baş
ı
nda geniş
ölçüde tamamlanmı
ş
tı
. Selçuklular, İ
ran sahasımerkez olmak üzere, büyük bir devlet
kurduklarızaman, Türk-İ
slâm karakteri taş
ı
yorlardı
. İ
slâmiyetin birçok kültür değerini kı
sa
sürede benimsemiş
lerdi. Hâkim olduklarıbölgelerde temasa geldikleri baş
ka kültürlerden de,
kendi bünyelerine uygun değerleri almı
ş
lardı
.İ
ran'daki tasavvuf akı
mı
, bunlardan biriydi.
Malazgirt Zaferi (1071), Türklere Anadolu'nun kapı
ları
nıaçtı
. Oğuz Türkleri, daha
kalabalı
k boylar hâlinde gelerek Anadolu'ya yerleş
tiler. Anadolu kı
sa zamanda Türkleş
ti.
Horasan'dan gelen İ
slâm derviş
leri (alp-erenler)nin, Türk-İ
slâm kültürü değerlerini hâkim
kı
lmaları
, OsmanlıTürk kültürünün teş
ekkülünde önemli bir rol oynadı
. Türk boyları
nı
n
yerleş
tiği bölgelerde canlıve hareketli bir kültür hayatıyaş
anmaya baş
landı
. OsmanlıBeyliğ
i,
Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlıbir uc beyliği ve uc kültürünün en ilgi çekici örneklerinden
biri idi.
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Şu hâlde, Osmanlı
-Türk kültürünün temellerinde, tarihî Türk kültürü, İ
slâmı
n manevî
değerleri ve çevre kültürlerden seçilerek alı
nmı
şkültür unsurlarıbulunmaktadı
r. Osmanlı
toplumu, bu esaslar çerçevesinde yaş
ayan ve geliş
en bir toplum olmuş
tu.
OsmanlıDevleti, 15. yüzyı
lda bir cihan devleti hâline gelmiş
, 16. yüzyı
lda ise klâsik bir
devlet görünümü kazanmı
ş
tı
r. Kültür hayatıdevamlıolarak geliş
tiği için, 16. yüzyı
lda,
Osmanlı
-Türk kültürü çok boyutlu bir seviyeye eriş
miş
tir. Batıyönündeki geniş
leme ise, yeni
kültürlerle karş
ı
laş
ma sonucunu getirmiş
tir. 17. ve 18. yüzyı
llar, Batıkültürüyle tanı
ş
ma
dönemidir. 19. yüzyı
l, genel olarak "çağdaş
laş
ma" gayretleriyle geçtiği için, Batıkültürünün,
hayat tarzı
ndan müesseselere kadar, çeş
itli alanlara yansı
dı
ğıbir dönemdir.

B. OSMANLI DÖNEMİTÜRK KÜLTÜRÜ
1. Klâsik Dönem (1300-1700)
a. Düş
ünce Hayatı
OsmanlıDevleti'nin kuruluş
undan 17. yüzyı
l sonuna kadar olan döneme klâsik dönem
adıverilir. Bu dönemde, devletin bütün müesseselerine ve iş
leyiş
ine eski Türk geleneği, İ
slâm
hukuku ve üzerinde yaşanı
lan coğrafyanı
n özellikleri hâkim olmuş
tur. Düş
ünce hayatıda bu
çerçevede ş
ekilleniyordu. Klâsik dönem Osmanlıdüş
üncesinde, Selçuklulardan intikal eden
Sünnî İ
slâm inancıve tasavvuf akı
mı
, yönlendirici rol oynuyordu. Düş
ünce hayatı
, bilim
adamlarıile tasavvuf ehlinin etkisi altı
ndaydı
. Bilim adamları
, devletin dayandı
ğıİ
slâmı
n
temel kuralları
nıtemsil ediyor ve İ
slâm hukukunu yorumluyorlardı
. Klâsik dönemin tanı
nmı
ş
fakihleri arası
nda Molla Fenârî (Şemseddin Mehmed), Hı
zı
r Bey, Sinan Paş
a, TokatlıMolla
Lütfî, Kemalpaş
azâde ve Ebussuud Efendi gelmektedir.
Gerçeği gönül yoluyla, yani sezgiyle bulma yolundaki tasavvuf erbabıise, düş
ünce
hayatı
nı
n ikinci kanadı
nımeydana getiriyordu. Bunlar, çoklukla isimleri meçhul kalmı
ş
derviş
lerden meydana geliyordu. Daha sonra ortaya çı
kan tarikatları
n önderleri de,
çevrelerinde büyük saygıgörüyorlardı
. Bektaş
îliğin kurucusu HacıBektaş Velî ile
Mevlevîliğin kurucusu Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin görüş
leri, genişkütleler arası
nda
yüzyı
llar boyunca etkili olmuş
tur.
b. Bir Kültür Unsuru Olarak Din
İ
nsanlar, tarih boyunca, tabiat üstü ve kudret sahibi yüce bir varlı
ğa yönelmiş
ler, ona
sevgi ve korku ile bağlanmı
ş
lardı
r. Bu ş
uurlu inanı
ş(din), insanıbütünüyle kuş
atmı
ş
, insan
hayatı
nı
n her alanı
nda etkili olmuş
tur. Bu
yönüyle din, sadece ş
ahı
slarıdeğil, toplumlarıve devirleri de ş
ekillendirmiş
tir. Onun
için, din, insanlı
k tarihinde önemli bir yere sahip olmuş
tur. Tarih boyunca birçok önemli
olayı
n ve geliş
menin, din çevresinde veya ona dayanarak ortaya çı
ktı
ğ
ı
nıgörmekteyiz. Dinin
insan ve toplum davranı
ş
ları
nıkuvvetle etkilemesi, onun bir kültür unsuru olmasısonucunu
da vermiş
tir.
Türkler, 9. yüzyı
ldan itibaren genişölçüde İ
slâmiyeti kabul etmeye baş
lamı
ş
lardı
r. 10.
yüzyı
l sonunda, küçük istisnalar dı
ş
ı
nda, tamamen Müslüman olmuş
lardı
r. İ
slâmiyetin kutsal
kitabıolan Kur'an-ıKerîm ve hadîsler, Türk sosyal hayatı
na yön vermeye baş
lamı
ş
tı
r. Bu
dönemden itibaren kurulan Türk devletleri, aynızamanda bir İ
slâm devleti kimliği
taş
ı
mı
ş
lardı
r. Türklerin İ
slâmiyet çerçeve sindeki hayatları
, nesiller boyunca, onları
n dünya
görüş
ünü ş
ekillendirmiş
tir. Osmanlı
-Türk toplumu da, hukuk ve yönetim açı
ları
ndan, İ
slâmı
n
düzenleyici esaslarıiçinde yaş
amı
ş
tı
r.
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Din ve kültür arası
nda karş
ı
lı
klıetkiler daima olmuş
tur. Müslüman Türkler, sosyal
hayatları
nıİ
slâmiyetin kutsal kitabıolan Kur'an-ıKerîm'e ve İ
slâmî değerlere göre
düzenlemiş
lerdir. Osmanlıtoplumunda da bu anlayı
şhâkim olmuş
tur.
İ
slâmı
n cihad ilkesi, Anadolu'ya gelen Müslüman Türk boyları
na hı
z ve dinamizm
vermiş
, onları
n Anadolu'yu yeni Türk yurdu hâline getirmelerini sağ
lamı
ş
tı
r. OsmanlıDevleti
kurulduktan sonra, aynıgeliş
me, Rumeli toprakları
nda da devam etmiş
tir. Her iki hareketin
içinde, İ
slâmiyetin verdiği coş
ku ile önderlik eden derviş
lerin rolü önemlidir. Fethedilen
toprakları
n imarı
nda da İ
slâmî değer hükümleri etkili olmuş
tur. İ
slâmî bir kuruluşolan
vakı
flar yolu ile, birçok bayı
ndı
rlı
k eseri meydana getirilmiş
, yeni topraklara Türk mührü
vurulmuş
tur. Meydana getirilen eserlerden çoğunun dinî mimarîye ait oluş
u veya camilerle
külliyeler çevresinde inş
a edilmesi ayrı
ca dikkat çekicidir.
OsmanlıDevleti, uzak bölgelerin ve farklıkültür yapı
sı
ndaki toplulukları
n aynıbayrak
altı
nda toplandı
klarıbüyük bir devletti. Bu bakı
mdan, Müslümanlar gibi, Hristiyan veya
Museviler de kendi ibadethaneleri çevresinde mahalleler oluş
turmaktaydı
. Kültür farklı
lı
kları
,
bu mahallelerin ş
ekillenmesinden dahi belli oluyordu. Bu geliş
me, 19. yüzyı
la kadar devam
etmiş
tir.
c. Bilim ve Teknoloji
OsmanlıDevleti'nin klâsik döneminde bilim, nakli ilimler (İ
slâmî ilimler) ve aklî ilimler
olmak üzere ikiye ayrı
lı
yordu. Her iki ilim dalı
, medreselerde okutuluyordu.
İ
slâmî ilimler Kur'an, Hadis, Fı
kı
h, Kelâm ve Arapça'ydı
. Aklî ilimler ise, araş
tı
rmaya,
deneye ve gözleme dayanan, insan aklıile ulaş
ı
lan ilimlerdir.
Osmanlıhükümdarları
ndan ve devlet adamları
ndan himaye gören bilginler, Türkçe
eserler kaleme almı
ş
lar ve çeviriler yapmı
ş
lardı
r. Yı
ldı
rı
m Bâyezid, Anadolu beyliklerini
Osmanlısı
nı
rlarıiçine aldı
ğızaman, buralardaki vakı
flarıolduğu gibi bı
rakmı
ş
tı
. Bu sayede,
ilim ve fikir hayatıkesintiye uğramadan geliş
miş
ti. Sultan II. Murad da, barı
şzamanı
nda
haftada iki gününü ilmî sohbetlere ve tartı
ş
malara ayı
rı
rdı
.
Kuruluşdöneminin baş
lı
ca bilim ve fikir adamlarış
unlardı
: Kayserili Şeyh Hâmid,
Abdüllâtif Makdesî, Şeyh Bedreddin, HacıBayram Velî, Yı
ldı
rı
m Bâyezid'in damadıolan
Emir Buharı
, Davud-ıKayseri ve Molla Fenarî, tasavvufta ve aklî ilimlerde; Kadı
zâde-i Rumî
matematik ve astronomi dalları
nda; HacıPaş
a ve Ahmedî tı
p alanı
nda eserler verdiler. O sı
rada İ
slâm dünyası
nı
n pek çok yerinde köklü öğretim ve ilim kurumlarıbulunuyordu. Bunlar,
yüzyı
llardan beri faaliyet halindeydiler. II. Murad zamanı
nda, bu kurumlardan yetiş
mişpek
çok bilgin Anadolu'ya geldi. Molla Güranî ve Alâeddin Semerkandî bunlar arası
ndaydı
.
Böylece Anadolu'da ilim ve kültür hayatıdaha da zenginleş
ti, Cemâleddin Ahmed Harezmî,
Burhaneddin Haydar, İ
bn Arab ş
ah, Alâeddin Tûsî de doğudan gelerek Osmanlış
ehirlerine
yerleş
miş
lerdi. Bunlar arası
ndaki Molla Güranî, Fatih Sultan Mehmed'in hocalı
ğı
nıyapmı
ş
tı
r.
Fatih'in diğer hocasıAkş
emseddin, HacıBayram Velî'nin müridlerindendi.
OsmanlıDevleti'nde bilim, 15. yüzyı
lda da sürekli geliş
mişve 16. yüzyı
lda doruk
noktası
na ulaş
mı
ş
tı
r.
Kadı
zâde-i Rûmî, ilmî çalı
ş
maları
nı
, Türkiye'den gittiği Türkistan'da sürdürmüş
; orada,
Timur'un torunu UluğBey'i yetiş
tirmiş
ti. UluğBey'in öğrencilerinden Ali Kuş
çu ise Osmanlı
hükümdarı
nı
n daveti üzerine İ
stanbul'a gelerek matematik ve astronomi öğretimine
baş
lamı
ş
tı
. Bu öğretim sonunda, çok değerli matematik ve astronomi bilginleri yetiş
miş
tir.
Bunlar arası
nda Molla Lütfi, Sinan Paş
a ve Muslihiddin b. Sinan, MatrakçıNasuh, İ
stanbul'da
bir rasathane kuran (1578) Takiyüddin Mehmed gibi bilginler vardı
r.
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Tı
p alanı
nda da ileri adı
mlar atı
lmı
ş
tı
. Sağ
lı
k iş
lerine önem verilmişve pek çok sağlı
k
kurumu açı
lmı
ş
tı
. Hekimlik yapmak isteyenleri hekimbaş
ısı
nava tâbi tutardı
. Sı
navı
kazananlara bir belge verilirdi. Bu belgeye sahip olmayanlar, tı
pla uğraş
amazlardı
. Tanı
nmı
ş
hekimler arası
nda Murad bin İ
shak, Amasya Hastanesi baş
hekimi Sabuncuoğlu Şerefeddin,
Kutbeddin Ahmed, ŞirvanlıŞükrullah, Hekim Lârî bulunuyordu.
Sosyal bilimlerde de çok değerli eserler verilmiş
, büyük bilginler yetiş
miş
tir.
Tarih alanı
nda yazı
lan eserler, hemen bütünüyle OsmanlıDevleti'nin kuruluş
undan kendi
dönemlerine kadar olan zamanıdile getirmektedir. İ
lk dönem tarihçileri arası
nda Şükrullah,
Enverî ve Tursun Bey bulunmaktadı
r. Fatih döneminde ve daha sonra Aş
ı
kpaş
azâde, Neş
rî ve
Kemalpaş
azade tarih alanı
nda eser vermiş
lerdir.
Coğrafya alanı
ndaki ilerleme de 15. yüzyı
ldan baş
layarak hı
zlanmı
ş
tı
r. Batıve doğu
dillerinden tercümeler yapı
lmı
ş
, tanı
nmı
şdenizciler Akdeniz, Kı
zı
l deniz, Hint Okyanusu
dolayları
na ait gözlemlerini kaleme almı
ş
lardı
r. Pîrî Reis'in yazdı
ğıKitab-ıBahriye, deniz
coğrafyasıniteliğindedir. Dünyanı
n yuvarlak oluş
u, pusula kullanı
mı
, gel git olayları
,
Amerika'nı
n keş
fi gibi konular bu eserde ele alı
nmı
ş
tı
r. Seydî Ali Reis'in Mir'atü'l-Memâlik
(Ülkelerin aynası
), Mir'atü'l-Kâinat (Evrenin aynası
), Muhit adlıkitaplarıda, tanı
nmı
ş
coğrafya eserlerindendir. Bu dönemde çizilen haritalar ise hayranlı
k verecek ölçüde
mükemmeldir.
İ
slâmî ilimler alanı
nda Kemalpaş
azâde, Zembilli Ali Efendi, Ebussuud vb. gibi çok
değerli eserler veren bilgin ler de yükselişdöneminde yetiş
miş
tir. Bunları
n çoğu müderrislik,
kadı
lı
k, kazaskerlik, vezirli k, hatta veziriaz aml ı
k gibi yüksek görevlerde bulunmuş
lardı
r.
Osmanlıhükümdarlarıbilim hayatı
nıve bilginl eri teş
vik etmiş
ler, korumuş
lar, ödüllendirmiş
lerdir. Özellikle Fatih Sultan Mehmed, hür düş
ünceye saygıgöstermiş
tir. Bu da, bilim
adamla rı
nı
n 16. yüzyı
lda güçlenm esini ve artmas ı
nısağlamı
ş
tı
r.
17. yüzyı
lda Avrupa, büyük atı
lı
mlar yaparken, OsmanlıDevleti'nde genel bir durgunluk
göze çarpı
yordu. Avrupa'da deneye ve gözleme dayanan araş
tı
rmalar, eleş
tiri anlayı
ş
ı
, felsefe
ve düş
üncede yeni ufuklara yöneliş
ler "Aydı
nlanma Çağı
'nıgetiriyordu. Buna karş
ı
lı
k,
Osmanlıbilim hayatı
, gereken ilerlemeden yoksun kalı
yordu. Yapı
lan bazıteş
ebbüsler ferdî
olmaktan ileri gidemiyor, eskiden olduğ
u gibi teş
vik de görmüyordu. Hatta, Kadı
zâdeliler adı
verilen bir grup, müspet ilimleri öğrenmenin günah olduğunu iddia ediyordu. Bu gibiler,
üstelik, kendilerine taraftar bulabiliyor ve yüksek makamlardan destek sağlayabiliyorlardı
.
17. yüzyı
lı
n en büyük bilgini Kâtip Çelebi'dir (1609-1657). Kâtip Çelebi, tarih, coğrafya,
denizcilik, askerlik, maliye, hukuk, bibliyografya gibi değiş
ik alanlarda birbirinden değerli 30
kadar eser vermiş
tir. Bunlar arası
nda Keş
fü'z-Zünûn, Cihannümâ, Fezleke çok tanı
nmı
ş
tı
r.
Kâtip Çelebi'nin eserlerinin hemen hepsi batıve doğu dillerine defalarca çevrilmiş
tir.
Avrupa'da HacıHalife (HacıKalfa) adıile anı
lan Kâtip Çelebi, medreseden değ
il, askeriyeden yetiş
mişbir bilim adamı
ydı
.
17. yüzyı
lda eser veren Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si, o dönem Osmanlıülkesi
hakkı
nda ayrı
ntı
lıbilgiler vermekte, Türk kültürü açı
sı
ndan büyük önem taş
ı
maktadı
r.
Matematik, tı
p ve astronomi dalları
nda orijinal eserler verilmesine rağmen, 17. yüzyı
l
bilim hayatı
, daha çok çevirilere ve evvelce yazı
lmı
şeserlerin açı
klamaları
na dayanı
yordu.
Devletin içine düş
tüğü durgunluğun sebepleri ve çareleri konusunda birçok düş
ünür
padiş
ahlara raporlar sunmuş
lardı
r. Bunlar arası
nda Koçi Bey, Hezarfen Hüseyin Çelebi,
Defterdar SarıMehmed Paş
a ilk plânda gelir.
Tı
p alanı
nda Emir Çelebi, matematikte Gelenbevî İ
smail Efendi, tasavvufta Mârifetnâme
adlıünlü eserin yazarıErzurumlu İ
brahim Hakkı
, dönemin ünlü isimleridir.
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Bu yüzyı
lları
n önemli bir geliş
mesi de çiçek aş
ı
sı
nı
n bulunması
dı
r. Avrupa'dan seksen
yı
l önce Osmanlısı
nı
rlan içinde çiçek aş
ı
sıuygulanmaya baş
lanmı
ş
tı
.
Osmanlı
larda teknolojinin en geliş
mişolduğu alan, savaşsanayii idi. Barut yapı
mı
, top
dökümü, gemi inş
a sanayii gibi alanlarda teknolojinin en yeni ve ileri metodlarıve araçları
kullanı
lı
yordu. Bu sayede, genişçaplıtoplar, süratli ve dayanı
klıgemiler yapı
labiliyordu.
Teknolojinin sanayie uygulanmasısonucu, Osmanlı
ları
n askerlikteki üstünlüğü 17. yüzyı
la
kadar devam etmiş
ti. Fatih Sultan Mehmed'in, İ
stanbul kuş
atması
nda kullanı
lan büyük
topları
n balistik hesapları
nıyapması
, havan topunu icat etmesi, Osmanlı
hükümdarları
nı
n ilme ve teknolojiye olan yakı
nlı
ğı
nıgöstermektedir. Mimar Sinan'ı
n
mimarlı
k alanı
nda kullandı
ğıteknoloji, yapı
, ı
ş
ı
k, ses, havalandı
rma sistemlerine getirdiğ
i
yenilikler hayranlı
k vericidir.
17. yüzyı
lda Lâgarî Hasan Çelebi'nin ilk roket sayı
lacak bir keş
ifte bulunması
, Hezarfen
Ahmed Çelebi'nin kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmasıda teknolojideki
yeni arayı
ş
ları
n örnekleridir.
ç. Yazı
, Dil ve Edebiyat Yazı
İ
slâmî kültür çevresine giren Türkler, Arap alfabesini kabul ederek, bunu birkaç harf
ilâvesiyle kullandı
lar. Osmanlıdöneminde de bu yazıhem yazı
ş
malarda hem de çeş
itli yazıve
süsleme sanatları
nda kullanı
ldı
.
Dil
Türkiye Selçukluları
nı
n son dönemlerinde, Arap ve Fars kültürünün etkileri artmı
ş
tı
.
Buna karş
ı
, özellikle beyliklerde geniştepkiler oluş
muş
tu. Beyliklerin baş
ı
nda bulunan
Türkmen beyleri, Türkçeye ağı
rlı
k verdiler, Türkçenin ilim ve sanat dili olmasıiçin sanatçıve
bilginleri teş
vik ettiler.
OsmanlıDevleti'nin ilk dönemlerinde de aynıeğilim vardı
. Resmî dil Türkçeydi. Farsça
edebiyat dili, Arapça din ve ilim dili olarak yine kullanı
lı
yordu. Ancak, Türkçe eserlerin
tercüme ve yazı
mıda hı
zlanmı
ş
tı
. Türkçe yazı
lmı
şpek çok eser, Türkçenin üstünlüğünü
savunan ş
iirler, Türkçenin kullanı
lması
na önem veren hükümdarlar görülüyordu. Özellikle II.
Murad bu alanda gayret gösterdi.
Rumeli'deki geliş
me sonucunda, Türkçe buralarda ağı
rlı
klıolarak yayı
ldıve kültür dili
hâlini aldı
. Süleyman Çelebi'nin Edirne'ye hâkim olduğu sı
rada bu ş
ehirde pek çok ş
air ve
edip toplandı
.
Bursa Ulu Camii imamıSüleyman Çelebi'nin yazdı
ğı"Mevlid", zamanı
nda çok
beğenildiği gibi, yüzyı
llar boyunca Türk illerinde okunmuş
tur. Mevlid, Hz. Muhammed'in
dünyaya gelişini manzum olarak anlatı
r. O kadar sade ve samimî olarak yazı
lmı
ş
tı
r ki, dinî
heyecanı
n odak noktaları
ndan biri olmuş
tur. Daha baş
ka mevlidler yazı
lmı
şolması
na rağmen,
Süleyman Çelebi'nin kaleme aldı
ğıeser, diğerlerini unutturmuşve millî kültürümüzün canlı
bir parçasıhaline gelmiş
tir.
Arapça ile Farsçadan alı
nmı
şolan kelimelerin gittikçe artmasıile, 15.yüzyı
ldan itibaren,
halkı
n konuş
tuğu dilden farklıbir Türkçe (Osmanlı
ca) ortaya çı
ktı
. Anlatı
m zenginliğ
i
olması
na rağmen, halk bu Türkçeyi anlamı
yordu. Böylece, ikili bir durumla karş
ı
laş
ı
ldı
.
Halkı
n anlamasıgereken kanunlarda ve buyruklarda sade Türkçeye ağı
rlı
k verildi. Özellikle
Divan edebiyatı
, kendine özgü dili ile, seçkinler ve aydı
nlar arası
nda yer buldu. Tekkeler
çevresinde geliş
en tasavvufî ş
iir, âş
ı
k tarzıve destanlar ise sade Türkçeyle söylenmeye devam
etti.
Edebiyat
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OsmanlıDevleti'nin yükselme döneminde edebiyat, baş
lı
ca üç alanda geliş
miş
tir: Divan
edebiyatı
, tasavvuf ve halk ş
iiri, nesir. Kendileri de ş
air olan bu dönem Osmanlı
hükümdarları
,ş
air ve sanatçı
larıkorumuş
lardı
r. Özellikle 16. yüzyı
lda edebiyat en üst düzeye
çı
kmı
ş
tı
r.
14. yüzyı
lda baş
layan Divan edebiyatı
, 15. yüzyı
lda geliş
erek klâsik düzeye eriş
ti. Divan
edebiyatı
nda baş
langı
çta mesnevi, kaside ve gazel türlerine ağ
ı
rlı
k verildi. Konular ve türler
daha sonra zenginleş
ti.
Nesimî, Şeyhoğlu Mustafa ve Ahmedî, Osmanlı
lar döneminin ilk önemli ş
airleridir. 15.
yüzyı
lş
airleri arası
nda Ahmed Paş
a, Necatî, Şeyhî, Kemal Ümmî, Hamdullah Hamdi önde
gelir. Nesirde ise, en önemli eseri Tazarruât olan Sinan Paş
a, Cihannümâ adlıtarihi ile ünlü
Neş
rî, Fatih'in savaş
ları
nıyazan Tursun Bey önemli isimlerdir.
16. yüzyı
lda Divan edebiyatıbüyük ş
airler yetiş
tirmiş
tir. Türk ş
iirinin büyük ustasıkabul
edilen Fuzûlî, ş
iirlerini Azerî Türkçesi ile yazmı
ş
tı
r. En önemli eserleri Leylâ vü Mecnun ve
divanları
dı
r. Divan ş
iirindeki birkaç doruk noktası
ndan biri olan Bâkî'nin eserlerinde,
dönemindeki zengin hayatı
n akisleri görülür. Ruhî, Terkib-i Bend'i ile ünlüdür. Taş
lı
calı
Yahya, Hayalî, Mustafa Cenanî, Zatî diğer önemli ş
airlerdir.
Nesir: 16. yüzyı
l nesrinde Gelibolulu Mustafa Ali, Kemalpaş
azade, Hoca Sadeddin
Efendi, Selânikî Mustafa Efendi, Lütfi Paş
a yazdı
klarıOsmanlıtarihleriyle tanı
nmı
ş
lardı
r.
Halk ş
iiri: Halk ş
airleri, geleneğe dayalış
iirlerini sazlarla çalı
p söylerlerdi. Bunları
n
arası
nda diyar diyar dolaş
anlar, asker ocağı
nda hizmet edenler vardı
. Halk ş
airleri önceleri
ozan, daha sonra âş
ı
k adıile anı
lmı
ş
lardı
r.
Yükselme döneminin ünlü halk ş
airleri Kul Mehmet, Öksüz Dede, Sümbül Sinan' dı
r.
Bu dönemde Battal Gazi, Ebû Müslim Horasanî, Köroğlu destanlarıhalk arası
nda canlı
idi. Dede Korkut hikâyeleri de 15. yüzyı
l sonunda yazı
ya geçirilmiş
tir.
Edebiyattaki yüksek seviye 17. yüzyı
lda da devam etmiş
tir. İ
ran etkisi azalı
p, millîleş
me
yolunda adı
mlar atı
lmı
ş
tı
r. Bu yüzyı
lı
nş
iirdeki en ünlü isimleri, taş
lamaları
yla ünlü Nefî ile
Nâbî ve Şeyhülislâm Yahya'dı
r. Kâtip Çelebiyle birlikte Evliya Çelebi, nesir alanı
nı
n
ustaları
dı
r. Evliya Çelebi, on cilt tutan Seyahatnamesinde tarih, coğrafya, etnografya, nüfus ve
ş
ehircilik gibi alanlarla ilgili çok değerli bilgiler vermektedir. Evliya Çelebi'yi, edebiyat
tarihimizin hatı
rat, gezi edebiyatı
, röportaj ve hikâye türlerinde ilk müjdecisi saymak gerekir.
Düz yazıalanı
nda, tarih yazarları
nı
n hemen tamamıdeğ
erli eserler vermiş
lerdir.
18. yüzyı
lda millîlik çizgisi daha da kuvvetlenmiş
tir. Bu dönemde İ
ran edebiyatı
nı
taklitten biraz daha uzaklaş
ı
lmı
ş
tı
r. Batıtarzıda edebiyatı
mı
za henüz girmediği için,
kendimize has eserler ve türler geliş
miş
tir.
18. yüzyı
lı
n en büyük divan ş
airi Nedim'dir. Adı
, Lâle Devri ile özdeş
leş
mişolan Nedim,
Patrona Halil İ
syanısı
rası
nda ölmüş
tür. Koca Ragı
b Paş
a, Enderunlu Vâsı
f, Sümbülzâde
Vehbi gibi ünlü ş
airlerden sonra Şeyh Galib, Divan edebiyatı
nı
n son büyük ş
airi
sayı
lmaktadı
r.
17. yüzyı
l tarihçileri arası
nda Peçevî İ
brahim Efendi, Solakzade, Karaçelebizade
Abdülaziz Efendi, Tugî önde gelir. 18. yüzyı
lda ise resmî devlet tarihçiliği kuruldu.
Vak'anüvis denilen tarih bilginlerine, devletin tarihini yazma görevi verildi. Naimâ, ilk
vak'anüvis olup kendi alanı
nda çok ünlüdür. Ayrı
ca Raş
id, Âsim, Subhi, İ
zzî, Vâsı
f vb. gibi
değerli tarihçiler de 18. yüzyı
lda eser vermiş
lerdir.
Halk edebiyatı
nda Âş
ı
k Ömer, Kuloğlu, Karacaoğlan, Gevheri (17. yüzyı
l), dikkati
çekmektedir.
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Tasavvufî ş
iirde ise Ümmî Sinan, Niyazi-i Mı
srî (17. yüzyı
l), Bursalıİ
smail Hakkıve
Gülş
enî (18. yüzyı
l) önde gelen isimlerdir.
Tasavvufî ş
iir, tekkelerde yetiş
en ş
airlerin ortaya koyduğu ve halk ş
iirine yakı
n bir
tarzdı
r. Daha çok, tarikatlar çevresinde geliş
miş
tir. Yunus Emre ve HacıBektaşVelî, bu
tarzı
n ilk önemli isimleridir. Bu edebiyat Eflâkî Dede (14. yüzyı
l) ile baş
layı
p, HacıBayram
Velî ve Kaygusuz Abdal ile geliş
miş
tir. 15. yüzyı
lda Kemal Ümmî, Ruş
enî, Eş
refoğlu Rumî
dikkate değer eserler verdiler. Pîr Sultan Abdal ve İ
brahim Gülş
enî 16. yüzyı
l tasavvuf
edebiyatı
nı
n önemli temsilcileridir. 18. yüzyı
lda ise tasavvuf ş
iirinde Divan ş
iirinin etkisi
görülmeye baş
lanmı
ş
tı
r.
d. Güzel Sanatlar
Minyatür
Osmanlı
larda resim sanatı
, daha çok minyatür çerçevesinde geliş
miş
tir. Minyatürler,
derinlik ve boyut gibi unsurlar dikkate alı
nmaksı
zı
n, küçük ayrı
ntı
lara önem verilerek canlı
renklerle yapı
lan bir tür resimdir. Uygurlar, minyatür çiziminde büyük ustalı
k göstermiş
lerdir.
Uygur minyatür sanatı
nı
n etkileri, Selçuklular ve İ
lhanlı
lar vası
tası
yla Anadolu beyliklerine
kadar ulaş
mı
ş
tı
r. Osmanlı
lardaki ilk dönem minyatürleri de bu etkiden izler taş
ı
maktadı
r.
Özellikle, Siyah Kalem adı
yla tanı
nan bir sanatkârı
n yaptı
ğıminyatürlerde (15. yüzyı
l) bu etki
daha kuvvetli olarak görülür.
Fatih Sultan Mehmed'i oturmuşhâlde ve gül koklarken gösteren ünlü minyatür, Nakkaş
Sinan'ı
n eseridir. Fatih döneminde, sadece minyatürle yetinilmemiş
, Avrupa'dan davet edilen
ressamlara portreler yaptı
rı
lmı
ş
tı
r. İ
talyan ressam Bellini'nin Fatih portresi ünlüdür. II.
Bâyezid ise daha çok İ
slâm minyatür sanatkârları
na çeş
itli minyatürler yaptı
rmı
ş
tı
r.
Osmanlıdönemi minyatür sanatı
nı
n ünlü ustalarıMatrakçıNasuh, Nigârî, Seyyid
Lokman, NakkaşOsman (16. yüzyı
l), Nakş
î (17. yüzyı
l) ve Levnî (18. Yüzyı
l)'dir.
Çini ve Keramik Sanatı
Osmanlıçinilerinin baş
langı
cı
, Selçuklu mozaik çini tekniği ile renkli sı
r tekniğinin
birleş
mesiyle ortaya çı
kmı
ş
tı
r. İ
znik Yeş
il Cami minaresi, Osmanlıçinilerinin ilk örnekleriyle
yapı
lmı
ş
tı
. Fakat, Osmanlıçini sanatı
nı
n ası
l üslûbu, ilk olarak Bursa Yeş
il Cami ve
türbesinde görülür. Çini sanatı
na getirilen ilk büyük yenilik, çok renkli sı
r tekniği ile yapı
lmı
ş
olmaları
dı
r. Diğer bir yenilik ise, sı
r altıtekniği ile yapı
lan mavi-beyaz çinilerdir. Edirne
Muradiye Camii çinilerinde bunun örnekleri görülmektedir. İ
stanbul'daki Çinili Köş
kte
bulunan çiniler Selçuklu geleneğinin son örnekleri olarak kabul edilmektedir. Renkli sı
r
tekniğindeki çiniler ise Yavuz Sultan Selim Camii ve türbesini süslemektedir .
16. yüzyı
lda Osmanlıçini sanatı
na sı
r altıtekniği hâkim olmuş
tur. Böylece ikinci ve yeni
bir üslûp meydana çı
kmı
ş
tı
r. Bu yeni üslûbun örnekleri, İ
stanbul Süleymaniye Camii ile
Hürrem Sultan türbesindeki çinilerde görülmektedir.
Bundan sonra, birbirini takip eden yeniliklerle Osmanlıçini sanatıbüyük bir ilerleme
göstermiş
tir. Edirne Selimiye Camii, TopkapıSarayıve Sultanahmet Camilerinde kullanı
lan
çinilerde, bu sanatı
n doruğuna eriş
ildiği görülmektedir.
Çini yapı
mı
nda en ilerlemişbölgeler İ
znik, Bursa, İ
stanbul ve Kütahya idi. 17. yüzyı
lda,
Haliç'te kurulan keramik atölyelerinin sayı
sı250'yi bulmaktaydı
.
Hat Sanatı
İ
slâmiyetin kabulü üzerine Arap alfabesini kullanmaya baş
layan Türkler, bu yazı
yıbir
sanat kolu hâline getirmiş
lerdir. Kur'an'ı
n bir sanat eseri olarak yazı
lmasıda Osmanlı
döneminde gerçekleş
tirilmiş
tir.
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Altıçeş
it yazı
nı
n bütün kuralları
nıve özelliklerini ortaya koyan ve temellerini atan
AmasyalıYakut'tur (13. yüzyı
l). Osmanlıhat sanatı
nı
n ilk ve en büyük ustasıise Amasyalı
Şeyh Hamdullah'tı
r (15. yüzyı
l). Yazı
, Sultan II.Bâyezid'in hocasıolan Şeyh Hamdullah'ı
n
elinde estetik bir zenginlik kazanmı
ş
tı
r. Osmanlıyazıüslûbu, Şeyh Hamdullah'ı
n eserleri
örnek alı
narak geliş
tirilmiş
tir. Harflerin köş
eli, yuvarlak veya yatı
k olmaları
na göre, hafta
kûfî, sülüs, nesih, rik'a vb. gibi yazıçeş
itleri ortaya çı
kmı
ş
tı
r.
Hat sanatı
, eserlerini 16. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda veren Ahmed Karahisarî'nin kaleminde
yeni bir üslûba kavuş
muş
tur. Hafı
z Osman (17. yüzyı
l) ise, yazı
ya akı
cı
lı
k, ferahlı
k ve
canlı
lı
k kazandı
rmı
ş
tı
r. 18. yüzyı
lda yetiş
en Mehmed Esad Yesârî ve oğlu Yesârîzade
Mustafa İ
zzet, tâlik yazıtürünün en büyük ustalarıolmuş
lardı
r. Hat sanatı
nı
n bir baş
ka üstadı
olan Mustafa Rakı
m Efendi (19. yüzyı
l), celî yazıtüründe büyük yenilikler yapmı
ş
, istif ve
ahenk bakı
mı
ndan tabloyu andı
ran eserler meydana getirmiş
tir.
Osmanlı
larda fermanlar divanî denilen ve tamamiyle Türk eseri olan yazıçeş
idi ile
yazı
lmı
ş
tı
r. Hat, kendi baş
ı
na bir sanat olduğu gibi, dekoratif sanatları
n zenginleş
tirilmesinde
ve mimarî abidelerde de büyük bir rol oynamı
ş
tı
r. Camiler, sebiller, mezar taş
larıhat
örneklerinin sı
k rastlandı
ğ
ıyerlerdir. Hat, ayrı
ca tahta oymalar üzerinde ve kitapları
n tezhipli
başsayfaları
nı
n ortası
nda süsleme olarak kullanı
lmı
ş
tı
r. Padiş
ah tuğraları
nda, baş
langı
çta
sade bir yazıgörülmekteydi. Tuğralar, zamanla kompozisyonlar hâline getirilmiş
tir.
Ciftçilik
Kitap ciltleri, Osmanlı
larda baş
lıbaş
ı
na bir sanat kolu hâlinde geliş
miş
tir. Tarihi
Uygurlara ve Selçuklulara dayanan ciltçiliğ
in en parlak dönemi 15. ve 16. yüzyı
llar olmuş
tur.
Cilt kapaklan, mukavva üzerine deri ve kumaşkaplanarak yapı
lı
yordu. En çok kullanı
lan deri
cinsleri sahtiyan ve meş
in idi.
Kitap kapakları
nı
n dı
şve iç yüzleri, çeş
itli kompozisyonlarla süslenirdi. Kapağ
ı
n
ortası
nda "Şemse" denilen yuvarlak veya oval bir madalyon, köş
elerinde ise "köş
ebent"
denilen süslemeler bulunurdu. Osmanlıcilt sanatı
nda bitki ve çiçek motifleri, bulut, kaplan
beneği gibi ş
ekillere rastlanmaktadı
r.
17. yüzyı
lda kalite bakı
mı
ndan durgunluk gösteren ciltçilik, Lâle Devri´nde yeniden
canlanmı
şve lâke ciltler yapı
lmaya baş
lanmı
ş
tı
r.
Müzik
Osmanlı
lar, tarihî Türk musikisini geliş
tirmiş
ler ve ona incelik kazandı
rmı
ş
lardı
r. 15.
yüzyı
ldan itibaren musikiye dair eserler yazı
lmı
şve yüksek değer taş
ı
yan besteler yapı
lmı
ş
tı
r.
Musikinin, bütün Türk topluluklarıgibi, Osmanlıtoplumunda da seçkin bir yeri vardı
.
BazıAvrupalıyazarlar 'Yeryüzünde Türkler kadar müziği ihtirasla seven hiçbir halk
olmadı
ğı
nı
" belirtmiş
lerdir. Türkler müzikle doğ
ar, onunla yaş
ar, müzik dinleyerek savaş
a
giderlerdi. Hayatlarımüzikle iç içeydi. Günlük hayatta ve eğlencede, dinî hayatta ve
askerlikte müzik önemli bir yer iş
gal ediyordu. Hatta, saltanat alâmeti olarak dahi müzik
âletleri kullanı
lı
yordu. Selçuklu sultanı
, Osman Gazi'ye "tabi ü alem" (davul ve sancak)
göndermiş
tir.
Türk musikisi; sanat musikisi, dinî musiki, halk musikisi ve askerî musiki olmak üzere
baş
lı
ca dört alanda geliş
miş
tir. Şehirde, saray ve konak çevrelerinde beste, semaî, ş
arkıtürleri
çalı
nı
p söylenirdi. Camilerde ezan, salâ, dua, tekbir, münacaatlar besteyle okunurdu.
Tekkelerde ise naat, ilâhî, nefes, âyin gibi türler görülmekteydi. Kı
ş
lada, seferde ve savaş
sı
rası
nda mehter musikisi çalı
nı
rdı
. Köylerde uzun hava, bozlak, zeybek, türkü söylenirdi.
Sı
nı
r boyları
ndaki serhat türküleri ise daima heyecanla dinlenirdi.
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Osmanlı
larda musiki, ustadan çı
rağa aktarı
larak yaş
amı
ş
tı
r. Musiki eğ
itimi daha çok
Enderunda yapı
lmaktaydı
. Meydana getirilen besteler notaya geçirilmediği için pek çoğu
kaybolmuş
tur.
Osmanlı
-Türk musikisinin baş
langı
cı
ndan MerâgalıAbdülkadir'e (15. yüzyı
l ortası
)
kadar uzanan ilk dönemi, hazı
rlayı
cıdönem; bundan sonra Itrî'ye (18. yüzyı
l ortası
) kadar
uzanan devresi, ilk klâsik dönem; Itrî'den Dede Efendi'ye (19. yüzyı
l ortası
) kadar uzanan
devresi ise son klâsik dönem olarak adlandı
rı
lı
r.
Celâyirli, Timurlu ve II. Murad döneminde Osmanlısarayları
nda bulunmuşolan
Abdülkadir Merâgî, ilk büyük musiki nazariyecisi ve bestekârı
dı
r (15. yüzyı
l): Şeyh Ömer
Gülş
enî de 15. yüzyı
lı
n tanı
nmı
şbestecisidir.
Fatih Sultan Mehmed ve II. Bâyezid dönemlerinde, musiki, beste, icra ve müzik bilimi
geliş
me göstermiş
tir. II. Bâyezid'in ve oğlu Şehzade Korkut'un bazıbesteleri zamanı
mı
za
kadar gelmiş
tir. 15. ve 16. yüzyı
llardan günümüze intikal eden eser sayı
sıazdı
r. Klâsik Türk
musikisinin en büyük bestekârıkabul edilen Mustafa Itrî'nin etkileri yüzyı
llarca devam
etmiş
tir. Itri'nin hocasıolan Hafı
z Post da büyük bir bestekârdı
r.
Lâle Devri, Türk musikisinin büyük geliş
me sağladı
ğıbir dönemdir. 18. yüzyı
lı
n
sonunda yaş
amı
şolan III. Selim, musikiye önem vermiş
, yeni makamlar ortaya koymuşve
yeni bir dönem baş
latmı
ş
tı
r. III. Selim, güzel bestelerin de sahibidir. 18. yüzyı
lda yaş
ayı
p eser
veren ünlü bestekârlar arası
nda Osman Dede, Mustafa Çavuş
, Tab'î Mustafa Efendi, Hacı
Sadullah Ağa baş
ta gelmektedir.
Son klâsik dönemin büyük bestekârlarıise Dede Efendi, Dellâlzade ve Zekâî Dede'dir.
Türk askerî müzik teş
kilâtı
na mehterhane denilmektedir. Mehterin, günün belli
zamanları
nda halka açı
k konserler vermesi bağı
msı
zlı
k sembolü olarak kabul edilirdi.
Padiş
ah mehterinde her çalgı
dan dokuz tane bulunduğu için buna 9 kat mehter denirdi.
Bu çalgı
lar arası
nda yaylıve mı
zraplısaz bulunmaz, nefesli ve vurmalıçalgı
lar kullanı
lı
rdı
.
Mehterhane müzisyenleri Yeniçeri Ocağı
'na bağlıaskerlerdi. Mehterhane, savaş
lara katı
lı
r ve
ön saflarda çalardı
. Mehter vuruş
u, düş
man ordularıüzerinde yı
ldı
rı
cıbir etki yapardı
.
Mehter teş
kilâtı
, Yeniçeri Ocağı
'nı
n kaldı
rı
lması
ndan sonra lağ
vedilmiş
tir.
e. Mimarî
Osmanlımimarîsinin, dünya mimarîsi içinde önemli bir yeri vardı
r. Selçuklu ve beylikler
döneminden gelen etkileri, kendi geleneği içinde eritip orijinal üslûbunu meydana getiren
Osmanlımimarîsi, hayranlı
k veren eserler ortaya koymuş
tur.
Osmanlımimarîsi, baş
langı
ç dönemi, klâsik dönem ve Batıetkisindeki dönem olmak
üzere, baş
lı
ca üç dönemde incelenebilir. Ayrı
ca dinî mimarî, sivil mimarî, askerî mimarî gibi
bölümlere ayrı
lı
r.
İ
lk Osmanlımimarî örnekleri, İ
znik'teki HacıÖzbek Camii ve Bursa'daki Orhan Bey
Camii'dir. Bunları
n hepsi, 14. yüzyı
la aittir. 15. yüzyı
lda ise önemli eserler verilmeye
baş
lanmı
ş
tı
r. Bursa'daki Yeş
il Cami ile Ulu Cami, teknik ve dekorasyon bakı
mları
ndan
Osmanlımimarîsinin ulaş
tı
ğıyüksek seviyeyi göstermektedir. Ulu Cami, çok ayaklıcami
tipinin ilgi çekici bir örneğidir.
Edirne'nin fethinden sonra yapı
lan Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami, baş
langı
ç döneminin
önemli eserleridir. İ
stanbul'un fethinden sonra inş
a edilen camilerde Bursa üslûbunun etkileri
görülmektedir. Klâsik döneme hazı
rlı
k niteliğinde olan Fatih Camii, çevresindeki medrese,
ş
ifahane, imaret, türbe gibi yapı
larla bir külliye hâlinde inş
a edilmiş
ti.
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Klâsik dönemin ilk anı
t eseri Bayezid Camii'dir. Eş
siz güzellikte bir avlusu olan bu cami
ile, klâsik üslûbun ana çizgileri meydana çı
kmı
ş
tı
r. Klâsik dönemin ş
aheser yapı
larıise 16.
yüzyı
lda inş
a edilmiş
tir. Bu dönemin en büyük mimarıSinan'dı
r. Dünya çapı
nda bir deha olan
bu büyük mimar, uzun hayatıboyunca (1490-1588) üç yüzden fazla cami, medrese, köprü,
türbe, han, hamam, hastahane, imaret, su kemeri, kervansaray meydana getirmiş
tir. Her
eserinde bir önceki eserini olgunlaş
tı
ran Sinan, üstün teknik gücü ve estetik anlayı
ş
ıile,
merkezî kubbe sistemini son derece geliş
tirmiş
tir. Mimar Sinan'ı
n büyük eserleri arası
nda
İ
stanbul'daki Şehzade ve Süleymaniye camileri ile Edirne'deki Selimiye Camii baş
ta
gelmektedir. Süleymaniye Camii ve külliyesinin, aynı seviyede bir baş
ka örneğ
i
bulunmamaktadı
r. Selimiye Camii ise, Türk mimarlı
ğ
ı
nı
n ş
aheserlerinden biridir. Tek
merkezî kubbe ile yapı
lmı
ş
tı
r ve büyük bir inceliği temsil etmektedir.
Klâsik dönem Osmanlımimarîsi 17. yüzyı
lda da aynıölçülerle devam ettirilmiş
tir.
Ancak, Mimar Sinan'ı
n eriş
tiği yüksek seviyeye ulaş
mak bir daha mümkün olmamı
ş
tı
r. Bu
dönemde yetiş
en büyük mimarlar arası
nda Sedefkâr Mehmed Ağa, Sultanahmet Camii ile
ünlüdür. Bu cami, altıminaresi ve Marmara denizine bakan cephesi ile yeni bir ruh
taş
ı
maktadı
r (tamamlanması
: 1617). İ
stanbul Eminönü'ndeki Yeni Cami, 1598de yapı
lmaya
baş
laması
na rağmen, altmı
şyı
llı
k bir aradan sonra ancak 1663'te tamamlanmı
ş
tı
r. Bu sebeple,
yapı
mıdeğiş
ik mimarlar tarafı
ndan gerçekleş
tirilmiş
tir.
18. yüzyı
lda Batıetkileri ilk defa hissedilmeye baş
lanmı
ş
tı
r. Böylece, Barok ve Rokoko
sanatı
ndan esintiler, büyük mimarî eserlerde görülmüş
tür. İ
stanbul'daki Nuruosmaniye ve
Lâleli camileri, bu üslûbun örnekleridir. 17. yüzyı
lda sadelikten uzaklaş
ı
ldı
ğıve çeş
itli
süslemelere ağı
rlı
k verildiği görülmektedir.
Sivil mimarînin ilk örneği, İ
stanbul'un fethinden sonra yaptı
rı
lan TopkapıSarayı
'dı
r.
Fatih'ten sonra gelen Osmanlıpadiş
ahlarıda yeni köş
kler yaptı
rarak TopkapıSarayı
'nı
geniş
letmiş
lerdir. Bu saray, böylece, köş
kler ve dairelerden meydana gelmişbir yapı
lar
topluluğ
u hâlini almı
ş
tı
r.
Ulaş
tı
rma alanı
ndaki ilk örnek Trakya'daki Uzun Köprü´dür. Daha sonra, Mimar Sinan
tarafı
ndan Anadolu'nun ve Rumeli'nin pek çok yerinde son derece güzel köprüler inş
a
edilmiş
tir. Ticaret açı
sı
ndan önem taş
ı
yan hanlar da sivil mimarînin diğer bir türüdür.
Bursa'da Emir Hanı
, Kaptan Hanıve Koza Hanıaynıplâna dayanmaktadı
r. İ
stanbul'da
yapı
lan Kürkçü Hanı
, Valide Hanıve Vezir Hanı
, han mimarîsinin dikkat çekici örnekleridir.
Bazıhanlar sadece konaklama amacıile yapı
lı
rken, bazı
larıhem konaklama ihtiyacı
nı
karş
ı
lı
yor hem de çarş
ıgörevini yerine getiriyordu. Tokat-Sivas yolu üzerindeki Yeni Han ve
Merzifon'daki TaşHan, türlerinin ilgi çekici örnekleridir.
Bunları
n yanı
nda dârüş
ş
ifalar, imaretler, çeş
meler, su kemerleri gibi çok çeş
itli eserler
meydana getirilmiş
tir.
Askerî mimarînin önde gelen eserleri kalelerdir. Yı
ldı
rı
m Bâyezid tarafı
ndan yaptı
rı
lmı
ş
olan Anadolu Hisarı(Güzelce Hisar), Fatih Sultan Mehmed tarafı
ndan yaptı
rı
lan Rumeli His
arı(Boğazkesen) ve TopkapıSarayısurlarıaskeri mimarînin belli baş
lıörnekleridir.
Osmanlı
larda ayrı
ca cam iş
leri, halı
cı
lı
k, kumaşsanatı
, kı
lı
ç ve miğfer süslemeleri, kalem
iş
leri gibi alanlarda da çok güzel eserler verilmiş
tir. Kalem iş
leri, sı
va veya tahta üzerine
yapı
lı
rdı
. Rölyef hâlinde yapı
lanları
na ise malakârî deniliyordu. İ
stanbul Çinili Köş
kün kubbe
sindeki malakârî süslemeler çok zengin ve renkli kompozisyonlardı
r. TopkapıSarayı
'ndaki
Revan ve Bağdat köş
klerinin, Edirne Muradiye ve Selimiye camilerinin, Bursa Yeş
il
Camii'nin kalem iş
leri örnek eserlerdir.
f. Eğlence ve Spor
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Osmanlıtoplum hayatı
nda eğlencenin özel bir yeri vardı
. Eğlencelerin bir kı
smı
, sanat
gösterilerini içine alı
rdı
: Musiki ve tiyatro gibi. Bir kı
smı
, çeş
itli kutlamalardan meydana
gelirdi: Sünnet düğ
ünleri, zafer ş
enlikleri, bayram eğlenceleri, esnaf bayramları
, vb. Büyük
harp oyunlarıda halk için eğlenceli ve heyecanlıgösteriler hâlinde cereyan ederdi. Mesire
yerleri, kahvehaneler, bozahaneler hoşvakit geçirilen sohbet yerleriydi. Bazıbüyük
konaklarda da sohbet geceleri yapı
lı
rdı
. Cambazlı
k, hokkabazlı
k gibi, hünere dayanan eğlenceler de vardı
. Ayrı
ca ramazan ve bayram münasebetiyle eğlenceli, ş
enlikli günler ve
geceler yaş
anı
rdı
.
Osmanlıtoplumunda klâsikmusiki, hem sanat eseri hem de eğlence vası
tasıolarak
söylenip dinlenirdi. Şehirler dı
ş
ı
nda halk müziği yaygı
ndı
.
Eğlence hayatıiçinde yer alan tiyatronun, Osmanlıdöneminde baş
lı
ca üç alanda
uygulandı
ğıgörülmektedir: Karagöz, orta oyunu, meddah.
Türk hayal oyunu olan Karagöz'e "gölge oyunu" adıda veriliyordu. 14. yüzyı
lda Bursa'da
baş
layı
p geliş
en Karagöz oyununda, toplumdaki çeş
itli tiplerin deriden yapı
lmı
şfigürleri bir
perde üzerine aksettirilerek oynatı
lı
rdı
.. Karagöz oynatanlara "hayalî" adıveriliyordu.
Hayalîler sadece taklitçi değil, aynızamanda metin yazan, hatta figürlerin yapı
mcı
sıidiler.
Özellikle büyük sünnet düğünlerinin vazgeçilmez eğlencesi olan Karagöz oyunu, yüzyı
llar
boyunca ünlü ustalar yetiş
tirmiş
tir.
Orta oyunu, belli bir senaryo olmaksı
zı
n, taklitçilikle beslenmişgeleneksel Türk tiyatrosu
idi. Tulûat olarak da anı
lı
yordu. Halk tarafı
ndan beğenilerek seyrediliyordu.
Meddah ise, tek kiş
ilik tiyatro denebilecek bir tarzdı
. Meddah adıverilen sanatçı
,
meydanlar da veya kahvehanelerde uzun, garip, tarihî, mizahî hikâyeler anlatı
r, yerine göre
bunlarıtaklitlerle süslerdi.
Cambazlı
k, halkı
n heyecanla seyrettiği gösteri türlerinden biriydi. Bu konuda büyük
hüner sahibi cambazlar yetiş
miş
ti. Bunları
n içinde, Selimiye Camii'nin yüksek minaresine iple
tı
rmanan, en tepedeki "alem"in üzerinde ayağa kalkarak sarı
ğı
nıçözüp bağlayan, sonra
aş
ağı
dan çektiği kahveyi içip dua eden cambazlar bulunuyordu.
Kahvehaneler, hoş
ça vakit geçirilen, ilmî ve edebî sohbetler yapı
lan, zekâ oyunları
oynanan, bazen müzik dinlenen yerlerdi. İ
lk kahvehane, 16. yüzyı
l ortaları
nda açı
lmı
şve bir
nevi "kulüp" niteliği almı
ş
tı
r. Buralara ş
airler, bestekârlar, edipler, meddahlar, subaylar ve
bilginler devam ederlerdi. Kahvehaneler, Osmanlıörneğine göre, 17. yüzyı
ldan itibaren
Avrupa'da moda olup yaygı
nlaş
mı
ş
tı
.
Açı
k hava gezinti yeri olan "mesire"lere halk çok rağbet etmekteydi. En beğenilen mesire
yerleri Kâğı
thane, Bentler, Belgrad Ormanıidi. 19. yüzyı
ldan itibaren Çamlı
ca, Boğaziçi
kı
yı
ları
, Adalar ve Kadı
köy yakası
ndaki bazısemtler moda olmuş
tur. Buralara ailece günü
birlik gidilir, yemekler yenir, oyunlar oynanı
rdı
.
Kurban ve Ramazan bayramları
, padiş
ahları
n tahta çı
kı
şgünleri, ordunun sefere çı
kı
ş
ları
veya zafer kazanı
lan sefer dönüş
leri, Hı
drellez, donanmanı
n sefere çı
kı
ş
ıvb. gibi vesilelerle
yapı
lan kutlamalar ve ş
enlikler de çok gösteriş
li olurdu. Bu ş
enlikler, bazen günlerce devam
ederdi. Şehzadelerin sünnet düğünlerinde ise, çok daha uzun süren ş
enlikler tertiplenirdi. III.
Muradı
n oğlu Şehzade Mehmed (III. Mehmed)'in sünnet düğünü 55 gün, 55 gece devam
etmişve "akı
llara durgunluk veren hünerler, gösteriler, ş
enlikler" yapı
lmı
ş
tı
. Şehzade Mustafa
(II. Mustafa)'nı
n sünnet düğ
ününde 8.000 çocuk sünnet edilmiş
ti (Edirne 1675).
Esnaf bayramları
nda ve harp oyunları
nda da büyük ş
enlikler yapı
lı
yordu. "Sûr-ı
Hümâyûn" denen büyük ş
enliklerde, İ
stanbul, geceleri gündüz gibi aydı
nlatı
lı
yor, savaş
gemileri ı
ş
ı
klarla donatı
lı
yordu. Bu ş
enliklerde ş
ekercilerden kuyumculara kadar her daldaki
esnaf, sanatları
nı
n bütün hünerlerini gösteriyorlardı
. Ağaçlı
, havuzlu, fı
skiyeli bahçeler
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hazı
rlanı
p halkı
n önünden geçiriliyordu. Dokumacı
lar, ş
enlik alanı
nıüç defa dolaş
ı
ncaya
kadar, halkı
n gözleri önünde çok güzel kumaş
lar dokuyup padiş
aha sunuyorlardı
.
Harp oyunları
nda, gerçek gibi görünen kadı
rgalar, kaleler, atlar yapı
lı
yor; sunî toplar
ateş
leniyor; karş
ı
lı
klı"savaş
an" iki taraf birbirlerine renkli fiş
ekler atı
yorlardı
. Kı
brı
s'ı
n fethi,
büyük maketler üzerinde canlandı
rı
lı
yor; bazen 10.000'den fazla Türk askeri, harp oyunları
nı
gerçek manevra hâline getiriyorlardı
.
Osmanlı
larda spor, askerlikle iç içeydi. Baş
lı
ca spor dallarıavcı
lı
k, binicilik, yarı
ş
,
okçuluk, güreş
, halter, kayak, cirit ve çevgândı
.
Avcı
lı
k, eski bir Türk geleneği idi. Ekonomik ve askerî nitelik de taş
ı
rdı
. Keskin
niş
ancı
lar, iyi avcı
lar arası
ndan çı
kardı
. Osmanlı
larda binlerce kiş
iyle yapı
lan sürek avları
nda
çok iyi yetiş
tirilmişdoğan, ş
ahin gibi kuş
lar, zağar denilen av köpekleri kullanı
lı
rdı
. Osmanlı
padiş
ahları
nı
n çoğu usta avcı
lardı
. IV. Mehmed, ava olan merakı
ndan dolayı"AvcıMehmed"
olarak anı
lı
yordu.
Atlısporlar arası
nda at yarı
ş
ları
, cirit ve çevgân bulunuyordu. Padiş
ah huzurunda yapı
lan
at yarı
ş
ları
nda kazananlara büyük ödüller veriliyordu. Cirit, ince ve sivri tahta mı
zrakları
n,
hı
zla koş
an atlar üzerindeki biniciler tarafı
ndan birbirlerine atı
lması
yla oynanı
rdı
. Cirit
oyununa bazen 30-40 kiş
inin katı
ldı
ğıolurdu. Gerek binicilikte, gerek niş
ancı
lı
kta büyük
ustalı
k isteyen cirit, Anadolu'da bu gün de oynanan bir oyundur.
Çevgân ise, tahta değneklerle ve topla, takı
m hâlinde oynanan bir oyundur. Her iki
takı
mdaki atlısporcular, bu topu, vurarak kendi tarafları
ndaki çizgiye götürmeye çalı
ş
ı
rlardı
.
Bütün Türk illerinde yapı
lan bu sporu, Babür Devleti'nde görüp öğ
renen İ
ngilizler "polo"
adı
yla, bütün dünyaya yaymı
ş
lardı
r.
Atletizmde uzun mesafe koş
ulan tercih ediliyordu. Büyük kalabalı
kları
n seyrettiği 30
km´lik koş
ular yapı
lı
yordu.
Okçuluk da çok eski bir Türk sporuydu. İ
stanbul'daki Okmeydanı
'nda, haftada iki gün
halk önünde ok atı
ş
larıyapı
lı
r, bu atı
ş
lara her isteyen katı
labilirdi. Padiş
ahlar da buraya gelip
atı
şyaparlardı
. 610 gez (416 m.) uzağa konulan hedefe isabet ettirilmesi gerekliydi. III. Selim
1.220 gezden (830m.), II. Mahmud 1.228 gezden (835 m.) hedefi vurarak rekor kı
rmı
ş
lardı
.
Durarak yapı
lan atı
ş
lar kadar, dört nala giden at üzerinde yapı
lan ok atı
ş
larıda ilgiyle
seyredilirdi.
Osmanlı
larda güreşsporu da millî bir spor dalıolarak, büyük ilgi görmekteydi. Güreş
çilere "pehlivan" denir, pehlivanlar birbirlerinin sı
rtı
nıyere getirene kadar güreş
irlerdi.
Edirne'nin fethinden sonra baş
layan ve ilk baharda tertiplenen Kı
rkpı
nar güreş
leri dünya
ş
ampiyonluğu niteliğ
i taş
ı
rdı
. Bu güreş
lere her isteyen katı
labilir, birinci gelenler padiş
ah
tarafı
ndan ödüllendirilirlerdi. Edirne'deki pehlivanlar tekkesinde güreş
e bütün yı
l boyunca
çalı
ş
ı
lı
r, çeş
itli oyunlar öğrenilirdi. Kı
rkpı
nar güreşgeleneği bu gün de devam etmekte,
Edirne'de günlerce süren karş
ı
laş
malar yapı
lmaktadı
r.
Günümüzde "halter" denilen ağı
rlı
k kaldı
rma sporu da, Osmanlıtoplumunun her
kesiminde rağbet görüyordu. Pehlivanlar da ağı
rlı
k kaldı
rarak hazı
rlanı
rlardı
.
Akı
ncı
lar, kı
şayları
ndaki harekât için kayaktan yararlanı
rlardı
. Kayakçı
lı
k, kar üzerinde
ulaş
ı
mısağlamak bakı
mı
ndan da önem taş
ı
rdı
. Doğu Anadolu ve Balkan ş
ehirlerinde, geceleri
aydı
nlatma yapı
larak kayak eğlenceleri düzenlenirdi.

2. Kültür Değ
iş
meleri
a. Düş
ünce Hayatı

16 Osmanlı
larda Kültür ve Sanat

14

Osmanlı Devleti'nin uğradı
ğı toprak kayı
pları ve bunlara sebep olan askerî
baş
arı
sı
zlı
klar, devlet yöneticilerini yeni tedbirler aramaya sevk etti. Karş
ı
laş
ı
lan zorlukları
n,
evvelki dönemlerde kullanı
lan yöntemlerle çözülemeyeceği görüldü. Bunalı
mdan çı
kmanı
n,
ancak köklü yeniliklerle mümkün olabileceği anlaş
ı
ldı
.
Batı
lı
laş
ma veya çağdaş
laş
ma denilen bu anlayı
ş
ı
n ilk belirtileri Lâle Devri'nde ortaya
çı
ktı
. Bu döneme damgası
nıvuran Sadrazam Nevş
ehirli Damat İ
brahim Paş
a, yeni arayı
ş
ları
n
öncüsü ve destekçisi oldu. O zamana kadar, Avrupa baş
kentlerine gönderilen elçiler, belirli
konudaki görevlerini yerine getirip ülkeye dönerlerdi. Devamlıelçilikler yoktu. Lâle
Devri'nde Paris'e elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi (ölümü: 1732), bu
ülkedeki yeni geliş
meleri ve medeniyet hamlelerini öğrenmekle görevlendirildi. Yirmisekiz
Çelebi Mehmed Efendi, dönüş
ünde görüp öğrendiklerini Sefaretname adıile sadrazama
sundu. Bu sefaretname, Batımedeniyetine atı
lan adı
mları
n ilki sayı
lı
r.
Viyana ve Berlin elçiliklerinde bulunmuştecrübeli bir diplomat ve devlet adamıolan
Ahmed Resmî Efendi (ölümü: 1783) Osmanlıteş
kilâtı
nda gördüğü aksaklı
klarıda, dönemin
sadrazamı
na "Lâyiha"kıile bildirmiş
tir.
III. Selim zamanı
nda Avrupa ile olan iliş
kiler arttı
rı
ldı
. Önemli baş
kentlerde daimî
elçilikler kuruldu. İ
lk daimî elçi olarak Londra'ya Yusuf Agâh Efendi gönderildi. Daha sonra
Seyyid Ali Efendi, Paris; Aziz Efendi, Berlin elçilikleri ile görevlendirildiler. Daimî
elçiliklerin kurulması
, Avrupa devletleri ve buralardaki geliş
meler hakkı
nda daha sağlı
klı
bilgilerin Osmanlıbaş
kentine aktarı
lması
nısağladı
. Böylece, Batı
ya açı
lı
şhı
zlandı
.
III. Selim'den sonra ve Tanzimat'tan önce hükümdarlı
kta bulunan II. Mahmud, yenileş
me
hareketlerinin en dikkate değer öncülerinden biridir. OsmanlıDevleti'nin çağdaş
laş
ma
hareketlerinde önderlik yapan III. Selim'in bu uğurda hayatı
nıkaybetmesi, II. Mahmud'un
ihtiyatlı bir siyaset takip etmesi sonucunu verdi. Ancak, II. Mahmud, iktidarı
nı
sağlamlaş
tı
rı
nca, siyaset ve askerlik alanları
nda olduğu kadar, eğitim ve kültür sahaları
nda da
önemli yeniliklere giriş
ti. Bu dönemde Harbiye (Harp Okulu) ve Tı
bbiye (Tı
p Fakültesi) gibi
yüksek okulları
n açı
lması
, Batıetkisinin artması
nısağladı
.
OsmanlıDevletinde ilk matbaa, yine Lâle Devri'nde faaliyete geçmiş
ti (1727). Burada
sözlük, tarih kitaplarıve dinî eserler bası
ldı
. Çok sayı
da kitabı
n bası
larak genişokuyucu
kütlelerine ulaş
tı
rı
lması
, düş
ünce hayatı
nı
n geliş
mesine yol açtı
. 18. yüzyı
l sonunda ve 19.
yüzyı
lda yeni matbaalar hizmete girdi. Gazete yayı
mcı
lı
ğı
nda önemli adı
mlar atı
ldı
. II.
Mahmud'un emriyle, ilk gazete (Takvim-i Vakayi) 1831 'de yayı
m hayatı
na baş
ladı
. (Bu
günkü Resmî Gazete, Takvim-i Vakayi'nin devamısayı
lmaktadı
r). İ
lk özel gazete olan
Tercüman-ıAhvâl, Şinasî ve Agâh Efendi'nin yönetiminde 1860'ta yayı
mlanmaya baş
ladı
.
Şinasî, daha sonra bu gazeteden ayrı
larak Tasvir-i Efkâr'ıyayı
mladı
. 19. yüzyı
lı
n sonları
nda
sayı
larıdaha da artan gazete ve dergiler, rejim gereği, siyasetten çok edebiyat ve kültür
konuları
na yer vermeye baş
ladı
lar. II.Abdülhamid döneminde okur-yazar oranı
nı
n artması
,
gazete ve dergileri yaygı
nlaş
tı
rdı
. Dönemin ünlü edebiyatçı
ları
, aynızamanda gazete yazarı
olarak, toplumda kültür öncülüğü görevini üstlendiler.
Bütün bu geliş
meler arası
nda Tanzimat'ı
n ilânıbir dönüm noktasısayı
lmaktadı
r. II.
Mahmud zamanı
nda yapı
lan çalı
ş
maları
n ve hazı
rlı
kları
n sonucu olarak 1839'da, Sultan
Abdülmecid'in tahta çı
ktı
ğıyı
l ilân edilen Tanzimat, yaklaş
ı
k yüz yı
ldan beri süregelen
yenilik hareketlerinin doruk noktasısayı
lı
yordu.
Tanzimat, siyasî, sosyal, hukukî düzenlemelerin yanısı
ra, kültür alanı
nda da etkili oldu.
Ve yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
ndaki ilgi çekici geliş
meleri hazı
rladı
. Düş
ünce ortamıhareketlendi.
Önemli fikir adamlarıyetiş
ti. Bu aydı
nlar, çeş
itli eğilimleri temsil etmekle beraber, genel
olarak devletin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması
, Avrupa'nı
n eriş
tiği medeniyet
seviyesine yükselmek ve toplu bir kalkı
nmayısağlamak gibi ortak noktalarda birleş
iyordu. Bu
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aydı
nlar arası
nda Şinasî, Namı
k Kemal, Ahmed Cevdet Paş
a, Ahmed Rı
za, Abdullah Cevdet,
Prens Sabahaddin, Yusuf Akçura, Cemaleddin Afganîetkili olmuş
lardı
r.
Eğitim yoluyla Doğu kültürünü, maliye uzmanıolarak yetiş
mek üzere bulunduğu Paris'te
Batıkültürünü edinen İ
brahim Şinasî (ölümü: 1871), yurda dönüş
te bürokraside yükselme
imkânıbulamadı
. Bunun üzerine, edebî çalı
ş
malara ve gazeteciliğe yöneldi. Şinasî, bu faaliyetleri ile, kendisinden sonra gelen kuş
aklara yeni hedefler gösterdi ve düş
ünce hayatı
nı
n
ş
ekillenmesinde öncü rolü oynadı
. Dönemin iktidarı
na karş
ıilk açı
k muhalefet örneklerini
veren de Şinasî oldu.
Şinasî ile birlikte çalı
ş
an ve Tasvir-i Efkâr'ı
n yönetimini ondan devralan Namı
k Kemal
(ölümü: 1888), hürriyetçilik ülküsünü savundu. Bu yoldaki ş
iirleri ve eserleriyle tanı
ndı
.
OsmanlıDevleti'nin birlik ve bütünlüğünü sağ
lamak için Osmanlı
cı
lı
k akı
mı
nı
n güçlenmesine
çalı
ş
tı
. Gerek zamanı
nda, gerek sonraki dönemlerde, bu fikirleriyle etkili oldu.
Ali Suavi (ölümü: 1878), lâikliği savunan ilk fikir adamıhüviyetindedir. Yazı
ları
nda,
Türklerin İ
slâm felsefesine yaptı
klarıhizmetleri belirtmiş
, Arapça ve Farsça'nı
n Türkçe
üzerindeki hâkimiyetine karş
ıçı
kmı
ş
, "Osmanlı
ca" deyimine itiraz etmiş
, Türk tarihi ve
medeniyeti üzerindeki görüş
leriyle dikkat çekmiş
tir. Meş
rutiyet rejimini savunan Ali
Suavi'nin fikirleri, Türkçülük akı
mıüzerinde etkili olmuş
tur.
Bir çok bakanlı
kta, yüksek görevlerde ve vakanüvislikte (devlet tarihçiliğinde) bulunan
Ahmed Cevdet Paş
a (ölümü: 1895), yeni mahkemelerin kurulması
na öncülük etti. Sadrazam
Âli Paş
a'nı
n Fransa modeline göre bir medenî kanun yapı
lmasıfikrine karş
ıçı
karak, İ
slâm
hukukunun günün ş
artları
na göre yeniden düzenlenmesi görüş
ünü ileri sürdü. Yeni kanunlar
çı
karmakla görevlendirilen Mecelle Komisyonu'nun baş
kanlı
ğı
na getirildi. Bu komisyon,
yı
llarca süren çalı
ş
malar sonunda, fı
kı
h hükümleriyle çeş
itli içtihadlarıbir sistem içinde
birleş
tiren Mecelle'yi, 16 kitaplı
k medenî kanun külliyatıhâlinde hazı
rladı
. İ
slamcı
lı
k
görüş
ünü savunan Ahmed Cevdet Paş
a, Batı
'nı
n bilim ve teknolojisiyle kültür değerleri
arası
nda ayı
rı
m yapı
lmasıgereğini ileri sürmüş
tür.
Avrupa'ya giderek II. Abdülhamid'e karş
ımücadele eden "Genç Türkler" arası
nda önemli
bir yeri bulunan Ahmed Rı
za (ölümü: 1930), Fransa'daki pozitivizm akı
mı
nı
n etkisinde kaldı
.
Çı
kardı
ğıgazetelerde pozitivizmi savundu. Türkiye'de de yayı
lan pozitivizm, 20. yüzyı
lı
n
baş
ı
ndan itibaren düş
ünce hayatı
nıderinden etkiledi. Ahmed Rı
za, Türk milliyetçiliğine
eğilim gösterdiği gibi, devlet yönetiminde merkeziyetçiliğin gerekliliğini ileri sürdü. Ahmed
Rı
za'ya göre, Osmanlısiyasî ve sosyal düzeni olduğu gibi kalmalı
ydı
. Yönetimin
demokratikleş
mesi ve yolsuzluk yapan memurları
n uzaklaş
tı
rı
lmasıyeterliydi.
Genç Türklerin diğer bir önemli simasıolan Mehmed Murad Efendi (ölümü: 1914),
Mizan gazetesini yayı
nladı
ğıiçin MizancıMurad adı
yla anı
lı
yordu. MizancıMurad, Ahmed
Rı
za'dan farklıdüş
ünüyordu. Ona göre, OsmanlıDevleti'nin Avrupa'nı
n saldı
rganlı
ğı
ndan
kurtulmasıiçin önemli reformlar yapı
lmalı
, uzlaş
macıve barı
ş
çıbir politika sürdürülmeliydi.
Genç Türkler hareketinin içinde bulunan ve II. Abdülhamid'in yeğeni olan Sabahaddin
Bey (Prens Sabahaddin) (ölümü: 1948), daha radikal görüş
ler ileri sürmekteydi. Toplum
hayatı
nda temel değiş
iklikler yapı
lmalı
, padiş
ah tahttan indirilmeli, merkeziyetçilik terk
edilerek adem-i merkeziyet sistemi getirilmeliydi. Şahsî ve mahallî giriş
imcilik teş
vik
edilmeli, vergi
tahsilatı
, belediye ve adalet iş
leri yerel yönetimlere bı
rakı
lmalı
ydı
. Anglo-Sakson
sistemindeki ferdî gayret öne alı
nmalı
, kâr düş
üncesiyle hareket eden giriş
imciler Osmanlı
kaynakları
nıharekete geçirmeliydi. Prens Sabahaddin, bu görüş
lerini gerçekleş
tirmek üzere
Adem-i Merkeziyet ve Teş
ebbüs-i Şahsî Cemiyeti'ni kurdu. Fakat, görüş
leri, genişbir taraftar
topluluğ
u bulamadı
.
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İ
ttihad-ıOsmanî Cemiyeti'nin kurucuları
ndan olan Abdullah Cevdet (ölümü: 1932),
Avrupa'ya kaçtı
ğızaman, daha çok maddeci görüş
lerin etkisi altı
nda kaldı
. Batımedeniyetinin
ve kültürünün, araları
nda ayı
rı
m yapı
lmadan Osmanlıtoplumuna uygulanması
nıileri sürdü.
Toplumcu görüş
leri de benimseyen Abdullah Cevdet, lâikliği savundu ve kadı
n hakları
na
önemverdi.
Avrupa'ya giderek Genç Türk hareketine katı
lan aydı
nlardan Yusuf Akçura (ölümü:
1935), baş
langı
çta Prens Sabahaddin'in görüş
lerini paylaş
ı
yordu. Ancak, daha sonra, adem-i
merkeziyetçiliğin OsmanlıDevleti için tehlikeli olduğunu görerek, dünya Türkleri arası
nda
birliğin sağlanmasıfikrini ileri sürdü. Üç TarzıSiyaset adlıönemli yazı
sı
nda Osmanlı
cı
lı
k,
İ
slâmcı
lı
k ve Türk Birliği akı
mları
nıaçı
klayan Yusuf Akçura, Türk milliyetçiliğini savunarak
yeni bir görüş
ün öncüsü oldu.
Afganistan, İ
ran, Mı
sı
r, Hindistan, Avrupa ve Amerika'da yöneticilik, danı
ş
manlı
k ve
yazarlı
k yapan Cemaleddin Afganî (ölümü: 1897), Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid
zamanları
nda İ
stanbul'da kaldı
. Kendisine yüksek görevler verildi. Dersleri, vaazlarıve
yazı
ları
yla ilgi topladı
. Cemaleddin Afganî, İ
slâm birliğine taraftardıve İ
slâm ülkelerinin
sömürge hâline getirilmesinin yanlı
ş
lı
ğı
nıileri sürüyordu.
Düş
ünce Akı
mları
19. yüzyı
lı
n sonunda ve 20. yüzyı
lı
n baş
ı
nda, Osmanlıtoplumundaki düş
ünce akı
mları
,
baş
lı
ca üç alanda belirli hâle geldi: Batı
cı
lı
k, İ
slâmcı
lı
k ve Türkçülük. İ
kinci Meş
rutiyet'in
ilânı
ndan sonra ise, bu akı
mları
n sistemleş
tirilme gayretleri baş
ladı
.
Batı
cı
lı
k: Batı
cı
lı
ğısavunan aydı
nları
n bir kı
smıı
lı
mlıgörüş
ler ileri sürüyorlardı
. Bunlar,
Batı
dan bilim ve teknolojinin alı
nması
nı
, Avrupa ile olumlu iliş
kiler kurulması
nıve Avrupa
dengesinin bir parçasıolarak, milletlerarasıiliş
kilerde daha etkili rol oynanması
nıistiyorlardı
.
Batı
cı
ları
n daha radikal olan kesimleri ise, bunlarıyeterli bulmuyor; çağdaşve yaratı
cıinsan
tipinin yetiş
tirilmesini, manevî ve ahlâkî dünyanı
n Batıstandartları
na göre düzenlenmesini
arzu ediyorlardı
.
Batı
cı
ları
n en önemli yayı
n organı
, 1911'de, Abdullah Cevdet tarafı
ndan İ
stanbul'da
yayı
nlanmaya baş
layan İ
ctihad dergisidir. Bu dergide yazan Abdullah Cevdet (ölümü: 1932),
Kı
lı
çzade Hakkı(ölümü: 1959), Celâl Nuri (İ
leri, ölümü: 1939) gibi aydı
nlar, top yekûn
Batı
lı
laş
maktan baş
ka çı
kar yol bulunmadı
ğı
nıileri sürmüşlerdir. Batı
lı
laş
manı
n önünde
engel olarak gördükleri din kurumuna ve geleneksel değerlere karş
ıçı
kmı
ş
lardı
r.
Kı
lı
çzade Hakkı
,İ
ctihad'da, Batı
cıgörüş
leri bir program hâline getirmişve uygulamada
nelerin yapı
lması gerektiğini belirtmiş
tir. Batı
cı
ları
n bu tezleri, toplumun çeş
itli
kesimlerinden, özellikle İ
slamcı
lardan sert tepkiler almı
ş
tı
r. Balkan savaş
larısı
rası
nda
Avrupa'nı
n takı
ndı
ğıtavı
r, Osmanlıkamu oyunu Batı
'nı
n aleyhine döndürünce, Batı
cı
lar da
bu geliş
meden etkilenmiş
lerdir. Celâl Nuri, Batı
'nı
n Osmanlıtoplumuyla hiçbir zaman dost
olmadı
ğı
nı
, Batı
lı
laş
manı
n Batı
'ya rağmen sürdürülmesi gerektiğini ileri sürmüş
tür. Abdullah
Cevdet ise Batımedeniyetinin, gülü ve dikeni ile birlikte alı
nmasıgerektiğinde ı
srar etmiş
tir.
Batı
cı
ları
n görüş
leri, daha sonra uygulamaya konulan birçok yenilik üzerinde etkili olmuş
tur.
İ
slâmcı
lı
k, 19. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda bütün Müslümanları
n birleş
mesini hedef alarak
ortaya çı
kmı
ş
tı
. Dünyadaki bütün Müslümanları
n dinî lideri (halife) sı
fatı
nıda taş
ı
yan II.
Abdülhamid, İ
slâm Birliği fikrini, uzun bir süre devlet politikasıolarak benimsedi.
İ
slamcı
lı
ğı
n fikriyat olarak iş
lenmesi ise, II. Abdülhamid'den sonra mümkün oldu. İ
kinci
Meş
rutiyet döneminde çı
karı
lan Sı
rat-ıMüstakim, Sebilürreş
ad, Volkan, İ
slâm Mecmuasıgibi
yayı
n organları
, islamcı
lı
ğı
n yoğun olarak ele alı
ndı
ğıdergilerdi. Babanzade Ahmed Naim,
İ
zmirli İ
smail Hakkı
, Ahmed Hamdi (Akseki), M. Şemseddin (Günaltay), Mehmed Akif
(Ersoy), Elmalı
lıM. Hamdi (Yazı
r) bu akı
mı
n önde gelen isimleridir.
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Bu dönemde İ
slamcı
ları
n savunduklarıgörüş
ler kı
saca ş
unlardı
: Batımedeniyeti, İ
slâmî
ahlâk kuralları
nıbozmuş
tu. Emperyalizmden kurtulmak için, Müslümanlar, İ
slâm'ı
n temel
değerlerini rehber edinmeli ve birlik içinde bulunmalı
ydı
lar. Meş
rutiyet, İ
slâmı
n demokrasi
anlayı
ş
ı
yla uyuş
uyor, parlâmento da İ
slâmdaki danı
ş
ma (meş
veret) uygulaması
nıtemsil
ediyordu. İ
slâmiyet, Batı
'nı
n sadece bilim ve teknolojisini almalı
, İ
slâm toplumunu zayı
flatacak olan hükümet unsurları
nıreddetmeliydi. İ
slamcı
lar, bu görüş
leriyle Batı
cı
lı
ğa ve
Türkçülüğün İ
slâm Birliği yerine Türk Birliğini savunan tezlerine karş
ıçı
kı
yorlardı
.
Araları
nda çok sı
kıbağlar bulunmayan İ
slamcı
ları
n arası
nda, bir süre sonra, görüş
ayrı
lı
ğıbaşgösterdi. İ
çlerinden bazı
larıBatı
cı
lı
ğa, bazı
larıTürkçülüğe eğilim gösterdi.
Balkan savaş
larıve Birinci Dünya Savaş
ı
,
İ
slamcıtezleri zayı
flatan geliş
melere sahne oldu. Bundan sonra, İ
slamcıları
n fikir
hayatı
ndaki ve siyasetteki etkileri azaldı
.
Türkçülük: Fransı
z İ
htilâli ile yayı
lan millet ve milliyetçilik fikirleri, Osmanlı
Devleti'nde de etkili olmuş
, gayrıMüslim unsurlardan bazı
larıayaklanı
p bağı
msı
zlı
kları
na
kavuş
muşlardı
. Bu hareketler, Türk kimliğinin de ortaya çı
kması
nısağlamı
ş
tı
r. 19. yüzyı
lda
Türkoloji alanı
nda görülen geliş
meler, Türk tarih ve medeniyetinin büyüklüğ
ünü meydana
çı
karmaya baş
lamı
ş
tı
. Avrupalıbilginlerin bu alandaki çalı
ş
maları
, Osmanlıülkesinde de akis
buldu. Meş
rutiyetten sonra kurulan Türk Derneği ve daha sonra Türk Ocağı
, Türkçü aydı
nları
bir araya topladı
. Türkçülüğün önde gelen isimleri, görüş
lerini Türk Yurdu dergisinde
açı
klamaya baş
ladı
lar. Bunlar arası
nda Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ahmed Ağaoğlu, M. Fuat
(Köprülü), Hüseyinzade Ali, Halide Edip (Adı
var) gibi aydı
nlar bulunuyordu. Baş
ka bir grup
da, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip (Yöntem)'in çevresinde toplanarak, Selanik'te
Genç Kalemler dergisini yayı
mlamaktaydı
.
Türkçüler, Osmanlı
lı
k kavramı
na karş
ıçı
ktı
lar. Milleti meydana getiren millî kültür
unsurları
na dikkat çektiler ve millîleş
menin kaçı
nı
lmaz olduğunu ileri sürdüler. Dünya
yüzünde yaş
ayan bütün Türklerin birleş
mesiyle bir Türk Birliği kurulmasıfikrini savundular.
Türkçülük, önce dil, edebiyat ve kültür alanları
nda baş
lamı
ş
tı
, sonra siyasî boyut da kazandı
.
Türkçülüğü sistemleş
tiren, dolayı
sı
yla bu fikrin mimarısayı
lan Ziya Gökalp, gerek Türk
Yurdu'nda, gerek kendi çı
kardı
ğıKüçük Mecmua gibi dergilerde görüş
lerini yaymı
ş
,
konferanslar vermiş
, kitaplar yazmı
ş
tı
r. Tanı
nmı
şeserleri Türkçülüğün Esasları
, Türkleş
mek
İ
slâmlaş
mak Muası
rlaş
mak ve Türk Medeniyeti Tarihi'dir. Balkan Savaş
ı
'ndaki yenilgi,
Müslüman Arnavutları
n isyanı
, Arapları
n Avrupa devletleriyle işbirliği yapmasıgibi
geliş
meler Osmanlı
cı
lı
k ve İ
slamcı
lı
k görüş
lerini zayı
flatı
rken, Türkçü tezlerin doğ
ruluğunu
ortaya çı
kardı
. 1913ten itibaren iktidarıele geçirmişolan İ
ttihat ve Terakki Cemiyeti ileri
gelenleri, Türkçü görüş
leri benimsediler. OsmanlıDevleti'nin dı
şsiyasetini belirlerken
Türkçü ilkeleri dikkate aldı
lar. Ziya Gökalp da bu cemiyetin (daha sonra parti olmuş
tur) ileri
gelenleri arası
ndaydı
. Böylece, Türkçülük, fikrî zeminde geliş
irken uygulama alanıda buldu.
b. Dinî Anlayı
ş
taki Değiş
meler
19. yüzyı
ldaki siyasî geliş
meler, OsmanlıDevleti'ni, Avrupa devletlerinden destek
aramak zorunda bı
rakmı
ş
tı
. Avrupalıdevletler, bu desteği kendilerine yeni çı
karlar sağ
layarak
veriyorlar ve her seferinde Osmanlıülkesinde yaş
ayan gayrıMüslim azı
nlı
klara yeni haklar
tanı
nması
nıistiyorlardı
. Bu hakları
n baş
ı
nda, Müslüman olanlarla gayrıMüslim uyruk
arası
nda eş
itlik sağlanmasıgeliyordu. Sadece siyasî değil, aynızamanda sosyal ve hukukî
bakı
mlardan da eş
itliğin sağlanması
, temel kavramları
n bazı
ları
nda değiş
iklik yapı
lması
anlamı
na geliyordu. Bu kavramları
n baş
lı
casılâiklikti. Lâiklik ilkesi benimsenmeden, ayrı
dinlere mensup olanlar arası
nda eş
itlik sağlanmasımümkün değildi.
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Tanzimat Fermanı(1839), Müslüman olsun, gayrıMüslim olsun, devletin bütün
uyrukları
na can, mal ve ı
rz güvenliği getiriyordu. Fakat, bu geliş
me yeterli görülmedi.
Avrupalıdevletlerin baskı
sı
yla ilân edilen Islahat Fermanı(1856), gayrıMüslimleri
Müslümanlarla her alanda eş
it hâle getirdi. O zamana kadar azı
nlı
klar, hukuk ve eğitim
bakı
mları
ndan, kendi dinî kuruluş
larıiçinde bağı
msı
z durumdaydı
lar. Islahat Fermanıile
uygulamaya konulan lâiklik ilkesi, bu cemaatler arası
nda da etkili oldu. Azı
nlı
klara mensup
din adamları
nı
n yetkileri giderek azalmaya baş
ladı
. Bir bakı
ma, bu azı
nlı
klar içinde de
lâikleş
me görüldü.
1840'ta baş
latı
lan karma ticaret mahkemeleri uygulaması
, hukuk alanı
ndaki lâik
düzenlemeler için bir deneme niteliği taş
ı
yordu. 1850de yürürlüğe giren Ticaret Kanunnamesi
ile 1861'de yürürlüğe giren Deniz Ticaret Kanunnamesi, daha ileri adı
mlardı
. Islahat
Fermanı
'ndan sonra eş
itliği sağlamak amacı
yla karma mahkemeler uygulamasıgeniş
letildi.
Hukuk alanı
ndaki lâik uygulama, adalet bakanıAhmed Cevdet Paş
a'nı
n giriş
imiyle hı
zlandı
.
Nizamiye mahkemeleri kuruldu ve yargı
lamada modern yöntemler uygulanmaya baş
landı
.
Nizamiye mahkemeleri, nahiye ihtiyar meclislerinden vilâyet merkezlerindeki mahkemelere
kadar yaygı
n hâle getirildi. Yine Ahmed Cevdet Paş
a'nı
n giriş
imiyle baş
latı
lan çalı
ş
malar,
Osmanlımedenî kanunu olan Mecelle'nin yayı
nlanmasıile sonuçlandı
. Mecelle, İ
slâm Hukukunun, Hanefî mezhebine dayanı
larak yapı
lan bir yorumuydu.
Matbaanı
n yaygı
nlaş
masıile çok sayı
da eser bası
lmaya baş
lamı
ş
tı
. Bunları
n arası
nda
İ
slâm kültürüyle ilgili eserler de bulunuyordu. Bu eserler, yeni açı
lan okullarda ders kitabı
olarak okutuluyordu. Bu sebeplerle ve gazeteciliğin de geliş
mesiyle, İ
slâm kültüründe
canlanma oldu. Avrupa'da İ
slâmla ilgili araş
tı
rmaları
n artması
, Osmanlıaydı
nları
nıda
etkilemekteydi. Bu aydı
nlar, yeni yorumlar meydana getirdiler ve İ
slâmiyetin ilerlemeye
engel olmadı
ğı
nıileri sürdüler. Böylece, lâik düş
üncenin geliş
mesine karş
ı
, din alanı
nda da
bir canlanma görüldü.
c. Dil ve Edebiyat
Türkçeye verilen değ
er, 18. yüzyı
l baş
ları
ndan itibaren artmaya baş
ladı
. Sade Türkçe ve
hece vezni ile yazan ş
airler görüldü. Devlet adamlarıda bu yoldaki gidiş
i teş
vik ettiler. III.
Selim ve II. Mahmud "açı
k Türkçe"nin kullanı
lması
nda önayak oldular. Bu eğ
ilim,
Tanzimat'a kadar ağı
r ağı
r geliş
erek sürdü. Ancak, resmî yazı
ş
malarda ve eğitim
kurumları
nda Arapça ile Farsça'nı
n hâkimiyeti önlenemedi. Tanzimat döneminde, devlet
yazı
ları
nda kullanı
lacak üslûp ve dil kurallarıaz çok belirlendi. "Bilimler Akademisi" niteliğinde kurulan Encümen-i Dâniş
, herkesin anlayabileceği bir yazıdili kullanı
lması
nıilke
olarak kabul etti. Resmî Gazete durumundaki Takvim-i Vakayi (Kuruluş
u: 1831) de bu gidiş
e
ayak uydurdu. Birinci Meş
rutiyet döneminde hazı
rlanan ilk anayasaya, devletin resmî dilinin
Türkçe olduğunu belirten bir madde konuldu. Okul programları
nda Türkçe dersleri artı
rı
ldı
.
Aydı
nlar arası
nda Türkçe konusu genişş
ekilde tartı
ş
ı
lmaya baş
landı
. Okunmak için halkı
n
anlayacağıyayı
n yapmak zorunda olan gazeteler, ister istemez sade Türkçenin yanı
nda yer
aldı
lar. Jön Türkler de, düş
üncelerinin halk tarafı
ndan anlaş
ı
lması
nıistedikleri için, halkı
n
konuş
tuğu Türkçe ile yazmaya dikkat ettiler.
Ünlü dil bilgini Şemseddin Sami, ansiklopedi ve sözlük alanları
nda değerli eserler verdi.
En önemli eseri olan Kaamus-ıTürkî adlıkitabı
nda, Osmanlı
'nı
n devlet adıolduğunu,
milletimizin adı
nı
n Türk, dilinin de Türkçe olduğunu ilmî olarak belirtti. Bu, o döneme göre
çok yeni ve ileri bir adı
m sayı
lı
yordu. Edebiyatta genellikle ağdalıbir dil kullanı
lması
na
rağmen, sade Türkçe akı
mıgittikçe güçlendi. 20. yüzyı
lı
n baş
ları
nda "Genç Kalemler"
dergisinde birleş
en Ziya Gökalp, Ömer Seyfeddin, Ali Canip gibi yazar, düş
ünür ve
sanatçı
lar, Türkçe'nin sadeleş
mesi yolunda yeni bir çı
ğı
r açtı
lar. Ondan sonra, dilimiz gittikçe
sadeleş
erek ve yabancıdil bilgisi kuralları
ndan arı
narak günümüzdeki ş
eklini aldı
. Atatürk de,
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son yı
lları
nda dil çalı
ş
maları
na ve Türkçe'nin hâkimiyetine özel bir önem vererek bu yolda
ilmî çalı
ş
malar yaptı
rdı
.
19. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda klâsik ş
iir, ş
ekil ve konu bakı
mı
ndan, 18. yüzyı
ldakine göre
fazla bir değiş
iklik göstermedi. Nedim'le baş
layan yerli hayatıanlatma zevki yaygı
nlaş
tı
.
Şiirde, nesrin özelliklerine yer verilmesi eğilimi devam etti. Divan ş
iirinde yeni buluş
lar,
ancak kelime ve ifade oyunları
yla sı
nı
rlıkaldı
. Halk ifadesine ve diline karş
ıolan ilgi arttı
. Bu
dönem klâsik ş
iirinde en önemli simalar Enderunlu Vâsı
f, Keçecizâde İ
zzet Molla, Akü Paş
a
ve Yeniş
ehirli Avnî'dir. Nesir alanı
nda ise, tarihçi Mütercim Ası
m ve Esad Efendi
görülmektedir.
Halk ş
âirleri ve âş
ı
klar, ş
iirlerini Divan ş
iirinden aldı
klarıkelime ve unsurlarla
zenginleş
tirmiş
lerdir. Halk ş
iiri, bu dönemde Dertli, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnî,
Seyranî, Dadaloğlu gibi temsilciler yetiş
tirmiş
tir. Daha çok, koş
ma ve destan türlerinde
geliş
me görülmüş
tür. Seyranî'nin Vak'a-i Hayriyye, Aş
ı
k Ali'nin Nizip destanlarıönem
taş
ı
maktadı
r.
19. yüzyı
l Türk edebiyatı
nda ası
l değiş
iklik, Tanzimat'la birlikte baş
lamı
ş
tı
r. Tanzimat
Fermanı
, Osmanlıülkesine siyasî, hukukî ve sosyal yenilikler getirmiş
tir. Bunlar, edebiyatta
da etkili olmuş
tur. Onun için, bu dönem edebiyatı
na Tanzimat Edebiyatıdenmektedir.
Tanzimat Edebiyatı
'nı
n hazı
rlı
k dönemi, 1839-1860 arası
dı
r. 1860'tan 1880'e kadar geçen
döneme Birinci Tanzimat, 1880'den 1895'e kadar geçen döneme de İ
kinci Tanzimat
dönemleri denir.
Birinci Tanzimat döneminde, devletle ilgili iç ve dı
şkonular iş
lenmiş
tir. Sosyal ve siyasî
konular ağı
rlı
k kazanmı
ş
tı
r. Şinasî ile Agâh Efendi'nin çı
kardı
klarıTercüman-ıAhvâl gazetesi
ile baş
layan bu dönemde, eski edebiyatla mücadele yoluna gidilmiş
tir. Divan edebiyatı
nı
n
durgunluğuna karş
ı
, bu dönem edebiyatıdinamiktir ve hı
zlıdeğiş
meler göstermiş
tir. Eser
verilirken sanat gayesinden çok, sosyal fayda gözetilmiş
tir. Batıedebiyatı
ndan tercümeler
yapı
lmı
ş
; makale, deneme, tiyatro, roman gibi yeni türler ilk defa bu dönemde edebiyatı
mı
za
girmiş
tir. Genellikle halkı
n anlayacağıbir dil kullanı
lmı
ş
, Batı
lıeserler örnek alı
narak yeni
nazı
mş
ekilleri denenmiş
tir.
Bu dönemin ünlü ş
air ve yazarlarıŞinasî, Ziya Paş
a ve Namı
k Kemal'dir. Fransı
z
edebiyatı
ndan yaptı
ğıtiyatro uyarlamalarıile tanı
nan Ahmed Vefik Paş
a, halkı
n anlayacağ
ı
dille romanlar yazan Ahmed Midhat Efendi, tarihçi ve hukukçu Ahmed Cevdet Paş
a, fikir
yazı
larıile dikkati çeken Ali Suavi, bu dönemin diğer önemli yazarları
dı
r.
İ
kinci Tanzimat döneminin ş
air ve yazarları
, önceki dönemden konu, dil ve üslûp
bakı
mları
ndan ayrı
lı
rlar. Sosyal fayda yerine, sanatta güzelliğe ulaş
mak esas alı
nmı
ş
tı
r. Ferdî
konular ağı
rlı
k taş
ı
maktadı
r. Sanatta Batı
lı
laş
maya doğru hı
zlıadı
mlar atı
lmı
ş
tı
r. Bu dönemin
önemli isimleri
Recâizade Mahmud Ekrem, Samip aş
azâde Sezai, Abdül hak Hâmid, Ebüzziya Tevfik,
İ
smail Safa ve Nâbizade Nâzı
m'dı
r.
1896-1901 yı
llan arası
ndaki edebî akı
m Servet-i Fünûn Edebiyatıveya Edebiyat-ıCedide
(Yeni Edebiyat) olarak adlandı
rı
lı
r. Bu adı
n verilmesindeki sebep, ş
air ve yazarları
n Servet-i
Fünûn Dergisi'nin çevresinde toplanmı
şolmaları
ndandı
r.
Servet-i Fünûn Edebiyatı
, anlayı
ş
, konu ve teknik bakı
mları
ndan Batı
lıbir nitelik
taş
ı
maktadı
r. Bu dönemdeki edebiyatçı
lar, kendilerinden önce baş
lamı
şolan Batı
lıedebiyat
anlayı
şve tekniğini bütün edebî türlerde geliş
tirmiş
lerdir. Rejimin baskı
sıkarş
ı
sı
nda
siyasetten çok sanata yönelmiş
lerdir. Tabiatı
n tasvirine ağ
ı
rlı
k vermiş
ler, gördüklerini bir
ressam gibi tespite çalı
ş
mı
ş
lardı
r. Eserlerde, aş
ı
rıbir duygu ağ
ı
rlı
ğ
ıgörülmektedir. Hayal ve
gerçek, bu edebiyatı
n iki ana temini oluş
turmuş
tur.
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Servet-i Fünûn topluluğunun mensupları
, Arapça ve özellikle Farsça kelimelerle yüklü,
anlaş
ı
lmasızor bir dil kullanmı
ş
lardı
r. Şiir cümlelerini nesir cümlelerine yaklaş
tı
rmı
ş
lar,
nazı
mş
ekillerini zenginleş
tirmiş
lerdir.
Bu dönemin ünlü ş
air ve yazarlarıTevfik Fikret, Halit Ziya (Uş
aklı
gil), Mehmed Rauf,
Hüseyin Cahit (Yalçı
n), Hüseyin Sîret ve Cenap Şahabeddin'dir.
Servet-i Fünûn dergisinin hükümetçe kapatı
lması(1901) üzerine bu edebî topluluk
dağı
lmı
ş
tı
r.
İ
kinci Meş
rutiyetten sonra görülen Fecr-i Âti topluluğuna mensup yazar ve ş
airler
arası
nda baş
lı
caları Ahmed Hâş
im, Faik Âli, Refik Halit (Karay), Yakup Kadri
(Karaosmanoğlu), Hamdullah Subhi (Tanrı
över), Mehmed Fuat (Köprülü), Emin Bülend
(Serdaroğlu)'dir.
Osmanlıyazıve edebiyat hayatı
nda, İ
kinci Meş
rutiyet döneminin getirdiği hürriyet
ortamıiçinde yeni bir canlı
lı
k görüldü. Bu dönemde kurulan milliyetçi dernekler ve Türk
Yurdu, Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Millî Mecmua gibi dergiler, Türk kültürü ve Türk
tarihi gibi iş
lenmemişhazineleri ortaya çı
karmaya baş
ladı
lar. Türkçenin sadeleş
tirilmesi için
çalı
ş
malar yapı
ldı
. Böylece yeni bir edebiyat akı
mıortaya çı
ktı
. Buna Millî Edebiyat adı
verilmektedir. Fecr-i Âti edebiyat akı
mı
na mensup olanlar da, bir süre sonra Millî Edebiyata
katı
ldı
lar.
Millî Edebiyat akı
mı
nı
n mensupları
, konuları
nıhalktan alarak hece ölçüsü ile ş
iirler
yazdı
lar. Bunlar "BeşHececiler" adı
yla anı
lan Faruk Nafiz Çamlı
bel, Yusuf Ziya Ortaç,
Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek ve Halit Fahri Ozansoy'dur. Mehmed Emin
Yurdakul da, millî konularıiş
leyen ve hece ile yazan ş
airlerin baş
ı
nda gelmektedir. Ömer
Seyfettin, Müftüoğlu Ahmed Hikmet ve Halide Edip Adı
var da nesir alanı
nda baş
arı
lıoldular.
Dönemin bağı
msı
z isimleri arası
nda, İ
stiklâl Marş
ı
mı
zı
n da ş
airi olan Mehmed Âkif
Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı
, Süleyman Nazif ve Ahmed Hâş
im bulunmaktadı
r, Özellikle
Yahya Kemal Beyatlı
, Türk ş
iirinde sürekli etkileri olan büyük bir ş
airdir.
ç. Güzel Sanatlar
Geleneksel minyatür sanatı
nı
n devam ettiği 18. yüzyı
lı
n sonları
nda Batı
lıanlamda resim
sanatıda etkili olmaya baş
ladı
. 19. yüzyı
lda II. Mahmud, Avrupa'dan getirttiği ressamlara
kendi portresini yaptı
rarak resmî dairelere astı
rdı
. Aynıdönemde, askerî okullara resim
dersleri konuldu. Daha sonra, bütün okullarda resim eğitimi verilmeye baş
landı
. Kendisi de
ressam olan Sultan Abdülaziz, Avrupalıressamlarıdavet ederek tablolar yaptı
rdı
. Yetenekli
gençler seçilerek, resim eğitimi görmeleri için Avrupa'ya gönderildi. Askerî okullardan
yetiş
en bu gençler, yurda dönüş
lerinde, gerçekçi bir sanat anlayı
ş
ı
na bağlıkalarak, eserler
verdiler. Bunlar arası
nda Şeker Ahmed Paş
a, Süleyman Seyid Bey, Hoca Ali Rı
za ve Osman
Hamdi Bey önde gelir. Osman Hamdi Bey, Türkiye'de resim eğitimi veren ilk öğ
retim
kurumu (Sanayi-i Nefise Mektebi = Güzel Sanatlar Akademisi)nu ve ilk müzeyi de
kurmuş
tur.
İ
kinci kuş
ak ressamlar arası
nda Halife Abdülmecid, Şevket Dağ, Ahmed Ziya Akbulut
baş
ta gelmektedir. 20. yüzyı
lı
n baş
ları
nda Avrupa'ya gönderilen ve dönüş
lerinde izlenimci
akı
ma uygun eser veren ressamları
n baş
lı
calarıNâmı
k İ
smail, İ
brahim Çallı
, Nazmi Ziya
Güran ve Feyhaman Duran'dı
r.
18. yüzyı
lda Kütahya'da modern anlayı
ş
ta ve kuvvetli üslûba sahip yeni bir keramik
sanatıdoğdu. Kütahya, İ
znik'in yerini aldı
. Fincan, kâse, matara, tabak gibi küçük boy kaplar
serbest ve hafif fı
rça darbeleri ile iş
lendi. Bunlarda mavi, kı
rmı
zı
, sarı
, mor ve yeş
il renklerde
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küçük çiçekler ve madalyonlar görülmektedir. Çanakkale'de üretilen keramiklerde ise iri
motifler, çiçek rozetleri ve demetleri kullanı
lmı
ş
tı
r.
Ciltçilik alanı
nda 18. yüzyı
ldan itibaren kadife, sı
rma, kumaş kullanı
lması
yaygı
nlaş
mı
ş
tı
r. Bunlar, deriden bir çerçeve ile dayanı
klıhâle getirilmiş
tir. Değerli kitaplarda
kapağı
n iç kı
smıçok ince altı
n ve deri kesme iş
leriyle bezenmiş
tir. Ciltlerin korunmasıiçin
yapı
lan mahfazalar da ayrıbir sanat değerindedir. Bezeme iş
leri, ezilmişaltı
nı
n, ince fı
rçayla
sürülmesi suretiyle yapı
lmaktaydı
. Avrupa ciltçiliğinde bu tarz ince iş
lemelere rastlanmamaktadı
r.
Türk musikisi, 19. yüzyı
lda yükselmeye devam etmişve III. Selim, HacıSadullah Ağ
a,
Dellâlzâde, Dede Efendi, Zekâî Dede, HacıArif Bey gibi büyük bestekârlar yetiş
tirmiş
tir. Bu
yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda Batımüziği de Osmanlıülkesine girmişve himaye görmüş
tür. II.
Mahmud, Yeniçeri Ocağı
'nıkaldı
rdı
ktan sonra, bu ocağa bağlıMehterhane'nin de varlı
ğı
na
son vermiş
, Avrupa'dan getirttiği Donizetti´ye askerî bando kurdurmuş
tur. Batımüziği,
özellikle Sultan Abdülmecid döneminde yaygı
nlaş
mı
ş
tı
r. Yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda askerî
mı
zı
ka okullarıkurulmuş
, saraylarda konserler verilmeye baş
lanmı
ş
tı
r. Avrupa'dan gelen
çeş
itli topluluklar da İ
stanbul'da Batımüziğinin tanı
nması
na yol açmı
ş
lardı
r. Türk musikisi
eğitimi usta-çı
rak iliş
kileri içinde devam ettirilirken, Batımüziğinin okullarda öğ
retilmesine
önem verilmiş
tir.
d. Mimarî
Lâle Devri'nde, Batıetkisi altı
nda birçok köş
k ve saray yaptı
rı
lmı
ş
, ancak bunlar
günümüze kalmamı
ş
tı
r. TopkapıSarayı
'nı
n kapı
sıkarş
ı
sı
nda yer alan III. Ahmed Çeş
mesi, bu
dönemden kalan birkaç eserden biridir. 18. yüzyı
lı
n ikinci yansı
nda ise mimarîye barok ve
rokoko üslûplarıhâkim olmuş
tur. Böylece, klâsik Osmanlımimarîsinin yerini Avrupa mimarî
üslûplarıalmaya baş
lamı
ş
tı
r.
Barok üslûbun İ
stanbul'a girdiği dönemde Avrupa'da ampir üslûp yaygı
nlaş
mı
ş
tı
. Bu
üslûbun Osmanlımimarîsi üzerindeki etkileri II. Mahmud zamanı
nda görülmeye baş
ladı
.
Nusretiye, Ortaköy ve Dolmabahçe camileri, ampir üslûbun yeni bir yorumu ile inş
a edildi.
19.yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda, Avrupa mimarîsi ampir üslûptan eklektik üslûba yöneldi. Bu
üslûp, Hint mimarîsinden gotik üslûba kadar bütün mimarî tarzlardan seçmeler yapı
larak
meydana getirilmiş
ti. Kı
sa bir süre sonra Osmanlımimarîside eklektik üslûba yöneldi.
Aksaray Valide Camii, Yı
ldı
z Hamidiye Camii gibi eserler bu üslûba uygun olarak yapı
ldı
.
Aynıdönemde, Anadolu'da Osmanlıklâsik mimarî üslûbuna uygun eserlerin inş
a edildiğ
i
görülüyordu. 20.yüzyı
lı
n baş
langı
cı
ndan itibaren geliş
en milliyetçilik akı
mı
, mimarîde de
etkili oldu ve Batı
dan üslûp aktarma yerine millî üslûp meydana getirme gayreti görüldü.
Türk mimarları
, eski Türk mimarîsinden ilham alarak neoklâsik üslûbu meydana getirdiler.
Mimar Kemaleddin, İ
stanbul'daki Bebek ve Bostancıcamilerini, Vakı
f hanları
nıve Lâleli
apartmanları
nı
; Ankara'da eski Millet Meclisi binasıile Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bu üslûba
uygun olarak yaptı
. Mimar Vedat ise, Haydarpaş
a ve Moda iskeleleri, Sirkeci'de Büyük
Postane gibi eserleri meydana getirdi. Ancak, bu akı
m fazla devam edemedi. Betonarme
tekniğinin geliş
mesi ile, mimarîye modern görüş
ler hâkim oldu.
e. Eğlence ve Spor
Avrupa'yıörnek alarak yapı
lan yeniliklerin sosyal hayatta da etkileri görülmekteydi.
Eğlence hayatı
nda yeni tarzlar ortaya çı
karken, eski alı
ş
kanlı
klar da devam ettiriliyordu.
Kahvehanelerin kı
raathane hâline gelmesi, sayı
larıgittikçe artan gazetelerin ve kitapları
n
okunduğu yerler olmaları
nısağladı
. Bazıkahvehanelere eklenen küçük sahnelerde seyirlik
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oyunlar oynanmaya ve konserler verilmeye baş
landı
. Yeni açı
lan pastahaneler de hoşvakit
geçirilen yerler arası
ndaydı
.
Tiyatroya olan eğilimin artmasıile Şehzadebaş
ı
'nda yeni tiyatrolar açı
ldı
. Buraları
,
özellikle ramazan ayları
nda canlıbir eğlence hayatı
nı
n merkezi durumuna geldi. Batıtarzı
nda
tiyatrolar da yaygı
nlaş
tı
. Sultan Abdülmecid, Dolmabahçe Sarayı
'nda, Batıusulüne göre bir
tiyatro yaptı
rdı
. Bu tiyatro, II. Abdülhamid döneminde de varlı
ğı
nıYı
ldı
z Sarayı
'nda devam
ettirdi. 19. yüzyı
l ortaları
nda Beyoğlu'nda açı
lan bazıdevamlıtiyatrolar, Batıusulüne uygun
eserler sahneye koydular. Avrupa'dan getirtilen büyük tiyatro ve opera kumpanyalarıda bu
tiyatrolarda temsiller verdiler. Bu temsiller İ
talyanca ve Fransı
zca oynanı
yor, seyircilere
Türkçe açı
klama veriliyordu. Köş
klerde düzenlenen eğ
lencelerde de Avrupa modeline eğ
ilim
görülmekteydi.
Beden eğ
itiminin "jimnastik" adıile okullara girmesi, modern sporları
n da öğrenilmesini
sağladı
. Bu sporlar arası
nda futbol, kı
sa zamanda benimsendi ve yaygı
nlaş
tı
. 19. yüzyı
lı
n
sonunda İ
zmir'de, daha sonra İ
stanbul'da İ
ngilizlerin oynadı
ğıbu oyun Türk gençlerinin de
ilgisini çekti. Beş
iktaş(1903), Galatasaray (1905), Fenerbahçe (1907) ve Ankaragücü (1910)
kulüpleri kuruldu. Bu kulüpler, baş
ka kulüplerin de katı
lması
yla, futbol maçlarıyapmaya
baş
ladı
lar.
Kürek, yelken, yüzme sporları
nı
n baş
lamasıda hemen hemen aynıdöneme rastlar.
Avrupa usulünde binicilik, boks, tenis ve eskrim sporlarıile bisiklet yarı
ş
malarıyüzyı
lı
n ilk
yı
lları
ndan itibaren ilgi çekmeye baş
ladı
. Yeni sporları
n ve beden eğitiminin Türkiye'ye girme
sinde Selim Sı
rrı(Tarcan) öncülük yapmı
ş
tı
r. Selim Sı
rrı
, bu arada Millî Olimpiyat Komitesi
Türkiye temsilcisi olmuşve OsmanlıDevleti, ilk olarak 1912'de Stockholm Olimpiyatları
'na
katı
lmı
ş
tı
r. Sporda ilk teş
kilâtlanma ise 1922'de gerçekleş
mişve "Türkiye İ
dman Cemiyetleri
İ
ttifakı
" kurulmuş
tur.
f. Yeni Hayat Tarzı
OsmanlıDevleti, Avrupa'daki devletlere ve toplumlara mesafeli kalmı
ş
tı
. Oralardaki
hayat tarzıhakkı
nda bilgi edinilmesi gerekli görülmemiş
ti. Osmanlıtoplumu da, yaş
adı
ğı
kapalıhayatı
n dı
ş
ı
nda olup bitenlerle fazla ilgili değildi. Bu durum, 18. yüzyı
ldan itibaren
değiş
meye baş
ladı
. Osmanlıorduları
nı
n Avrupalıdevletler karş
ı
sı
nda uğradı
ğıyenilgiler,
köklü yeniliklere ihtiyaç bulunduğunu düş
ündürdü. Sadece askerî alanda değil, onunla birlikte
sosyal ve kültürel hayatta da Batı
'ya açı
lmanı
n yararlıolacağıfikri yaygı
nlaş
tı
. Avrupa'nı
n
önemli baş
kentlerine gönderilen elçilerin hazı
rladı
ğıraporlar, bu yoldaki ilk adı
mlarıteş
kil
etti. Bu raporlar, sadece siyasî konularla ilgili olmakla kalmı
yor, Avrupa ülkelerindeki hayatı
da yansı
tı
yordu.
Osmanlıtoplumunda hayat tarzı
nı
n değiş
mesi Lâle Devri ile baş
ladıve hı
z kazandı
. Bu
dönemde Kâğı
thane'de inş
a edilen çok sayı
da gösteriş
li köş
k, genişbahçeler, havuzlar ve
çeş
melerle süslendi. Buralarda, o güne kadar görülmemiş
, renkli ve eğ
lenceli bir hayat
yaş
anmaya baş
ladı
. Bu eğlenceler için büyük harcamalardan kaçı
nı
lmadı
. Bir tek lâle soğanı
binlerce altı
na alı
nı
p satı
lı
r oldu. Bu gösteriş
li hayat, halk tabakaları
na da yansı
dıve lüks
merakıarttı
.
Bu savurganlı
ğa, Avrupa tarzı
nda yapı
lmı
şmobilyalar kullanmak ve Avrupa usulü
giyinmek gibi yenilikler de eklendi. Zengin tabaka, konakları
nda kullanı
lmak üzere
Avrupa'dan eş
ya getirtmeye baş
ladı
. Çocukları
n yabancıdil öğrenmeleri için, Avrupa
ülkelerinden veya Beyoğlu'ndaki Levantenler arası
ndan mürebbiye (eğitici)ler tutuldu. "ÂdâbıMuaş
eret" denilen görgü ve davranı
şkuralları
nda da değiş
iklikler görülmeye baş
landı
.
Yeniçeri Ocağ
ı
'nı
n kaldı
rı
lı
ş
ı
ndan sonra kurulan yeni askerî sı
nı
fı
n kı
yafetleri, Avrupa
askerî kı
yafetleri örnek alı
narak yeniden düzenlendi. Padiş
ah pantolon, üniforma, fes giymeye
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baş
ladı
. Onu örnek alan devlet ileri gelenleri de yeni kı
yafet modası
na göre giyindiler. II.
Mahmud, Osmanlıhükümdarları
nı
n, İ
stanbul'un fethinden beri oturdukları Topkapı
Sarayı
'ndan, Beş
iktaş
'ta yeni yaptı
rdı
ğısaraya taş
ı
ndı
. Bu saray, Avrupa tarzı
nda mobilyalarla
döş
enmiş
ti.
Bununla beraber, eski alı
ş
kanlı
klar da birdenbire yok olmadı
. Eski giyim tarzı
, yeni
kı
yafetlerle birlikte devam etti. Eski eş
yalar da yeni eş
yalarla bir arada kullanı
ldı
. Yenilikler
üst tabaka arası
nda daha hı
zlıyayı
lı
yor, genişhalk kesimi ise geleneklere olan bağlı
lı
ğı
ndan
kolayca vazgeçmiyordu.
19. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda Batıâdetlerinin Osmanlıtoplumunda yaygı
nlaş
tı
ğ
ıgörüldü.
Buna "alafrangalı
k" deniliyordu. Bu hareket, daha çok Osmanlıtoplumunun üst tabakası
arası
nda kabul görüyor ve benimseniyordu. Alafrangalı
ğı
n ortaya çı
kması
nda Kı
rı
m Savaş
ıda
etkili olmuş
tu. Bu savaşsı
rası
nda, Osmanlıordusuyla aynısafta çarpı
ş
an Fransı
z ve İ
ngiliz
orduları
nı
n Batıkültürünü ve hayat tarzı
nıtanı
tmasıönemli rol oynamı
ş
tı
.
Bu geliş
melerden Avrupalıdevletlerin memnunluk duymamasıiçin bir sebep yoktu.
Onlar, Osmanlı
lara teknik ve ilim açı
ları
ndan etkili yardı
m yapmak yerine, kendi kültür
değerlerini kabul ettirmeyi yeğtutuyorlardı
. Böylece, Neo-kolonyalizmin temeli olan kültür
emperyalizmini gerçekleş
tirmişolacaklardı
. Bu suretle, Osmanlıtoplumunun kendilerini
yadı
rgamadan, uysal bir açı
k pazar topluluğu hâline geleceğini düş
ünüyorlardı
. Bu metodu,
birçok sömürge ülkesinde uygulamı
ş
lar ve yararları
nıgörmüş
lerdi. Aynıyöntemin, Osmanlı
toplumuna da uygulanması
nıekonomik bakı
mdan yararlıbuluyorlardı
.
Alafrangalı
k, 19. yüzyı
l sonunda moda hâlini aldı
. Özellikle, varlı
klıailelerin iyi eğ
itim
almı
şçocukları
, artı
k ne Osmanlıne Avrupalıidiler. İ
kisinin arası
nda "alafranga" olmaya
baş
lamı
ş
lardı
. Bu eğilim, edebiyatı
mı
za da yansı
dıve Batıâdetlerinin Osmanlıtoplumunda
yayı
lması
nıkonu edinen romanlar kaleme alı
ndı
.
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TEST SORULARI
1. Kültürün nitelikleri arası
nda, aşağı
dakilerden hangisi yer almaz?
a) Tarihîlik
b) Devamlı
lı
k
c) Yaygı
nlı
k
ç) Taklitçilik
d) Millîlik
2. Aşağı
dakilerden hangisi, ünlü Osmanlımatematikçilerinden biridir?
a) Molla Güranî
b) ŞirvanlıŞükrullah
c) Ali Kuşçu
ç) Koçi Bey
d) Tursun Bey
3. Aşağı
dakilerden hangisi, ünlü şair Fuzûlî'nin eserlerinden biridir?
a) Mevlid
b) Hüsn-ü Aşk
c) Cihannümâ
ç) Tazarruat
d) Makamat
4. İ
stanbul'daki Sultanahmet Camii'nin mimarı
, aşağı
dakilerden hangisidir?
a) Sedefkâr Mehmed Ağa
b] Mimar Sinan
c) Mimar Ayaş
ç) Kemaleddin Bey
d) Abdülkadir Merâgî
5. OsmanlıDevleti'nin Avrupa başkentlerine gönderdiği elçilerin, dönüşte kaleme aldı
kları
raporun adı
, aşağı
dakilerden hangisidir?
a) Siyasetname
b) Sefâretname
c) Nasihatname
ç) Düsturname
d) Fezleke
6. Aşağı
dakilerden hangisi İ
slamcı
lı
k akı
mımensupları
ndan değildir?
a) Babanzade Ahmed Naim
b) İ
zmirli İ
smail Hakkı
c) Abdullah Cevdet
ç) Elmalı
lıM. Hamdi
d) Ahmed Hamdi
7. Aşağı
dakilerden hangisi, Tevfik Fikret, Mehmed Rauf ve Cenap Şahabeddin'in içinde
bulunduğu edebiyat akı
mı
nı
n adı
dı
r?
a) Birinci Tanzimat
b) Millî Edebiyat
c) Fecr-i Âti
ç) Servet-i Fünûn
d) BeşHececiler
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A. OSMANLILARDA EĞİ
Tİ
M ve ÖĞRETİ
M ANLAYIŞI
1. OsmanlıEğ
itiminin Hedeflediği İ
nsan Tipi
OsmanlıDevleti, geniştopraklara hâkim büyük bir devletti. Yönetimi altı
nda, değiş
ik din
ve soylara mensup çeş
itli topluluklar yaş
ı
yordu. Devlet, bütün bu toplulukları
n refahı
nı
, can
ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüydü. Yönetici sı
nı
fı
n bu anlayı
ş
la yetiş
tirilmesine
dikkat edilirdi. Devletin bu sorumluluğuna karş
ı
, reâyanı
n da bazıgörevleri vardı
. Bu
görevlerin baş
ı
nda, devlete itaat etmek geliyordu. İ
ster Müslüman, ister gayrıMüslim olsun,
devlet sı
nı
rlarıiçinde yaş
ayan herkes, padiş
aha mutlak bir itaat göstermek zorundaydı
.
Hükümdar, Allah tarafı
ndan yönetimi kendisine verilmişolan halkı
n refah ve saadetini ancak
böylelikle sağlayabilirdi.
Şu hâlde, Osmanlıtoplum düzeninde ideal insan tipinin ilk özelliği "itaatkâr" olması
ydı
.
Bu vası
f ise, ancak eğitimle sağlanabilirdi. OsmanlıDevleti, temelde bir İ
slâm devletiydi.
Devlet kurumları
, İ
slâm hukukuna göre düzenlenmiş
ti. Müslüman tebaa için, devlete itaat,
aynızamanda İ
slâmiyetin emriydi. GayrıMüslim halk da, devletin can ve mal güvenliği
garantisine karş
ı
, kendisinden itaat beklendiğinin ş
uurundaydı
. Eğitim, bu anlayı
şve ş
uurun,
fertlerin zihinlerine yerleş
tirilmesinde en etkili araçtı
.
Devlet, eğitimi, bu amaçla kurulmuşçeş
itli kurumlan örgütleyerek yerine getiriyordu.
Osmanlıtoplum düzeninde yatay hareketlilik sı
nı
rlı
ydı
. Özellikle kı
rlı
k kesimde ve
kasabalarda halk, toprağı
na ve mesleğine bağlıolarak yaş
ardı
. Çiftçilerin, toprakları
nıterk
ederek baş
ka yerlere gitmeleri, devlet tarafı
ndan hoşkarş
ı
lanmazdı
. Bu gibi hareketleri
önlemek için, vergiler ve cezalar konulmuş
tu. Sanayi kesimini meydana getiren esnaf da,
mesleğine ve işyerine bağı
mlı
lı
ğıdolayı
sı
yla, bulunduğu yerden kolay kolay ayrı
lamazdı
. Bu
sebeple, fertlerin dünya görüş
ü, yaş
adı
klarıçevre içinde oluş
ur ve geliş
irdi. Fertler,
hayatları
nısürdürmeleri için gerekli olan bilgileri ve mesleklerini bu çevrede edinirlerdi.
Bütün bunlar, gözlemle, yaparak ve deneyerek edinilebilirdi. Onun için, okuma-yazmaya
büyük ihtiyaç duyuluyordu. Okuma-yazma, daha çok ulemanı
n iş
i sayı
lı
rdı
.
Fertlerin, ideal insan tipi olarak yetiş
melerinde; bilgi, beceri ve meslek edinmelerinde,
eğitim ve öğretim kurumları
, asker ocağı
, yaş
adı
klarıçevre, dinî kuruluş
lar etkiliydi. Bütün
bunlar, eğitim sisteminin birer parçası
ydı
.
Osmanlıeğitim düzeninin hedeflediği insan tipi, Tanzimat döneminde ortaya çı
kan yeni
geliş
melere paralel olarak değiş
ime uğradı
. Toplumu meydana getiren gruplar arası
ndaki
iliş
ki arttı
. Yeni öğretim kurumlan açı
ldı
. İ
letiş
im hı
zlandı
. Fertleri, yaş
adı
klarımekânlara
bağlayan sı
kıbağlar gevş
edi. İ
nsanları
n, bulunduklarıyerlerden baş
ka yerlere gidip yerleş
me
ve seyahat etme imkânlarıgeniş
ledi. Böylece, eğitim kurumları
nı
n önemi arttı
. İ
deal insan
tipi, eski özelliklerine ilâveten yeni nitelikler kazandı
. Okuma-yazma, sadece ulemanı
n
tekelinde olmaktan çı
ktı
. Bu da, okula dayalıeğitim sisteminin yaygı
nlaş
tı
rı
lması
nıihtiyaç
hâline getirdi.

2. OsmanlıEğ
itiminin Muhtevası
Osmanlıeğitim sistemi, çeş
itli öğ
retim kuruluş
ları
ndan meydana geliyordu. Bu
kuruluş
ları
n merkezinde okullar yer alı
yordu. Sivil ve askerî okullara ilâveten saraydaki
Enderûnda da öğretim faaliyeti sürdürülüyordu. Belirli ahlâk ilkeleriyle birlikte meslekî
eğitim veren esnaf teş
kilâtı
, eğitimin bir parçası
ydı
. Camiler ve zâviyeler, gezginci âş
ı
klar,
meddahlar, padiş
ah seferlerini minyatürleriyle canlandı
ran nakkaş
lar, ticaret kervanları
yla
uzak beldeler arası
nda bilgi ve haber taş
ı
ma iş
levini de yerine getiren tüccarlar, eğ
itim
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yelpazesinde yer alan unsurlardı
. Böylece, geçerli değerler ve bilgiler, hem fertler hem
nesiller arası
nda yaygı
nlaş
tı
rı
lı
p aktarı
lı
yordu.
Eğitim sisteminin bu parçaları
, bilgi ve deneyimin çeş
itli yöntemlerle belletildiğ
i
kurumlardı
. Medreseler bu sistem içinde merkezî bir rol oynuyordu. Medreselerde öğretilen
ilimler, naklî ilimler ve aklî ilimler olmak üzere, iki grupta toplanı
yordu. Naklî ilimler, İ
slâmî
ilimlerdi. Bu ilimlerin
baş
lı
ca dallarıKur'an yazı
sı
, Fı
kı
h (İ
slâm hukuku), Kelâm (İ
slâm felsefesi) ve Tefsir'di.
Aklî ilimler ise matematik, fizik, tı
p, astronomi, biyoloji (nebatat ve hayvanat) gibi ilim
dalları
ydı
.

B. OSMANLILARDA EĞİ
Tİ
M ve ÖĞRETİ
M KURUMLARI
1. Klâsik Dönem OsmanlıEğitim ve Öğretim Kurumları
Osmanlıeğitim düzeninde, öğretim kurumları
nı
n bir kı
smı
, devleti yönetecek kadroları
n
yetiş
tirilmesi ile görevliydi. Bunları
n baş
ı
nda Enderûn geliyordu. Asker ocağı
ndaki okullar
ise pratik bilgilerin öğretildiği kurumlardı
. Eğitim sisteminin merkezinde bulunan
medreselerde ise programlıbir öğretim yapı
lı
yordu. Bütün bunlarla birlikte sosyal kurumlar
da, bir yönleriyle eğitim-öğretim iş
levini yerine getiriyorlardı
.
a. Enderûn
Osmanlısarayı
nı
n iç teş
kilâtı
na "Enderûn" deniliyordu. Burada bulunan saray okulu da
"Mekteb-i Enderûn" veya kı
saca "Enderun" adı
yla anı
lı
yordu. Bu okulda, devletin üst düzey
yöneticileri, sanatkârları
, komutanlarıyetiş
tirilirdi.
Enderûn, ilk olarak I. Murad döneminde, Edirne sarayı
nda, üç sı
nı
flıolarak kurulmuş
tu.
Bunlar Seferli, Kiler, Hazine koğuş
ları
ydı
. Dersler ise, naklî ilimlerin öğretimiyle ilgiliydi. II.
Murad zamanı
nda, programa aklî ilimlerle ilgili dersler de eklendi. Fatih Sultan Mehmed de,
İ
stanbul'un fethinden sonra Enderûn'u geniş
letti ve sanat öğ
retimini programa koydurdu.
Bunun sonucunda Enderûn'dan tanı
nmı
şhattatlar, nakkaş
lar, tuğrakeş
ler ve müzehhib [tezhib
(süsleme) yapan sanatkârlar] yetiş
ti. Enderûnda eğ
itim görenler, Fatih döneminde saray
hizmetlerinde ve devlet yönetiminde yüksek makamlara çı
ktı
lar.
I.Bâyezid, Galatasaray'da bir Enderûn mektebi açtı
rdı
. Burası
, ilkokul niteliğini
taş
ı
yordu. Galatasaray'daki Enderun, çeş
itli hükümdarlar tarafı
ndan birkaç kere kapatı
lı
p
açı
ldı
. Son olarak III. Ahmed'in emriyle yeniden açı
ldıve II. Mahmud döneminde en parlak
çağı
nıyaş
adı
. Öğrenim sistemi modernleş
tirildi. Ancak, 1833'te bu okul kapatı
ldı
. İ
brahim
Paş
a ve İ
skender Çelebi konakları
nda açı
lan Enderûn okullarıuzun ömürlü olamadı
. Topkapı
Sarayı
ndaki Enderûn mektebi ise, eğitim iş
levine yüzyı
llar boyunca devam etti.
Enderûn'a, ilk zamanlar Hristiyan tebaanı
n yetenekli çocuklarıalı
nı
rdı
. Buna devş
irme
sistemi denirdi. Bu sistemde, büyük ş
ehirlerin dı
ş
ı
nda yaş
ayan çok çocuklu Hristiyan
ailelerden çocuklar toplanı
rdı
. Bu ailelerin soylu, çocukları
n sağlı
klıve yetenekli olmaları
na
dikkat edilirdi. 40 haneden bir çocuk alı
nı
rdı
. BosnalıMüslüman ailelerin çocuklarıda
devş
irme olabilirdi. Fatih Sultan Mehmed zamanı
nda devş
irme alma yöntemleri ayrı
ntı
lı
olarak belirlenmiş
ti. Devş
irme alma iş
lemi 3, 5, 7 yı
lda bir yapı
lı
r ve her defası
nda 2.00010.000 arası
nda çocuk devş
irilirdi. Bu çocuklar 8-20 yaşarası
nda, daha çok 14-18 yaş
ları
nda
olurlardı
.
Devş
irme çocuklar arası
nda üstün nitelikli olanlar sarayda alı
konulurlar ve eğitime tâbi
tutulurlardı
. Bunlara Acemi Oğlanıveya İ
çoğlan denilirdi.
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Acemi Oğlanları
nı
n eğitimi Acemi Ocağ
ı
'nda yapı
lı
rdı
. Buradaki eğitim askerî
nitelikteydi ve baş
arıgösterenler Enderûn'a alı
nı
rdı
. Enderûn'da eğ
itim, sı
nı
f sistemini andı
ran
odalarda yapı
lı
rdı
. Bu odalar Büyük Oda, Küçük Oda, Doğancı
lar Odası
, Seferli Odası
, Kiler
Odası
,. Hazine Odasıve Has Oda ş
eklinde sı
ralanı
rdı
. En üst derece Has Oda'ydı
.
Enderûn'da eğitim görenlere İ
slâmî bilgiler, Arapça, Farsça, Kelâm, edebiyat, tarih,
Osmanlı
ca öğretilirdi. Beden eğ
itimine özen gösterilir; güreş
, okçuluk, binicilik, mı
zrak atma,
ağı
rlı
k kaldı
rma gibi sporlar yaptı
rı
lı
rdı
. Ayrı
ca, yeteneklerine uygun bir sanat dalı
nda
uzmanlı
k kazanmalarısağ
lanı
rdı
. Bütün bunlarla birlikte, saray hizmetlerini, yaparak ve
yaş
ayarak öğrenmelerine çalı
şı
lı
rdı
. Her odadaki eğitim süresi bir-iki yı
l arası
nda değ
işirdi.
Enderûn öğrencileri, sı
kıbir disiplin altı
nda, değerli hocalardan ders alarak yetiş
tirilirdi.
Has Oda'yıbitirenler, yeni bir seçmeden geçirilirlerdi. Baş
arı
lıolanlar saray hizmetine
alı
nı
rlar, diğerleri saray dı
şı
ndaki görevlere atanı
rlardı
. Buna "taş
ra çı
kmak" denirdi. Bu
iş
lem beşveya yedi yı
lda bir veya yeni bir padiş
ahı
n tahta geçmesi münasebetiyle yapı
lı
rdı
.
Enderûn'dan yetiş
enler arası
nda sadrazamlar, komutanlar, vezirler, tanı
nmı
şedebiyatçı
lar
ve sanatkârlar bulunmaktadı
r.
Saray bünyesindeki eğitim kuruluş
ları
ndan biri de Şehzâdegân Mektebi'ydi. Burada,
padiş
ahı
n çocuklarıders görürlerdi. Yine Enderûn içinde bir bölüm olan Meş
khane, yetenekli
çocukları
n musiki eğitimi gördükleri özel nitelikte bir okuldu.
Devletin sivil memur ihtiyacı
nıkarş
ı
lamak üzere, meslekî bilgiler veren baş
ka yerlerde
vardı
. Bunlar, okul olarak açı
lmamı
ş
tı
. Fakat, usta-çı
rak iliş
kileri içinde eğitim-öğretim
yapı
ldı
ğıiçin, okul iş
levi görüyorlardı
. Bâbı
âli, Bâb-ıDefterdarı
, Bâb-ıFetvâ bunları
n
baş
lı
caları
ydı
. Sadrazamlı
k kadrosunda, malî alanda ve ş
eyhülislâmlı
kta çalı
ş
acak elemanlar
bu dairelerde yetiş
tirilirdi.
b. Medrese
Osmanlıeğitim sisteminin temel kuruluş
u medrese idi. Medrese, "ders verilen yer"
anlamı
na gelmektedir. İ
lmiye mensuplarıve yönetici sı
nı
fı
n bir bölümü medreselerde
yetiş
tirilirdi. Bu bakı
mdan, Osmanlı
larda yüksek öğretim kurumu "medrese" adı
nı
taş
ı
maktadı
r.
Medrese, İ
slâmî eğitim kuruluş
udur. Türk devletlerinde ilk medrese Karahanhlar
zamanı
nda kurulmuş
tur. Selçuklular, medreseleri ülkenin her tarafı
na yaymı
ş
lardı
r. Bu
dönemde çeş
itli ş
ehirlerde açı
lan medreseler arası
nda, örnek teş
kil eden en önemlisi Bağdat
Nizâmiye Medresesi (1067)'dir. Osmanlı
lar da, Türkiye Selçuklu Devletindeki medreseleri
örnek alarak, yeni medreseler kurmuş
lardı
r.
İ
lk Osmanlımedresesi, Orhan Gazi zamanı
nda İ
znik'te faaliyete geçmiş
tir. Dönemin en
tanı
nmı
şbilim ve fikir adamları
ndan Dâvud-ıKayseri buraya müderris tayin edilmiş
tir.
Bursa'nı
n fethinden sonra da burada çok sayı
da medrese yapı
lmı
ş
tı
r. Çelebi Mehmed
zamanı
nda Sultaniye Medresesi, en önde gelen bilim kuruluş
uydu. Edirne devlet merkezi
olduktan sonra, bu ş
ehrin medreseleri birinci sı
raya yükselmiş
tir.
Medrese öğretiminin en yüksek seviyeye çı
ktı
ğıdönem 15. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sıile 16.
yüzyı
ldı
r. Fatih Sultan Mehmed ve Kanunî Sultan Süleyman, yeni medreseler yapı
mı
nda ve
ders programları
nı
n geliş
tirilmesinde önemli rol oynamı
ş
lardı
r.
Osmanlıeğitim sisteminde ilk aş
ama "Sı
byan Mektepleri" idi. Bunlar mahallelerde,
genellikle camilerin yanları
nda bulunurdu. Bu sebeple Mahalle Mektebi olarak da anı
lı
rlardı
.
Sı
byan mekteplerine devam eden çocuklara parası
z yemek, elbise, gündelik verilir, yı
lda bir
defa gezintiye götürülürlerdi. Kuran okuma ve İ
slâmî bilgiler, ders programı
nımeydana getirirdi. Buralarda ders verenler, kadrolu öğ
retmenler değildi. Okuma-yazma bilen ve

17 Osmanlı
larda Eğitim ve Öğretim

5

öğretmenlik niteliği taş
ı
yan herkes, sı
byan mektebinde ders verebilirdi. Çocukları
n okula
baş
lamasıdolayı
siyle özel bir merasim yapı
lı
rdı
.
Sı
byan mektebini bitiren öğrenci, medreseye girmeyi hak etmişolurdu. Medreseler,
aş
ağı
dan yukarı
ya kadar on iki dereceydi. Fakat, bu dereceler Hâriç, Dâhil ve Sahn olmak
üzere, baş
lı
ca üç grupta toplanı
rdı
. Medreselerde ders veren hocalara "müderris" denirdi.
Müderrislerin yardı
mcı
larıise "muid" adı
nıtaş
ı
rdı
. Medreselerin yönetimini yapan vakı
flar,
bütün masraflarıkarş
ı
larlardı
. Öğrenciler parası
z yatı
lıokurlar, ayrı
ca gündelik alı
rlardı
.
Müderris maaş
ları
nı
n dolgun olması
na dikkat edilirdi. Müderrisler, yı
lda yedi bin ile yirmi bir
bin akça kazanı
yorlardı
. Günde elli akça alan müderrislere ellili, altmı
şakça alan müderrise
altmı
ş
lıdenirdi. Ellili müderrisler kadı
lı
ğa veya eyalet niş
ancı
lı
ğıile defterdarlı
ğı
na
geçebilirlerdi. Altmı
ş
lımüderrisler ise, büyük ş
ehir kadı
sı
, Anadolu veya Rumeli kazaskeri
olabilirlerdi.
Mahrec adı
yla da anı
lan Tetimme medreseleri Fatih Sultan Mehmed döneminde hizmete
girmiş
ti. Medrese öğretimi burada baş
lardı
. Öğrenciler, Sahn denilen yüksek kı
sma
Tetimmelerde hazı
rlanı
rdı
. Tetimmedeki öğrencilere Softa (Suhte), Sahn'daki öğrencilere
Dâniş
mend adıverilirdi.
Fatih Sultan Mehmed'in yaptı
rdı
ğımedreseye Sahn-ıSeman, Kanunî'nin yaptı
rdı
ğı
na ise
Süleymaniye denilmektedir. Süleymaniye Medresesi'nde tı
p, matematik, hadis, ilâhiyat vb. gibi uzmanlı
k alanları
nda eğ
itim veren bölümler açı
lmı
ş
tı
. Bunlar, Dârüttı
b (Tı
p), Dârülhendese
(Matematik), Dârülhadîs (Hadis), Dârülkurra (Kur'an okuma) adları
yla anı
lı
rlardı
.
Osmanlımedreselerinde, esas olarak naklî (İ
slâmî) ilimler ve Arapça öğ
retilirdi. Naklî
ilimler Kur'an (Tefsir), Hadis, Fı
kı
h ve Kelâm'dı
.
Kur'an dersinde, Kur'an ayetlerinin anlamıbelirtilir ve açı
klamasıyapı
lı
rdı
. Buna
"Tefsir" (yorumlama) de denilirdi. Tefsir, baş
langı
çta Hadis ilminin bir kolu iken 10.
yüzyı
ldan itibaren müstakil bir ilim hâli ne geldi. Kur'an'ıtefsir edenlere "müfessir" denirdi.
Osmanlı
larda Molla Gürânî, Kemal-paş
azâde, Ebussuud Efendi, Bursalıİ
smail Hakkıgibi
müfessirler yetiş
miş
tir.
Hadis ilmi, Hz. Muhammed'in, değiş
ik olaylar ve meseleler karş
ı
sı
nda müminleri
aydı
nlatmak, Kur'an'ı
n bazıayetlerini daha açı
k bir dille anlatmak için söylediği sözlerin
bütünüdür. Hadislerin toplanması
, incelenmesi; söylenmelerini gerektiren olayları
n zaman
sı
rası
na göre düzenlenmesi faaliyeti Hadis ilmini meydana getirmiş
tir. Bu ilmin "Hadis
usulü", "Hadis tarihi" gibi dallarıda vardı
r. Hadis kitaplarıarası
nda en önemli ve güvenilir
olan altıkitap "Kütüb-ü Sitte" olarak anı
lı
r. Bunlardan biri olan Sahih-i Buhârî, Buhâralıbir
Türk, İ
smail el-Cûfî (Buhârî) tarafı
ndan kaleme alı
nmı
ş
tı
r.
Fı
kı
h, İ
slâm öğretisinin, inançlar (itikat) bölümü dı
ş
ı
ndaki uygulama kı
smı
nıkonu edinen
ilimdir. Fı
kı
h kapsamıiçine ibadetler de girer. İ
badetlerin, yani kul'un Allah'a karş
ı
görevlerinin dı
ş
ı
nda kalan kı
smıise İ
slâm Hukuku'nu meydana getirir. İ
nsanlar arası
ndaki
iliş
kiler, İ
slâm Hukukunun konusunu teş
kil eder. Fı
kı
h bilginlerine fakih adıverilir. Bu
bilginlerin, fı
kı
h ilminde kavrayı
şsahibi olmasıve karş
ı
laş
tı
ğımeseleler hakkı
nda hüküm
verme yeteneği bulunmasıgerekir.
Fı
kı
h ilminin en önemli kaynaklarıKur'an, Sünnet, İ
cmâ ve Kı
yas'tı
r. Fı
kı
h, ayrı
ca, örf
ve gelenekler gibi kaynaklara da dayanı
r. Allah'ı
n buyrukları
nı
n toplandı
ğıkutsal kitap,
Kur'an'dı
r. Peygamberin sözleri ve davranı
ş
larıSünnet'i meydana getirir. Hadisler de bunun
içine girer. Tartı
ş
malıbir konu üzerinde İ
slâm bilginlerinin oy birliği ile karar vermesine İ
cmâ
denir. Kı
yas ise, daha önce verilmişkararlardan ve bilginlerden karş
ı
laş
tı
rma yapı
larak
hüküm verme yoludur.
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Kelâm ilmi, kı
saca İ
slâm felsefesi olarak adlandı
rı
lı
r. Baş
ta Kur'an ve Hadis olmak üzere,
İ
slâmî ilkelere dayanan Kelâm'ı
n gayesi, kesinlik ifade eden delilleri açı
klayarak ş
üpheleri
ortadan kaldı
rmak, dinî inançlarıispat için kudret kazandı
rmaktı
r. Kelâm'ı
n konusu ise
Allah'ı
n zat ve sı
fatı
, mevcut olan her varlı
k ve İ
slâm inançları
nıispata yarayacak her ş
eydir.
İ
slâmiyetin çeş
itli mezheplerinde, kendi anlayı
ş
ları
na göre Kelâm kitaplarıyazı
lmı
ş
tı
r. Tevhid
ilmi de denilen Kelâm'ı
n büyük bilginleri arası
nda Ebû Hanife ve Gazzalî baş
ta gelmektedir.
Arapça öğretiminde, bu dildeki kelimelerin oluş
umu ve değiş
imi, fiillerin çekimi (Sarf),
cümle yapı
sı(Nahiv), ifade ve yazma (Belâgat) gösterilirdi.
Bazımedreselerde, bu derslerin yanısı
ra tarih, coğrafya, kimya, cebir ve hendese
(matematik), heyet (astronomi), felsefe (hikmet) gibi dersler de öğretilirdi. Klâsik dönemde
medreselerde çok değerli bilginler ders vermiş
lerdir. Bu dönem, medreselerin en parlak
zamanı
dı
r. Ancak, 17. yüzyı
ldan itibaren, geliş
melere ayak uyduramadı
kları için,
dinamizmleri kaybolmuş
tur. Müspet ilimlerin de kaldı
rı
lması
, gerilemenin bir baş
ka sebebi
olmuş
tur. Açı
lan yeni eğitim kurumları
nı
n yanısı
ra varlı
kları
nıdevam ettirmekle beraber,
yararlıolmaktan çı
kmı
ş
lardı
r. Bu sebeple 1924'te kaldı
rı
lmı
ş
lardı
r.
c. Dînî ve Sosyal Kurumları
n Eğitim ve Öğretim Fonksiyonu
Osmanlıtoplumunda eğitim iş
levi yapan baş
ka kuruluş
lar veya çevreler de vardı
. Bunlar,
aslı
nda eğitim kurumu değillerdi. Fakat, ası
l fonksiyonları
nı
n yanı
nda halkı
n eğitilmesinde
yararlıoluyorlardı
.
1. Cami
Cami, mescit, namazgâh, tekke ve zaviye gibi dinî merkezlerde, hem toplu eğitim yapı
lı
r,
hem halk siyasî, sosyal, iktisadî konulardabilgilendirilirdi. Cami, toplayı
cı
, toplanı
lan yer
anlamı
na gelmektedir. Camiler, İ
slâmı
n ilk yı
lları
ndan itibaren hem dinî hem dünyevî
görevlerin yerine getirildiği yerler olmuş
tur. Buralarda ibadet edilir, vaaz ve hutbe dinlenirdi.
Günde beşvakit namaz, cuma günleri cemaat hâlinde kı
lı
nan cuma namazıve bayramlarda
kı
lı
nan bayram namazlarıdolayı
sı
yla, Müslüman halk camilerde toplanı
rdı
. İ
letiş
im
imkânları
nı
n çok sı
nı
rlıolduğu dönemde, devlet buyrukları
, camide
toplanan halka (cemaate) imam tarafı
ndan duyurulurdu. Bu iş
lem bütün camilerde aynı
zamanda yapı
ldı
ğıiçin, cemaat, son geliş
melerden vaktinde bilgi sahibi olurdu. Cuma namazı
sı
rası
nda hatipler tarafı
ndan verilen hutbe de, yönetimin halka telkinde bulunması
nı
kolaylaş
tı
rı
rdı
.
OsmanlıDevleti'nin klâsik döneminde camiler, ibadetin yanısı
ra, halka ahlâkî bilgilerin
ve öğütlerin de verildiği yerlerdi. Ayrı
ca, ş
ehre gelen yabancı
ları
n misafir edildiği, öğrencisi
çok olan hocaları
n ders verdiği, cemaatin sosyal ve siyasî konularıgörüş
tüğü, bir nevi
konfrans niteliğinde olan hutbenin dinlediği mekânlardı
.
Mescitler, daha çok köylerde ve mahallelerde bulunan, camiden küçük ibadet yerleriydi.
Bir kasaba halkı
nıbir arada bulunduran genişalanlara ise namazgah denirdi. Mescit ve
caminin bulunmadı
ğıkonaklama yerlerinde küçük namazgâhlar da vardı
. Olağanüstü
günlerde kasaba ve çevre köyler halkınamazgâhlarda toplanı
rdı
. Mescitler ve namazgâhlar da
camilerin iş
levini yerine getirirlerdi. Mahalle mektepleri camilerin, köy okullarımescitlerin
içinde veya yanı
nda yer alı
rdı
.
Camilerde, herkesin katı
labildiği dersler de veriliyordu. Günümüzdeki halk eğitimine
benzeyen bu dersleri "dersiâm" denilen hocalar verirdi. Bu derslere "ikindi dersleri" de
denirdi. Böyle denilmesinin sebebi, daha çok, ikindi namazları
ndan sonra verilmesiydi.
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Bir tarikata bağlıkimselerin toplanarak âyin yaptı
klarıyerlere tekke denirdi. Kasabaları
n
veya ş
ehirlerin kenar semtlerinde, köylerde bulunan küçük tekkelere ise zaviye adıverilirdi.
Tekkeden büyük olan yerler de dergâh adı
nıtaş
ı
rdı
.
Tekkeler, İ
slâmî ve ahlâkî bilgilerin verildiği, musikîli âyinlerin yapı
ldı
ğıibadet ve
toplantıyerleriydi. Bazıtekkelerde spor faaliyetlerine ağı
rlı
k verilirdi: Pehlivanlar Tekkesi
gibi. Bu bakı
mdan tekkeler, musiki, raks, spor vb. gibi alanlarda eğitimin yoğun olduğu
yerlerdi.
2. Esnaf Teş
kilâtı
OsmanlıDevleti'nde esnaf, zanaatkâr ve iş
çileri toplayan teş
kilât Ahilik'ti. İ
slâmiyetin
erken döneminde ortaya çı
kan fütüvvetten kaynaklanan Ahilik, dinî ve ahlâkî olduğu kadar,
iktisadî nitelik de taş
ı
yordu. Fütüvvette her mesleğin bir pîri ve o pîr çevresinde toplanan
meslek sahipleri vardı
. Bunlar, bir zaviyede yatar, akş
am yemeklerini birlikte yer, kendi iş
yerlerinde çalı
ş
ı
p emekleriyle geçinirlerdi.
Ahilik, 13. yüzyı
lda Anadolu'da yayı
lmı
ş
, Türkiye Selçuklu Devleti'nin son
dönemlerinde sosyal düzenin sağlanması
nda önemli rol oynamı
ş
tı
. OsmanlıDevleti'nin
kuruluş
unda da etkili olan bu teş
kilât, ahlâkî disiplini ön plânda tutmuş
tur. Ahilik ahlâkı
nı
n
dayandı
ğıdört önemli ilke vardı
:
1.Kuvvetli ve galip durumdayken affetmek.
2.Öfkeliyken yumuş
ak davranmak.
3.Düş
mana iyilik etmek.
4.Kendisi muhtaç olsa bile baş
kası
na vermek.
Alı
m-satı
m iş
lerinde birlik, kalitede belirli seviye, helâl kazanç, konukseverlik Ahilerin
önde gelen nitelikleriydi. Alçak gönüllülük, dünya malı
na önem vermemek, cömertlik ve
tevekkül, Ahiler için vazgeçilmez ilkelerdi. İ
ster tekkede ve zaviyede, ister işbaş
ı
nda,
Ahilerin güven, doğruluk, öğüt, tövbe, hidayet gibi kurallara uymalarızorunluydu.
Her isteyenin Ahiliğe girmesi mümkün değildi. Yalancı
, hı
rsı
z, çı
karcı
, zalim olanlar,
haram yiyenler, ahlâken zayı
f kimseler, falcı
, üfürükçü ve oyuncular bu teş
kilâta alı
nmazdı
.
Ahilik teş
kilâtı
na çı
rak olarak girenler, bu kurumun bütün kuralları
na uymak
zorundaydı
lar. Çı
raklar, hem ahlâk ve terbiye bakı
mı
ndan, hem de sanat öğretilerek, disiplin
içinde yetiş
tirilirlerdi. Bu bakı
mdan Ahilik teş
kilâtı
, sanat ve teknik okulları
nı
n iş
levini yerine
getirirdi. Yani, önemli bir eğitim hizmeti görürdü.
Çı
raklar, meslek ve sanatları
nıbütün incelikleriyle öğrendikten ve ahlâk olgunluğuna
eriş
tikten sonra, kalfalı
ğa; buradan da ustalı
ğ
a yükselirlerdi. Kendilerine işyeri açı
lı
r, Ahilik
geleneklerine uygun çalı
ş
maları
na izin verilirdi.
Ahilik, Osmanlıtoplumunda, kültürel, ahlâkî, sosyal ve iktisadî yönlerden olduğu gibi,
eğitim açı
sı
ndan da, yüzyı
llarca önemli rol oynamı
ş
tı
r. Ancak, 16. yüzyı
lda Avrupa'daki
iktisadî geliş
meler, bu teş
kilât üzerinde olumsuz etkiler yapmı
ş
tı
r. El emeğine dayalı
ürünlerle, Batı
dan gelen sanayi ürünlerine karş
ırekabet edilmesi imkânsı
z hâle gelmiş
tir.
Bunun üzerine Avrupa malları
, Anadolu pazarları
nıele geçirmiş
tir. Ürettiğ
i malları
satamayan esnaf bunalı
ma sürüklenmiş
tir. Üretim için gerekli ham maddelerin sı
kı
ntı
sı
çekilmeye baş
lanmı
ş
tı
r. Avrupa, kendi üretimi için ihtiyaç duyduğ
u ham maddeleri Osmanlı
ülkesinden getirtmeye baş
layı
nca, sermaye akı
ş
ıbu yöne çevrilmiş
tir. Böylece, emekle
sermaye arası
nda o zamana kadar mevcut olan bütünlük bozulmuş
tur.
Aynıdönemde, isyanlar, iç huzursuzluk, tı
mar sisteminin bozulmasıgibi sebeplerle,
köylerden ş
ehirlere göç baş
lamı
ş
tı
r. Kapı
kulu mensuplarıda yavaşyavaşişhayatı
na girmeye
baş
lamı
ş
lardı
r. Köyden gelen grupları
n ve askerlerin işalanı
nda kalabalı
klaş
ması
, Ahiliğ
in
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geleneklerini sarsmı
ş
, esnaf arası
ndaki birlik ve dayanı
ş
ma çözülmeye baş
lamı
ş
tı
r. Ahilik
teş
kilâtı
nı
n üretim gelenekleri geçerliliğini yitirmiş
tir. Malları
nısatmakta ve geçimini
sağlamakta zorluk çeken esnaf, kaliteyi düş
ürme yoluna gitmiş
tir. Ahilik disiplininin kuvvetli
olduğu dönemde standardı
n dı
ş
ı
na çı
kmak mümkün değildi. Ancak, teş
kilât zayı
flayı
p
dağı
lı
nca ahlâkî müeyyideler de ortadan kalkmı
ş
tı
r. Ekonomik ş
artları
n zorlamasıda buna
eklenince düş
ük standartta mal üretimi yaygı
nlaş
mı
ş
tı
r. Kalitenin düş
ürülmesi ise, bu ş
ekilde
üretilen malları
n, Avrupa ürünleri karş
ı
sı
ndaki rekabet gücünü büsbütün zayı
flatmı
ş
tı
r.
Esnaf teş
kilâtı
nı
n bozulması
, bu teş
kilât içinde, usta-çı
rak iliş
kilerine dayalısanat ve
meslek eğitimi üzerinde de olumsuz etkiler yapmı
ş
tı
r.
Bu duruma bir çözüm getirmek amacı
yla, 18. yüzyı
l baş
ları
nda "gedik" usulüne
geçilmiş
tir. Gedik, ustaları
n dükkân açı
p mesleklerini uygulama hakkıdemektir. Bu sistemde,
gedik sahibinin yapacağıiş
i baş
kalarıyapamaz ve satacakları
nıbaş
kasısatamazdı
. Aş
ı
n
rekabeti önlemek amacı
yla, gedik sayı
sısı
nı
rlıtutulmuş
tu. Gedik, ustanı
n özel mülkiyeti
sayı
lı
rdı
. Yani sahibi, gediği baş
kası
na satabilir veya miras bı
rakabilirdi. Bu, bir nevi "tekel"
anlamıtaş
ı
yordu.
19. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda gedik usulüne son verilmiş
, esnaf dernekleri "lonca"
ş
eklinde 1912'ye kadar varlı
kları
nısürdürmüş
tür.
3. Mahalle
Şehirlerin temel birimleri olan mahalleler, genellikle camilerin veya çarş
ı
ları
n çevresinde
kurulmuş
lardı
. Mahallede oturanlar, ortak inanı
ş ve davranı
ş biçimleriyle yakı
nlı
k
gösterirlerdi . Mahalle camileri, okulları
, çeş
meleri, ara sokaklar, bu sokakları
n
aydı
nlatı
lması
, o mahallede oturanları
n ortak gayretleriyle yapı
lı
yordu. Komş
uluk iliş
kilerine
ilâveten, çeş
me baş
ıve kahvehane sohbetleri, mahalle mekteplerinde bilgisine saygı
gösterilen kimselerin çevresinde yapı
lan sohbetler, bilgi akı
ş
ı
nısağlı
yordu.
Mahallelerdeki eğitim faaliyeti, okullarda verilen eğitimden farklı
ydı
. Yeni bilgiler,
derslerde değil, sohbetlerde öğreniliyordu. Kültür hayatı
nı
n canlı
lı
ğıve devamlı
lı
ğıbu ş
ekilde
gerçekleş
iyordu.
ç. Askerî Eğitim
OsmanlıDevleti'nin kuruluşyı
lları
nda, ordu, düzenli birliklerden değil, atlıaş
iret
kuvvetlerinden meydana geliyordu. Ancak, devletin kı
sa zamanda geniş
lemesi ve daha uzak
bölgelerde askerî harekâta giriş
mesi, düzenli birliklere olan ihtiyacıortaya çı
kardı
. Bunun
üzerine, maaş
ı
nıdevletten alan sürekli bir askerî teş
kilât kuruldu. Buna Kapı
kulu Ocakları
denmektedir.
Kapı
kulu Ocakları
'nı
n asker kaynağı
, baş
langı
çta, savaştutsakları
ydı
. Genç ve sağlı
klı
savaştutsakları
nı
n beş
te biri, asker olmak üzere ayrı
lı
rlardı
. Bunlar, Türk ailelerin yanı
nda bir
süre kalı
p Türkçe öğrenir ve Türk-İ
slâm terbiyesi alı
rlardı
. Bu gençlere "Pençik Oğlanı
"
denirdi.
Ankara Savaş
ı(1402)'ndan sonraki Fetret Devri'nde Rumeli yönündeki fetih hareketleri
durakladı
ğıiçin savaştutsakları
nı
n sayı
sıçok azalmı
ş
tı
. Kapı
kulu ocakları
na asker temini
zorlaş
ı
nca, devş
irme yöntemine başvuruldu. Hristiyan tebaanı
n çocukları
ndan asker yazı
mı
na
baş
landı
. Bunlar da Pençik Oğlanlarıgibi yetiş
tirildiler.
Devş
irmeler, Yeniçeri Ocağı
'na girmeden önce Acemi Oğlanlarıkı
ş
lası
nda eğitim
görürlerdi. Bu eğ
itim sı
rası
nda, askerlikle ilgili bilgilerin ve sporları
n yanısı
ra saray
hizmetlerini ve protokol usullerini de öğrenirlerdi. Bu kı
ş
lalar, bir çeş
it askerî okul iş
levini
yerine getirirlerdi. Acemi Oğlanlarıkı
ş
lalarıManastı
r ve Edirne'den baş
ka, İ
stanbul'da Yeni
Saray (Topkapı
), Galatasarayı
, Eski Saray, Atmeydanı
, Şehzadebaş
ısemtlerindeydi. Zamanla
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devş
irmelerin, tı
marlısipahiler yanı
nda yetiş
tirilmesi usulünden vazgeçilip, doğrudan bu
kı
ş
lalara alı
nması
na baş
landı
.
Acemi Oğ
lanlarıkı
ş
lası
nda yetiş
mişolanları
n bir kı
smısaray hizmetleri için alı
konur,
geri kalanlar Yeniçeri Ocağı
'na gönderilirlerdi. Gerekli bilgileri evvelce edinmişoldukları
için, burada askerî eğitimle meş
gul olurlardı
.
Kapı
kulu ocaklarıcebeci, topçu, humbaracı
, lağı
mcı
, top arabacı
sı
, kapı
kulu süvarisi gibi
çeş
itli ocaklardan meydana gelmekteydi. Her ocağ
ı
n sorumlu olduğ
u iş
ler için, bu ocaklara
girenler ayrıbir eğitim görmek zorundaydı
. Böylece, askerî uzmanlı
k dallan ortaya çı
kı
yordu.
Osmanlıorduları
nda topun kullanı
lması
, 14. yüzyı
l sonları
nda baş
lamı
ş
tı
. İ
stanbul'un
fethinde kullanı
lan büyük toplar, top dökme ve kullanma tekniğinin ne kadar geliş
tiğini
göstermektedir. Fetihten sonra, 15. yüzyı
l sonları
nda, İ
stanbul'da top döküm evi kurulmuş
tur.
Bu döküm evinin bulunduğ
u semte Tophane adıverilmiş
tir. (Bu semt, günümüzde de aynıadı
taş
ı
maktadı
r).
Top yapı
mıve kullanı
mıince hesap isteyen, dolayı
sı
yla iyi yetiş
tirilmişelemanlara
ihtiyaç gösteren bir iş
ti. Bu bakı
mdan, Tophane, topun hem yapı
mıhem de kullanı
mıiçin
gerekli bilgileri öğretmekle uğraş
an bir sanat okulu niteliğindeydi. Tophane, çağı
n gereklerine
uygun olarak, 18. yüzyı
lda Comte de Bonneval (Kont dö Boneval) ve Baron de Tott (Baron
dö Tot) tarafı
ndan modern hâle getirildi. Ayrı
ca, Mühendislik ve Sürat Topçuluğu bölümü
ilâve edildi. Tophane, Tanzimat'a kadar hizmet gördü.
Baş
langı
çta pek ağı
r olmayan topları
n uzak yerlere taş
ı
nmasızor değildi. Ancak,
zamanla, özellikle kale kuş
atmalarıiçin büyük topları
n dökülmesine ihtiyaç duyuldu. Bu
topları
n taş
ı
nmasıiçin arabaları
n kullanı
lmasıgerekiyordu. Top Arabacı
larıOcağı
, bu ihtiyacı
karş
ı
lamak için kuruldu.
El bombasıolarak kullanı
lan "humbara"ları
n ve havan topları
nı
n yapı
mıile Humbaracı
Ocağıuğraş
ı
rdı
. Kumbaracı
ları
n bir kı
smıdevlet merkezinde, bir kı
smıeyaletlerdeki kale
kuvvetlerinde görev yapmaktaydı
. Bu dalda yetiş
enler, eğitimlerini HumbaracıOcağı
bünyesinde yaparlardı
.
Yine bir bölümü kale kuvvetleri içinde görev yapan lağ
ı
mcı
lar, kuş
atmalarda, surları
n
altı
ndan tünel kazar, yerleş
tirdikleri patlayı
cı
ları
n kale içinde infilâk etmesini sağlarlardı
.
Bunlar da eğitimlerini Lağı
mcı
lar Ocağı
'nda yaparlardı
.
Kapı
kulu ocakları
nı
n bünyesinde bulunan Cebeci Ocağı
'nı
n görevi, savaş
an bütün
birliklerin silâhları
nıyapmak, savaşalanı
na götürmek, kullanı
ldı
ktan sonra toplamak ve
korumaktı
. Kendi yapmadı
ğısilâhlarıbaş
ka yerlerden satı
n alarak sağlamak ve onarmak da
bu ocağı
n görevleri arası
ndaydı
.
Cebeci Ocağı
'nda kı
lı
ç yapı
mıiçin Kı
lı
çhane, tüfek yapı
mıiçin de Tüfenkhane adı
verilen imalâthaneler vardı
. Kı
lı
ç yapmak, ustalı
k isteyen bir iş
ti. Demirden çelik yapmak,
çeliğe su vermek, kı
lı
cış
ekillendirmek, onları
n üzerine yazıyazmak, nakı
şyapmak,
kabzaları
nı
, askı
sı
nıve kı
nı
nıimal etmek ayrıayrıemek ve hünere ihtiyaç gösteriyordu. En
iyi kı
lı
çlar Şam çeliğinden yapı
lı
r ve bunlara Dı
mı
ş
kî denirdi. Bunun için Kı
lı
çhaneye
Dı
mı
ş
kîhane adıda verilirdi. Haliç'in Cibali semtinde bulunan Tüfenkhanede ise ordunun
tüfek ihtiyacı
nıkarş
ı
layacak üretim yapı
lı
rdı
. Bağ
dat, Erzurum, Diyarbakı
r, Belgrad, Budin
gibi büyük ş
ehirlerde de tüfek imalâthaneleri vardı
. Buralardaki teknik eğitim, usta-çı
rak
iliş
kisi ş
eklinde yürütülürdü.
Kapı
kulu ocaklarıiçinde bulunan Canbaz sı
nı
fı
nı
n görevi, padiş
ahı
n önünde savaş
mak ve
düş
man üzerine ş
iddetli hücumlar yapmaktı
. Atlıbirlikler olan canbazlar, canlarıpahası
na
savaş
an serdengeçtilerdi. Canbazhane denilen kı
ş
la-okullar tersane bahçesi içinde ve
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Eyüp'teki Bahariye Sarayıbahçesindeydi. Bu bakı
mdan, saray teş
kilâtıiçinde görev yaptı
kları
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Askerî mı
zı
ka okulu olan Mehterhane'de, Acemi Oğlanlarıkı
ş
lası
ndan gelen gençler,
musiki eğ
itimi yaparlardı
. Nazarî bilgiler yanı
nda, mehter takı
mı
ndaki âletlerden birini
çalmayıöğrenirlerdi. Ayrı
ca Kur'an, hat, kitabet, meş
k hocaları
ndan ders görürlerdi. Mehter
mensuplarıYeniçeri Ocağı
'na bağlı
ydı
lar, fakat "taş
ra çı
kmazlardı
".
İ
lk ve en büyük mehterhaneler At Meydanı(Sultanahmet)'ndaki İ
brahim Paş
a Sarayı
'nda,
Demirkapı
'da, Yerebatan Sarayı
'nda, Yedikule'de faaliyet gösteriyordu.
1826ya kadar devam eden Mehterhane, Yeniçeri Ocağı
'nı
n bu tarihte ortadan kaldı
rı
lması
ile lağvedilmiş
tir.

2. Değ
iş
meler ve Geliş
meler Dönemi
a. Eski Kurumları
n Durumu
OsmanlıDevleti, kuruluş
undan 16. yüzyı
l sonuna kadar sürekli geliş
en ve büyüyen bir
devletti. Bu geliş
me, sadece siyasî ve askerî alanda olmakla kalmı
yordu. Toplumun bütün
kesimlerinde bir canlı
lı
k ve hareketlilik vardı
. Esasen, toplumun her kesimi birbirine bağlıve
birbirini etkiler durumdaydı
. Siyasî ve askerî geliş
menin temelinde ekonomik yeterlilik,
devlet teş
kilâtı
nı
n düzenli iş
lemesi, sosyal ve hukukî yapı
nı
n sağlamlı
ğıgibi sebepler vardı
.
Sanat, mimarî, teknik, ilim, askerlik, ekonomi, denizcilik, devlet yönetimi alanları
nda
dünyanı
n en ileri ülkesi olmanı
n sı
rrıda buydu. Bütün bu alanlarda dünya çapı
nda
ş
ahsiyetlerin bu dönemde yetiş
mişolmasıtesadüf değildi.
Bu geliş
menin temelinde, insan yetiş
tirme düzeni, yani eğitim ve öğretim sistemi yer
alı
yordu. Bu sistemin yetiş
tirdiği yüksek nitelikli insanlar ve nesiller, OsmanlıDevleti'nin bu
derece yükselmesini sağlamı
ş
lardı
.
Eğitim sisteminin kusursuz iş
lediği dönemlerde okullara giriş
, sı
nı
f geçme ve mezun
olma yollarıyetenek ve bilgi sahibi herkese açı
ktıKimseye ayrı
calı
k tanı
nmı
yor, iltimas ve
rüş
vet gibi kanun ve ahlâk dı
ş
ıyöntemlere baş
vurulmuyordu. Ancak, 17. yüzyı
lda, bu dönem
geride kaldı
. Siyasî ve sosyal kurumlarda bozulma baş
ladı
. Devlet mekanizması
nda yer
alanlar, kendi çı
karları
nı
, ülke çı
karları
ndan önde tutmaya baş
ladı
lar. Yolsuzluklar arttı
.
Devlet görevlerinin parayla satı
lmasıgibi kötü bir çı
ğı
r açı
ldı
. Rüş
vet ve iltimas yaygı
nlaş
tı
.
Yüksek makamlara, lâyı
k olmayanlar geçmeye baş
ladı
. Bunun sonucunda, dünyadaki
geliş
meler gereği gibi takip edilemedi. Ekonomik çöküntü hı
zlandı
. Sosyal huzursuzluk arttı
.
Devlet ve toplum kurumları
nda başgösteren çözülme gittikçe hı
zlandı
.
Bütün bu geliş
meler, eğitim sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaptı
. Okula ve iş
e
girmede rüş
vet ve iltimas yolu yaygı
n hâle geldi. Öğretim kurumları
nda, çağı
n gereklerine
uygun düzenlemeler yapı
lamadı
. Eski sisteme göre yetiş
mişnesiller, yenilikleri kavrayacak ve
uygulayacak seviyeye ulaş
amadı
lar. Kurum ve kuruluş
larıyönetecek insan gücünün bu
durumu, her alanda görülen yetersizliğin temel sebebi oldu. Askerî kurumlar da bundan payı
nı
aldı
. Savaşalanları
nda yenilgiler baş
ladıve devam etti. Bu yenilgiler, Osmanlıdevlet
adamları
nıbazıtedbirler almaya zorladı
. Ancak, temel sebep gözden kaçı
rı
ldı
ğ
ıiçin, bunlar
baş
arı
lıolamadı
. Sonunda, eğitim sistemi düzeltilmeden, diğ
er alanlarda yapı
lacak ı
slahatlarla
sonuç alı
namayacağ
ıanlaş
ı
ldı
. Eğitim konusundaki yeniliklere, böylece 18. yüzyı
ldan itibaren
baş
landı
.
b. Eğitim ve Öğretimde Geliş
meler ve Yeni Kurumlar
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1. Geliş
meler
17. yüzyı
l sonunda uğranı
lan askerî yenilgiler üzerine siyasî, askerî ve
sosyal alanlarda yenilik arayı
ş
ları
na baş
landı
. Askerlik alanı
nda giriş
ilecek yenileş
me
hareketlerinin temeli yetiş
kin insana, yani eğitime dayanı
yordu. Bunun için, askerî alandaki
yeniliklere, Batıtarzı
nda okullar açı
lmakla baş
landı
. Bu dönemde, Avrupa devletleri arası
nda
en yakı
n iliş
kiler Fransa ileydi. Onun için Batı
dan alı
nan yeniliklerde Fransı
z örneği ön
plânda gelmekteydi.
Pasarofça Antlaş
ması(1718)'ndan 1730'a kadargeçen barı
şdönemi (Lâle Devri), yenilik
hareketlerinin belirgin olarak görüldüğü devredir. Sultan III. Ahmed 'in hükümdar olduğu bu
dönemde matbaanı
n hizmete girmesi, yenileş
mede önemli bir adı
m teş
kil etti. İ
brahim
Müteferrika'nı
n, İ
stanbul'da, Sultanselim'de kurduğu matbaada tarih, dil, matematik, coğrafya
ve diğer bilim dalları
nda eserler bası
ldı
. Dinî kitaplar, bası
m faaliyetinin dı
ş
ı
nda tutuldu. Bu
matbaada 1745'e kadar 20 ciltlik 16 eser bası
ldı
. Bunlar arası
nda Kâtip Çelebi'nin, Naimâ,
Raş
id, Âsı
m gibi ünlü tarihçilerin kitapları
, Kopernik ve Keller gibi Avrupalıbilginlerin
eserlerinden tercümeler bulunuyordu. İ
brahim Müteferrika da kendisine ait bazıeserleri
yayı
mlamı
ş
tı
. Bu eserlerinden birini padiş
ah I. Mahmud'a sunmuşve matbaanı
n sağladı
ğı
imkânlara, Avrupa devletlerinin askerî düzenlerine, yönetim tekniklerine dikkat çekmiş
ti.
Gerçekten, önemli eserlerin matbaada çoğaltı
lmasıve ucuz fiyatla satı
lması
, okuma-yazma
eğilimini arttı
rmı
ş
, eğitim hayatı
nı
n baş
lı
ca dayanakları
ndan birini meydana getirmiş
tir.
I. Mahmud döneminde, Avrupalıuzmanları
n gayretleriyle, Humbaracıve Topçu
ocakları
, Batıtarzı
nda modernleş
tirildi. Topçu askerlerinin çağdaşyöntemlerle yetiş
tirilmesi
gerekiyordu. Bunun için Üsküdar'da Hendesehane adıile bir askerî mühendis okulu açı
ldı
.
Ancak, bu okul, yeniçerilerin karş
ıçı
kmasıüzerine 1750de kapatı
ldı
.
Batıörneğine göre açı
lan Mühendishane (1773) de, topçu birliklerine eleman yetiş
tirmek
amacı
yla faaliyete geçmiş
ti. Bu okulun kurulması
nda da Fransı
z uzmanlardan yararlanı
ldı
.
Askerî eğ
itim alanı
ndaki yenilikler Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn (Deniz Mühendis
Okulu)'un açı
lmasıile devam etti.
OsmanlıDevletindeki yenilik hareketleri ve buna paralel olarak eğitimdeki olumlu
geliş
meler III. Selim zamanı
nda hı
zlandı
. Bu yenilikçi padiş
ahı
n askerlik alanı
nda giriş
tiği
reformlar, Yeniçeri Ocağı
'nı
n direniş
i karş
ı
sı
nda baş
arı
ya ulaş
amadı
. Ancak, yenileş
me süreci
baş
lamı
şbulunuyordu. Bu süreç, III. Selim'in öldürülmesinden sonra, II. Mahmud döneminde
de devam etti. Yeniçeri Ocağı
'nı
n kaldı
rı
lmasıile eğitim alanı
ndaki yenilikler de hı
z kazandı
.
Bütün bu yenilikler, sadece askerî tekniklerin Avrupa'dan alı
nması
yla kalmadı
; aynı
zamanda bu teknikleri baş
arı
lıkı
lan anlayı
şve düş
üncelerin de Osmanlıülkesine girmesini
sağladı
. Avrupa'dan gelen subay ve teknisyenlerin teknik öğretimi ile yetiş
en gençler, Avrupa
düş
üncesine ve davranı
ş
ı
na açı
k hâle geldiler. Bu uzmanlar, Osmanlıtoplumunun bazı
kesimlerini de etkiliyorlardı
. Ancak, bu dönemde Batıetkisinin ve düş
üncesinin kök saldı
ğı
nı
söylemek yanlı
ş
tı
r. Bunun en büyük sebebi, medresenin direniş
i olmuş
tur. Ulema, gerek
hükümdar, gerek halk üzerindeki etkisini sürdürmek istiyordu. Fakat, medreseler artı
k yeterli
bir eğitim veremiyorlardı
. Daha yüksek teknik okullarda okumak isteyen gençler, yabancıdil,
matematik ve fen bilgileri öğrenmek zorundaydı
. Bunu sağlamak için yeni okullara ihtiyaç
vardı
. II. Mahmud, bu tarz okullarıaçarken, medreseleri kaldı
rmayı
p kendi hâllerine bı
raktı
.
Böylece, ulemanı
n direniş
ini frenledi.
Eğitim alanı
ndaki geliş
me temposu Tanzimat'la birlikte hı
zlandı
. Tanzimat Fermanı
'nı
n
ilânı
ndan kı
sa bir süre sonra, yeni bir eğitim programıhazı
rlamakla görevli Meclis-i Maârif-i
Muvakkat (Geçici Eğitim Meclisi) kuruldu (1846). Bu meclis, henüz eğitimle ilgili bir
bakanlı
k bulunmadı
ğıiçin, Ticaret Bakanlı
ğ
ıbünyesinde görev yapı
yordu. Eğitimle ilgili ilk
bakanlı
k Mekâtib-i Umûmiye Nezareti'dir. 1866 da ise Maârif-i Umumiye Nezareti (Umumî
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Eğitim Bakanlı
ğı
) kuruldu. Uzman komisyonlar tarafı
ndan çok sayı
da rapor, plân ve program
hazı
rlandı
. Ancak, devletin içinde bulunduğu malî zorluklar, eğitim alanı
nda yeterli yatı
rı
m
yapı
lması
nıengelliyordu.
Ahmed Cevdet Paş
a'nı
n öncülüğünde kurulan "Encümen-i Dâniş
" (Akademi)'nin
amaçlan arası
nda, halkı
n genel eğitimi için yararlıolacak eserlerin yazı
lmasıveya yabancı
dillerden çevrilmesi de bulunuyordu. 18. yüzyı
lda baş
lamı
şolan Türkçenin sadeleş
tirilmesi
eğilimi, Encümen-i Dâniş
'in çalı
ş
maları
yla hı
z kazandı
. Herkesin anlayabileceği bir dille
okunup yazı
lması
, eğitimin yaygı
nlaş
tı
rı
lmasıaçı
sı
ndan önem taş
ı
yordu.
Tanzimat döneminde, medreseler hâlâ güçlerini koruyorlardı
. Eğitim alanı
nda yenilikler
yapı
lı
rken, medrese taraftarları
nıürkütmemeye dikkat edildi. Batıtarzı
nda kurulan okulları
n
programları
na, medreselerde okutulan derslerden ve uygulanan yöntemlerden bir kı
smıda
alı
ndı
. Böylece, yeni eğitim sisteminde, eski ile yeni unsurlar bir arada yaş
amaya devam
ettiler. Medreseler varlı
kları
nıkoruyorlardı
.İ
ki ayrısistemden, dünya görüş
leri farklıkuş
aklar
yetiş
iyordu. Bu farklı
lı
k, eğitim ve fikir hayatı
nda, OsmanlıDevleti'nin yı
kı
lı
ş
ı
na kadar
sürecek bir mücadelenin ası
l sebebi olmuş
tur.
1869'da yayı
nlanan Maârif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel Eğ
itim Tüzüğ
ü) 'nin
temelini, Batı
lıeğ
itim uzmanları
nı
n hazı
rladı
ğıraporlar oluş
turuyordu. Bu tüzükle, o güne
kadarki uygulamalar bir sisteme bağlandı
. Ayrı
ca, 19. yüzyı
lı
n sonuna kadar yapı
lacak iş
ler
için plânlar hazı
rlandı
. İ
lk-öğretim zorunlu hâle getirildi. Öğretim yöntemleri de
modernleş
tirildi. Bir eğitim meclisi kurularak, ders kitapları
nı
n yazı
mıve çevrilmesi,
öğretmenlerin tayini ve devlet okulları
nı
n denetimi bu meclise verildi.
II. Abdülhamid döneminde de, eğitimdeki hı
zlıgeliş
me devam ettirildi. Arttı
rı
lan bazı
vergilerin bir bölümü, devlet okulları
nı
n yapı
mı
na ayrı
ldı
. Yerel eğitim meclislerine, malî
imkânlarıkullanma, öğretmenleri atama ve azletme yetkileri verildi. Bunun yararlısonuçlan
görüldü. Öğ
rencilerin anlayabileceğ
i bir yazıüslûbunun geliş
tirilmesi ve teknik bir sözlük
hazı
rlanmasıçalı
ş
malarıhı
zlandı
rı
ldı
. Ülkenin her yerinde çok sayı
da okul binasıinş
a edildi.
Bütün bu olumlu geliş
melere karş
ı
, eğ
itimin niteliğinde istenen amaçlara ulaş
ı
lamadı
.
Eğitim programları
nda önemli yenilikler yapı
lamadı
. Yeni yetiş
en aydı
nlara, devletin
bütünlüğü için gerekli olan millî birlik ve bağlı
lı
k bilinci yeterince verilemedi. Medreseler,
yeni tarzda açı
lan okullar, azı
nlı
k okullarıve yabancıokullar, öğrencilerine ayrıyöntem ve
amaçlarla, değiş
ik düş
ünce yollarıvermeye devam ettiler.
Bununla beraber, II. Abdülhamid döneminde bası
n hayatıcanlandı
. Yeni gazeteler ve
dergiler yayı
mlandı
. Rejimin sı
kıdenetimi karş
ısı
nda, yayı
n organları
, siyasî konulardan çok,
kültür, edebiyat, eğitim konuları
na ağı
rlı
k verdiler. Özellikle Ahmed Midhat Efendi'nin
gazetelerdeki yazıve romanları
, halkı
n eğitiminde yararlıbir rol oynadı
.
İ
kinci Meş
rutiyetin ilânıile fikir hareketleri canlanmı
ş
, gazete ve dergilerin sayı
sı
artmı
ş
tı
. Ancak, OsmanlıDevleti, çok zor bir dönemi yaş
ı
yordu. Zorluklarıyenmenin ilk
ş
artı
nı
, eğitim ve öğretimin geliş
tirilmesinde görenlerin sayı
sıartmı
ş
tı
. Öğretmenlerin
yetiş
tirilmesi için önemli adı
mlar atı
lmı
ş
, ders programlan yenilenmiş
, eğ
itim yöntemleri
modern hâle getirilmiş
ti. Ancak, uygulama için gerekli ortam ve zaman yeterince bulunamadı
.
Savaş
lar, yenilgiler, genç kuş
akları
n cephelerde görev almasıgibi sebepler, istenen sonuçları
n
alı
nması
nıengelledi.
Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde eğ
itime önem verildi. Hukukî düzenlemeler
yapı
larak başarı
lısonuçlar alı
nmasımümkün oldu.
2. Öğretim Kurumları
(a) Askerî Kurumlar

17 Osmanlı
larda Eğitim ve Öğretim

13

OsmanlıDevleti'nde Batıörneğine göre açı
lan ilk askerî eğitim kurumlarıHumbarahane
ve Hendesehane'dir. Bunlar, topçu sı
nı
fı
ndaki askerlerin teknik bilgilerle yetiş
tirilmesini
amaçlı
yordu. Ancak, bu okullar, Yeniçeri Ocağı
'nı
n direniş
i karş
ı
sı
nda bir süre sonra
kapatı
lmı
ş
tı
. Halil Hâmid Paş
a, sadrazam olunca, bu okulun yeniden faaliyete geçmesine
karar verilmiş
ti. Baron de Tott'un kurduğu modern topçu birliği ve ona bağlıolarak çalı
ş
an
Hendesehane, III. Selim'in hükümdarlı
k yı
lları
na kadar varlı
ğı
nısürdürmüş
tü.
Ancak, çağdaşbir okul hâlinde kurulan ilk askerî eğitim kuruluş
u Mühendishane-i Bahrîi Hümâyûn'dur. 1768-1774 Osmanlı
-Rus Savaş
ısı
rası
nda, Rus donanması
, Çeş
me'de baskı
n
yaptı
ğıOsmanlıdonanması
nıyok etmiş
ti. Rusya'nı
n Karadeniz'e çı
kması
, İ
stanbul'un
savunmasıbakı
mı
ndan büyük bir tehlike olarak görünüyordu. Çeş
me bozgunundan kurtulan
Cezayirli Gazi Hasan Paş
a, yeni bir donanma kurmakla görevlendirildi. Bu donanmanı
n subayları
nıeğitmek için de bir Deniz Mühendis Okulu açı
lmasıkararlaş
tı
rı
ldı
. Böylece, Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn 1773'te Kası
mpaş
a'da faaliyete geçti. Bu okulda, öğ
retmen
olarak yabancıuzmanlar görevlen dirildi. Okuma-yazma, Arapça, Farsça dersleri ne ilâveten
Fransı
zca, fen ve denizcilik dersleri de programa konuldu.
Rusya, askerî eğitim sisteminde yapı
lan bu yeniliklerden ve Fransı
z subayları
n modern
teknikleri öğretmesinden rahatsı
zlı
k duymaktaydı
. Fransa'ya baş
vurarak, bu subaylarıgeri
çekmesini istedi. Fransı
z subaylar ülkelerine döndüler. III. Selim, Fransı
zİ
htilâli'nden sonra,
yeniden subay ve teknik eleman gönderilmesi isteğinde bulundu. Yeni Fransı
z yönetimi bunu
uygun karş
ı
ladı
. Ayrı
ca, İ
sveçli ve İ
ngiliz subaylar da, bu okulda ders vermek üzere İ
stanbul'a
geldiler.
Deniz Mühendislik Okulu'nun ders programlan sürekli geliş
tirildi. Kaptan yetiş
tirmek
üzere Seyr ü Sefâin bölümü açı
ldı
. Gemi İ
nş
a bölümünde ise öğ
retmenler ve tersanelerde
çalı
ş
acak elemanlar yetiş
tirildi. Okulun yeri, yangı
n vb. gibi sebeplerle birkaç kere
değiş
tirildi. Beyoğlu'na, Heybeliada'ya ve en sonra Kası
mpaş
a'da yeni yapı
lan binası
na taş
ı
ndı
(1838). Bu bina, 400 öğrencinin eğitim yapabileceğ
i ş
ekilde inş
a edilmiş
ti. Okulun adı
,
1842de Mekteb-i Bahriye-i Şâhâne olarak değiş
tirildi. Cumhuriyetten sonra da Deniz Harp
Okulu adı
yla Türk deniz kuvvetlerine subay yetiş
tirmeye devam etti.
III. Selim, topçu ve istihkâm subayıile mühendis yetiş
tirmek üzere Mühendishane-i
Sultanî adı
yla bir okul açtı
rdı(1793). Eyüp'te faaliyete geçen bu okulda Avrupa'dan getirtilen
subaylar ders veriyordu. Fransı
z Harp Okulu'nda uygulanan ders programlarıörnek alı
nmı
ş
tı
.
Bu okuldan yetiş
en subaylar baş
arı
lıolmuş
lar; hem kendi birliklerini düzenli ve disiplinli hâle
getirmiş
ler hem de kale savunmaları
nda yararlı
k göstermiş
lerdir. II. Mahmud döneminde de,
asker ocağı
nı
n yeniden teş
kilâtlanması
nda bu okulun önemli hizmetleri görülmüş
tür.
Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn adıile kurulan askerî okulun amacı
, kara kuvvetlerine
subay yetiş
tirmekti. Okulda 200 öğrenci okuyordu. Okul kütüphanesi için Fransa'dan savaş
sanatıile ilgili fizik, topçuluk, matematik konuları
nda kitaplar ve ansiklopediler getirtilmiş
ti.
Bu okul, eğitim çalı
ş
maları
nıBirinci Dünya Savaş
ı
'nı
n sonuna kadar sürdürmüş
tür .
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn, daha sonra Yüksek Mühendis Mektebi, 1944'ten
itibaren de İ
stanbul Teknik Üniversitesi adları
nıalmı
ş
tı
r.
Osmanlı Devleti'nde tı
p öğretimi, Kanunî Sultan Süleyman zamanı
ndan beri
medreselerde yapı
lı
yordu. Dârüş
ş
ifâlar da uygulama yerleriydi. Ancak, medreselerin
yeniliklere ve geliş
melere ayak uyduramaması
, tı
p öğrenimini de yetersiz hâle getirmiş
ti. II.
Mahmud, yeniçeri ocağı
nıkaldı
rdı
ktan sonra Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye adıile yeni
bir askerî düzen kurunca, bu ordunun hekim ihtiyacıile karş
ı
laş
tı
. Bunun üzerine, askerî
hekim yetiş
tirmek amacı
yla Tı
bhane-i Âmire ve Cerrahhane-i Mâmûre adlıbir tı
p okulu açı
ldı
(1826). Açı
lı
ştöreninde bulunan Sultan II. Mahmud, eğ
itim için gerekli tı
p kitapları
nı
n
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Türkçe yazı
mı
na gayret gösterilmesini istedi. Sadrazama gönderdiği yazı
da da, kı
sa zamanda
yetiş
tirilecek hekimler sayesinde yabancıhekimlere ihtiyaç kalmayacağı
nıbelirtti.
Tı
bhane-i Âmire'de öğretim süresi, baş
langı
çta dört yı
ldı
. Fransı
zca, zorunlu dersti.
Ayrı
ca, tı
pla ilgili dersler gösteriliyordu. Daha sonra öğretim süresi altıyı
la çı
karı
ldı
. Okulun
adıda Mekteb-i Tı
bbiye-i Şâhâne olarak değiş
tirildi (1838). Batıdillerinden tı
p kitapları
çevrilmeye baş
landı
. Bu okulu bitirenler arası
ndan ünlü doktorlar kadar, fikir ve siyaset
adamları
, edebiyatçı
lar ve yazarlar da yetiş
miş
tir. Bu günkü Gülhane Askerî Tı
p Akademisi
(GATA)'nin temelini de Mekteb-i Tı
bbiye oluş
turmuş
tur.
Kuruluşve yükselme dönemlerinde büyük başarı
lar göstermişolan Osmanlıordusu, 17.
yüzyı
l sonları
ndan itibaren yenilgilere uğramaya baş
lamı
ş
tı
. Bunun sebeplerini araş
tı
ran
Osmanlıyöneticileri, Avrupa orduları
nı
n silâh ve teknoloji bakı
mı
ndan üstün seviyeye
ulaş
tı
kları
nıgörmüş
lerdi. Bu ordularla baş
a çı
kabilmenin tek yolu, Osmanlıordusunun da
teş
kilât ve donanı
m bakı
mları
ndan o seviyeye çı
karı
lması
ydı
. Bunun için de, üstün komuta
yeteneğine ve modern savaşbilgisine sahip subayları
n yetiş
tirilmesi gerekiyordu. Bunda
baş
arı
lıolmak için, Batıusulünde bir Harp Okulu açı
lmasılâzı
mdı
.
II. Mahmud, bu göreve Namı
k Paş
a'yıgetirdi. Namı
k Paş
a, Avrupa ülkelerine gidip
oradaki harp okulları
nıincelediği için bu konuda hazı
rlı
klı
ydı
. İ
lk olarak Maçka kı
ş
lası
onarı
ldıve okul binasıhâline getirildi. Sonra öğretim için gerekli olan programlar hazı
rlandı
,
ders araç ve gereçleri getirtildi. Harp Okulu "Mekteb-i Harbiye" adı
yla 1835'te açı
ldı
.
Harp Okulu, baş
langı
çta dokuz sı
nı
flı
ktıve lise seviyesindeydi. Birinci kitabıbitiren
öğrenciler ikinci kitaba geçerlerdi. Baş
arı
lısayı
lanlar da subay olurlardı
. Ancak, bu sistemin,
istenen sonuçlarıvermediği görüldü. Okulun dört yı
la çı
karı
larak, savaşbilgisi veren bir
yüksek okul hâline getirilmesi kararlaş
tı
rı
ldı
. Üstün baş
arıgösteren öğrenciler yüksek kı
sma,
diğerleri orta kı
sma (idadi) alı
ndı
. Fen ve kültür derslerine Fransı
zca da ilâve edildi. Öğretmen yetiş
tirmek üzere Avrupa'nı
n çeş
itli ülkelerine Öğrenciler gönderildi. Avrupa
ülkelerinden öğretmenler getirtildi.
Galib Paş
a'nı
n okul kumandanlı
ğıdöneminde, askerî öğretmen sı
nı
fıkuruldu. Bu
öğretmenler, orta kı
sı
mda ders vereceklerdi. Süleyman Paş
a'nı
n kumandanlı
ğısı
rası
nda
piyade ve süvari sı
nı
fları
nı
n eğ
itimi için Fransa; topçu sı
nı
fı
nı
n eğitimi için de Prusya harp
okulları
nı
n metodlarıkabul edildi.
Osmanlıordusu 1877-1878 Savaş
ı
'nda Rus orduları
na yenilince, askerî eğitimde
yeniliklere gitme fikri kuvvetlendi. Sultan II. Abdülhamid, bu amaçla Almanya'dan uzman
subaylar istedi. Berlin Harp Okulu tarih öğretmeni olan Binbaş
ıCobnar von der Goltz
(Kolmar fon der Golç) İ
stanbul'a gönderildi. Goltz'a paş
alı
k ünvanıile birlikte yeni
düzenlemeler yapmak görevi verildi. Golç, askerî eğitim sisteminde köklü yenilikler yaptı
.
Harp Okulu da bu değiş
imlerden payı
nıaldı
. İ
stanbul'dan baş
ka Manastı
r, Şam, Bağdat,
Erzincan ve Edirne'de yeni harp okullarıaçı
ldı
. Fakat, bunlar İ
kinci Meş
rutiyet'ten hemen
önceki yı
llarda kapatı
ldı
. Mekteb-i Tı
bbiye bünyesinde 1849'da açı
lmı
şolan Baytar Sı
nı
fı
(veterinerlik bölümü), 1906'da Mekteb-i Tı
bbiye ile birleş
tirildi.
İ
kinci Meş
rutiyet döneminde de Harp Okulu'nun ders ve talim programı
nda değiş
iklikler
yapı
ldı
. Viyana, Paris, Londra, Berlin gibi Avrupa baş
kentlerine öğrenciler gönderildi. Birinci
Dünya Savaş
ıçı
kı
nca ikinci sı
nı
f öğrencileri, asteğmen rütbesiyle orduya alı
ndı
lar. Harp
Okulu kapatı
ldı(1914).
Osmanlıordusunda, okullardan mezun olmuşsubayları
n yanı
nda bir de "alaylı
" denilen
subay sı
nı
fıvardı
. Bunlar, askerî birliklerde gösterdikleri baş
arı
ya göre terfi ederek subay
oluyorlardı
. 1909da yapı
lan düzenleme sı
rası
nda, alaylısubayları
n eksikliklerini tamamlamak
üzere Zabitan Talimgâhıkuruldu. Ordunun subay ihtiyacı
, Birinci Dünya Savaş
ısı
rası
nda bu
talimgâhtan karş
ı
landı
.
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Millî Mücadele döneminde Ankara'da açı
lan talimgâha, zaferin kazanı
lması
ndan sonra
Harp Okulu adıverildi.
Harp Okulu, 19. ve 20. yüzyı
llarda çok değerli subaylar ve kumandanlar yetiş
tirmiş
tir.
Bunun yanısı
ra Askerî Tı
bbiye'de olduğu gibi Harp Okulu'ndan mezun olmuşsiyaset ve
devlet adamları
nı
n, sanat ve edebiyat dünyası
nda seçkin yeni bulunan sanatkâr ve
edebiyatçı
ları
n, ressamları
n sayı
sıpek çoktur. KurtuluşSavaş
ı
mı
zızaferle sonuçlandı
ran
kadro, Harp Okulu'nda okumuşkumandanlardı
. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk ve arkadaş
larıda Harp Okulu'nun mezunlarıarası
ndadı
r.
Harp Akademileri: Osmanlıordusunun kurmay subayları
, 1845e kadar, kuvvet
karargâhları
nda özel olarak veya yabancıülkelere gönderilerek yetiş
tiriliyorlardı
. 1845'te bu
subaylara erkânı
harp zabiti adıverildi. 1848'de ise bu günkü Harp Akademileri'nin temeli
atı
ldı
.İ
lk kurmay subaylar 1849'da orduya katı
ldı
lar.
Teş
kilâtı
nda ve ders programları
nda çeş
itli dönemlerde değiş
iklikler yapı
lan ve 1909'da
Erkân-ıHarbiye Mektebi adı
nıalan Harp Akademileri, cumhuriyetin ilânı
ndan sonra bir
komutanlı
k hâline getirildi. Deniz ve Hava Harp Akademileri de kurularak aynıkomutanlı
ğa
bağlandı
. Bu gün de faaliyetini sürdürmekte olan Millî Güvenlik Akademisi 1952'de kuruldu.
Köylerde ve kı
rlı
k kesimde güvenliğ
i sağlamak ihtiyacı
, 19. yüzyı
lı
n ikinci yarı
sı
nda
gündeme geldi. Bu amaçla, 1870'te bir nizamname yayı
nlandıve askerî zaptiye teş
kilâtı
kuruldu. Bu teş
kilât,jandarmanı
n çekirdeğini oluş
turdu. 1903'te Jandarma Nizamnamesi
çı
karı
ldı
. Jandarma birliklerine kumanda edecek subayları
n yetiş
tirilmesi amacı
yla 1909'da,
İ
stanbul'da, Jandarma Mektebi açı
ldı
. Karakol kumandanıve baş
çavuşadayıyetiş
tiren bu
okullar, daha sonra ülkenin baş
ka bölgelerinde de faaliyete geçti.
(b) Sivil Kurumlar
II. Mahmud döneminde, ilköğ
retimin mecburî olduğu ilân edildi. Bu mecburiyet, sadece
İ
stanbul için geçerliydi. Daha sonraki hükümdarlar döneminde de bu ilke muhafaza edildi.
Ancak, ilköğretim mecburiyetinin uygulanmasıiçin gerekli araçlar sağlanmamı
ş
tı
. Bu yüzden,
uygulamaya hemen geçilemedi. Mecburî ilköğretimin üç aş
amalıolmasıkabul ediliyordu:
Sı
byan mektepleri, İ
ptidaîye mektepleri ve Rüş
tiyeler.
Bu günkü eğitim aş
amaları
na benzememekle beraber, Sı
byan mektepleri ana okulları
nı
n,
dört yı
l süreli İ
ptidaîyeler ilkokulları
n, Rüş
tiyeler ise orta-okulları
n karş
ı
lı
ğıidiler.
İ
ptidaîyeler daha sonra altıyı
la çı
karı
lmı
ş
tı
r. Rüş
diyeler ise kı
zlar ve erkekler için ayrı
aynydı
.
İ
ptidaîyelerde alfabe, okuma, Kur'an, din bilgisi, tarih ve aritmetik dersleri okutuluyordu.
Rüş
tiyelerde, bu derslere Türkçe, Arapça, Farsça, coğ
rafya gibi dersler ilâve ediliyordu.
Önceleri Rüş
tiyelere yalnı
z Müslüman erkek çocuklarıalı
nmaktaydı
. 1861'de açı
lan ilk Kı
z
Rüş
tiyesi ile kı
z çocuklarıda bu kurumlarda okuma imkânı
na kavuş
tu. Islahat Fermanı
'nı
n
getirdiği yeniliklere uygun olarak, 1867'den itibaren Hristiyan çocuklar da Rüş
tiyeye
alı
nmaya baş
landı
. Fakat, kendi cemaat okulları
nda eğitim gören Hristiyan çocuklardan
Rüş
tiyeye geçenler fazla olmadı
. "Rüş
tiye" adı1923'e kadar kullanı
ldı
.
19. yüzyı
lda eğitim hayatı
nda baş
latı
lan yenilikler sı
rası
nda, orta öğretim kurumları
İ
dâdiler, Sultanîler ve Dârülmaârifler olarak belirlenmiş
ti.
İ
dâdiler, zaman zaman bu günkü ortaokul ve lise aş
amalarıolarak düş
ünüldü. Ancak,
genel olarak lise karş
ı
lı
ğıkabul edildi. Rüş
tiyelerde okuyan öğrencilerin sayı
sıartı
nca
idâdilerin açı
lmasıyoluna gidildi. 1869'da çı
karı
lan Maarif Nizamnamesi gereğince köylerde
ve mahallelerde Sı
byan mekteplerinin, beşyüz haneli kasabalarda Rüş
tiyelerin, bin haneli
kasabalarda İ
dâdilerin, il merkezlerinde Sultanîlerin açı
lması
na baş
landı
.İ
dâdiler, Sultanîlere
öğrenci yetiş
tirecekti. Buna göre, Sultanîler, bu günkü liseler seviyesindeydi. Daha sonra, il
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merkezlerinde açı
lan Sultanîlere yedi yı
llı
k idâdî, sancaklarda açı
lanlara da beşyı
llı
k idâdî
denildi. 1908'den sonra il merkezlerinde Sultanî adı
nıtaş
ı
yan ortaokullar açı
ldı
.İ
dâdiler ise
yedi sı
nı
fa çı
karı
larak lise dengi kabul edildi.
İ
lk İ
dâdî, 1872de İ
stanbul'da açı
ldı
. Müslüman ve Hristiyan Rüş
tiye mezunları
,İ
dâdilere
sı
nav vererek giriyorlardı
. Bu okullarda Türkçe, yabancıdil, tabiat bilgisi, matematik,
astronomi, resim gibi dersler gösteriliyordu. Öğrenim süresi üç yı
ldı
.
İ
lk Sultanîler, Sultan Abdülaziz zamanı
nda açı
lmaya baş
landı
. Tanzimat döneminin ünlü
devlet adamları
,İ
stanbul'da Türkçe ve Fransı
zca öğretim yapacak büyük bir okul açı
lması
nı
istiyorlardı
. Lise seviyesindeki bu okul, Avrupa okullarıayarı
nda olacaktı
. Müslüman ve
gayrıMüslim öğ
renciler bir arada okuyacaktı
. Okula alı
nan öğrencilerin seçiminde sadece
zekâ ve yetenek ölçüleri göz önünde tutulacaktı
. Böylece okula girebilecek yoksul öğrenciler
de iyi ş
ekilde yetiş
tirilerek yüksek makamlarda görev alabilecekti.
Rusya, Osmanlıülkesinde Rusça öğretim yapacak bir okulun açı
lması
nı
, bu yapı
lmazsa
Galatasaray Sultanîsi'nin kapatı
lması
nıistiyordu. Rum patriği, okulda Yunanca öğretilmediğ
i
için, Rum ailelerin, çocukları
nıGalatasaray Sultanîsi'ne göndermemelerini bildirdi. Yahudi
hahambaş
ı
sı
, müdürün Fransı
z olduğ
unu ileri sürerek, okula Yahudi çocukları
nı
n
gönderilmesini yasakladı
. Papa ve Katolik Ermeni patriği de, okulun açı
lması
na karş
ıçı
ktı
lar.
Müslüman ve gayrıMüslim çocukları
n bir arada öğretim görmesini istemeyenler de itiraz
edenler arası
ndaydı
. Harbiye nazı
rıve bir kı
sı
m bası
n da Galatasaray Sultanîsi'ne karş
ı
ydı
lar.
Bütün bunlara rağmen, Galatasaray Sultanîsi 1868'de hizmete girdi. Baş
langı
çta beşsı
nı
flı
lise bölümü vardı
. Sonra ilk ve ortaokullar da ilâve edildi. Azı
nlı
kları
n, Rusya'nı
n ve içteki
bazıçevrelerin ş
iddetli tenkitlerine rağmen, okulun öğ
renci sayı
sıher yı
l arttıve üçüncü sene
640'a yükseldi. Okul müdürü Fransı
z idi. Daha sonra Ali Suavi ve Tevfîk Fikret gibi tanı
nmı
ş
kimseler de bu okulda müdürlük yaptı
lar.
1874'te Galatasaray Sultanîsi'nin yüksek kı
smıda açı
ldı
. Bunlar Hukuk, Edebiyat ve
Mühendislik fakülteleri idi. Öğretmenlerin çoğ
u Fransa'dan geliyordu. Okulun adı
,
Cumhuriyetin ilânı
ndan sonra "Galatasaray Lisesi" olarak değiş
tirildi. Okul, 1968'e kadar
geçen yüz yı
l içinde beşbine yakı
n mezun verdi.
Sultanîlerin bütün il merkezlerinde açı
lmasıfikri gerçekleş
medi. Buna karş
ı
lı
k,
öğrencileri üniversiteye (Dârül fünûn) hazı
rlamak amacı
yla Dârülmaârif adıverilen bir okul
kuruldu. Burada uygulanan program, devlete memur yetiş
tirilmesi de göz önünde tutularak
hazı
rlanmı
ş
tı
.
(ç). Meslekî Kurumlar

Tanzimat'ı
n amaçladı
ğıhukuk devletinin kurulması
, modern hukuk esasları
nıkavramı
ş
hukukçuları
n yetiş
mesine bağlı
ydı
. Islahat Fermanıhazı
rlanı
rken bu ihtiyaç daha yakı
ndan
hissedildi. Sultan Abdülaziz döneminde bir hukuk mektebi açı
lmasıeğilimi kuvvetlendi.
Baş
langı
ç olarak, Adliye dairesinde hukuk dersleri verilmeye baş
landı
. Daha sonra
Galatasaray Sultanîsi'nin yüksek kı
smıolarak Hukuk Mektebi açı
ldı(1874). Bu okul bir süre
sonra kapatı
ldı
. Ancak, yoğ
un tepkiler üzerine yeniden öğ
retime baş
ladıve 1900'de
Dârülfünûn açı
lı
nca buraya bağlıbir ş
ube (fakülte) hâline getirildi.
Avrupa devletleriyle imzalanan ticaret anlaş
malarısonunda, dı
şticaretten baş
ka, iç
ticaret de yabancı
ları
n eline geçmeye baş
lamı
ş
tı
. Bir ticaret okulu açı
larak, bu alanda
çalı
ş
acak elemanlar yetiş
tirilmesi gerekiyordu. İ
lk teş
ebbüs 1860'ta yapı
ldı
, fakat baş
arı
lı
olmadı
. Nihayet ilk Ticaret Mektebi 1881'de Bâbı
âlî civarı
nda açı
ldı
. Okulda Fransı
z ticaret
okulları
nı
n programıuygulanı
yordu. Öğretim süresi dört yı
ldı
. Ticaret Nezareti'ne bağlıolan
bu okul, öğrencilerinin az oluş
u sebep gösterilerek 1888'de kapatı
ldı
.
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Bayı
ndı
rlı
k iş
lerinde çalı
ş
acak mühendis yetiş
tirmek üzere, 1875'te Turuk u Maabir
(Yollar ve Geçitler) adıile sivil bir mühendis okulu açı
ldı
. Sultan II. Abdülhamid döneminde,
öğrencilerinden çoğ
unun Hristiyan olduğ
u gerekçesiyle bu okul kapatı
ldı
. Fakat, ihtiyaç
zorladı
ğıiçin, öğrencilerine üniforma giydirilerek Mülkiye Mühendis Mektebi adıile yeniden
açı
ldı(1883). Üç sı
nı
fıİ
dâdî, dört sı
nı
fıyüksek olmak üzere, öğretim süresi yedi yı
ldı
. Bir
müddet sonra İ
dâdî sı
nı
flarıkaldı
rı
larak sadece yüksek kı
sı
m bı
rakı
ldı
.
Askerî Baytar Mektebi 1848'de kurulmuş
tu. Fakat sivil elemanlarıyetiş
tirecek bir okul
yoktu. Türkiye bir tarı
m ülkesi olması
na rağ
men, veterinerlik bir meslek hâline gelmemiş
ti.
Avrupa ülkeleri, hayvan hastalı
kları
na tedbir almak üzere, Osmanlıülkesinden canlıhayvan,
yün ve deri alı
nması
nıyasaklamı
ş
lardı
. Bunun üzerine Tı
p Okulu'nda baytarlı
k okutulmaya
baş
landı
. Bu derslere, 1891 'de HalkalıZiraat Mektebi'nde devam edildi. 1895'te ise Baytar
Mektebi, Kadı
rga'daki bir binada öğretime baş
ladı
.
Devletin ihtiyaç duyduğu memurlarıyetiş
tirmek için bir okul açı
lmasıfikri II. Mahmud
zamanı
nda geliş
miş
ti. Böyle bir okul, Sultan Abdülmecid döneminde "Mülkiye" adı
yla açı
ldı
(1859). II. Abdülhamid, çok önem verdiği bu okulu geliş
tirdi. Mülkiye'nin nizamnamesini
kendi hazı
rladı
. 1879'dan itibaren dört sı
nı
flıolarak faaliyetini devam ettiren okulda
Müslüman ve gayrıMüslim öğrenciler birlikte okumaktaydı
. Mülkiye 1885'te yatı
lıhâle getirildi.
II.Mahmud döneminde ikamet elçilikleri kurulmuş
, Tanzimat döneminde ise Avrupa
ülkeleri ile olan iliş
kiler yoğunlaş
mı
ş
tı
. Yeni açı
lan askerî okullar için ders kitapları
nı
n ve
yabancıhukuk mevzuatı
nı
n Türkçeye çevrilmesi de gerekiyordu. Yunan isyanı
, o zamana
kadar tercüman olarak çalı
ş
tı
rı
lan Rumlara karş
ıgüveni ortadan kaldı
rmı
ş
tı
. Bu sebeplerle, bir
tercüme odasıkuruldu. Burası
, bir süre dil okulu görevini yerine getirdi. 1864'te de Lisan
Mektebi adı
yla bir dil okulu açı
ldı
.
Osmanlıülkesinde Rüş
tiye okulları
nı
n sayı
sıarttı
kça öğretmen ihtiyacıkendisini
gösteriyordu. Bu sebeple, ilk öğretmen okulu 1847'de İ
stanbul'da Fatih'te Dârülmuallimin
adı
yla açı
ldı
. Bu okul, sı
navla yirmi öğrenci alı
yordu. Öğrencilerin düzgün ifade sahibi,
matematik ve Farsçada yetenekli olmalarıaranı
yordu. Okulda Farsça, aritmetik, geometri,
mesaha (ölçü), coğrafya, heyet (astronomi) dersleri veriliyordu. Bu okulun ilk müdürü, ünlü
tarihçi Ahmed Cevdet (Paş
a) idi. Okul mezunları
nı
n, tayin edildikleri öğretmenliklere
gitmeleri mecburî idi. Aksi halde diplomalarıellerinden alı
nı
yordu.
Kı
z Rüş
tiyelerinin kurulmasıile hanı
m öğretmenlere duyulan ihtiyaç ön plâna çı
ktı
. Bu
konu, Maârif-i Umumîye Nizamnamesi'nin hazı
rlanmasısı
rası
nda ele alı
ndıve ilk Kı
z
Öğretmen Okulu (Dârülmuallimat) 1870'te açı
ldı
. Bu okulda Sı
byan mektepleri için de
öğretmen yetiş
tiriliyordu. İ
ki yı
l okuyanlar Sı
byan mekteplerine, dört yı
l okuyanlar
Rüş
tiyelere öğretmen oluyorlardı
. Programda din bilgisi, gramer, hesap, resim, hat, tarih ve
coğrafya dersleri bulunuyordu.
Devlet dairelerine kâtip yetiş
tirmek üzere kurulan Mekteb-i Mahrec-i Aklâm (1862) önce
bir sı
nı
flı
yken sonra üç sı
nı
fa çı
karı
lmı
ş
tı
r. Mülkiye Mektebi geniş
letilince, bu okul
lağvedilmiş
tir (1876).
Askerî Tı
p Okulu, II. Mahmud döneminde açı
lmı
ş
tı(1826). Buradan çı
kan hekimler ordu
hizmetinde bulunduğu için, sivil halkı
n sağlı
k konuları
yla ilgilenemiyorlardı
. Büyük
ş
ehirlerde, yabancıülkelerde eğitim görmüşHristiyan hekimlerle yabancıuyruklu hekimler
vardı
. Bunun dı
ş
ı
nda, sağlı
k hizmeti görecek hekim bulunamı
yoordu. Bu durum göz önüne
alı
narak, 1866'da İ
stanbul'da Mekteb-i Tı
bbiye-i Mülkiye açı
ldı
. Rüş
diye mezunlarıbu okula
girebiliyor ve beşyı
l öğretim görüp bir yı
l da staj yaptı
ktan sonra doktor oluyorlardı
. Öğretim
dili Türkçeydi. Okulu bitirenler dolgun maaşalı
yor ve askerlikten muaf tutuluyorlardı
. Bu
sebeple Tı
p Okulu büyük rağbet gördü.
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Mekteb-i Tı
bbiye-i Mülkiye'de eczacı
lı
k eğitimi de yapı
lı
yordu. 1867'de ise Eczacı
lı
k
Okulu ayrı
ca kuruldu.
OsmanlıDevletinde sivil denizcilik eğ
itimi veren bir okul yoktu. Kaptanlar ve çarkçı
lar
usta-çı
rak iliş
kisi içinde yetiş
tiriyorlardı
. 19. yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda buharlıgemiler inş
a
edilmiş
ti. Bunları
n çalı
ş
tı
rı
lmasıiçin, teknik bilgilerle donatı
lmı
şkaptanlar gerekiyordu. Bu
bakı
mdan, kaptanlı
k bir meslek hâlini almı
ş
tı
. Sultan Abdülaziz, denizciliğe olan eğiliminin
de etkisiyle, Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'nin içinde yatı
lıbir Kaptan Mektebi açtı
rdı
(1870). Bu okulun öğretim süresi dört yı
ldı
.
Kaptan Mektebi'nin bir ş
ubesi de Azapkapı'da açı
lmı
ş
tı
. Gündüzlü olan okulda fiilen
kaptanlı
k yapan kimselere kurs ş
eklinde eğitim veriliyordu.
Kapitülâsyonları
n olumsuz etkisi ve Avrupa devletleriyle imzalanan ticaret anlaş
maları
sonunda, Osmanlıpazarları
nıAvrupa sanayi ürünleri kaplamı
ş
tı
. Yerli sanayi üretimi
koruması
z kalmı
şve çöküntüye uğramı
ş
tı
. Devlet adamları
, bu çöküntüyü önlemek için
teknik bilgi verecek okulları
n açı
lması
nızorunlu görüyorlardı
. Bu yolda ilk adı
mıNişvalisi
olan Mithat Paş
a attıve Islahhane adı
yla bir sanat okulu kurdu (1860). Tuna valisi olduğu
zaman, Sofya'da ve Rusçuk'ta da yeni sanat okullarıkurdu (1864). Bu okullarda okuyan
Müslüman ve gayrıMüslim çocuklara okuma-yazma, aritmetik gibi temel dersler verilmekte;
terzilik, kunduracı
lı
k, saraçlı
k, dokumacı
lı
k, matbaacı
lı
k gibi sanatlar öğretilmekteydi.
Bu ilk denemelerin başarı
lıolmasıüzerine, sanayi mektepleri açı
lması
na karar verildi. O
sı
rada Mithat Paş
a, Tuna valiliğinden Danı
ş
tay (Şûra-yıDevlet) baş
kanlı
ğı
na tayin edilmiş
ti.
Sanayi okulları
nı
n kurulmasıgörevi ona verildi. İ
lk Sanayi Mektebi 1868'de Sultanahmet'te
açı
ldı
. Yatı
lıve gündüzlü okuyan öğrencilere çeş
itli sanatlar öğretiliyor, ayrı
ca denizcilik,
makinecilik, hatta mimarlı
k eğitimi veriliyordu.
Mithat Paş
a, Tuna valiliği sı
rası
nda, Rusçuk'ta kurduğu askerî dikim evi için bir de Kı
z
Sanayi Mektebi'ni faaliyete geçirdi (1865). Bu okulun baş
arı
lıolması
nıdikkate alarak, kı
zlar
için, İ
stanbul'da bir sanayi mektebi kurdu (1869). Buradan yetiş
ecek olanlar, Yedikule'deki
fabrikada dikim iş
lerinde çalı
ş
acaklardı
.
Her iki okul da rağbet gördü ve öğrenci sayı
sıkı
sa zamanda arttı
. OsmanlıDevleti'nde
bundan baş
ka ormancı
lı
k, maden, telgraf ve müzecilik konuları
nda eğitim veren baş
ka okullar
da açı
lmı
ş
tı
.
(ç) Azı
nlı
k ve YabancıOkulları
OsmanlıDevleti'nin sı
nı
rlarıiçinde çeş
itli dinlere, mezheplere ve inançlara sahip
topluluklar yaş
ı
yordu. Bunlar, dinî konularda olduğ
u gibi, eğitim konusunda da genişhaklara
sahiptiler. Diledikleri gibi eğitim yapmaları
na karı
ş
ı
lmı
yordu. Müslüman çocukları
n eğitimi
vakı
flar eliyle yürütülüyordu. GayrıMüslim toplumlar da eğitim düzenini kendileri kurup
devam ettiriyorlardı
. Bu konuda en yetkili kiş
iler, aynızamanda dinî iş
lerin baş
ı
nda bulunan
patrik, papaz, haham gibi kimselerdi. Ruhanî liderler, toplumları
nı
n ihtiyacıolan okulları
kuruyor ve yönetiyorlardı
. Bu okullar, genellikle ilkokul seviyesinde ve dinî kurumları
n
yanı
nda açı
lı
yordu. Öğretmenleri de, papazlar veya hahamlardı
.
Azı
nlı
klar, Osmanlıülkesindeki ticaret ve sanayi hayatı
na, bankerlik iş
lerine hâkim
duruma gelmiş
lerdi. Bu yolla büyük servetler kazandı
klarıiçin, çocukları
nıAvrupa'ya
gönderip oradaki yabancıokullarda okutabiliyorlardı
. Bu bakı
mdan 19. yüzyı
lda devletin
açmı
şolduğu öğretmen okulları
na ilgi göstermiyorlardı
. Onun için, azı
nlı
k okulları
nda
eğitimin sürdürülmesi yine din adamları
na kalı
yordu.
Azı
nlı
k Okulları
: Rum azı
nlı
ğa ait en eski ve önemli eğitim kurumları
, İ
stanbul'daki
Fener Rum Mektebi ve Heybeliada Papaz Mektebi'dir. Bu okullar, Patrikhanenin yönetim ve
denetiminde eğitim yapı
yorlardı
. 1844 yı
lı
nda kurulan Papaz Mektebi, Ortodoks mezhebinin
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ilahiyat okulu durumundaydı
. Bu sebeple, fen ve kültür derslerine ilâveten, ilâhiyat dersleri de
ağı
rlı
klıolarak veriliyordu. Fener Rum Mektebi, tarihî bir nitelik taş
ı
yordu. İ
stanbul'un
fethinden sonra, Ortodokslara sağlanan genişhoş
görü ortamıiçinde, çalı
ş
maya devam etmiş
ti.
1856 Paris Konferansı
'na kadar metropolitler tarafı
ndan yönetilmiş
ti. 1856dan sonra,
yönetimde ağı
rlı
k Rum toplumu ileri gelenlerine geçti. Lozan Barı
şAntlaş
ması(1923)'ndan
sonra, yönetim tamamen Rum toplumuna verildi.
Bu okullarda felsefe, edebiyat, din ve tı
p dersleri okutuluyordu. Avrupalıdevletlerin,
Osmanlı
ları
n iç iş
lerine karı
ş
malarıartı
nca ve Rusya da anlaş
malarla Osmanlıülkesindeki
Ortodoks tebaanı
n koruyuculuğunu üstlenince, Patrikhane'nin siyasî etkinliği 19.yüzyı
lda
arttı
. Bu dönemde gerek Patrikhane, gerek onun yönetimindeki okullarda faaliyet gösteren
papazlar, OsmanlıDevletinin parçalanma sürecini hı
zlandı
ran çalı
ş
malara katı
ldı
lar. Rum
okulları
ndaki eğitimin, Türk düş
manlı
ğı
nıkörükleyici bir nitelik aldı
ğıgörüldü.
Ermeni azı
nlı
ğa ait ilk okul, 18.yüzyı
lı
n sonunda İ
stanbul'da açı
lmı
ş
tı
. O zamana kadar,
eğitim, kiliselerde papazları
n gayretiyle yapı
lan bilgi aktarı
mış
eklindeydi. Daha çok,
Ermenice öğretiliyor ve dinî bilgiler veriliyordu. 19. yüzyı
lı
n baş
ı
ndan itibaren, Ermeni
azı
nlı
ğı
n açtı
ğıokulları
n sayı
sıçoğalmaya baş
ladı
. Ermeni Patrikhanesi 1824'te bir emir
yayı
nlayarak, Anadolu'da Ermenilerin yaş
adı
ğıen küçük yerlerde bile okul açı
lması
nıistedi.
Bunun üzerine Anadolu'da da Ermeni okulları
nı
n birbiri ardı
na açı
ldı
ğıgörüldü. Bu okulları
n
sayı
sıon yı
l içinde 120´ye ulaş
tı
. 1859'da sadece İ
stanbul'da
42 Ermeni okulu bulunuyordu. Yüzyı
lı
n sonunda ise Ermeni ilkokulları
nı
n sayı
sı813 ü
bulmuş
tu. Bu okullarda, İ
stanbul'da kurulan Ermeni Maârif Komisyonu'nun belirlediği bir
ders programıuygulanı
yordu. Okutulan dersler arası
nda Ermenice, Türkçe, Fransı
zca,
matematik, ticaret dersleri ağı
rlı
k taş
ı
yordu. Okulları
n giderleri, Patrikhane'nin önderliğinde,
Ermeni azı
nlı
ğa mensup işadamlarıtarafı
ndan karş
ı
lanı
yordu.
Yahudi azı
nlı
ğı
, eğitimi uzun süre havralarda uygulamı
ş
tı
. Modern anlamda ilk okul
1854'te, İ
stanbul'da Musevî Asrî Mektebi adı
yla açı
ldı
. Alliyans İ
srailit adı
nıtaş
ı
yan Yahudi
kuruluş
u, 1875'ten itibaren İ
stanbul'da ve Yahudilerin yaş
adı
ğıbaş
ka ş
ehirlerde çok sayı
da
okul açmaya baş
ladı
.
YabancıOkullar: OsmanlıDevleti'nin önce Fransı
zlara bir "lütuf" olarak verdiğ
i
kapitülâsyonlar, 19. yüzyı
la gelindiği zaman değiş
ik niteliğe bürünmüş
tü. Avrupa'nı
n askerî
üstünlüğü, siyasî baskı
ya yol açmı
ş
, bu da kapitülâsyonları
n OsmanlıDevleti aleyhinde
iş
leyen imtiyazlar hâline gelmesi sonucunu vermiş
ti. Büyük devletlerin hepsi bu
imtiyazlardan yararlandı
klarıgibi, kapitülâsyonları
n kapsamı
, ekonomiyle birlikte adalet ve
eğitim alanları
nıda içine almı
ş
tı
. Bu durum üzerine, Osmanlıülkesine gelen çok sayı
da
misyoner, din iş
lerinin yanısı
ra, eğitim alanı
nda da faaliyet göstermiş
lerdir. Elçilikler de
kendi bünyelerinde elçilik okullarıaçmaya baş
lamı
ş
lardı
r.
Avrupa devletlerinin her biri, OsmanlıDevleti üzerindeki etkilerini arttı
rmak için,
azı
nlı
klarıkullanma yoluna gitmiş
ler; çeş
itli mezhep mensupları
nı
n koruyuculuğuna
giriş
miş
lerdir. Bu devletler, kendi çı
karları
na hizmet edeceğine inandı
klarıazı
nlı
kları
korumak iddiasıile okullar açmı
ş
lardı
r. Bu okullarda eğitim gayesinden çok, din ve mezhep
propagandası
na ağı
rlı
k verilmiş
tir. Politikacı
lar, casuslar ve papazlar, "öğretmen" adıaltı
nda
faaliyet göstererek yı
kı
cıpropagandaları
nısürdürmek için yabancıokullardan yararlanmı
ş
lardı
r.
Yabancı
lara tanı
nan imtiyazlara Lozan Barı
şAntlaş
ması(1923) ile son verildi. 1924'te
çı
karı
lan Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleş
tirilmesi) Kanunu, yabancıokullarıdevlet
denetimi aldı
na aldı
.
Osmanlı toprakları
nda yaş
ayan Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa üstlenmiş
ti.
Avrupa'dan gelen Cizvit rahiplerinin açtı
ğıilk Fransı
z okulu, İ
stanbul'daki Saint Benoit (Sen
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Benuva) Okulu'dur. Bundan sonra, Osmanlıülkesinde açı
lmı
şolan Fransı
z okulları
nı
n sayı
sı
yüzlercedir. Bu okullardan, günümüzde de faaliyetini sürdüren birkaç tanesi kalmı
ş
tı
r.
İ
ngilizlerin korumasıaltı
nda açı
lan okullar, daha çok Suriye ve Lübnan bölgelerinde
yoğunlaş
mı
ş
tı
. Diğer bölgelerde açı
lan okullar daha azdı
. İ
ngiliz okulları
ndan günümüze
kadar gelen ikisi İ
stanbul'da bulunmaktadı
r (Niş
antaş
ı
'ndaki İ
ngiliz Erkek Lisesi ve
Beyoğlu'ndaki İ
ngiliz Kı
z Orta Okulu).
Amerika Birleş
ik Devletleri (A.B.D.) ise, misyonerlik faaliyetini Ermeni azı
nlı
ğa
yöneltmiş
ti. Orta Doğu'daki Amerikan nüfuzunun kuvvetlenmesi için bu azı
nlı
ğı
n
kullanı
lmasıdüş
ünülüyordu. A.B.D. bu amaçla, dinî alanda faaliyet gösterirken, Anadolu'da
Ermenilerin yaş
adı
ğıbölgelerde konsolosluklar kurdu. İ
stanbul'da, Beyoğlu'nda Ermeniler
için 1834'te açı
lan okulu diğerleri takip etti. 1863te açı
lan Robert Koleji'nin Amerikan
okullarıarası
nda seçkin bir yeri vardı
. Bu okulun ilk yı
lları
ndaki öğrenciler arası
nda Ermeni
ve Bulgar gençlerinin çoğunlukta bulunmasıdikkat çekiciydi.
İ
talyanlar, Osmanlıülkesinde okul kurma giriş
imini 1861 de gerçekleş
tirmiş
ler;
İ
stanbul'da ve Hatay'da okullar açmı
ş
lardı
r. Almanlar da kendi kültürlerini yaymak amacı
yla,
1870'ten itibaren okul açmaya baş
lamı
ş
lardı
r. Bu iki ülkenin, diğer Avrupa ülkelerine göre
geç kalmaları
nı
n sebebi, kendi siyasî birliklerini kurmak için uğraş
maları
dı
r. Ayrı
ca,
İ
stanbul'daki Alman çocukları
, Almanca eğitim yapan Avusturya okulları
ndan
yararlanı
yorlardı
.İ
stanbul'da Avusturya Erkek ve Kı
z liseleri ile Ticaret Okulu bulunuyordu.
Rusları
n Osmanlıtoprakları
ndaki eğ
itim faaliyeti Suriye'de, İ
ran'ı
nki Bağdat'ta yoğ
unluk
gösteriyordu. Her iki devletin, ayrı
ca İ
stanbul'da açı
lmı
şokullarıda vardı
.
Avrupa'daki modern eğitim teknik ve yöntemlerinin Osmanlıülkesine getirilmesi
bakı
mı
ndan yabancıokulları
n olumlu etkileri görülmüş
tür. Baş
langı
çta Türk çocukları
nı
n bu
okullara girebilmesi çok zordu. Zamanla Türk öğrencilerin sayı
sıartmı
ş
tı
r. Fakat, bu okulları
n
büyük bir kı
smı
, politik amaçlar uğrunda kullanı
lmı
ş
lar, Osmanlıülkesinde karı
ş
ı
klı
k
çı
karı
lmasıiçin bir araç olarak görülmüş
lerdir.
(d) Dârülfünûn
OsmanlıDevleti'nde yüksek öğretim kurumu, medrese idi. Tanzimattan sonra, dinî
etkiden uzak bir yüksek öğretim kurumunun açı
lmasıgündeme geldi. Tanzimat ilkeleri
çerçevesinde, Osmanlıtoplumundaki Müslüman ve gayrıMüslim gençler burada birlikte
okuyacaklardı
. Fakat, üniversite niteliğindeki böyle bir okulun açı
labilmesi için alt yapı
nı
n
tamamlanmasıgerekiyordu. Bu amaçla, Çemberlitaş
'ta yeni bir bina yaptı
rı
ldı
. Öğretim
elemanıyetiş
tirmek üzere Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Rüş
diyelerden mezun olanları
üniversiteye hazı
rlamak amacı
yla Dârülmaârif adıverilen yeni okullar açı
lmasıkararlaş
tı
rı
ldı
.
Okutulacak kitapları
n hazı
rlanmasıve tercümesi ile de Encümen-i Dânişgörevlendirildi.
Deneme niteliğinde olmak üzere halka açı
k gece derslerine 1862'de baş
landı
. Fizik,
kimya, tabiî ilimler, coğrafya gibi dersleri tanı
nmı
şhocalar veriyordu. Fakat, bir süre sonra bu
derslere devam edenlerin sayı
sıçok azaldı
.
Dârülfünûn'un kurulması1869'da yayı
nlanan Maârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi ile
kararlaş
tı
rı
ldı
. 1845'ten beri devam eden çalı
ş
malar bu suretle bir sonuca ulaş
mı
şoldu.
Dârülfünûn'da 450 öğ
renciye eğitim veriliyordu. Öğrenciler, okula sı
navdan geçirilerek
alı
nı
yordu. Dârülfünûn, dört fakülteden [Edebiyat, Hukuk, Riyaziye (matematik) ve Tabiî
İ
limler] meydana geliyordu. Öğrenim süresi üç yı
ldı
.
Medrese çevreleri, Dârülfünûn'un açı
lması
ndan hoş
nut değillerdi. Burada hayvanlar
üzerinde deney yapı
ldı
ğı
nıileri sürerek tepkilerini gösterdiler. Dârülfünûn kı
sa bir süre sonra
kapatı
ldı(1871).
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1900'de yeniden faaliyete geçen bu kurumun adıDârülfünûn-ıŞâhâne'ye çevrilmiş
; Tı
p,
İ
lâhiyat ve Filoloji bölümleri de ilâve edilmiş
ti. Dârülfünûn'daki öğretim programlarıbundan
sonra geliş
tirildi ve Beyazı
t'taki Harbiye Nezâreti binası(bu günkü Üniversite merkez binası
)
Dârülfünûn'a verildi. 1933'te çı
karı
lan bir kanunla Dârülfünûn lağv edildi ve yerine bu günkü
İ
stanbul Üniversitesi kuruldu.
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TEST SORULARI
1. Aşağı
dakilerden hangisi, Osmanlısarayı
nda eğitime tâbi tutulan üstün nitelikli devşirme
çocukları
nı
n bulunduğu kuruluştur?
a. Meşkhane
b. Has Oda
c. Acemi Ocağı
ç. Şehzâdegân Mektebi
d. Medrese
2. Fatih Sultan Mehmed döneminde hizmete giren medreseler, aşağı
dakilerden hangisidir?
a. Hendesehane
b. Dârülhendese
c. Dârülmuallimat
ç. Tetimme
d. Süleymaniye
3. Osmanlıaskerî teşkilâtıiçinde 1826'ya kadar musiki eğitiminin yapı
ldı
ğıyerin adı
,
aşağı
dakilerden hangisidir?
a. Askerî bando
b. Mehterhane
c. HumbaracıOcağı
ç. Enderûn
d. Seferli Odası
4. Aşağı
dakilerden hangisi, OsmanlıDevleti'nde değişmeler ve gelişmeler döneminde açı
lan ilk
okullardan biri değildir?
a. Darülfünun
b. Hendesehane
c. Mühendishane
ç. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn
d. Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn
5. Aşağı
dakilerden hangisi, İ
ptidaîyeyi bitiren öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumudur?
a. Sultanî
b. Dârülmaârif
c. Rüştiye
ç. İ
dâdî
d. Dârülfünûn
6. Fransa'nı
n, Cizvit rahipleri vası
tası
yla Osmanlıülkesinde açtı
rdı
ğıilk öğretim kurumu,
aşağı
dakilerden hangisidir?
a. Alliyans İ
srailit
b. Saint Benoit (Sen Benuva)
c. Robert Koleji
ç. Saint Michel (Sen Mişel)
d. Baytar Mektebi
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SÖZLÜK
A
abluka: Bir ülkenin veya bir yerin dı
ş
arı
ile olan her
türlü bağ
lantı
sı
nıkuvvet kullanarak kesme.
adaletname: Kanunları
uygulamayan veya görevlerini kötüye kullanan yöneticileri yola getirmek
için padiş
ahları
n yayı
nladı
kları
olağ
anüstü hüküm.
akit: Sözleş
me, mukavele.
âmediye: Osmanlı
Devleti'nde ithalattan alı
nan
vergi.
aman (vermek): Yabancı
temsilcilere, tüccarlara ve
gezginlere, Osmanlıülkesi içinde korunacakları
na dair devlet güvencesi vermek.
ampir: Napolyon döneminde Fransa'da baş
lamı
ş
ve Avrupa'ya yayı
lmı
şolan mimarî, giyim, mobilya üslûbu.
antik: Eski Çağile, daha çok Yunan ve Roma tarih ve medeniyetleri ile ilgili olan her ş
ey.
atlas: Yüzü parlak, sı
k dokunmuşbir tür ipekli kumaş
.
avârı
z: Osmanlı
Devleti'nde olağ
anüstü olarak alı
nan vergiler.
âyan: Bir yerin ileri gelenleri - Özel olarak, XVII.
yüzyı
lı
n sonundan itibaren Osmanlı
Devleti'nde,
ileri gelen yerli ailelerin nüfuz kazanması
yla
ortaya çı
kan kudretli kimseler.
ayin: Dinî tören, ibadet - Mevlevi tekkelerinde
okunan ağı
r bestelerin biçimi.
B
bâb-ı
meşihat: Şeyhülislâmlı
k makamı
.
Bâbı
âli: Osmanlı
larda devlet yönetiminin merkezi
- Osmanlıhükümeti (18. yüzyı
ldan itibaren kullanı
lmı
ş
tı
r.)

Bâbü's-saâde: Osmanlı
sarayı
nda, padiş
ahı
n devlet iş
lerini gördüğü ve merasimleri takip ettiğ
i bölüm.
baç: Ticaret yapanlara alı
nan bir vergi türü.
barça: Kalyon cinsinden küçük savaşgemisi.
barok: Avrupa'da bir mimarlı
k ve süsleme tarzı
Rönesanstan sonra baş
lamı
ş
tı
r.
bedesten: Kı
ymetli eş
yaları
n alı
nı
p satı
ldı
ğ
ı
üstü
kapalıçarş
ı
.
berat: Osmanlı
Devleti'nde rütbe, niş
an gibi imtiyazları
, yazı
lıolarak sahiplerine bildiren ferman.
beraya: Osmanlı
Devleti'nde halkı
n vergi ve haraç
vermeyen Müslüman ve kı
lı
ç ehli olan bölümü.
beylikçi: Divan yazı
ş
maları
nıve devlet merkezindeki bütün bürokratik iş
lemleri yapan kalemlerin baş
ı
ndaki görevli.
bîrûn: Osmanlı
sarayı
nı
n dı
şbölümü.
bozlak: Daha çok Orta ve Güney Anadolu'da
söylenen bir türkü ezgisi - Bu ezgiyle söylenen
konusu acı
klı
türküler.
burjuvazi: Orta ÇağAvrupa'sı
nda ticarî geliş
meler sonucu ortaya çı
kan, halk ile soylular arası
ndaki sı
nı
f.
C
cebeli: Tı
mar ve zeamet sahiplerinin barı
şzamanı
besleyip eğitmek ve savaş
ta beraber götürmek zorunda oldukları
savaş
çı
.
cerime: Osmanlı
Devleti'nde suçlulardan alı
nan
nakdî ceza.
cizvit: Reform hareketlerine karş
ı
Papalı
ğ
ı
n durumunu kuvvetlendirmek amacı
yla 16. yüzyı
lda
kurulan tarikat.
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cizye: Osmanlı
Devleti'nde Müslüman olmayanlardan alı
nan vergi.
cülûs bahşiş
i: Osmanlı
tahtı
na yeniçı
kan padiş
ahı
n askerlere ve memurlara dağ
ı
ttı
ğ
ı
para.

esham usulü: Mukataaları
n yı
llı
k kârları
nı
n paylara ayrı
larak ayrıayrı
satı
lı
ş
ı
.
eşraf: Bir yörenin ileri gelen, nüfuzlu ve itibarlı
kimseleri.

ç

F
fakih: Fı
kı
h ilminde kavrayı
şsahibi olan ve karş
ı
laş
tı
ğ
ı
meseleler hakkı
nda hüküm verme yetkisi bulunan kimse.

çevgân: At üstünde, değnekle ve takı
m hâlinde
oynanan bir tür cirit oyunu.
D
dâniş
mend: Medrese öğ
rencisi.
darp hakkı
: Hazinenin, sikke kesiminden elde ettiğ
i gelir.
dârüşş
ifa: Hastahane, sağ
lı
k evi.
dergâh: Tarikat mensupları
nı
n toplanarak âyin
yaptı
kları
tekkeden büyük yer.
despot: Bizans İ
mparatorluğ
u'nda bir bölgenin yöneticiliğ
ini de yapan hanedan mensubu.
devşirme: Yeniçeri Ocağ
ı
'na asker sağ
lamak üzere, Hristiyan ailelerden toplanan çocuk ve gençler.
dirlik: Devlete yapı
lan hizmet karş
ı
lı
ğ
ıverilen gelir kaynağ
ı
veya maaş
.
divan: İ
slâm devletlerinde hükümet iş
lerine bakan kurul. (Zamanı
mı
zdaki Bakanlar Kurulu) Divan-ı
Hümâyun'un kı
sa söyleniş
i.
Düyûn-ı
Umumiye: OsmanlıDevleti'nin borçları
nı
ödeyemezduruma düş
mesi üzerine, Avrupalıdevletlerin kontrolünde kurulan ve devletin
bazı
gelir kaynakları
nı
denetleyen teş
kilât (Türkçesi: Genel borçlar).
E
ehl-i hibre: Esnaf teş
kilâtı
nda maden! eş
ya ve
tartıâletlerini damgalayan, fiyat belirlenmesinde bulunan ve kadı
ya yardı
mcıolan bilir kiş
i.
ehl-i seyf: OsmanlıDevleti'nde idarî görevleri bulunan asker zümresi.
eklektik: Çeş
itli mimarî üslûplardan seçmeler yapı
larak meydana getirilmişyeni bir üslûp.
Enderûn: Osmanlısarayı
nda iç bölüme verilen
ad. - Enderun hazinesi: Padiş
ahı
n özel hazinesi - Enderun Okulu: Saray okulu.
entrika: Bir ş
eyi sağlamak veya bozmak iç in
yapı
lan gizli ve hileli çalı
ş
ma.

feodalite: Derebeylik sistemi
ferman: Padiş
ahları
n yazı
lı
buyrukları
.
fetva: Müftünün veya Şeyhülislâmı
n, kendisine
yöneltilen sorulara, İ
slâm hukuku çerçevesinde
verdiğ
i cevap.
figür: İ
nsan veya hayvan tasviri, görüntüsü.
finans: Bir teş
ebbüsün veya bir kuruluş
un iş
leyebilmesi ve geliş
mesi için gerekli malî imkân.
fı
kı
h: islâm öğ
retisinin, itikat dı
şı
ndaki uygulama
kı
smı
nı
konu alan bilim dalı
.
fütüvvet: Bir ş
eyhin baş
ı
nda bulunduğ
u, özel bir
tekke veya zaviyede toplanan, belli inanç, düş
ünce ve davranı
ş
ları
olan dinî ve meslekî birlik, esnaf teş
kilâtı
.
G
ganimet: Savaşsı
rası
nda düş
mandan alı
nan her
türlü araç, gereç, eş
ya vb.
gez: Ok atı
ş
ı
nda mesafe ölçmek için kullanı
lan 66
cm. lik uzunluk ölçüsü.
H
hâcegan: Hocalar-Osmanlı
Devleti'nde Div ân-ı
Hümâyun kaleminde çalı
ş
anları
yöneten âmirler.
hadis: Hz. Peygamberin Kur'anı
açı
klamak üzere
söylediğ
i sözler.
halvet: Kapalı
bir yerde yalnı
z kalma - Haremdeki
kadı
nları
n gezip dolaş
ması
için yapı
lmı
şözel
bahçe.
harem: Saraylarda ve büyük konaklarda, kadı
nlara ayrı
lan özel bölüm.
has: Yı
llı
k geliri 100.000 akçeden çok olan dirlik.
haseki: Cariyeler aras ı
nda, üstün nitelikleriyle
kendini gösteren ve padiş
ah gözdeliğ
ine yükselenlere verilen unvan.

18 Sözlük

hassa: Seçilmiş
, hükümdara mahsus.
hat: Arap harfleriyle, özel üslûplara göre güzel yazı
yazmak sanatı
-Padiş
ahı
n yazı
lı
buyruğ
u.
hatt-ı
hümâyun: Padiş
ahları
n yazı
lı
buyrukları
.
hattat: Arap harfleri ile güzel yazıyazan sanatkâr.
hidiv:19. yüzyı
l sonları
nda Mı
sı
r valilerinin unvanı
.
humbaracı
: Osmanlı
ordusundaki topçu.
hutbe: Camilerde, cuma namazları
ndan sonra hatip tarafı
ndan s öylenen nutuk. Burada halifenin
ve hükümdarı
n ad, unvan ve lakaplarıyüksek
sesle söylenerek dua edilirdi. Hutbede adı
nı
n
okunması
, bir hükümdar için bağ
ı
msı
zlı
k iş
aretidir.
hüdavendigâr. Sahip, hükümdar, bey - Osmanlı
tarihinde I. Murad'ı
n unvanı
- Merkezi Bursa
olan sancağ
ı
n (sonraları
vilâyetin) adı
.
hümanist: 15. ve 16. yüzyı
llarda ilk Çağeserlerine yeniden canlı
lı
k kazandı
ran bilgin ve edebiyatçı
lara verilen ad. Sözlük anlamı
:İ
nsancı
l

i

ibriş
im: Kalı
nca bükülmüşipek iplik.
icazet: Müderrislerin, medrese öğ
rencilerine verdikleri mezuniyet belgesi.
İ
cmâ-i ümmet: Din bilginlerinin, dinî bir konuda aynıdüş
ünceye varmaları
.
icmal: Padiş
ahları
n hasları
nı
, sancak beyleri vb.
toprak sahiplerinin zeamet ve tı
marları
nı
özetlemek suretiyle düzenlenen defter.
ifta: Fetva verme.
ikta: Belirli ölçüdeki bir arazinin, hizmet karş
ı
lı
ğı
olarak bir kimseye verilmesi.
ilâhi: Tanrı
'yı
övmek, O'na dua etmek için yazı
lı
p
makamla okunan manzume.
iltizam: OsmanlıDevleti'nde gelir kaynakları
nı
n
belirli bir zaman için, belirli bir bedel karş
ı
lı
ğ
ı
nda ş
ahı
slara verilmesi.
imaret: Yoksullara, kimsesizlere, medrese öğrencilerine parası
z yemek verilen hayı
r kurumu.
imtiyaz: Siyasî veya ticarî üstünlük veya öncelik tanı
ma, ayrı
calı
k.
iskân: Yerleş
tirme
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ı
slahat: Aksaklı
kları
ve kötülükleri gidermek için yapı
lan iş
ler.
ispenç resmi: Gayrı
Müslim çiftçilerden alı
nan otlak vergisi.
izlenimci akı
m: Dı
şetkilerin iç e yansı
ması
, içte
izler bı
rakması
ve bu izlere dayanarak eser
meydana getirilmesini savunan sanat akı
mı
.
K
kadı
: Kazaları
n sivil yönetiminden sorumlu olan
ve aynı
zamanda yargı
çlı
k da yapan görevli.
kadı
rga: İ
ki direkli, yelkenli, özellikle Akdeniz'de
kullanı
lmı
şolan savaşgemisi.
kalita: On dokuz veya yirmi dört kürekçisi bulunan
çektiri türünden savaşgemisi.
kapitülâsyon: Bir ülkede yurtta ş
ları
n zararı
na
olarak yabancı
lara verilen imtiyazlar.
kaza: Kadı
lı
k görevi, kadı
'nı
n hüküm vermesi - il ve
bucak arası
ndaki yönetim birimi, ilçe.
kelâm: Allah'ı
n varlı
ğ
ı
, birliğ
i ve zatı
ile ilgili bahisleri akı
l ve mantı
k yoluyla ispat etmeye çalı
ş
an bilim dalı
.
kethüda: Bir malıveya bir yeri yönetme görevi
kendisine verilmişolan güvenilir kimse.
kı
yas: Fı
kı
hta, daha önce verilmişkararlardan ve
bilgilerden karş
ı
laş
tı
rma yapı
larak hüküm verme yolu.
koloni: Bir ülkenin, sı
nı
rları
dı
ş
ı
nda iş
gal ederek yönettiğ
i, anavatana sı
kıbağlarla bağlıarazi.
konforlu: Maddî rahatlı
ğa sahip olan.
kozmopolit: Milli özelliklerini kaybetmişkiş
i veya
toplum - Çeş
itli milletlerden kimseleri barı
ndı
ran
ve kapsayan.
köş
ebent: Kitap kapakları
nı
n köş
elerinde yer alan
süslemeler.
Kubbealtı
: Divan-ı
Hümâyun toplantı
ları
nı
n yapı
ldı
ğ
ı
yer- Topkapı
Sarayı
'ndaki özel daire.
küffar: Kâfirler, iman etmeyenler.
külliye: Büyük camilerin çevresine yapı
lmı
şmedrese, kütüphane, hamam, aşevi gibi kurumları
n hepsine birden verilen ad.
kûfî: Hat sanatı
nda kullan ı
lan düz ve köşeli bir
yazı
çeş
idi.
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L
liberalizm: Toplumda hürriyet ve serbestliğ
in uygulanması
nıgerekli gören, siyasî ve iktisadî
doktrin,
literatür: Herhangi bir bilim dalı
nda yazı
lmı
şolan
yazıveya eserlerin bütünü.
lonca: Osmanlı
larda, esnaf ve sanatkârları
n bağ
lı
bulunduğ
u kuruluş
.
M
mancı
nı
k: Kale kuş
atmaları
nda ağ
ı
r taş
lar fı
rlatmak
için kullanı
lan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da karş
ı
ağ
ı
rlı
k bulunan kaldı
raç biçiminde
savaşaracı
.
mansı
b: Makam, yüksek memuriyet.
menkı
be: Öğ
ülmeye değer davranı
ş, güzel işEskiden beri halk arası
nda söylene gelen ve tarihî gerçeğ
e sahip olduğ
u belirlenemeyen olaylar, hikâyeler.
Merkantilizm: Bir devletin zenginliğinin değ
erli
madenlere sahip olmaktan ileri geldiğini ve bu
madenlerin hangi araçlarla elde edileceğ
ini belirten ekonomik görüş
.
mesire: Gezinti yeri, gezilecek yer.
meş
khane: Enderûnda, yetenekli çocukları
n musiki eğ
itimi gördükleri bölüm.
meş
rutiyet: Bir hanedanı
n baş
ta bulunduğ
u ve
millet meclisinin de görev yaptı
ğ
ı
rejim.
metropolit: Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve
bir bölgenin din iş
lerine baş
kanl ı
k eden din
adamı
.
mavâcib: Devlet merkezindeki ordu mensupları
ile görevlilere yapı
lan nakit ödemeler.
mîrî: Devlete ait olan.
misyoner: Bir dini yaymağa kendini adamı
şkiş
i•
En çok Hristiyanlı
kta görülür.
mufassal: Ayrı
ntı
lı
.
muhassı
l: Osmanlı
Devleti'nde, Tanzimat'tan önceki vergi tahsildarı
.
muhtesib: Esnafı
denetleyen görevli.
muhzı
r: Mahkemelerde, ilgililerin duruş
mada bulunmaları
nı
sağ
layan görevli.
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muid: Müderris yardı
mcı
sı
: Görevi, okutulan konuları
, ders bittikten sonraöğrencilere tekrarlamaktı
.
mukataa: Osmanlı
Devleti'nde arazi vergileri, maden iş
letmeleri, gümrük resimleri, cizye ve hayvan vergilerinin iltizama verilmesi.
mutasarrı
f: Osmanlı
yönetim teş
kilâtı
nda sancakları
n baş
ı
nda bulunan yönetici.
mutlakı
yet: Hükümdarı
n, siyasî iktidarı
kayı
tsı
z
ş
artsı
z elinde bulundurduğu siyasî rejim.
m üderris: Medresede ders veren hoca (profesör).
m ülâzı
m: Osmanlı
ordusunda, yüzbaş
ı
ndan küçük rütbeli subay.
m ültezim: Devletin gelir kaynakları
ndan birini kiralayı
p, bunun karş
ı
lı
ğ
ı
nda hazineye belirli bir
para veren kimse.
m ünacaat: Tann'yı
öven, yüceliklerini anlatan ş
iir türü.
m ürûriye resmi: Osmanlı
Devleti'nin, ülke içinde
bir yerden baş
ka bir yere nakledilen mallardan
aldı
ğ
ı
vergi.
müsellem: Savaşzamanı
, ası
l ordudan önce giderek yolları
açan, köprüler kuran bir askeri sı
nı
f
- Baş
langı
çta süvari iken sonradan geri hizmete alı
nmı
ş
lardı
r.
mütesellim: Vali veya mutasarrı
fları
n gönderdikleri vergi memuru.
m ütevelli: Bir vakfı
n yönetimi kendisine verilmiş
olan kimse.
m üzehhib: Kitap yazı
ları
nı
n çevresini altı
n yaldı
zla süsleyen (tezhib yapan) sanatkâr.
N
naat: Hz. Muhammed'in niteliklerini övmek, O'ndan
ş
efaat dilemek amacı
yla yazı
lan kaside.
naib: Birinin yerine bakan vekil (Kral naibi) - Kadı
ları
n, kendi yerlerine gönderdikleri görevli.
nakib :Esnaf birliklerinde ş
eyhi temsil eden ve
ş
eyhle esnaf arası
nda aracı
lı
k yapan kimse.
nakkaş
: bezeme, minyatür, tezhib vb. gibi resim ve
süsleme iş
leriyle uğ
raş
an kimse.
namazgâh: Açı
kta namaz kı
lmak için hazı
rlanan,
üstü açı
k mescit.
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narh: Zaruri ihtiyaç maddelerinin azamî satı
şfiyatları
nı
devletin belirlemesi.
nefes: Daha çok Bektaş
îlerin görüşve düş
üncelerini
belirtmek için yazı
lmı
şş
iir.
nesih: Arap harflerinin, bası
mda ve yazma kitaplarda en çok kullanı
lan çeş
idi.
nezaret: Bakanlı
k.
niş
ancı
: Osmanlı
bürokrasisinin baş
ı
nda bulunan
Divân-ı
Hümâyûn üyesi.
niyabet rüsumu: Yöneticilerin, yönetim sı
rası
nda
reayadan topladı
ğ
ı
vergi.
nizamname: Herhangi bir kurumun veya kuruluş
un tutacağ
ı
yolu ve uygulayacağı
hükümleri sı
rası
yla gösteren maddelerin hepsi - Tüzük.
nüzul bedeli: Osmanlı
Devleti'nde memurları
n görevlerini yapmak için geçtikleri yerlerden alı
nan
vergi.

O
ordugâh: Bir ordunun konakladı
ğ
ıyer.
Ortodoksluk: Hristiyanlı
ğ
ı
n b üyük mezheplerinden biri.
öş
ür: Müslüman çiftçilerin ödediği onda bir oranı
ndaki vergi.
P
patrik: Ortodoksluk mezhebinin baş
ı
ndaki en büyük
rahip.
pozitivizm: Olayları
gözlemlemek ve bu olayları
yöneten kanunları
belirlemekle yetinmeyi ileri sürenlerin görüş
leri.
R
rayic:Madenî paraları
n değ
eri.
reaya: Bir hükümdarı
n yönetimi altı
nda bulunan
halk.
reftiye: Osmanlı
Devleti'nde ihracattan alı
nan vergireisülküttab: Divan-ıHümâyun kalem ş
efi - 18.
yüzyı
l sonları
ndan itibaren Dı
şİ
ş
leri Bakanı
.
Restorasyon Dönemi: Avrupa'da Viyana Kongresi (1815) ile 1830 ihtilâlleri arası
nda geçen dönem.

5

rika: Arap harflerinde en çok kullanı
lan yazı
çeş
idi.
rokoko: 18. Yüzyı
lda Avrupa'da yaygı
nlaş
an mimarî ve süsleme üslûbu.
rölyef: Bir figür veya süsün düz bir zemin üzerindeki çı
kı
ntı
sı
, kabartma.
ruznamçe kalemi: Osmanlı
Devleti'nde, devlet gelirlerini her gün deftere kaydetmekle görevli
defterdarlı
k kalemi.
rüzgâr gülü: Rüzgârları
n yönünü ve adı
nı
gösteren,
pusulaya yapı
ş
tı
rı
larak kullanı
lan levha.
S
saadetlü: Osmanlı
hükümdarları
için kullanı
lan ve
saygıifade eden bir hitap ve anma sözü.
salâ: Cem aat i bayram veya cuma nam azı
na
ç ağı
rmak ve ya ba zıye r le rd e ce na ze için
kı
lı
nacak namazıhaber vermek amac ı
yla
minarelerde okunan salât.
sahtiyan: Boyanmı
şve cilalanmı
şbir cins deri.
salyâne: Yı
lda bir alı
nan vergi.
selâmlı
k: Saray veya konaklarda erkeklere mahsus
bölüm.
semaî: Sekizer hece ölçüsü ile yazı
lmı
şbir halk
ş
iiri türü.
senyör: Orta ÇağAvrupası
'nda geniştopraklara
sahip bulunan derebeyi.
seyyid: Hz. Muhammed'in soyundan olan kimse.
skolâstik: İ
nanç ve bilgiyi kiliseyle uyumlu bir biçimde birleş
tirmeye çalı
ş
an Orta Çağfelsefesi - Orta Çağyöntemlerine uygun, eski.
softa: Medrese öğ
rencisi - Bir görüş
e, bir inanı
ş
a körü körüne bağ
lanan kimse.
sosyalizm: Toplum refahı
nı
n devlet eliyle sağ
lanması
nı
savunan, iş
çilerin yönetime katı
lmaları
na
ağı
rlı
k veren, çalı
ş
maları
nı
eğ
itim, tarı
m ve vergi reformları
üzerinde yoğ
unlaş
tı
ran siyasî öğ
reti.
sömürge: Bir devletin, kendi ülkesi dı
ş
ı
nda egemenlik kurarak yönettiği, ekonomik veya siyasî çı
karlar sağ
ladı
ğ
ı
ülke.
sübaş
ı
: Küçük ş
ehir ve kasabaları
n güvenlik iş
leri
âmiri.
sülüs: Arap alfabesiyle yazı
lan bir tür süslü yazı
.
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sürre alayı
: Osmanlı
padiş
ahları
nı
n her yı
l Mekke
ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağ
anları
taş
ı
yan topluluk.
suhte: Medrese öğ
rencisi. (Bkz: Softa)
sünnet: Hz. Peygamberin söz ve davranı
ş
ları
yla,
- Müslümanları
n yapması
emir ve iş
aret olunan
ş
eyler.

ş
şakird: Öğ
renci, çı
rak.
ş
emse: Kitap kapakları
nı
n ortası
nda bulunan yuvarlak veya oval madalyon.
şevketlü: "Büyüklük, güç sahibi" anlamı
nda padiş
ahlara verilen bir san.
şövalye: Doğ
ru bildiğ
i amaç uğrunda çarpı
ş
maktan
yı
lmayan soylu savaş
çı
.
T
tağş
iş: Altı
n ve gümüşsikkelerdeki bakı
r oranı
nı
n
artı
rı
lması
veya sikkelerin k üçültülmesi (Tashihi sikke)
tahrir: Osmanlı
Devleti'nde yeni fethedilen toprakları
n yazı
m iş
i.
tahvil: Devletin veya özel bir kuruluş
un ödünç para
almak için ç ı
kardı
ğı
, yı
llı
k faiz getiren yazı
lı

senet.
tanzimat: Gülhane Hatt-ı
Hümayunu ile Birinci Meş
rutiyet (1839-1876) arası
ndaki dönem - Tanzimat
Fermanıile ilân edilen hukuk düzeni.
tarikat: Tasavvuf ileri gelenlerinin belirledikleri veya kendilerinden sonra ortaya çı
kan, gerç eği
arayı
p bulmada takip edilecek yol.
tasavvuf: İ
slâmiyette din gerçeğ
ine akı
l ve mantı
kla değ
il, sezgi ile, gönül yolundan varmayı
esas
tutan düş
ünce sistemi.
tayinat: Bir devlet görevlisine maaş
ı
ndan ayrı
olarak
verilen erzak.
takbir: Müsl ümanl ı
kta All ah' ı
n büyüklüğünü,
yüceliğ
ini anmak için söylenen ve Allahu ekber
sözü ile baş
layan duanı
n adı
.
tekfur: Bizans valisi ve beyi.
takke: Tarikat mensupları
nı
n barı
nmaları
na ve âyin
yapmaları
na mahsus yer.
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tetimme: Fatih Sultan Mehmed döneminde öğ
retime
açı
lan medreseler.
teslimat: Sarayı
n ve ordununçeş
itli ihtiyaçları
için
yapı
lan harcamalar.
tı
mar: 20.000 akçeye kadar yı
llı
k geliri olan dirlik.
tuğrakeş: Sarayda resmî yazı
lara tuğ
ra çeken
görevli.
U
uc: Sı
nı
r boyları
,
ulema: Bilginler
V
vak'anüvis: Osmanlı
Devleti'nde resmîtarih yazarı
.
vakfiye: Yapı
lan bir vakfı
nş
artları
nı
ihtiva eden ve
bildiren resmi belge.
vakı
f: Taş
ı
nı
r veya taş
ı
nmaz bir malı
, kamu yararı
na ebedî olarak tahsis etmek - Bu yolla meydana getirilen kuruluş
.
voyvoda: Eflak ve Boğ
dan beylerine verilen unvan.
Y
yiğitbaşı
: Esnaf birliklerinde disiplin, ham madde
dağı
tı
mıve anlaşmazlı
kları
n giderilmesiyle
görevli olan kimse.
Z
zaptiye: OsmanlıDevleti'nde toplum güvenliğ
ini
sağlamakla görevli askerî polis kuruluş
u - Bu
kuruluş
tan olan er.
zaviye: Küçük tekke - Bir sofunun ibadet için çekildiği yer.
zeamet: 20.000-100.000 akçe yı
llı
k geliri olan dirlik.
zebhiye: Mezbahada kesilen hayvanlardan alı
nan
vergi.
zeybek: Özellikle Batı
Anadolu'ya mahsus bir oyun
ve bu oyunun müziği.
zimmî: OsmanlıDevleti'nin hâkimiyeti altı
nda
yaş
ayan gayrı
Müslim halk.

