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Yazar Notu
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“Uygarlıklar, uzun ömürleri idraki aşan, kesinlikle ayrı kişilerdir. Müthiş yaşlıdırlar ve
her birimizde yaşamayı sürdürmektedirler ve bizi daha uzun süre izleyeceklerdir.”
Fernand Braudel

9

1. UYGARLIK TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Uygarlık Tarihi ve Modern Uygarlık
1.2. Uygarlık Tarihi, Modern Dünya ve Sosyal Bilimler
1.3. Sosyolojinin Zamanı ve Tarihin Zamanı
1.4. Toplumlar ve Uygarlıkla Arası Karşılaşmalar
1.5. Modernleşme, Batılılaşma, Yenileşme: Türk Modernleşmesini Kavramak
1.6. Modernlik ve Yeni Aidiyetlerin Yükselişi
1.7. Uygarlık Tarihi ve Türkiye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern Dünya kavramından ne anlıyorsunuz?
2) Modern toplum ve devlet, tarihin hangi döneminde ortaya çıkmıştır?
3) Çağdaş sosyal bilimler hangi tarihsel şartların ürünüdür?
4) Modern toplum ve uygarlığın diğer toplum ve uygarlıklarla karşılaşması hakkında
ne düşünüyorsunuz?
5) Sosyoloji ve tarih arasında nasıl bir bağlantı vardır?
6) Modernlik ve Türk modernleşmesi arasındaki ilişki nedir?
7) Batı dışı toplumlarda modernliğin sonuçları nelerdir?
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Giriş
Dünya Tarihi için; gezegenin tarihi olarak bakıldığında milyonlarca yıldan, insan
tarihinden söz edildiğinde binlerce yıldan, uygarlık tarihi olarak değerlendirildiğinde altı bin
yıldan söz ediyoruz. Uygarlık tarihi, gezegenin tarihi ve insanın tarihi ile birlikte ele alındığında
kısa; salt uygarlık tarihi olarak değerlendirildiğinde ise uzun bir tarihe sahip. Bu uzun, altı bin
yıllık uygarlık tarihi içinde çok farklı uygarlıklar, uygarlık öbekleri/ havzaları, tür ya da
modelleri gelişmiştir. Mezopotamya, Mısır, Yunan, Çin, Hint uygarlıkları gibi birçok uygarlığı
ilk ağızda zikredebiliriz. Uygarlık tarihi çeşitli sınıflamalara göre sayısı bir kaç düzineyi bulan
bir çeşitliliğe, zenginliğe sahiptir.1

Arnold Toynbee, önce 21 uygarlıktan ve daha sonra kendi modelini biraz genişleterek yaptığı
sınıflandırmada 31 uygarlıktan söz etmektedir. Bakınız: Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat
Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş), 1975, s. 11
1
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1.1. Uygarlık Tarihi ve Modern Uygarlık
Günümüz uygarlığı, Batı uygarlığı ya da daha nesnel bir ifade ile modern uygarlık,
insani tecrübenin ortaya koyduğu uygarlık tecrübelerine eklenmiş, yeni ve farklı bir uygarlık
türü olarak karşımıza çıkar. Bu yeni uygarlık, altı bin yıllık uygarlık tarihine eklenen yeni bir
halka, evre, bir tür ve model olarak sahne almıştır. En geniş anlamda, uygarlıklardan bir
uygarlık olarak değerlendirilebilir. Daha dar anlamda değerlendirildiğinde, modern uygarlık;
kısa ömründe de çok yoğun, hızlı ve kapsamlı değişim tecrübelerini ortaya koymuş bir
uygarlıktır. Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto ’da bu kapsamlı, yoğun ve
hızlı dönüşümün çok berrak bir resmini verir (bkz. Kutu-1).
Kutu-1.1.:
“Burjuvazi, dünya pazarını sömürmekle, her ülkenin üretimine ve tüketimine
kozmopolit bir nitelik verdi. Gericileri derin kedere boğarak, sanayiin ayakları altından
üzerinde durmakta olduğu ulusal temeli çekip aldı. Eskiden kurulmuş bütün ulusal sanayiler
yıkıldılar ve hâlâ da her gün yıkılıyorlar. Bunlar, kurulmaları bütün uygar uluslar için bir ölümkalım sorunu hâline gelen yeni sanayiler tarafından, artık yerli hammaddeler değil, en ücra
bölgelerden getirilen hammaddeleri işleyen sanayiler, ürünleri sadece ülke içinde değil,
yeryüzünün her kesiminde tüketilen sanayiler tarafından yerlerinden ediliyorlar. O ülkenin
üretimiyle karşılanan eski gereksinmelerin yerini, karşılanmaları uzak ülkelerin ve iklimlerin
ürünlerini gerektiren yeni gereksinmeler alıyor. Eski yerel ve ulusal kapalılığın ve kendi
kendine yeterliliğin yerini, ulusların çok yönlü karşılıklı bağımlılığının aldığını görüyoruz. Ve
maddi üretimde olan, zihinsel üretimde de oluyor. Tek tek ulusların zihinsel yaratımları, ortak
mülk haline geliyor. Ulusal tek yanlılık ve dar kafalılık giderek olanaksızlaşıyor ve sayısız
ulusal ve yerel yazınlardan ortaya bir dünya yazını çıkıyor.
(…)
Burjuvazi, bütün üretim araçlarındaki hızlı iyileşme ile son derece kolaylaşmış
haberleşme araçları ile bütün ulusları, hatta en barbar olanları bile, uygarlığın içine çekiyor.
Ucuz meta fiyatları, bütün Çin setlerini yerle bir ettiği, barbarların inatçı yabancı düşmanlığını
teslim olmaya zorladığı ağır toplar oluyor. Bütün ulusları, yok etme tehdidiyle, burjuva üretim
biçimini benimsemeye zorluyor; onları uygarlık dediği şeyi benimsemeye zorluyor, yani bizzat
burjuva olmaya zorluyor. Tek sözcükle, kendi hayalindekine benzer bir dünya yaratıyor.
Burjuvazi, kırı, kentlerin egemenliğine soktu. Çok büyük kentler yarattı, kentsel nüfusu,
kıra kıyasla, büyük ölçüde arttırdı ve böylece, nüfusun oldukça büyük bir kısmını kırsal
yaşamın bönlüğünden kurtardı. Kırı nasıl kentlere bağımlı kıldıysa, barbar ve yarı-barbar
ülkeleri de uygar olanlara, köylü ulusları burjuva uluslara, Doğuyu Batıya bağımlı kıldı.
(…)
Burjuvazi, ancak yüzyılı bulan egemenliği sırasında, daha önceki kuşakların tümünün
yaratmış olduklarından daha yoğun ve çok daha büyük üretici güç yarattı. Doğa güçlerine
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egemen olunması, makine, kimyanın sanayie ve tarıma uygulanması, buharlı gemiler,
demiryolları, elektrik telgrafı, koskoca kıtaların tarıma açılması, nehirlerin suyolları hâline
getirilmesi, yerden bitercesine nüfus çoğalması – toplumsan emeğin bağrında böylesine üretici
güçlerin yatmakta olduğunu daha önceki hangi yüzyıl sezebilmiştir?”
(Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Manifesto, s. 114-115-116)
Modern uygarlık, bir dizi tarihsel olay ve gelişmelerin sonucu ortaya çıkmıştır. Halen
hayatiyetini sürdüren bir uygarlık olarak Modern uygarlık, 1500-1800 tarihleri arasında esas
gelişim dinamiklerini oluşturmuş; ekonomik, toplumsal ve kültürel örgütlenme süreç ve
mekanizmalarını üretmiş; dünya kavrayışını, kültürünü oluşturmuş olma anlamında
tamamlamıştır. Modern uygarlığın temel dinamikleri de, içsel örgütlenme mekanizmaları da
tarih içinde gerçekleşmiş bir dizi tarihi karşılaşmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarih
disiplini, modern uygarlığın hangi tarihi ve siyasi hadiselerle birlikte ortaya çıktığını işaret
ederken; uygarlık tarihi, bir dizi uygarlıkla karşılaşmalar içinde modern uygarlığın oluşumunu
izah eder. Bu anlamda bir disiplin ve alan olarak uygarlık tarihi, uygarlıkla arası
karşılaşmalarını, birbirleriyle alışverişlerini, biçimlenmelerini, kendilerini kurmalarının
kapsamlı öykülerini bize verir. Ve en mühimi uygarlıkların tarih içindeki yerlerini bize anlatır.
Modern toplum, modern ekonomi, modern siyasi örgütlenme ve yapılaşmalar, dünyanın
modern kavranışı, gündelik eylem ve davranışlar toplamı olarak modern kültür, modern
uygarlığın muhtevasını oluştururlar. Uygarlık tarihi, modern uygarlığın biçimlenme ya da
oluşum dinamiklerinin ötesinde, bize, modern uygarlığın içeriğini, modern devleti ya da kültürü
kapsamlı bir biçimde kavramamızı temin edecek bakış açısını sağlar.
Modern uygarlık, kendisinden önceki uygarlıklarla mukayese edildiğinde yaygın,
egemen ve dönüştürücü nitelikleri ile öne çıkmaktadır. Tarihte ilk kez bir uygarlık modeli;
kendi dar coğrafi sınırlarını, doğal mekânını aşarak diğer bütün uygarlık bölgelerine kendi
mahsullerini, uygulamalarını, yapılarını yaymıştır. Yaymakla yetinmemiş, kendisinden önceki
uygarlık tecrübelerini dönüşüme zorlamış, tarihsel uygarlık bölgelerinde güç ilişkilerine de
nüfuz etmiştir. Bu bölgeler üzerinden egemenlik tesis etmiştir. Bu durumda küresel çapta
etkinlik kurmuş bir uygarlık modelinden söz ediyoruz. Tam da bu noktada, uygarlık tarihi,
günümüz dünyasının, uluslararası ilişkiler sisteminin başat aktörü olarak modern uygarlığın
bugünkü yerini, yaygınlığını, sürdürülebilirliğini ve sınırlarını kavramamıza yardımcı olacaktır.

1.2. Uygarlık Tarihi, Modern Dünya ve Sosyal Bilimler
Modern dünya, modern uygarlık, toplum, tarih, insan etkinliği üzerine yeni düşünüş
biçimleri, yeni yol ve yöntemler, toplum ve uygarlık sorunlarını çözümlemede yeni kavramsal
araçlar yarattı. Sosyoloji, antropoloji, ekonomi ve modern tarih disiplini gibi sosyal bilimler
hemen hemen bütünüyle modern dünyaya ait girişimler olarak ortaya çıktı ve birkaç asır içinde,
XIX. yüzyılda müesseseleştiler.
Modern sosyal bilimler; modern uygarlık tecrübesinden, modern toplum ve devlet
örgütlenmesinin gelişim dinamiklerinden bağımsız değildir. Tam aksine; modern uygarlığın,
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modern toplum ve devletin, modern ekonominin gelişim dinamikleri ve talepleri, çağdaş sosyal
bilimlerin ortaya çıkışında ilk muharrik gücünü oluşturur. Doğrudan tabiata, insana, karşılaşılan
yeni topluluklara ve coğrafyaya ilişkin somut uygulama geliştirme ihtiyacı, çağdaş sosyal
bilimlerin ortaya çıkışını modern toplumun ilk ortaya çıkma evresinden itibaren tetikledi. Bu
dönemde Batı Avrupa’da yükselen her siyasi merkez, kraliyet, coğrafya, bilim, etnografya
merkezleri gibi çeşitli araştırma ve bilim kurumları kurmaya yöneldiler.2 Zaman içerisinde
gelişen modern toplum, ekonomi, üretim, siyasetin kurumlaşma biçimlerinin, her geçen gün
daha fazla bilgi, açıklama, görüş, uygulama önerisini talep etmesi beraberinde sosyal bilimlerin
aynı ölçekte kurumlaşmasını, bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasını getirdi.
Kutu-1.2. Sosyal Bilimler: Modernliğin Bilimi
“Sosyal bilim modern dünyaya ait bir girişimdir. Kökleri, on altıncı yüzyıldan beri tam
olgunluğa erişen, kuruluşunda onun da kendine düşeni yaptığı ve parçası olduğu modern
dünyada, gerçeklik hakkında, bir biçimde ampirik olarak doğrulanan sistemli, dünyevi bilgi
üretme çabasına dayanır.” (s.12.)
Modern devletin ihtiyacı: kararlarını dayandırabileceği kesin bilgi: “Modern devletin
kararlarını dayandırabileceği daha kesin bilgiye duyduğu gereksinim daha 18. yüzyılda yeni
bazı bilgi kategorilerinin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Fakat bu kategorilerin tanımları ve
sınırları henüz kesin olmaktan uzaktı...” (s.15.)
1500-1850/ döneminde de, bugün sosyal bilim dediğimiz alan içinde ele alınan merkezi
sorulardan pek çoğuyla – siyasal kurumların işleyişi, devletlerin makro-ekonomik politikaları,
devletlerarası ilişkileri düzenleyen kurallar, Avrupalı olmayan sosyal sistemlerin betimlenmesi
gibi- ilgili olarak bir literatür oluştuğuna kuşku yoktur.” (s.21.)
Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, çev. Şirin Tekeli, İstanbul: Metis Yay.,
1996, s. 12-21.
Bu anlamda modern uygarlığın tüm yaratıları; yeni talepleri de beraberinde getirirken,
yeni ele alış biçimi olarak modern sosyal bilimleri de ortaya çıkarıyordu.
Modern uygarlığın şafağında, 1500’lerden başlayarak Batı Avrupa’da kapsamlı
toplumsal, siyasi ve ekonomik dönüşümler başlamıştır. Bu dönüşüme bağlı olarak, bir yandan
eski sınıfların ekonomik, siyasi ve toplumsal statülerini yitirme olgusu yaşanmış, diğer yandan
yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkışları görülmüştür. Egemen siyaset biçimlerinin dönüşümü,
dinsel ya da kültürel alanın sarsılması, Hıristiyanlık birliğinin ulus devletler bağlamında
bölünmesi çok sert bir biçimde yaşanmıştır. Köylü ayaklanmaları, mezhep ve din savaşları,
sınıf hareketleri ile birlikte bir kaç asır boyunca Batı Avrupa’yı sarmış bulunmaktadır.
Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine
Rapor, çev. Şirin Tekeli, İstanbul: Metis yay., 1996. s. 12
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Toplumsal alanda cereyan eden bu kapsamlı değişim ve istikrasız ortam yeni bilgi ve ele alış/
açıklama ihtiyacını getirdi. Bu anlamda modern sosyal bilimler, modern uygarlığın
hikâyesinden ayrı öyküye değil tam aksine modern uygarlığın sorun ve talepleri ile şekillenen
bir içeriğe sahiptir. Çağdaş sosyal bilimler; sosyoloji, tarih, iktisat, antropoloji, modern
muhtevasıyla felsefe, bütün içerik ve gerçekliği kavrama biçimleri ile modern uygarlığın
yaşadığı ve yarattığı tarihi sürecin tabii bir çıktısıdır. İç içe, birbiri ile ilişkili olarak yaşadıkları
bir tarihsellik ve içeriklenme söz konusudur. Bu iç içelik, aynı tarihselliğin ürünü oluş, sosyal
bilimlerin eğitim ve öğreniminde uygarlık tarihi öğrenimini merkeze oturtmaktadır. Bir disiplin
ve alan olarak uygarlık tarihi, daha özelde modern uygarlığın tarihi çağdaş sosyal bilimlerin
kendi öyküsü kadar; dünyayı kavrama, kendi nesnesini incelemede geliştirdiği nosyon ve
araçları kavrama imkânı verecektir. Sosyoloji bugün gelişimi tamamlamış, konusunu,
yöntemini, kavramsal araçlarını geliştirmiştir. Sosyolojinin, gündelik eylemi, hayatı, toplumsal
gerçekliği kavramada; geçmiş tarihsel deneyimlerle girdiği ilişkiler, diğer bir deyişle sınıf, ulus
devlet, öteki olgularının ya da şehirleşme, endüstrileşme sürecinin biçimlendirici etkisi
belirleyici olmuştur. Söz konusu tarihsel olguların sosyolojinin refleks ve yönelimlerini halen
bir DNA ölçeğinde belirlediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam da bu bağlamda, çağdaş
sosyal bilimler eğitiminde bütün bu olguların ve sürecin yaşadığı modern uygarlığın tarihsel
öyküsünün kavranması, modern eğitimin olmazsa olmaz parçası haline gelmiştir.
Çağdaş sosyal bilimlerin modern dünyaya ait bir girişim ve uygarlığın yeni
yapılaşmasının bir çıktısı olması çağdaş sosyal bilim eğitiminde uygarlık tarihini bir başlangıç
okumasının ötesinde, merkeze yerleştirmiştir.

1.3. Sosyolojinin Zamanı ve Tarihin Zamanı
Modern toplum, gündelik hayat, toplumla içkin gerilimler; süre giden, aşılan, yeniden
yaşanan sorunları ifade eder. Binlerce sıcak olayın her gün ve biteviye üst üste bindiği, bir alev
parlamasından kısa bir zamanda yitip gittiği algısı; tarihin, eskinin, uygarlık tecrübelerinin çok
ama çok geride kaldığı duygusunu bize vermekte. Oysa gündelik hayat ya da güncelin ritmi çok
fazla tarih yüklüdür. Braudel bunu, “geçmişin bilimi, şimdinin bilimi tarih” diye ifade eder.3
Tarihle sosyolojinin etkinlik alanı tartışmasının dışında tarih; eli, ayağı, gözü, ışığı hep bugünde
olan bir alandır. Güncelin sıcaklığı ve mütecaviz bir biçimde çıkardığı yüksek ses, geçmiş
insani ve toplumsal tecrübenin önemini ve etkileyici gücünü aşağı çekmez. Tam aksine,
Braudel’in tespitiyle, sessiz olana, tarihe kulak vermek gerekir: “(…) yalnızca kısa zaman
içinde düşünmemek, yalnızca gürültü çıkartan oyuncuların en gerçekleri olduğuna inanmamak
gerekir; sessiz olan başkaları da vardır.”4
Günümüzde çağdaş sosyal bilimler bütün enerjisini günceli yakalamanın peşinde
harcamaktadır; ölçme değerlendirme, olguların etkilerinin izini anlık sürme araç ve
Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Yayınları, 1992,
s. 112.

3

4

Fernand Braudel,, a.g.e., s. 70.
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uygulamaları, sosyal bilimlerin başlıca meşgalesi haline gelmiş durumdadır. Fernand Braudel,
“Kısa zamanın sınırlarında günceli araştıran sosyolojiye, binlerce yönde araştırma yapan
sosyoloji, psikoloji ve ekonomi” diyecektir.5
Güncel hayatın ritmi, yoğunluğu, hacmi olağanüstü artmış, yüksek hızda akmaktadır.
Güncelin bütün hızına karşın tarih, mazi, insan tecrübesinin en eski zamandan biriktirdikleri
uygarlık, günceli etkilemeye, güncele taşınmaya devam etmektedir. Toplum hayatına içkin
gerilimler, alt akıntılar, toplumsalın çok boyutlu gerçekliği dün ile tarihle etkileşim içinde
biçimlenmeye devam etmektedir. Güncel, gündelik hayat geçmişle yüklüdür. Fernand
Braudel’in işaret ettiği gibi her “güncellik” farklı kökenlere ve ritimlere sahip olan hareketleri
bir araya getirir: “Bugünün zamanı aynı zamanda dünün, onun bir öncesinin, eskinin tarihini
taşımaktadır.”6 Çağdaş sosyal bilimler, güncelin dar gerçekliğine odaklandığında tarihi
ıskalayacak, gerçekliği ya da toplumsal sorunu aşma imkânını elinden kaçıracaktır.
Bir alan olarak uygarlık tarihi, tarih disiplini çağdaş toplumsal gerçekliğin
kavranmasında, en azından güncelin sıcaklığından ya da akışkan gerçekliğin kayganlığına
kapılmadan konusunu inceleme, günüyle arasına nesnel bir mesafe koyma imkânı verecektir.
Biraz uzaklaşıp, gerçekliğe nesnel bir konumdan bakma imkânı temin edecektir. Bu
yapılmadığı takdirde, çağdaş sosyal bilim araştırıcılarının sosyolojik dikkatini, güncelin
gürültücü gerçekliği teslim alacaktır. Braudel’in deyişiyle toplumsal gerçekliğin kavranışında
“eğer yalnızca dar güncellik alanında gözlem yapılacak olursa, dikkatler hızlı hareket edene,
haklı haksız parlayana veya değişene, gürültü yapana veyahut kendini kolayca açık edene
yönelecektir.”7
Gündelik zaman, güncelin zamanı akıp giden, hızlı akan bir zamandır. Tarih, daha
özelde uygarlık tarihi uzun süreye, uzun tarih dönemlerine, uygarlıkların ağır akan zamanına
odaklanır. Bu inceleme konusu olan zamana, zamanın hızlı akan olaylarına daha nesnel, daha
kritik ve daha ihtiyatlı bakmayı kolaylaştırıcı bir zemin sağlar. Hızlı akan gündelik zaman biraz
da karmaşanın zamanıdır. Tarihin, uygarlık tarihinin zamanı sindirilmiş, durulaşmış, ana
örüntülerin, alt ve temel akıntıların yüzeye çıkıp görünür yükseltiler hâle gelmesidir.

1.4. Toplumlar ve Uygarlıklar Arası Karşılaşmalar
İnsan tarihinde yerleşik tarımla birlikte ilk şehir hayatının ortaya çıkışından bu yana
toplumlar, uygarlıklar çeşitli düzeylerde, birbirleriyle karşılaşmışlar, çatışmışlar, alışverişlerde
bulunmuşlardır. Göçebeler ya da yerleşikler kendi aralarında olduğu kadar, birbirleri ile de bir
ilişki, karşılaşma içerisinde olmuşlardır. Bozkır halkları ya da Orta Asya göçebeleri ile Çin
5

Fernand Braudel, a.g.e. , s. 67.

6

Fernand Braudel, a.g.e. , s. 65.

7

Fernand Braudel, a.g.e. , s. 69.
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uygarlık bölgesi sakinlerinin karşılaşması veya yerleşik uygarlıkların ortaya çıkışından itibaren
Akdeniz eksenli dünyanın uygarlık ya da siyasi merkezlerinin birbirleri ile karşılaşması; Mısır
– Mezopotamya, Fenikeliler, Anadolu merkezli Hititlerin birbirleriyle karşılaşması,
birbirleriyle ilişkileri ya da Pers – Yunan, Sasani – Bizans, İslam- Hıristiyanlık gibi hem din,
hem uygarlık, hem siyaset merkezleri olan bütünlerin birbirleriyle karşılaşmaları. Bu tarihi
tecrübeler ya da uygarlıklar, tarih boyunca birbirleriyle alışverişten çatışmaya, etkileşimden
birbirlerine askeri ya da toplumsal hizmet vermeye varan bir dizi ilişki içinde olmuşlar,
karşılaşmalar yaşamışlardır. Bu karşılaşmalar içinde de kendilerini kurmuşlar, tanımlamışlar,
birbirlerine karşı konumlanmışlardır. Uygarlıkların birbirleri ile karşılaşması çoğu kez meydan
okuyucu karakterde cereyan etse de aynı ölçekte birbirleriyle alışverişler, maddi manevi
kültürel unsurlarının transferi düzeyinde de alışverişler gerçekleştirmektedirler.
Modern uygarlığın birçok alanda yeni bir uygarlığı, uygulamayı, müesseseleşmeleri,
ilişki ve üretim biçimlerini getirmesi kadar; modern öncesi dönemdeki uygarlıklar arası
ilişkileri değiştiren, bunun biraz daha ötesi meydan okuyucu bir düzeyde dönüştürücü bir rolü
olmuştur. Uygarlıklar arasında karşılaşmalar, alışverişler, çatışmalar hep olagelirken, Yeniçağ
başlangıcından itibaren ruşeym olarak ortaya çıkan modern uygarlık, kendisinden önceki
uygarlıklar arası ilişki biçimlerini kökten dönüştürmüştür. Radikal biçimde dönüştürmenin
ötesinde meydan okuyucu niteliği ile uygarlık yıkıcı bir karakter kazanmıştır. Modern burjuva
uygarlığı geleneksel üretim biçimlerini, eski toplumsal sınıfları, geleneksel siyasi kurumları ve
meşruiyet kaynaklarını, gündelik insan ilişkilerini kendi coğrafyasında, Batı Avrupa’da
dönüştürürken, biraz sonrasında dünya çapında değişimin de yaratıcısı olacaktır. Modern
uygarlığın kurucu aktörü burjuva sınıfının yeni bir dünya pazarı, yeni bir uluslararası ilişkiler
sistemi kurması; yeni üretim ve ekonomi biçimlerini, yeni yaşama ve dünya kavrayışı ile
birlikte kendi coğrafyasının dışına ihracı, dünya çapında bir dönüşümü başlatmıştır. İlk
karşılaşmaların hemen ardından Amerika kıtası yerli uygarlıkları, Afrika kıtası kültür ve
uygarlıkları ya da pasifikte yerli kültürleri yok oluşu yaşayacaktır. Çin, Hint, Ortodoks, İslam
uygarlık bölgeleri büyük bir dönüşümü yaşayacaklardır.
Tam da bu noktada, uygarlık tarihi, bir alan ve disiplin olarak uygarlıklar arası ilişkinin
doğasını kavrama, modern öncesi ve modern sonrası dönemde uygarlıklar arası ilişkileri
kavrama, izini sürme, modern uygarlığın diğerleri ile karşılaşmasının dönüştürücü niteliğini
görme ya da modernliğin sürdürülebilir sınırları konusunda kavrayıcı açıklamaları geliştirme
imkânı verecektir. İçinde yaşadığımız modern dünyanın, uygarlığın sınırları ya da
sürdürülebilirliği bilimin, sosyal bilimin, tarihçi ve sosyologların sürekli gündeminde,
merkezde olan bir konudur. Arnold Toynbee’nin “Dünya ve Garp”, “Medeniyet Yargılanıyor”
metinlerinin ve uygarlıkların doğuş, gelişme ve dağılma mekanizmaları üzerine bir model inşa
etmeye giriştiği kapsamlı eseri “Tarih Bilinci” adlı eserinin hemen bütünüyle çıkış noktası
burasıdır.
Uygarlık tarihi, modern öncesi dönemden gelen halen bir uygarlık olarak toplumlararası
ilişkiler bağlamında başat aktörler konumunda gözükmeseler de, hayatiyetini sürdüren İslam,
Çin, Hint gibi uygarlıkların modern uygarlıkla karşılaşmalarının bundan sonraki sürecine ilişkin
ışık tutma imkânı verecektir.
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1.5. Modernleşme, Batılılaşma, Yenileşme: Türk Modernleşmesini
Kavramak
Türkiye; Avrupa Uygarlığı, modern uygarlıkla karşılaşmakta, karşılaşmanın olağanüstü
meydan okuyucu tesirlerine maruz kaldığı gibi, bu tesirlere karşı kendisini muhafaza etme,
yeniden üretme, karşı koyma konusunda karşılaşmanın olağanüstü karakteri kadar olağanüstü
bir direnç de sergilemekte. III. Selim’den itibaren devlet elitinin devlet aygıtını, imparatorluğu
sürdürme, toplumu yeniden üretme çabalarının tek gayesi, batıdan gelen, çağdaş uygarlığın
mütecaviz tesirlerine karşı direnmektir. Modernleşme tarihimiz, III. Selim’den itibaren bu
karşılaşmanın, direnmenin ve kendisini yeniden üretmenin tarihi olarak okunabilir.
Uygarlık tarihi, hem modern uygarlığa ilişkin bir bilgilenmeyi getireceği gibi, diğer
uygarlıkla karşılaşma dinamiklerini de kavramamıza yardımcı olacaktır. Modernleşme
deneyiminin, farklı toplum ve uygarlıklarda nasıl tecrübe edildiği konusunda sağladığı veri ve
açıklama modelleri, Türk modernleşmesini kavramamıza da bir mukayese, bir karşılaşma
nesnesi de temin edecektir. Türk sosyolojisinin ve diğer sosyal bilimlerinin en temel konusu
Türk modernleşme deneyimi ve bu deneyimin çıktıları olarak yaşadığımız sorunlardır.
Uygarlıklar arası ilişkilerde, farklı uygarlıkların modernleşme deneyimleri ile Türk
modernleşeme deneyimlerinin karşılaştırması, Türk modernleşmesinin özgül niteliklerini açığa
çıkarıcı olacaktır.

1.6. Modernlik ve Yeni Aidiyetlerin Yükselişi
Modern uygarlık yeni toplum, ekonomi ve siyaset modellerini yaratmıştır. Modern
toplum, ulus devlet, pazar için üretim ya da kapitalizm olarak adlandırdığımız modern
ekonomiyi ifade etmektedir. Modern toplum örgütlenmesinin, modern devlet örgütlenmesinin
ortaya çıkışı ile birlikte toplumun üyelerinin içinde yaşadıkları toplumla kurdukları bağ, aidiyet
ilişkileri de yeni anlam kazanmıştır. Yeniçağ başlangıcında ya da 19. yüzyıl ortalarında dahi bir
Fransız ulus devletinin vatandaşı olan bir Fransız’a kimliğine dair soru yönelttiğinizde
alacağınız cevap daha çok mahalli, lokâl aidiyetler olacaktır. Balkanlar ya da Rusya’da da cevap
olarak aynı geleneksel ve mahalli aidiyet bağlarının ortaya çıktığı görülecektir. Batı-dışı
coğrafyalarda da aynı tarihi, geleneksel ve mahalli kimliklerin cevap olarak ortaya çıktığı
görülür.
Modern uygarlık, modern toplum ve ulus devlet örgütlenmesine bağlı olarak yeni
aidiyetler, kimlikler ortaya çıktı. Topluluk üyeleri, bir cemaatin, bir aşiretin, bir etnisitenin, bir
köyün, bir dinin üyesi olmaktan çıkıp bir toplumun üyesi hâline geldiler. Fransız ya da İngiliz
oldular. Devletle ilişkiler ise modern vatandaşlık bağı ile tanımlandı. Modern uygarlığın
coğrafyasında gerçekleşen modernleşme deneyim ve sonuçları, modern ulus kimliği ve
vatandaşlık bağlarının kurulması ile neticelenirken, modernleşmenin Batı-dışı coğrafyalardaki
deneyim ve sonuçları farklı olacaktır. Batı-dışı uygarlık bölgeleri, tarihsel olarak Batı’dan,
modern uygarlığın coğrafyasından farklı uygarlık, tarih, devlet-toplum ilişkilerine, toplumsal
örgütlenme modellerine sahip olmuştur. Farklı tarih ve toplum tecrübelerine sahip uygarlık
bölgelerinin modernleşme deneyimleri ve sonuçları da farklı olmuştur. Çok dilli, dinli, kültürlü,
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etnikli yapılarıyla geleneksel uygarlık bölgeleri modernleşmenin, özellikle küreselleşmenin
geldiği çap ve yoğunluğa bağlı olarak, farklı toplumsal, ekonomik, siyasi sorunlar
yaşamaktadırlar. Modernleşmenin daha yoğun ve hız kazanarak küreselleşmeye dönüşmesi,
modernliğin çıktılarını daha hızlı bir biçimde Batı-dışına savurmaya başlamıştır. Batı-dışı
uygarlık bölgelerinde yeni aidiyetlerin ve farklı temelde kimlik taleplerinin yükselişi
küreselleşmenin doğrudan sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Toynbee’nin “yeni demokrasi
şarabının eski kabilecilik şişelerinde sirkeleşmiş hali olarak” tanımladığı ulusçuluk hareketleri
etnik ve dinsel temelde yeni aidiyet talepleri olarak Batı-dışı uygarlık bölgelerini sarmıştır.8
Batı-dışı uygarlık bölgeleri, modernleşmenin sonuçlarını yeni gerilim ve sorun olarak
yaşamakta. Bunların başında yeni aidiyet bağlarının, etnik ya da dinsel taleplerinin yükselişi
gelmektedir. Tam da bu noktada, Anadolu coğrafyasının uygarlık mirasının uygarlık tarihi
kapsamında ele alınması ve kavranması; yeni toplumsal kimlik arayışlarının, taleplerinin
anlaşılması kadar, tarihi ve toplumsal gerçeklikle ilişki içinde kavranmasını temin edecektir.

1.7. Uygarlık Tarihi ve Türkiye
Türkiye tarihi, dünya tarihinden, uygarlık tarihinden yalıtılmış bir tarih değildir. Bir
inceleme alanı olarak da kendi başına ve yalıtılmış olarak da incelenemez. En eski tarihinden
itibaren Türkiye, tarihi ve coğrafyası ile uygarlık mirasıyla dünya tarihinin parçasıdır. Tarihsel
ilişkiler bağlamında olsun, günümüz ilişkileri bağlamında olsun; Türkiye’nin tarihteki ve
günümüzdeki yerine ve uluslararası ilişkilerdeki konumuna ilişkin incelemeler; bizi doğrudan
uygarlıklar arası ilişkilere, uygarlık tarihi alanına götürecektir. Geçmiş konumlanmalar ne denli
aşılmış olursa olsun, halen bugüne ışık tutucu, bugünü aydınlatıcı niteliktedir. Uygarlık tarihi,
bu tarih içindeki Türkiye’nin yeri, Türkiye’nin çağdaş ilişkilerdeki konum ve yerine ilişkin
açıklamamızı daha sağlıklı ve nesnel bir biçimde tespit etmemizi sağlayacaktır. Bir XIX. asır
mirası olarak uygarlık tarihi alanında çalışmaları, dünya tarihi içinde kendi ülke deneyimlerini
ortaya koymak olarak tanımlayabiliriz. Toynbee’nin dediği gibi, “Uygarlıkta, insanın kendi
ülkesinin tarihini anlamaya çalıştığında ulaşılan şu küçük inceleme birimini anlıyorum”. 9
Uygarlık tarihi çalışmalarında, biraz da toplum ve uygarlık olarak, çağdaş olanda tarihin
katkısını arama, kalıcı olanı, sürdürülebilir olanı tespit edip, çağdaş dünyada yeni ve rol ve
konum arayışı olarak da görebiliriz. Braudel’in ifadesiyle, “bir uygarlığın tarihi, eski
koordinatları içinde bugün hâlâ geçerli kalanların araştırılmasıdır.”10 Bu anlamda, uygarlık
tarihi çalışmaları, eski koordinatların yeni kılınması girişimidir.
Uygarlık tarihi en nihayetinde sosyal bilim öğrencilerine; tarihsel ve güncel sorunlara
ya da verili eğitim süreci içinde dönemsel olarak hâkim olan açıklama biçimlerine; söz gelimi
8

Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, s. 35.

9

ZİKREDEN, Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 279

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım, Ankara: İmge
Yayınevi, 1996, s. 49.
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Aydınlanmacı ya da Avrupa merkezci uygarlık okuma ve yaklaşımlarına, aynı şekilde daha
önceki dönemlerde ortaya çıkmış ve önceki dönem yaklaşımlarına tepki mahiyetinde gelişmiş
değerlendirmelere, uluslararası güç ilişkilerinde hâkim konumlanma ve açıklamalara ilişkin
eleştirel bir perspektif geliştirme imkânı verecektir.
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Okuma Önerileri
Okuyucunun, daha özelde çağdaş sosyal bilimler eğitimi gören öğrencilerin, konuyu
kavraması açısında belirli metinlere yönelmesi ve onlarla ilişki kurması, uygarlık tarihi
eğitiminin önemini kavraması açısından yararlı olacaktır. David, Arnold’un Coğrafi Keşifler
(çev. Osman Bahadır, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 2001) eseri, Yeniçağ başlangıcında
doğmakta olan modern dünyayı, tarihsel olayları ve gelişmeleri, Batı ile diğer uygarlıklar
arasındaki ilk karşılaşmaları vermesi açısından önemlidir. Okuyucunun çağdaş sosyal
bilimlerin ortaya çıktığı tarihsel süreci kavraması açısından Gulbenkian Komisyonu’nun
Immanuel Wallerstein başkanlığında hazırladığı rapor (Gulbenkian Komisyonu, Sosyal
Bilimleri Açın, çev. Şirin Tekeli, İstanbul: Metis Yayınları, 1996) besleyici olacaktır. Bu metin,
hem öğrenciye çağdaş sosyal bilimlere ilişkin temel bir nosyon kazandırması noktasında, hem
de modernliğin gelişme evreleri ile sosyal bilimleri ilişkilendirmek anlamında önemlidir.
Bununla birlikte Avrupa’nın Batı-dışı topluluk ve uygarlıklarla karşılaşma deneyimlerini
kavrayabilmek için şu iki metine başvurulabilir: Kristof Kolomb’un Günlükleri (İsmail Coşkun,
İ.Ü.EF. SOSYOLOJİ DERGİSİ, 3. Dizi-6. Sayı s.45-69, İstanbul, 2003) ve Sömürgeciliğin
İşler ve Günler’i: Robinson Cruose (İsmail Coşkun, İ.Ü.EF. SOSYOLOJİ DERGİSİ, 3. Dizi7. Sayı s.71-96, İstanbul, 2004)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Uygarlık Tarihi, modern uygarlığın hem tarih içindeki yerini, hem de
toplumlararası ilişkilerde günümüzdeki konumunu tarihsel bir perspektifle kavramamızı temin
eder.
 Yeni Çağ başlangıcından itibaren Batı Avrupa’da yaşanan büyük dönüşüm,
modernleşme, modern uygarlığın ortaya çıkış sürecinin yarattığı talepler, modern sosyal
bilimlerin ortaya çıkışını hazırlamıştır.
 Modernitenin ve modern uygarlığın okunması, çözümlenmesi; çağdaş sosyal
bilimlerin kavranması, sosyal bilim eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
 Sosyoloji ve sosyal bilimler, kısa ve gündelik zamana, anlık olarak yaşanan, ortaya
çıkan toplumsal olgulara odaklanırlar.
 Uygarlık tarihi, tarih disiplini ile birlikte toplumsal olgu ve sürecin, tarihi boyutuyla
yakalanması imkânını verir.
 Uygarlıklar, tarih boyunca birbirleri ile alışveriş ya da çatışma düzeyinde çeşitli
ilişkiler geliştirmişler, karşılaşmışlardır.
 Modern uygarlık salt kendi coğrafyasını, Avrupa’yı değil, kendi dışındaki
coğrafyalardaki uygarlık bölgelerini dönüştürücü rol oynamıştır.
 Avrupa modernleşme deneyimi kadar, aynı modernlikle karşılaşma içinde ortaya
çıkan Batı-dışı modernlik deneyim ve sonuçları da özgül nitelik gösterir.
 Batı-dışı uygarlık bölgelerinin modernlikle karşılaşması, yeni toplumsal ve siyasi
sorunları ortaya çıkarmıştır: Yeni aidiyetlerin yükselişi ve kimlik talepleri.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi yalnızca kendini oluşturmakla kalmamış, aynı
zamanda kendi coğrafi sınırlarını aşarak diğer bütün uygarlık bölgelerine kendi yapılarını ve
uygulamalarını yaymıştır?
a) Mısır Uygarlığı
b) Hint Uygarlığı
c) Çin Uygarlığı
d) Modern Uygarlık
2) Aşağıdaki bilimlerden hangisi uzun zamanın sınırları içinde araştırma yapar?
a) Tarih
b) Ekonomi
c) Sosyoloji
d) Psikoloji
3) Modern sosyal bilimlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
4) Fransız Tarihçi Fernand Braudel “geçmişin bilimi, şimdinin bilimi tarih” derken
neyi ifade etmektedir?
5) Uygarlık Tarihi, Türk modernleşmesini kavramamızda nasıl bir perspektif sağlar?

Cevaplar
1) d, 2) a
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2. UYGARLIK NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Uygarlık Kavramının Gelişimi
2.2. Uygarlık Tanımının Kavranmasındaki Güçlükler
2.3. Kültür ve Uygarlık
2.4. Uygarlığın Tanımı

28

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uygarlıklardan söz edildiğinde sizin aklınıza gelen en eski uygarlıklar nelerdir?
2) Çin, Hint, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının ortaya çıkış tarihlerini
araştırınız.
3) Roma döneminde kullanılan “civis” kelimesinin etimolojik anlamı nedir?
4) Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde uygarlık kelimesinin ifade ettiği anlamları
araştırınız.
5) Modernleşme ile uygarlık kavramı nasıl bir ilişki içindedir?
6) Tarihsel ve çağdaş uygarlıklardan söz edildiğinde sizin aklınıza hangileri geliyor?
7) Kültür kelimesinin etimolojik, tarihsel ve çağdaş anlamlarını araştırınız.
8) Günümüzde kullanılan uygarlık kavramının anlamı nedir?
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Anahtar Kavramlar


Uygarlık Tarihi



Modern Uygarlık
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Modern Ekonomi
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Uygarlık



Uygarlıklar Arası İlişkiler



Batı-dışı uygarlıklar
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2.1. Uygarlık Kavramının Gelişimi
Uygarlık, kavram ve içerik olarak yeni bir kelimedir. Ekonomi, demokrasi, endüstri ya
da modern edebiyat, modern resim, çağdaş sosyal bilimler gibi yeni bir kavramdır. İçerik olarak
da modern çağın bütünüyle kendisini biçimlendirdiği, belirlediği bir kavramdır. Etimolojik
olarak eski, çağdaş imaları ve anlamı itibariyle yenidir. Kelime olarak, Eski Çağ dünyasından,
Roma tecrübesinden süzülüp gelmesine, Ortaçağ tecrübesini yaşamış olmasına rağmen
uygarlık, yeni bir kavramdır. Modernliğin kendi özgül hikâyesi ve bu hikâyenin kuruluş
dinamiklerince biçimlendirilmiştir. Uygarlıklar, tarım başlangıcını müteakip, şehir devrimi ile
başlayan dönemle birlikte insan tarihinde ortaya çıkmışlardır. Gezegenimizde, insan tarihinde
6.000 yıllık bir uygarlık tarihi söz konusudur. Sümer, Mısır, Hind uygarlıkları tarihin gördüğü
en eski ve uzun ömürlü uygarlıklardır. Bugün hayatiyetlerini sürdüren tarihi uygarlık çevreleri
olarak İslamiyet, Batı uygarlıkları, Çin aynı şekilde çok uzun bir tarihe sahiptirler. Uygarlıklar
tarihsel olarak bu denli eski varlıklardır. Ancak toplumu aşan yapıları tanımlama anlamında ve
toplumlar arası, uygarlıklar arası ilişkileri inceleme, çözümleme birimi olarak tanımlanmaları
yenidir. Bu anlamda uygarlık tanımlanması, modern toplumun kurumlaşma düzeyini yaşadığı
XIX. yüzyılla birliktedir. Yenidir. Tıpkı modern sosyal bilimlerin çağdaşlığı, yeniliği gibidir.
Tıpkı kültürler, topluluklar, ulusların, dil ve din gruplarının, etnisitelerin tarihsel olarak en eski
tarihlere giden bir ömürlerinin olmasına karşın, bir birim olarak şimdiki zamanda tanımlılık
kazanmaları gibi yenidir.
Uygarlık, “civilization” kelimesi Latince: “yurttaş, vatandaş” anlamına gelen “Civis”
kelimesinden türetilerek geliştirilmiştir. “Civis”’ten türeyen bir sıfat “Civilis”, ise vatandaşları
ilgilendiren anlamına gelmektedir. Eski Çağ Roma’sında “Civilitas” kelimesi ise vatandaşlık
anlamına gelmektedir. Bu anlamda, uygarlık kavramının etimolojisindeki yer alan “Civis”,
Eski Çağ Roma’sında daha çok hukuki bir tanımlamaya, duruma işaret eden bir kavramdır.
Ortaçağ boyunca esas itibariyle bu anlamı koruduğu gözlenmektedir. Orta Latince’de
“civilizare”, bir suç meselesini, adli bir sorunu medeni yoldan çözmek, yani uygarlaştırmak
anlamını taşımaktadır.
Avrupa’da 1300-1500 tarihleri arasında yaşanan tarihsel dönem Rönesans olarak
tanımlanır. Rönesans, İtalya coğrafyası merkez olmak üzere bir yenilenmeyi, toplumsal,
ekonomik siyasal alanlarda bir dönüşümü ifade etmektedir. Rönesans dönemi, doğu ticaretinin
ve şehir cumhuriyetlerinin yükseldiği, Vatikan’ın otoritesinin Ortaçağ’daki güçlü otoritesinin
sarsıldığı, buna karşılık dindışı ve beledi güçlerin, daha sivil diyebileceğimiz aktörlerin şehrin
yönetiminde, siyasetin üretilmesinde güç ve konum kazandığı bir dönemdir. Uygarlık
kelimesinin etimolojisinde yer alan “Civilis” kelimesi, Rönesans döneminde ve coğrafyasında
yaşanan değişimlerine bağlı olarak anlam genişlemesine uğrar. “Civilis” kavramı burada eski
Latince anlamına göre daha genişletilmiştir. Askerî olana karşı politik olanı ifade” eder hale
gelmiştir.11 Askerî, ya da yerleşik olanın dışında ve karşısında olma anlamında bir anlam
Theodor Adorno, Max Horkheimer, Sosyolojik Açılımlar, Çev. M. Sezai Durgun, Ankara: BilgeSu
Yayıncılık, 2010, s. 104.
11
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genişlemesine uğrar. Dante’de, onun siyaset felsefesini ortaya koyduğu Monarchia’da kelime,
“Civilitas” Dante’nin zamanında yeni olan siyasi jargonu somutlaştıran bir kelimedir. Ve
genellikle on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda yapılan Aristoteles çevirilerinde ve
şerhlerinde Aristoteles’in kullandığı politeia ya da siyaset kavramlarının anayasal (yapısal)
bağlamda karşılığı olarak kullanılmıştır. Dante bu kavrama daha geniş anlamıyla yönetim ve
hükümet olarak yer vermiştir.”12
Kelime, Yeni Çağ başlangıcında anlam genişlemesine uğramaya devam eder. İngilizce
’de
uygarlık,
XVII.
yüzyıl
başlarında,
“Civilisation”
kelimesinden
önce
“Civilise”(Uygarlaştırmak) şeklinde görülür. Sözcük XVI. yüzyıldaki Fransızca yakın kök
civiliser’den, o da orta Latince civilizare kelimesinden hareketle geliştirilmiştir.13 XVI. yüzyıl
Fransa’sında “uygar (civilisé), uygarlaştırmak (civiliser) kelimeleri” şeklinde
kullanılmaktadır.”14 “Kök sözcük-yurttaş anlamına gelen Latince civis’den türemiş, yurttaşlara
ait ya da değin olan-Latince civilis’ten gelen civil’dir. Bu haliyle “civil”, İngilizcede XIV.
yüzyıldan itibaren kullanıldı ve XVI. yüzyılda terbiyeli ve eğitimli anlamlarını kazandı.”15
Yine de, XVIII. asır başlarında uygarlık kelimesinin etimolojik, Romalı ve hukuki
ilişkilere atıfta bulunan anlam halen kendisini korumaktadır. “Fransa’da “Uygarlık, 1732’de
henüz bir hukuk usulü terimidir ve bir ceza hukuku davasını, medeni (civil) hukuk davası haline
getiren adli bir işlem veya kararı işaret etmektedir.”16
Aydınlanma dönemi düşüncesi, Avrupa’da sert rüzgârlar estirmektedir. İdeolojik
dokusunu Hristiyanlığın, özelde Katolikliğin oluşturduğu geleneksel, Ortaçağ’a ait düşünüş ve
dünya kavrayışları Aydınlanmanın militan filozoflarınca sert bir eleştiriye tabi tutulmakta, yeni
baştan ele alınmakta ve yeniden inşa edilmekte idi. Dinsel otoriteyi temsil eden ruhban sınıf,
yönetim rolünü üstlenen aristokrasi eleştirilerden nasibini almaktadır. Düşünsel alana ilişkin
tüm kavramsallaştırmalar eleştirel süzgeçten geçirilmekle kalmıyor, yeniden bir tanımlanmaya,
inşa edilmeye tabi tutuluyordu. Aydınlanma döneminin yarattığı yeni iklim, uygarlık
kelimesinin yeni anlam ve tanım kazanmasını da getirecektir. F. Braudel’in Aydınlanmanın
kelimeye bu nüfuz edici tesirini çarpıcı bir biçimde vermektedir:
“Uygarlık kelimesini imal etmek, icat etmek gerekmiştir. Daha doğumundan itibaren
dindışı bir entelektüel, teknik, ahlaki, toplumsal ilerleme ülküsünü ifade etmiştir. Uygarlık
“ışıklardır”. “Uygarlığın yeryüzüne yayılması ölçüsünde, savaş ve fetihler, kölelik ve sefaletin
12

Rachel Jacoff, The Cambridge Companion to Dante, Second Edition, Cambridge: Cambridge
University Press s. 258

Raymond Williams, Anahtar Sözcükler; Kültür ve Toplumun Sözvarlığı, Çev. Savaş Kılıç, 5.
BASKI, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, s. 70
13
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Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 28.

15

Raymond Williams, a.g.e. s. 70
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Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 28.
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yok olduğu görülecektir”, bu kehaneti 1787’de Condorcet yapmıştır. Bu koşullarda bu
kelimenin düşünülebilmesi için, onu destekleyecek iyi durumda, nitelikli, “kentleşmiş” bir
toplumun olması gerekir. Onun zıddında barbarlık yer almaktadır: uygarlık bunun üzerinde güç,
ama gerekli bir zafer kazanmaktadır. Barbarlıktan uygarlığa geçiş her halükarda büyük bir
iştir.17
Terimin modern anlam kazanması asrın ortalarını bulmuştur. Terim modern manasını,
“uygar duruma geçiş” anlamını, Turgot’nun 1752’deki kullanımı ile kazanmıştır.18 İngilizce ‘de
“Civilisation”, uygarlık, hem durum hem de süreci anlatmak üzere Ash’ın 1775 tarihli
sözlüğünde görüldü. XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle XIX. yüzyılda yaygınlaştı.19
Aydınlanma, kelimenin yeni anlamına her bakımdan nüfuz etmiştir: Kelime, “XVIII. yüzyılın
sonlarından itibaren süreç ve ulaşılmış durum anlamlarının özgül bir birleşimidir. İnsanın kendi
kendine seküler ve ileriye doğru gelişmesine yaptığı vurguyla Aydınlanma Dönemi’nin genel
ruhu vardır, gerisinde. “Civilization” bu tarihsel süreç anlamını dile getiriyor, aynı zamanda
buna bağlı modernlik anlamını yüceltiyordu: ulaşılmış bir incelik ve düzen durumu.” 20 Kelime
Aydınlanmacı ruhu, XVIII. asır Fransa’sından yüklenir ama kelimenin modern anlamı ve
içeriği Fransızcadan önce İngilizce ’de kazanır:
“19. Yüzyılın başlarından itibaren civilization’un, davranış ve tutumdaki incelik kadar
toplumsal düzen ve düzenli bilginin de vurgulandığı sözcüğün modern anlamına doğru gelişimi,
bir bütün olarak İngilizce ’de Fransızcadan öncedir. Mill, Coleridge üstüne denemesini
yazdığında, 1830’larda belirleyici bir an vardı: İnsanlığın uygarlıkla ne kadar çok şey kazandığı
sorusunu alalım sözgelimi. Gözlemci fiziksel rahatlığın artması; bilginin gelişmesi ve
yayılması; batıl inancın çökmesi; karşılıklı ilişkinin kolaylıkları; davranışların yumuşaması;
savaş ve kişisel çatışmanın gerilemesi; güçlünün zayıf üstündeki zorbalığının gitgide
kısıtlanması; kalabalıkların işbirliğiyle yeryüzü üstünde başarılan büyük işler karşısında ister
istemez şaşkınlığa düşer...” 21
Aydınlanma ile birlikte, uygarlık bir uygulamalar bütünü, bir toplumsal düzen, bir
ilerleme içeren gelişmiş ve ulaşılmış bir durumu ima etmektedir. XVIII. asırla birlikte, uygarlık
kelimesine başka bir kesin anlam daha yüklenecektir: barbarlık ve vahşilik karşıtlığı. Yeni Çağ
başlangıcından itibaren Avrupalı güçlerin karşılaştığı yeni coğrafyalar, topluluklar, kültürler
kendisi ile diğerini, ötekini tanımlama, öteki ilişkilerini tanımlama ihtiyacını getirmiştir.
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Fernand Braudel, a.g.e. s. 263, 264.
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Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 28.
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Raymond Williams, a.g.e. s. 70, 71.

20

Raymond Williams, a.g.e. s. 71.
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Uygarlık tam da bu noktada bu karşılaşmayı, tanımlamayı içerecek şekilde barbarlık karşıtı
anlamını kazanacaktır:
“Uygarlık, yeni anlamı içinde, kabaca barbarlık’la zıtlaşmaktadır. Bir yanda uygar
halklar, diğer yanda vahşi, ilkel veya barbar halklar vardır. XVIII. yüzyıl insanlarının belli bir
kesiminin çok tuttuğu “iyi vahşiler” bile uygar kişiler değillerdir. XV. Louis saltanatının
sonraki Fransız toplumunun, bu yeni uygarlık kelimesinde kendi portresini memnuniyetle
gördüğünde hiçbir kuşku yoktur. Zaten bu portre, bizi uzaktan hâlâ cezbetmektedir. Kelime her
halükarda ortaya çıkmıştır, çünkü ona ihtiyaç duyulmaktaydı.”22
Uygarlığın vahşilik karşıtı olarak tanımlanması, bir yanıyla yeni karşılaşılan öteki ile
ilişkilerin neticesi olduğu kadar, diğer yanıyla pre-modern durumun aşılması anlamında,
toplum olarak kendisinin bir önceki geçmişine de atıfta/ imada bulunmaktadır.23 Kavram bu
anlamda, kendi deneyimine de, gelişme ile Aydınlanma ile geride kalan eski zor günlerine de
işaret etmektedir. Toplumun yeni gelişme evresi olarak uygarlık, yeni yaşama imkânlarına,
zenginleşmeye, kendine yeterliliğin dar kalıplarını kırmaya, düşük yaşam ölçülerini aşmaya,
kelimenin tam anlamıyla incelmeye, hayat standartlarının yükselmesine izin vermiştir. Modern
toplumla, modern uygarlıkla incelik ve düzen durumuna ulaşılmıştır. Uygarlık, XIX. asır
başlangıcında “barbarlığın” karşıtı olan kurulu düzen ve şimdi de ayrıca tarihsel süreç ve
ilerlemeyi içeren gelişim düzeni anlamını” kazanmıştır.24 Kelime tam anlamıyla artık modern
anlamını kazanmıştır. Modern anlamıyla, ulaşılmış bir durumu, yaşama biçimini, bir toplumsal
düzeni ifade etmektedir. Belirli bir tarihsellik içinde ileriye yönelik atılımlarla gelişmesini
tamamlamış, ulaşılmış bir toplumsal düzen/ toplumsal durumu ifade etmektedir.
Bu ulaşma noktasına bağlı olarak, uygarlık, yaygın anlamını kazanmıştır.
Aydınlanmayla kazanılan modern anlam içeriklenmiş, kurumlaşmıştır. XIX. yüzyıl başından
itibaren din dışı siyasetin uygulamalarıyla, aklın süzgecinden geçirilmekte olan modern
uygarlaşma süreci yaşanmaktadır: “modern uygarlaşma, ilkin endüstri devriminden on
dokuzuncu yüzyılın başlarına doğru nüfusun olağanüstü artışı ve buna bağlı olarak artan
orandaki şehirleşmeyle, sonuçta da geleneksel düzenin akıl aracılığıyla çözülmesiyle
ilişkilendirilmiştir.”25
Uygarlık çağdaş ve nihai anlamını kazanmıştır. Uygarlık bir kaç asırlık Batı Avrupa
tarihinin modernleşme tecrübesi ve bunun çıktılarıyla eş anlamlı hale gelmiştir. Uygarlık, artık,
modern toplumsal, ekonomik ve siyasi örgütlenme, ulus, ulus devlet, parlamenter yönetim,
pazar için üretim, endüstri, teknoloji ve modern şehirdir.
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Kavram yeni anlam ve içeriği ile Batı Avrupa’da tamamen yaygınlaşmıştır. Kelimenin
Almanya serüveni biraz gecikmeli olarak başlayacaktır. Almanya batı Avrupa’da yaşanan
modernleşme deneyimine gecikerek dâhil olmuştur. Buna bağlı olarak da uygarlık kavramının
Almanca konuşulan bölgelere girişi XIX. asır başlarında ancak gecikmeli olarak
gerçekleşmiştir.
XIX. asır ortalarından itibaren uygarlık kavramının anlam genişlemesi değil ama çoğul
kullanımı olgusu yaşanmaya başlar: “O zamana kadar tekil olan uygarlık, 1819’a doğru çoğul
olur.”26 “Civilizations, cultures’dan sonra ortaya çıkar; en açık ilk kullanımı 1819’da
Fransızcadadır. İngilizce ‘de, daha önce, örtük kullanımlarla eski uygarlıklara gönderme yapar,
ama 1860’lara kadar yaygın değildir bu.”27 Uygarlık kavramının çoğul kullanımı, Batı Avrupalı
toplumların dünyanın diğer uygarlık, kültür ve toplulukları ile erken dönem karşılaşmanın, bu
karşılaşmada kendisini konumlandırmanın yeni bir evreye geçtiğinin ifadesidir. Uluslararası
güç ilişkilerinde Batı Avrupalı güç merkezlerinin uluslararası ilişkilerde daha hâkim,
düzenleyici, dayatıcı roller üstlenmesine bağlı olarak, karşılaşılan uygarlık çevreleri, kültür ve
topluluklarla ilişkilerde ilişkileri yönetme, yönetilebilir kılma kaygısı öne çıkmıştır.
Uygarlıktan değil, uygarlıklardan söz edilmesi, çoğullaşması, çoğul kullanım, Batı-dışı
uygarlıklarla ilişkinin yanında Batı Avrupalı siyasi merkezlerin birbirinden ayrılıklarını tespit,
tanımlama ve izah bağlamında da gerekli olmuştur. Bu geç bir tarihe, 20. yüzyıla ait bir
kullanım, ama kullanımın kaynağı bu. Batılı merkezler arasındaki bu birimleşmeyi, ayrılıkları
tespit ya da tanımlama girişimlerini, Braudel’in “Batı” denilen uygarlık, hem ABD’nin ve Latin
Amerika’nın “Amerika uygarlığı”, hem hâlâ Rusya ve tabii ki Avrupa’dır. Avrupa’nın kendi,
Polonyalı, Alman, İtalyan, İngiliz, Fransız vb. olan bir uygarlıklar dizisidir.”28. Bu anlamda
uygarlık kavramının çoğul kullanımının bir diğer nedeni, modern uluslaşma sürecinin bir
neticesidir diyebiliriz.

2.2. Uygarlık Kavramının Tanımlanmasındaki Güçlükler
Uygarlık kelimesi, etimolojisinin açıklığına, sonraki serüveninde kelimenin yüklendiği
anlamların ve kazandığı içeriğin açık ve berrak bir biçimde bilinmesine rağmen çok açık bir
biçimde tanımlanmış değildir. Üzerinde uzlaşılmış, mutabakat tesis edilmiş bir tanımdan söz
edemiyoruz. Bir tanımsızlık halinden ziyade, çok sayıda tanımın varlığı söz konudur. Bu bir
kaç nedenle böyledir. 1. Metodolojik 2. Tarihsel ve Siyasi nedenler.

2.2.1. Metodolojik Nedenler:
a) Öncelikle uygarlık, uygarlıklar insan bilimlerinin, sosyolojinin, çağdaş tarihin
konusudur. İnsan bilimleri, sosyoloji ya da tarih olguların doğa bilimlerinde olduğu gibi kesin,
26

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 30
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açık ya da basit bir şekilde tanımlanması imkânına sahip değildir. Bir fiziğin, biyolojinin yahut
geometri ya da kimyanın kendi konusunu incelerken ulaştığı kesin tanımlamalara, aynı
kesinlikte insan bilimleri alanında ulaşılmış değildir. Braudel, “mümkün olsaydı da, bir doğru
parçasını, bir üçgeni, kimyasal bir cismi tanımladığımız gibi, uygarlık kelimesini de açık ve
basit bir şekilde tanımlayabilseydik. İnsan bilimlerinin kelime haznesi ne yazık ki, kesin
tanımlara hiç izin vermemektedir” diyecektir.29 Sosyal bilimlerin kendi çalışma nesnesi ile
kurduğu ilişki, bu ilişkinin doğası, bizzat canlı değişken bir alanın sürekli olarak yeniden
tanımlanması ihtiyacı kesinlik noktasına ulaşımın önünde en temel kısıtlamayı oluşturmaktadır.
Elbette, uygarlıkların zamanı ağır aksak akan, tembel bir zamandır30 Akışı neredeyse
görülemeyecek düzeyde yavaş akan bir zamandır. Tabiata, toplumsal ve kültürel çevreye,
ötekiler verdikleri tepkiler uygarlıkları uygarlık kılan sabit özellikleri verir. Bu yavaş akan
zamanlarına, sabitelerine rağmen uygarlıklar tarih içinde hareket eden varlıklardır. Değişim
içindedirler. Braudel’in ifadesiyle, “uygarlıkların hayatı, psişik veya dinsel tutumlar, aslında
görünüşte daha az bir değişmezliğe sahiptirler, ama insan kuşakları birbirini izlerken, onlar da
fazlasıyla değişmektedirler.”31
b) Tarihle uygarlığın, uygarlık tarihinin iç içeliği, birbirinden nerede ayrılır, nerede
birleşir, sınırların kesin olmayışı bir başka metodolojik güçlüğü oluşturmaktadır. Sınırların
kesinlikten uzak oluşu aynı zamanda kapsam sorununu da beraberinde getirmektedir. Eski ama
hala geçerli ya da göz önünde bulundurulması gereken iki değerlendirme de buna işaret
etmektedir. İspanyol tarihçisi Raphael Altamira (1951), “Uygarlık demek, tarih demekle aynı
şeydir” derken, XIX. yüzyıldan konuşan Guizot (1828), bu tarih (uygarlık tarihi) hepsinin en
büyüğüdü diğer hepsini kapsar” diyecektir.32 Kapsamlılık beraberinde genelliği, ya da çok
genel tanımlamaları getirebilmektedir. “Charles Seignobos’un, şakayla karışık, “uygarlık,
yollar, limanlar ve rıhtımlardır”; Marcel Mauss’un “insanlığın tüm kazanımlarıdır”
değerlendirmesi; tarihçi Eugéne Cavaignac’ın, “bilim, sanat, düzen ve erdemlerin
minimumudur” gibi tanımlamaları gibi.33 Bu denli genelleştirmeler ya da genel tanımlar da
anlamın ya da tanımın içeriğin berraklaşmasını kısıtlamaktadır.

2.2.2. Tarihsel ve Siyasi Nedenler:
Uygarlık kavramının etimolojisinden itibaren geçirdiği değişim, kazandığı yeni
anlamlar tarihsel olarak ne denli belirlendiğini göstermektedir. Romalı anlama, Rönesans, Yeni
Çağ, XVIII. ve XIX. asır Avrupası’nın anlamları yüklenmiştir. Uygarlık kavramı salt tarihsel
olanla değil, coğrafya ve kültürelliklerce de belirlenmiştir. Uygarlığın İngiliz, Fransız anlamları
29
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31

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 20.21.

32

Zikreden, Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 259.

33

Zikreden, Braudel, a.g.e. s. 29.

36

ortaya çıkmıştır. Bu anlamda uygarlık kavramı en başından itibaren tarihle, tarihsel
gelişmelerle, büyük siyasi ve toplumsal dönüşümlerle belirlenmiş, anlam kazanmıştır.
a) Tarih, uygarlık tarihi, modern ulus devletlerin kendilerini inşa ve meşruiyet
kaynaklarını oluşturma anlamında en fazla müdahale ettikleri stratejik alanlardır. Her müdahale
yeni okuma ve inşa ya da çözümlemeyi, tanımlamayı beraberinde getirmiştir. Siyasi müdahale,
ya da salt ulus devletlerin kendilerini inşa ve meşruiyet devşirme girişimleri ile sınırlı değildir.
Rakip çıkar gruplarının, kendi iktidar alanını tesis etmek adına da tarihe sık sık müdahale ettiği
görülmektedir. Burjuva tarihçiliği ya da eski toplumsal hareketlerin sınıf odaklı tarih ve
uygarlık çözümlemeleri bu müdahale girişimlerinin ürünüdür. Tarihe müdahale, salt modern
dönemle, modern grup ve aktörlerle sınırlı değildir. Tarihin en eski zamanlarında ya da çağdaş
tarih bunun örnekleri ile doludur. Eski Mısır’da34 ya da Stalin döneminde büyük temizlik
hareketi35 ile tasfiye uğrayanların tarihten de izlerinin silinmesi, arşivden36 de tasfiye edilmesi
bilinen örneklerdir. Her müdahil oluş farklı tarih okumasını, uygarlık tanımlamasını
beraberinden getirmiştir. Tarihe müdahale, tarihin okunmasını, görülmesini, nasıl ilişki
kurulacağının da biçimlendirilmesi anlamına gelecektir. Uygarlık tarihi, tıpkı tarih gibi bu tür
müdahalelerin konusu olmuştur, doğal olarak da uygarlık tanımları da aynı biçimlenmeye
maruz kalmıştır.
b) Toplumlararası ilişkilerin seyri, uygarlıklar arası karşılaşmalar ve uygarlıkların
birbirlerine karşı konumlanmaları tarihin ve uygarlığın farklı okuma ve tanımlanmasını
getirmiştir. XVIII. asır Aydınlanma düşüncesinin ya da XIX. asırda Hegel’in dünya tarihini
yorumlaması tam da bu anlamda insan tarihinin, uygarlığının tanımlanması olarak görülmelidir.
XIX. asır düşüncesinin yanında sosyolojisinin de en temel konularından biri modern toplumun,
modern uygarlığın tanımlanması sorunudur. Tam da bu tanımlanma ameliyesi toplum
tanımlamalarını, uygarlık tanımlarını, uygarlıkların, toplumların birbirine nazaran
tanımlanması, üstünlük ya da aşılma tartışmaları ile toplumların, uygarlıkların
konumlandırmasını beraberinde getirmiştir. K. Marx’ın modern burjuva toplumunun ve
uygarlığını çıkışını açıklama girişimleri, Doğu toplumlarının/ uygarlıklarının tanımlanma
çabaları ile birlikte cereyan eder. Keza Max Weber’in modern ekonomiyi toplumu, uygarlığı
Charles Freeman, Mısır, Yunan, Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Ankara: Dost Kitabevi, 2005, s.
46, 47,48.
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izah ederken bütün tartışmalarını Avrupa uygarlığı ile Batı-dışı uygarlıkları karşılaştırarak
yürütür. Bütün karşılaşmalar, karşılaşmaların güç ilişkileri ekseninde bir üstünlük konumu
arayışları, toplum ve uygarlığın dönemin tarihsel, siyasi ve ideolojik kaygılarıyla
biçimlenmesini getirmiştir. Bu biçimlenmeler, uygarlık tanımlarına da sirayet edecek, tanımı
zenginleştirdiği kadar bulanıklaştıracaktır da. Daha ötesi ideolojikleştirecektir. Günümüzde
halen etkinliği sürdüren ancak hayli eleştiri alarak hırpalanmış olan Avrupa merkezcilik tam da
bu ideolojik okumanın örneğidir.
Altı bin yıllık uygarlık tarihi içinde çok farklı uygarlık tür, model ve tecrübelerinin
yaşanmış olması kapsayıcı, kuşatıcı bir uygarlık tanımını zorlaştırıcı bir neden olarak
görülmelidir.
Uygarlık kavramının tanımlanmasında işaret edilen güçlüklerin yanında bir başka
güçlük de, uygarlık kavramının hemen yanı başında sürekli ona eşlik eden kültür kavramı ile
uygarlık kavramının birlikte yolculukları, anlamlarının çoğu kez iç içe geçmesidir. Uygarlığın,
insan tarihinin, insani tecrübenin, birikimin geldiği nihai nokta anlamının yanında, tarih içinde
ve coğrafya üzerinde dağılmış çok çeşitli uygarlıklar vardır. Uygarlık, tür, model ve
tecrübelerinin çeşitliliği oldukça zengindir. Kültür, kültürler tartışmalarına girmeksizin, A.
Toynbee, salt uygarlık olarak 30’u aşkın uygarlıktan söz etmektedir.37 Bu çeşitlilik zaman
zaman yerleşik uygarlık modellerinin de ötesine taşırılarak, bozkır kültür ya da halklarının da
uygarlık olarak tanımlanmasını getirebilmektedir.38 Uygarlık kavramının bu zengin çeşitliliği
ve hemen yanı başında ona eşlik eden kültür39 kavramı ve uygarlık kelimesinin onunla ilişkisi,
kavramın tanımını bir kat daha güçleştirmektedir. İki kelimenin birlikte yolculuklarının,
birbirleri ile olan girift ilişkilerinin yanında kültür kelimesinin karmaşık ve çeşitli anlamlar
içermesi uygarlık kavramının anlaşılabilirliğini, tanımlanmasını güçleştirmektedir.

2.3. Kültür ve Uygarlık
A. L. Kroeber ve Clyde Klukhohn’un kültüre ilişkin çalışmalarında, “kültür kelimesine
ilişkin olarak kesin bir biçimde ortaya koymaktadır: bu araştırmada 161 tanım” sıralamışlardı.40
Kültür ve uygarlık kavramlarının birleri olan ilişkilerini açıklığa kavuşturmakta, uygarlık
kavramında olduğu gibi etimolojiye ve kelimenin tarihsel yolculuğuna başvurmak en
aydınlatıcı girişim olacaktır.
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Kültür kavramı, Batı dillerindeki en karmaşık, çetrefil kelimelerden biridir.41 Kelimenin
etimolojik gelişiminin öyküsü için Raymond Williams’a başvuracağız. Yakın kök Latince
cultura’dır, o da kök sözcük colere’den gelir. Colere bir dizi anlam taşırdı: ikamet etmek,
yerleştirmek, korumak, ibadetle onurlandırmak. (...)42 Kültür, kavramın ilk kullanımlarının
tümünde bir sürecin adıydı: bir şeyin, özellikle ekinler ve hayvanların bakımı.43 Kavramın
anlamı, XVI. yüzyılın başlarından itibaren doğal büyümenin gözetilmesi insan gelişimi sürecini
içine alacak biçimde genişletilmişti ve çiftçilikteki özgün anlamının yanı başında, XVIII.
yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılın başlarına kadar temel anlamı olarak kaldı.44
Bağımsız bir sözcük, soyut bir süreç ya da böylesi bir sürecin ürünü olarak culture, 18.
yüzyılın sonlarından önce önemli değildir ve ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlık
kazanır.45 Kültür ve uygarlık kelimelerinin kavramsal kullanımları Fransa’da 19. yüzyıl
başlarında doğmuştur. 46 Kelime ve terim olarak “1800’e kadar kültürün esamesi bile
okunmamıştır.” 47. Hegel, 1830’da Berlin Üniversitesinde, bu iki kelimeyi, kültür ve uygarlık
kavramlarını aralarında ayırım gözetmeksizin kullanmıştır.48 Kültür, Fransızcadan Almancaya
geçmiş, kelimesinin buradaki yolculuğu yeni anlam yüklenmeleri ile neticelenmiştir. Herder,
bitiremediği Ideas on the Philosophy of the History of Mankind’da (1784-91) “bundan daha
belirsiz bir sözcük, bütün uluslar ve dönemlere uygulanmasından daha aldatıcı bir şey
yoktur”.49 Derken Kültür’ün hem cari kullanım ve anlamına itiraz edecektir hem de yeni anlam
kazanmasının da yolunu açacaktır. Herder’den itibaren kültür kavramı Alman dilinde belirleyici
bir anlam değişimine uğrayacaktır.
Kutu-2.1.:
“Alman dili Herder’den itibaren kültür kelimesiyle, istekle her tür toplumsal
bağlamından sıyırdığı entelektüel ve bilimsel ilerlemeyi anlamaktadır; uygarlık kelimesinden
ise tercihen insanların hayatının yalnızca maddi yanını anlamaktadır. Bir kelimenin değerini
düşürmekte, diğerini yüceltmektedir. Marx ve Engels Komünist Partisi Manifestosu’nda
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(1848): “Bugün toplum aşırı uygarlığa, (yani) aşırı geçimlik olanaklara, aşırı ticarete sahiptir”
demektedirler.
Uygarlık ve kültür karşısındaki bu konum, Alman düşüncesinde inatla korunacaktır.
Daha önce de söylendiği üzere bu konum bu ülkede Alman dehasına uygun olan ruh ile doğa
(geist ve natur) arasındaki dikotomiye cevap vermektedir. F. Tönnies (1922) veya A. Weber
(1935) gene bu çizgi üzerinde kalarak, uygarlık adı altında uygulamaya dönük, hatta entelektüel
bilgilerin toplamını, kısacası insanın doğa üzerine etki etmesine olanak veren tüm gayri şahsi
araçları; kültür adı altında ise bunun tersine yalnızca değerleri, ülküleri, normatif kuralları
görmektedirler. T. Mann’a göre “ kültür gerçek ruhaniliğe tekabül eder, oysa uygarlık
mekanizasyon demektir”. Bir Alman tarihçisi50 1951’de karakteristik bir biçimde şöyle
yazmaktadır: “bugün uygarlığın kültürü ve tekniğin de insanı yok etmesini önlemek insanın
görevidir.” Bundan daha açık bir şey olamaz. Fakat Almanya’da bile tedavülde yalnızca bu dil
olmamıştır. 1918-1922’de Oswald Spengler alışılmış bir oranı bir parça değiştirmiştir. Kültürde
yaratıcı coşkunun başlangıcını, her uygarlığın üretken ilkbaharını görmektedir; uygarlık bunun
tersine mevsim sonu, tekrar, başa dönen mekanizma, görünüşteki debdebe, kireçlenmedir.
Oswald Spengler’e göre Batı, kendine özgü güçlükler, trajik tehditlerden (bunların varlığını
reddetmemektedir) ötürü değil de, Batının uygarlık aşamasına yani canlı ölü safhasına ulaşmış
olması gibi basit bir olgudan ötürü “çökmekte” dir. Ve bir Alman tarihçisi olan G. Khun’un
(1958, Germenya köylülerinin büyük göçler sonucunda yaşlı Roma’ya karşı zafer
kazandıklarını gösterirken sarf ettiği bir cümle, bu yönde açıklanmaktadır. Bu “köylünün
savaşçıya, kırın kente, kültürün uygarlığa karşı zaferidir.” denilmektedir.
Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Yay.,
1992, s. 266, 267.
Kelimenin etimolojik serüvenindeki açıklık, modern tarihsel dönüşüm ile birlikte tıpkı
uygarlık kelimesinin serüveninde görüldüğü gibi bir anlam değişimine, bozulmasına,
çeşitlenmesine uğramıştır. Anlam çeşitliliği ya da uyuşmazlığı, Raymond Williams’ın işaret
ettiği51 farklı entelektüel disiplindeki ve bir kaç ayrı ve de bağdaşmaz düşünce sistemindeki
önemli kavramlar için kullanılmasından dolayı ortaya çıkmış değildir. Kültür kavramının anlam
çeşitliliğine uğramasına, anlamının karmaşıklaşmasında belirleyici olan Batı Avrupa’da
1500’lerden itibaren ortaya çıkan modern tarihsel toplumsal ve ekonomik dönüşümdür. Bu
dönüşümün özgül dinamikleri, modernleşme deneyimine katılma ve modernleşme deneyimi
içerisinde kendi özgüllüğünü vurgulama, öne çıkarma kaygıları, kavramın kullanımını tayin
edici düzeyde belirlemiştir. Kültür’ün Alman dilindeki yolculuğu ve yüklendiği anlamlar bunu
göstermektedir. Keza Batı-dışı toplum, uygarlık ve kültürlerle karşılaşmalar kavramın
çetrefilliğini sürekli olarak beslemiştir. Buna, 19. yüzyıl modern sosyal bilimlerin
kavramsallaştırma girişimleri ile beraber, disiplinlerin farklı anlam yüklemeleri eklenmiştir. Bir

50

(Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar) W. Momsen, zikreden Chappey, s. 444.

51

Raymond Williams, Anahtar Sözcükler; Kültür ve Toplumun Sözvarlığı, s. 105
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diğer anlam değişimine eklenen dinamik ise, 20. yüzyıl modernliği ve bunun tanımlanmasında,
çözümlenmesinde kültüre ilişkin tartışmalardır.52
Kültür, Alman geleneğinde daha öne çıkar, uygarlık kelimesi ise daha ikincil düzlemde
tanımlanır. Braudel’in çalışmalarını ve vurgusunu merkeze alırsak ki Aydınlanma ve bütün bir
19. yüzyıl Fransız düşünce geleneği, uygarlığı daha fazla ön plana çıkarır. Fransızlar uygarlığı
merkeze alır. Kültürü de, uygarlıktan ayırmaksızın, onu içerici bir gözle, yaklaşımla
değerlendirirler. Alman düşünce geleneğinde, kültürün baskın bir biçimde öncelenmesi, Alman
modernleşmesinin hem gecikmişliği, hem de diğer modernleşme deneyimlerinden kendini
ayrıştırma girişimleri ilgilidir. Alman düşüncesinde, modernleşme deneyimi içinde kendi
özgüllüğünün tanımlanması ve inşası anlamında kültür kavramı temel bir başvuru alanı haline
gelmiştir.

2.4. Uygarlık Nedir?
Uygarlık ilk ağızda ve çok genel bir deyişle, tarih boyunca insan etkinliğinin bir ürünü
olarak, toplamda insani tecrübenin bir birikimidir. Marcel Mauss, “insanlığın tüm
kazanımlarıdır” 53 diyecektir. Bu anlamda yaygın ve ortak bir birikimdir. “Ateş, yazı, hesap,
bitkiler ve hayvanların evcilleştirilmeleri artık hiçbir özel kökene bağlanmamaktadırlar. Bunlar,
uygarlığın ortak malları haline gelmişlerdir.54 Daha da ötesi, modern uygarlıkla, Avrupa ve Batı
ile özdeş hale gelmiş sanayi, modern üretim, modern ekonomi dahi artık yaygın ve ortak bir
tecrübe haline gelmiştir. Bu anlamda uygarlık, insanlığın geldiği yaygın, ortak ve nihai seviye
olarak değerlendirilebilir. Bu çok genel tanım, sadece insani birikimin geldiği seviyeye,
yaygınlığına işaret eder. Bununla birlikte güçlü bir nihai durum vurgusu, uygarlığın çağdaş
tanımına içkindir.
Binlerce yıllık bir insani tecrübe; şehirler, toplumsal, siyasi ve ekonomik müesseseler,
araç kullanımında/ teknolojideki değişimler, en mühimi kültürler, coğrafyalardan mürekkeptir.
Damıtılmış ve sıkıştırılmış olarak binlerce yıllık insani tecrübe söz konusudur. Bütün bu
nedenlerle, tanımı güçleştiren diğer tarihsel dönüşüm ve deneyimlerle ele alındığında uygarlık
kavramı belli bir içeriğe, anlama sahip olmakla birlikte kuşatıcı, berraklaştırıcı bir tanıma, tarife
ulaştırılmış değildir. Uygarlık daha ziyade tezahürleri aracılığıyla kavranmakta, tarif
edilebilmektedir. Görünür sonuçlarıyla, çıktılarıyla, mimari bir eser ya da toplum
örgütlenmesinin farklı nitelikleriyle.
Uygarlık, şimdiki zamanda varlığını, etkisini sürdüren geçmiş insani birikimlerin
bütünüdür. Hem genel olarak uygarlık hem de daha özelde uygarlıklar kendi öznel uygarlık
bölgesindeki insani birikimin nihai seviyesidir. Her uygarlık önce tarihtir. Tarihin yüküyle
yüklü olmaktır. Uygarlık aynı zamanda bu tarih yükünü bugüne kadar taşıyan toplumlardır. Bu
52

Bu konuda bk. Adorno, Horkheimer, Sosyolojik Açılımlar

53

Zikreden, Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 29.

54

Fernand Braudel, a.g.e, s. 29.
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anlamda uygarlıklar aynı zamanda toplumlardır. Sosyolojilerdir. Toplumu toplum kılan, onu
diğer toplumlardan ayıran nitelikler, dünyayı kavrama biçimi, psişik tepkileri, kısacası
zihniyeti, bir uygarlığı diğer uygarlıklardan ayıran temel niteliklerden birisidir. Braudel’den
ödünç almak suretiyle rahatlıkla, uygarlıkları zihniyetler toplamı olarak tanımlayabiliriz.
Uygarlıklar, tarihi tecrübece belirlenen, kendine has toplumsal, ekonomik, siyasi
örgütlenme modelleri geliştirebilmiş, belirli bir mekânda var olma başarısı göstermiş, bir
zenginlik üretme kapasitesi yaratan, ortak zihinsel reflekslerle, kültürel kodlarla davranan,
toplumu aşan üst birimler olarak tanımlanabilirler.
Okuma Önerileri
Okuyucu, uygarlık ve kültür kavramlarının etimolojik kökenlerinin yanı sıra tarihsel
olarak uğradığı anlam değişimlerini anlamak için Raymond Williams’ın Anahtar Sözcükler;
Kültür ve Toplumun Sözvarlığı (Künyesi dipnotlarda verildi.) kitabından; kültür kavramı için s.
105-112, uygarlık kavramı için ise s. 70-73 sayfalarına bakabilir. Ayrıca, Adorno ve
Horkheimer’ın Sosyolojik Açılımlar (Çev. M. Sezai Durgun, Ankara: BilgeSu Yayıncılık,
2010), eserinden Kültür ve Uygarlaşma başlıklı bölüm incelenebilir. (s. 103-115) Uygarlık
tarihinin, tarih ile ilişkisinin yanında diğer sosyal bilimler aracılığıyla kavranabilirliği açısından
F. Braudel’in, Uygarlıkların Grameri (Künyesi dipnotlarda verildi.) eserinin giriş bölümü (s.
15-60) okunabilir. Aydınlanma dönemi düşüncesi ile ilgili olarak İsmail Coşkun’un Modern
Devletin Doğuşu kitabı içinden “Sosyolojinin Hazırlık Çağı Problemi Olarak Aydınlanma
Dönemi Düşüncesi” bölümünün okunması faydalı olacaktır. (İsmail Coşkun, Modern Devletin
Doğuşu, İstanbul: Der Yayınları, 1997, s. 225-251) Bunun yan ısıra okuyucu, kültür ve uygarlık
kavramları arasındaki ilişkilerin ve iç içe geçişlerinin hikâyesi için, Fernand Braudel’in Tarih
Üzerine Yazılar (Künyesi dipnotlarda verildi.) eserinden (s. 259-317) faydalanılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Uygarlıklar, dünya tarihinde çok eski tarihlerden beri varlıklarını
sürdürmektedirler. Uygarlıklar çok eski bir tarihe sahip olmakla birlikte, uygarlık olarak
tanımlanmaları yenidir. Uygarlık, Yeni bir kavramdır. Çağdaş anlam ve içeriğini modern
dünyanın ortaya çıkışı ile birlikte kazanmıştır.
 Uygarlık kelimesi, etimolojisinin açıklığına, sonraki serüveninde kelimenin
yüklendiği anlamların ve kazandığı içeriğin açık ve berrak bir biçimde bilinmesine rağmen çok
açık bir biçimde tanımlanmış değildir.
 Sosyal bilimlerin kendi çalışma nesnesi ile kurduğu ilişki, bu ilişkinin doğası, bizzat
canlı değişken bir alanın sürekli olarak yeniden tanımlanması ihtiyacı, kesin bir uygarlık tanımı
yapılmasının önünde en temel kısıtlamayı oluşturmaktadır.
 Siyasi iktidarların, meşruiyet kaynağı olarak tarihe ve uygarlık tarihine müdahale
etmeleri de net bir uygarlık tanımı yapılmasını engellemektedir.
 Kültür ve uygarlık kelimelerinin kavramsal kullanımları Fransa’da XIX. yüzyıl
başlarında doğmuştur. Aydınlanma Dönemi ile birlikte gelişen Fransız düşüncesi uygarlık
kavramını merkeze alırken, Alman düşüncesi, modernleşme deneyimi içinde kendi
özgüllüğünün tanımlanması ve inşası anlamında kültür kavramını ön plana çıkarmıştır.
 Uygarlıklar, tarihi tecrübece belirlenen, kendine has toplumsal, ekonomik, siyasi
örgütlenme modelleri geliştirebilmiş, belirli bir mekânda var olma başarısı göstermiş, bir
zenginlik üretme kapasitesi yaratan, ortak zihinsel reflekslerle, kültürel kodlarla davranan,
toplumu aşan üst birimler olarak tanımlanabilirler.
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Bölüm Soruları
1) Uygarlık kelimesi, Eski Çağ’da hukuki bir tanımlamayı işaret eder: Civis: ………
anlamlarına gelir.
2) Aşağıdakilerden hangisi sınırları net olarak belirlenmiş bir uygarlık tanımı
yapılmasının önündeki engellerden biri değildir?
a) İnsan bilimlerinin, olguları kesin, açık ya da basit bir şekilde tanımlama imkânına
sahip olmaması
b) Rakip çıkar gruplarının, kendi iktidar alanını tesis etmek adına tarihe sık sık
müdahale etmesi
c) Dünya üzerinde pek çok farklı uygarlığın bulunması
d) Uygarlık tanımının içinde bulunduğu dönemin tarihsel, siyasi ve ideolojik
koşullarıyla biçimlendirilmesi
3) Kültür ve uygarlık kavramları arasındaki ilişkiye baktığımızda Fransız düşünce
geleneğinin “kültür” kavramını merkeze aldığı görülmektedir.
(

) Doğru

(

) Yanlış

4) Uygarlık kavramının tanımlanmasında karşımıza çıkan metodolojik nedenler
nelerdir?
5) En genel anlamda “uygarlık” nasıl tanımlanabilir?

Cevaplar
1) Vatandaş, yurttaş 2) c, 3) Yanlış
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3. ARNOLD TOYNBEE VE UYGARLIK TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Uygarlıkların Doğuşu ve Sınıflandırılması
3.2. Uygarlıkların Büyümesi
3.3. Uygarlıkların Çöküşü
3.4. Evrensel Devletler
3.5. Eleştiri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir tarihçi olarak Arnold Toynbee’yi ve eserlerini araştırınız.
1) İki savaş arası dönemde Batı düşüncesi nasıl şekillenmiştir?
2) İkinci Dünya Savaşı sonrasında dekolonizasyon/ sömürgelerin bağımsızlaşması
politikasını araştırınız.
3) Mimesis kavramını araştırınız.
4) Toynbee’nin “meydan okuma” ve “karşılık” kavramları neyi ifade etmektedir?
5) Diaspora kelimesini araştırınız.
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Anahtar Kavramlar


Uygarlık Tarihi



Arnold Toynbee



Meydan Okuma ve Karşılık



Akraba Olmayan Uygarlıklar



Uydu Uygarlıklar



Akraba Uygarlıklar



Mimesis



Yaratıcı-Yönetici Azınlık



Egemen Azınlık



İç Proletarya



Dış Poletarya



Evrensel Devlet
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Giriş
Arnold Toynbee55, uygarlık tarihini bir bütün hâlinde ve geniş56 bir bakış açısıyla
halinde ele alma teşebbüsünde bulunmuş, uygarlık tarihi alanında kapsamlı eserler vermiştir.
20. yüzyıl Batı tarihçiliğinde konuyla merkezi olarak ilgilenmiş iki isimden biridir. Diğeri ise
Fransız tarihçi, Fernand Braudel’dir. Arnold Toynbee uygarlık tarihini geliştirdiği bir tarihsel
model aracıyla kavramaya girişmiş bir İngiliz tarihçidir. Uygarlık tarihi alanındaki eserlerinde
geliştirdiği görüş ve açıklama modelleri önemini hâlâ korumaktadır. Arnold Toynbee uygarlık
tarihine ilgisi ve getirdiği açıklamaların yanında, I. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin içinde
yer aldığı coğrafyanın yeniden biçimlendirme süreci ilgili olmuş, Türkiye sorunları ile ilgili
doğrudan görüş geliştirmiş bir isimdir.
Toynbee, uygarlıklar tarihine ilişkin çalışmalara iki savaş arası dönemde, 1927’de57
başlamıştır. İki savaş arası dönem Batı düşüncesinde ciddi anlamda maddi ve manevi olarak
kriz ve çöküş duygusunun yaşandığı bir dönemdir. Toynbee, her iki savaşı da yaşamış, bunun
sonuçlarını görmüş bir bilim insanıdır. II. Dünya savaşı sonrasında teknolojideki ve nükleer
silahlanma alanında yükselen yarış, Toynbee’yi iki savaş arası dönemin kaygılarının da
ötesinde yeni endişelere sürüklemiştir.58 Toynbee’nin temel endişesi kurulmakta olan yeni
uluslararası sistem, bu sistem içerisinde İngiltere’nin yeri ve en önemlisi Batı uygarlığının
sürdürülebilirliği sorunudur.59 Uygarlık tarihi alanındaki devasa ölçekte kapsamlılıktaki
eserleri esas olarak bu kaygılar ekseninde kaleme alınmıştır. Toynbee, II. Dünya Savaşı
sonrasında kelimenim tam anlamıyla, endişeli bir tarihçi, bir İngiliz ve Avrupalıdır.
Toynbee bu kaygılar etrafında uygarlık tarihine yönelirken, başlıca problemlerinden biri
İngiltere tarihinin anlaşılabilirliği sorunudur. Ona göre, “Britanya’nın ulusal tarihi tek başına
ele alındığında “anlaşılır bir inceleme alanı” değildir, hiçbir zaman olmamıştır ve olamaz da.”.

Arnold Toynbee (1899-1974). İngiliz tarihçi. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Dışişleri
Bakanlığı, İstihbarat Dairesinde uzun süre çalıştı. Londra Üniversitesi, Bizans ve Modern Yunan Dili,
Edebiyatı ve Tarihi Bölümü’nde kurucu Profesör olarak çalıştı. 1924 yılında çalıştığı bu bölümden
ayrılarak, 1955 yılında emekli olana kadar Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde çalıştı.
56
Bu konudaki endişeliliğin bir boyutu için, Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, s. 10, 49
55

57

Arnold Toynbee, a.g.e, s. 13

Arnold Toynbee, a.g.e., s. 10, İki Savaş arası dönemde Batı düşüncesinin gösterdiği özellikler için
bk. İsmail Coşkun’un Modern Devletin Doğuşu kitabı içinden “Sosyolojinin Hazırlık Çağı Problemi
Olarak Aydınlanma Dönemi Düşüncesi” (İsmail Coşkun, Modern Devletin Doğuşu, İstanbul: Der
Yayınları, 1997, s. 225-251) Ayrıca her iki dünya savaşının uluslararası güç ilişkilerindeki sonuçları
üzerine İsmail Coşkun Modernleşme Kuramı Üzerine makalesi. (http: // www.journals.istanbul.edu.tr/
iusosyoloji/ article/ view/ 1019016129/1019015305
58

Arnold Toynbee’nin sürdürülebilirlik sorununa ilişkin kaygılarını salt II. Dünya Savaş sonrası, diğer
uygarlık ve toplumlarla ilişkilerin nasıl olması gerektiği yönündeki çözümlemelerinin dışında Evrensel
Devlet’e ilişkin açıklamalarında, evrensel devletlerin maliyet ve çöküşüne ilişkin açıklamalarında da
görmek mümkün. Bu konuda bk. Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, s. 66
59

49

İngiltere’nin Avrupa’nın, Dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir tarihi olamayacağı, bu
nedenle kendi başına, salt kendi tarihinin çözümlenmeyeceği inancındandır. Toynbee’nin
araştırma ilgisi bu nedenle ulusu aşan bir bütün arayışı içinde uygarlık alanına yönelecektir.
Toynbee uygarlık tarihi alanına yönelirken iki noktaya dikkatini toplayacaktır, ulusallığı aşan
bir bütün/ birim arayışı ve bu bütünün diğer bütünlerle, diğer bir deyişle uygarlıklarla, aktörlerle
ilişkisi noktasına odaklanacaktır:
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“İngiltere tek başına “anlaşılır bir inceleme alanı” olmamıştır. Bunun üzerine
İngiltere’nin de bir parçası olduğu ve kendine-yetmesi bakımından, incelendiğinde anlaşılır bir
alan olabilecek asgari bir birim aramaya başladım ve bu birimi Batı Uygarlığında buldum.” Ve
Batı “dünyanın tümü değildir; Dünya, Batı ile çok sayıda yaşayan başka uygarlıklar arasında
bölünmüştür.” 61
Toynbee, tam da bu noktada anlaşılırlığı temin için temel bir başvuru alanı olarak
uygarlık kavramına ve uygarlık tarihine müracaat eder. Bir bütün olarak uygarlık tarihi ve
uygarlıkların birbirleri ile mukayeseli bir biçimde incelenmesi. Toynbee’nin dikkati buraya
odaklanır.
Toynbee’ye göre uygarlıklar, “tarihi incelemenin anlaşılabilir alanları”, gerek zaman
gerekse mekân içinde, ulusal devletlerden, şehir-devletlerinden ya da başka herhangi bir politik
topluluktan daha geniş toplumlardır.62 Uygarlık tarihini, “inceleyenlerin ele almaları gereken
“toplumsal atomlar” devletler değil, toplumlardır.”63 Toynbee, uygarlıkları toplum olarak, bir
toplum türü olarak tanımlar.
Toynbee’ye göre uygarlık, “yalnız yiyecek üretmekten değil, toplum hayatını maddi
planda uygarlık düzeyinde yürütebilmek için gerekli başka iktisadi etkinliklerden de (endüstri
ve ticaret gibi) kurtulmuş bir azınlığın var olduğu toplum” durumudur.64 A. Toynbee bu azınlık
grubunun rolüne, hem uygarlığın doğuşunda hem de sonraki serüveninde sürdürülebilirliğinde
belirleyici rol atfeder. Ayrıca, Toynbee’de iktisadi etkinliklerden kendini kurtarmış bir azınlığın
toplumda varlığı, “uygarlığın tanımlanmasından çok uygarlığı tanımamızı ve tespit etmemizi
sağlayan bir işarettir.”65
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Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 41

61

Arnold Toynbee, a.g.e. s. 55

62

Arnold Toynbee, a.g.e. s. 49

63

Arnold Toynbee, a.g.e. s. 49
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Arnold Toynbee, a.g.e. s. 46

65

Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 46
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3.1. Uygarlıkların Doğuşu ve Sınıflandırılması
3.1.1. Meydan Okuma ve Karşılık
Toynbee uygarlıkların doğuşunda ırk ve çevreye dayalı görüşleri, yaşayan varlıkların
cansız madde gibi değişmez doğa yasalarına tabi olduğu inancına yaslandıkları için reddederek,
daha ziyade sosyolojiye başvurarak kendi açıklamasını geliştirmeye koyulur.66
Kutu-3.1.: Sorunla Karşılaşma, Sorun Çözme: Meydan Okuma ve Karşılık:
Bir toplum, hayatı süresince bir dizi sorunla karşılaşır ve toplumun her üyesi bu
sorunları elinden geldiğince çözmeye çalışır. Her sorun, ortaya çıkışı bir sınavdan geçmeye
çağıran bir meydan okumadır ve bu sınavlar dizisi boyunca toplum üyeleri giderek
birbirlerinden farklılaşırlar. Her seferinde bazıları yenik düşer, bazıları da bir çözüm bulmayı
başarır; ayrıca, bulunan çözümlerin bir kısmı da ya eksik ya da sırandadır. Daha sonraki
sorunları çözmede başarı sağlayacak nitelikte değildir. Bazı çözümler ise eksiksiz, orijinal ya
da yeni ilerleme imkânlarına gebe olur. Sınav sınavı izledikçe, toplumun bazı üyeleri belirli
anlarda kendilerini duruma adapte etmeyi beceremez ve yarı yolda kalırlar; bazıları yaralanmış,
berelenmiş, zora gelmiş veya gelişimleri çarpıtılmış olarak mücadeleye devam ederler; kimileri
ise bilgeleşir, güçlenir ve kendi yollarında yürürken bağlı bulundukları toplumun genel
ilerlemesi için yepyeni yollar da keşfederler.
Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş),
1975, s.41, 42
Toynbee, uygarlıkların ortaya çıkışında, bulunulan ya da maruz kalınan toplumsal,
kültürel, tarihi, tabii çevrenin insana, topluluğa karşı meydan okuyucu özellikler
gösterebileceğine işaret eder. Çevrenin, topluma karşı meydan okuyucu bu yapısı, dayattığı
şartlar beraberinde insanın, toplumların bu çevreye verdikleri karşılıkları doğurur.
Uygarlıkların doğuşu, tam da bu meydan okumaya karşı toplumca verilen karşılıklarla birlikte
ortaya çıkar. Toynbee, çeşitli tartışmalardan sonra, “Uygarlıkların doğuş nedeninin, “meydan
okuma - ve - tepki” adını verdiğimiz karşılıklı etkileşme kalıbı içinde aranması gerektiği
sonucuna”67 varır.
Toynbee, uygarlıkların doğuş dinamiklerinde meydan okuma ve buna verilen karşılığın
belirleyici rol oynadığı tespit eder. Ona göre, “Meydan okuma-ve-tepki bireysel ya da
toplumsal hayatta yeni kopmaları zorlayan güçlerin serbest hareketini anlatan bir formüldür.
Etkili bir meydan okuma, insanları yaratıcı eyleme teşvik eder. Ama önceden var olan uyumu
da ister istemez bozar ve dolayısıyla da ilk başta kötülük gibi görünebilir.68 Kolay ortamlar
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insanı zorlamaz; yaratıcı eyleme iten, çorak ülkedir.69 Toynbee’ye göre, uygarlıklar, olağanüstü
kolay değil, olağanüstü güç çevrelerde doğarlar. “Meydan okuma ne kadar büyük olursa, teşvik
edici etki de o kadar fazla olur.” 70 Maruz kalınan şartların zorluğu yaratıcı süreci tetikleyeceği
gibi tersi sonuçlar da ortaya çıkabilir. Toynbee’nin ifadesiyle “Önemli bir güçlük çok zaman
yüksek düzeyde yaratıcı bir tepkiye yol açar, ama bazen de güçlüğün şiddeti teşvik edici
olmaktan çıkıp karşı konulmaz bir hâle gelir.”71

3.1.2. Uygarlıkların Doğuş Biçimleri Ve Sınıflandırılması
Toynbee’ye göre uygarlıklar üç ayrı biçimde doğabilirler. Ona göre Bir uygarlık,
uygarlık-öncesi bir toplumun kendiliğinden (spontane) değişimi (mutasyonu) sonucunda
doğabilir. “Başkalarıyla ilişkisi olmayan” ve “akraba olmayan” diye adlandırdığı uygarlıkların
doğuş biçimi budur.
Uygarlık-öncesi bir toplumu uygar olmaya, çoktan var olan bir uygarlığın etkisi de
teşvik edebilir. Var olan uygarlıklarla ilişki ve etkileşim içinde ortaya çıkan uygarlıkları,
Toynbee, “uydu uygarlıklar” olarak adlandırır. Buradaki uydu nitelemesi, bir ast – üst konumu,
bir üstünlük ya da aşağılama anlamı içermez. Buradaki uydu kavramı, bir başka uygarlığın uydu
uygarlığın başlamasını tetiklemesi, teşvik etmesi, bu anlamda bir etkileşimle ortaya çıkmasına
ve uygarlıkla uydu uygarlığın ilişkisine işaret eden bir kavramdır.72
Toynbee’nin uygarlıkların doğuşuna ilişkin geliştirdiği üçüncü bir izah ve
kavramlaştırma da akraba uygarlıklar kavramıdır. Toynbee’ye göre, “Bir uygarlığın çıkışı
değişime bağlı olmayıp, daha eski bir nesilden bir ya da daha fazla uygarlığın çözülmesi ve
bunlara ait bazı ögelerin yeni bir biçime dönüşmesiyle de olabilir. “Akrabalık” adını verdiğim
sosyal ve kültürel süreç budur. Kelimenin bu anlamında, Doğu Ortodoks, Batı Hıristiyan ve
İslam uygarlıkları, Helen ve Suriye uygarlıklarına “akraba”dırlar. Bu üçüncü biçim doğuşta,
aynı tür toplumun daha genç temsilcileri eski uygarlıkları izler ve onların yerini alır. 73
Toynbee uygarlıkların doğuş biçimlerinde geliştirdiği tanımlamalarla bir anlamda
uygarlık tarihinde görülen uygarlıkların genel bir sınıflamasını da yapmıştır. Aşağıdaki tablo
Toynbee’nin kapsamlı sınıflaması göstermektedir. (Bakınız: Kutu - 3.2)
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Kutu-3.2.:

Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş),
1975, s. 77.
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Kutu-3.3.: Mimesis
STATİK GEÇMİŞ
Uygarlık - öncesi toplumlarda mimesis, ya da ataların toplumca taklidi, durdurucu bir
etki yapar; titizlikle uyulan geleneksel alışkanlıkların ölü ağırlığı yenilgi ve toplumsal
ilerlemeyi önler.
DİNAMİK GELECEK
Buna karşıt olarak, aynı mimesis yaşayan insanlara yöneltilince toplumsal hareketlilik
mümkün olur. Yaratıcı önderler patrik değil, öncüdürler; arkalarından gelenleri gelenek
sayesinde değil kendi meziyetleri sayesinde çekerler. 74
Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş),
1975, s. 90.
Toynbee, uygarlık öncesi durumdan çıkışta işbölümünün ayırıcı bir nitelik
oluşturmadığını, uygarlık öncesi durumda da en azından işbölümünün temelinin olduğuna işaret
eder.75 Ona göre uygarlığa geçişte mimesis temel bir kavramdır. “İşbölümünün tamamlayıcısı
ve panzehiri toplumsal taklit ya da mimesistir. 76 Mimesis, taklit yoluyla toplumsal “servet”in
–eğilimlerin duyguların ya da düşüncelerin-elde edilmesidir. Elde edenler bunu kendileri icat
etmedikleri için bu servete önceden sahip olanlarla hiç karşılaşmamış ve onları taklit etmemiş
olsalardı, hiçbir zaman da elde edemeyeceklerdi. Mimesis de toplumsal hayatın genel bir
özelliğidir.77 Bunun, hem uygarlıklarda hem uygarlık-öncesi toplumlarda işlediği görülür.”78
Uygarlık süreci içindeki toplumlarda mimesis, insani ilerlemeler ortak amacının yolunda öncü
olan ve izleyicilerine yol gösterebilen yaratıcı kişiliklere yöneliktir. Mimesis’in böyle ileriye
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Çevirmenin notu, bu incelemede, “mimesis” kelimesi, İngilizce “taklit” kelimesinin çağrışımları
arasında olan “bilinçsiz kopyacılık” anlamından kaçınmak için kullanılmıştır. Buradaki kullanımıyla
mimesis, “önyargısız” toplumsal taklit anlamına gelmektedir. Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I s. 92
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Toynbee’nin notu, Mimesisin tarihi önemini David Hume anlamış ve “Of Natoional Characters”
adlı eserinin bir bölümünde belirtmişti: “İnsan zikredeninin çok taklitçi bir yapısı vardır; bir grup insan
uzun süre bir arada bulununca, davranışlarının birbirine benzememesi ve erdemlerinin yanı sıra
kusurlarının da birbirine bulaşmaması mümkün değildir.” Bknz. Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I.,
s. 92
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geleceğe yöneldiği toplumlarda “görenek”
dinamik bir hareketlilik içinde olur.” 80

79

parçalanır toplum değişim ve büyüme yolunda

Toplumların uygarlık geliştirebilmelerinde yaratıcı azınlıklar dinamik rol oynarlar.
Zaman içerisinde yaratıcı azınlık, egemen azınlığa dönüşerek başlangıçtaki dinamik, eyleme
dönük rolünü yitirerek, statikleşebilir. Statikleşme olgusu beraberinde yeni sonuçları getirir.
Toynbee’ye göre, Uygarlık-öncesi toplumların uygarlığa evrimi, statik bir durumdan dinamik
bir eyleme geçişiyle gerçekleşir. Bu geçiş aynı şekilde eskiden var olan yaratıcı güçlerini
yitirmiş uygarlıkların egemen azınlıklarından proleterlerin kopmasıyla yeni uygarlıkların
ortaya çıkmasında da geçerli olmuştur. “Egemen azınlıklar tanımları gereği statiktirler; çünkü
büyüyen bir uygarlığın yaratıcı azınlığının yozlaşıp ya da tembelleşip, çürüme yolunda bir
uygarlığın egemen azınlığı haline geldiğini söylemek, söz konusu toplumun dinamik etkinlikten
statik duruma geri döndüğünü söylemenin sadece bir başka şeklidir. Bu statik durumda
proletaryanın egemen azınlıktan kopması dinamik bir tepkidir; olaya bu gözle baktığımızda,
proletaryanın egemen azınlıktan kopması sonucu, toplumun statik durumdan çıkıp dinamik
etkinliğe geçtiği ve böylece yeni bir uygarlığın doğduğu görülür.”81

3.2. Uygarlıkların Büyümesi
3.2.1. Büyümesi Durmuş Toplumlar/ Uygarlıklar
Toynbee, doğuş sürecini başarmış uygarlıkların sonraki serüvenlerine ilişkin bir
açıklama ve model geliştirmeye girişir. Uygarlıkların doğuş sürecini tamamlamaları
hayatiyetlerini sürdürmeleri anlamına gelmez. Doğmayı başarmış olmak en önemli engelin
aşılmasıdır hayatiyetin sürmediği, sürdürülemediği haller sürdürülebilir uygarlık tecrübelerine
nazaran daha fazla olabilir. Tarih, daha özelde uygarlık tarihi bir uygarlık yaratmış, sonraki
süreçte bunu sürdürmemiş, Toynbee’nin ifadesiyle “büyümeleri durmuş” uygarlık örnekleri ile
doludur. Bunlar, doğumu başaran ama gelişmesi devam etmeyen, doğumdan sonra büyümesi
duran toplumlardır82 Bu toplumlar, Eskimolar örneğinde olduğu gibi, “başlatıcı doğum
zorlamasını gerçekleştirdikten sonra büyümek için kendilerini en ufak bir kımıltı yapamayacak
durumda olan”, büyümesi durmuş toplumlardır. Toynbee’ye göre, “son derece ayrı ve uygun
bir Arktik kültür geliştirmekle birlikte Eskimolar, fethetmek istedikleri çevreye esir
düşmüşlerdir, çünkü var kalma görevini yerine getirirken bütün güçlerini tüketmişlerdir.”83
Büyümesi durdurulmuş toplumların en belirgin örneği Avrasyalı Göçebe Toplum’dur.
Zikreden Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, s. 91-92: Walter Bagehot, “Physics and Politics”,
Londra, Kegan Paul, 1894, s. 27 ve 35
79

80

Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 92

81

Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 93

82

Arnold Toynbee, a.g.e. s. 144

83

Arnold Toynbee, a.g.e. s. 144

55

Göçebeler stebin, fiziksel tabiatın Arktik buzlarından ya da tropik cangıllarından hiç de aşağı
kalmayan meydan okumasına cevap vermişlerdir.84 Step hayatının zor koşullarına karşı
kendilerini kurabilmişler, bir uygarlık, bir yaşama kültürü ve düzeni yaratabilmişlerdir.
Toynbee’ye göre, Orta Asya göçebelerinin step hayatına verdikleri karşılık bir zorlamadır.
Zorlama bu yaşam çevresinde kendilerini kurma ile sınırlı kalmış, kendilerini bir sonraki
büyüme evresine taşıyamamışlardır. Büyümesi duran bu toplum/ uygarlık örnekleri yaşadıkları
ve yarattıkları çevresinin esiri olmakla neticelenmiştir: “Göçebenin cezası özünde
Eskimo’nunkiyle aynıdır. Fethini başardıkları amansız fiziksel çevre onları sahibi olarak kabul
etmiş görülmekteyse de aslında sinsice köleleştirmiştir. Göçebeler de Eskimolar gibi, belli bir
hareket döngüsünün ebedi mahpusları olmuşlardır; sürüleri bir merayı bitirip öbürüne başladığı
sürece hiç durmaksızın hareket halinde olmaları gerekir. Böylece insiyatifi stepte kullanmakla,
göçebeler geniş anlamıyla dünyadaki insiyatifin dışında kalmışlardır.”85

3.2.2. Büyümenin Aktörleri: Yaratıcı-Yönetici Azınlık, Egemen
Azınlık, İç Proletarya, Dış Proletarya
Toynbee’ye göre büyümenin, sürdürülebilir olanı yakalamanın belirli gerekleri söz
konusudur. Bunların başında yaratıcı yönetici azınlığın dinamik karakterini korumasıdır.
Yaratıcı yönetici azınlık, Toynbee’nin uygarlıkların büyümesine ilişkin açıklamasında merkezi
bir öneme sahiptir: “Görünüşe bakılırsa, bir toplumun büyümeye devam etmesi için bir meydan
okumaya yol açması, böylece tek bir hareketin bir hareket dizisine dönüşmesi gerekiyor.
Önceden bilinebilir bir hedefe doğru kaçınılmaz bir ilerleme bana insani âlemde olmaz gibi
görünüyor, ama genel bir anlamda bir toplumun büyümesinin toplum önderlerinin kazandığı
gittikçe artan kararlılık gücüyle ölçülebildiğini görüyorum; dolayısıyla bir uygarlığın
gelecekteki kaderinin bu yaratıcı insanlar azınlığının elinde bulunduğuna inanıyorum.”86 Bir
uygarlığın büyümesi yaratıcı bir azınlığın elindedir. Bu seçkinler yalnızca toplumların karşısına
çıkan meydan okumaları başarıyla savuşturmakla değil, aynı zamanda yaratıcı olmayan insanlar
çoğunluğunu da kendileriyle birlikte sürüklemekle yükümlüdürler.87
Kutu-3.4.:
Egemen azınlık, liderlik rolünü yaratıcı azınlıktan kalıtım yoluyla aldıktan sonra
saptırarak artık kendi yararlı üstünlüğünün sonucu olmaktan çıkmış bir otoriteyi toplumsal
baskı olarak kullanan sınıfa denir;
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İç proletarya, önceleri yaratıcı liderlerinin gönüllü müttefiki olan ama gittikçe yozlaşan
efendilerinin zorlu despotluğu yüzünden artık kendi toplumuna he gün daha fazla yabancılaşan
çoğunluğa denir;
Dış proletarya, bir uygarlığın sınırları dışında kalan ve artık kendini aynı biçimde
yabancılaşmış bulan barbar topluluklardan oluşur.
Ayrıca bu grupların her biri kendi statüsünü dile getiren kurumu bulmuştur: Egemen
azınlık, evrensel devlet mekanizmasını kurarken iç proletarya toplumdan kopuşunu, esin
kaynağı yabancı olan ve evrensel bir kilise yaratmada doruğuna ulaşan bir manevi ahlak
benimser; dış proletarya ise şimdiye kadar bağımlı olduğu egemen uygarlığı silkeler ve bir dizi
barbar savaşıyla özgür bir topluluk olarak varlığını kanıtlar. 88
Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş),
1975, s. 244-245.

3.3. Uygarlıkların Çöküşü
Bir toplum türü olarak uygarlıkların sürdürülebilirliğinde yönetici yaratıcı azınlığın
üstlendiği rol belirleyicidir. Özellikle bu yaratıcı dolayısıyla taşıyıcı zümrenin büyümeyi
üretme kapasitesindeki durma, tıkanma, statikleşme büyümeyi sürdürülemez kılmaktadır.
Toynbee, “Toplumun yaratıcı önderleri yaratıcı olmayan kitleyi sürüklemek için toplumsal
“talim” e başvuruyorlar ve bu mekanik araç, yaratıcılığı tükenen efendilerine düşman oluyor.
Başarı bizi tembelleştiriyor, kibirlendiriyor”89 diyecektir. Yönetici azınlığın statikleşmesi, eski
enerjisini yitirmesi, beraberinde takipçi olan geniş kitlenin mekanikleşmesini, her iki düzeyde
yaşanan bu gelişme ise çöküşle neticelenir: “Çoğunlukla bir toplumun önderleri, toplumsal
talimin, alt kademedekileri önderleri izlemeye mecbur eden kuru itaat duygusuna bel bağlarlar;
ama bu yaygın çare, kendi içinde bir başarısızlık tohumu taşır.” Kitle, yaratıcı azınlığın dışında
kalan ve çoğunluğu oluşturan kesimler makineleşme sürecine girerler. Artık bu kitle, “Kendi
kendilerine karar verme yeteneği ya da kişisel tepkileri olan bireyler olmaktan çıkmış, mekanik
bir alay olmuşlardır, artık başkalarının insafına kalmışlardır, önderleri başarısız kalırsa
moralleri bozulur, önderlik yozlaşıp zorbalığa dönüşünce ayaklanırlar.”90 Artık toplum ya da
uygarlık, uyumu yitirme noktasındadır. Unsurlar arasındaki uyumun yitirilmesi, toplumsal
alanda uyumsuzluğun patlak vermesi ile neticelenir. Ve toplum yatay ve dikey bölünmelere
maruz kalır. Gelinen noktada toplum uyum ve dengeyi yitirme sürecine girmiştir. Uyum
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sürecinin kaybedilmesi, toplumun kendi kendini belirleme gücünü yitirmesi ile neticelenir. Bu
nokta çöküş durumudur.91
Toynbee, uygarlıkların, doğuş, büyüme ve çöküşlerine ilişkin açıklamalarının yanında
bir uygarlıkların dağılma modeli olarak diaspora modelinden söz eder. Yahudi topluluğunun
serüveninden hareketle oluşturduğu, örneklediği dağılma, diaspora modeli ile “coğrafi
bakımdan dağılmış ve yabancı toplumların hayatıyla kısmen kaynaşmış, ama ortak bir kültürel
geleneğe bağlı kalarak kendi manevi birliklerini ve başkalarından farklılıklarını sürdürebilen
toplumlar” a işaret eder.92

3.4. Evrensel Devletler
3.4.1. Uygarlıkların Çöküş Süreci ve Evrensel Devletler
Toynbee’nin uygarlık tarihini kapsayıcı bir biçimde çözümleme girişimi olan Tarih
Bilinci’nde, Uygarlıkların doğuş, büyüme ve çöküşüne dair açıklamaları, evrensel devlet
tartışmasıyla taçlanır. Evrensel devletler Toynbee’nin kuramında uygarlık tarihinin
çözümlenmesinde nihai halkayı oluşturur. Nesnel bir açıdan baktığımızda hiçbir evrensel
devlet, kürenin bütün yüzeyine yayılmak anlamında gerçekten evrensel olmamıştır; ama önemi
olan bir öznel anlamda bu devletler gerçekten evrensel olabilmişlerdir, çünkü kendi rejimleri
altında yaşayan insanlara dünya çapında gibi görünmüş, bu duyguyu verebilmişlerdir.93
Evrensel devletler çöküş durumuna tepkidirler. Çöküş sürecinde ortaya çıkar, son bir çıkış, bir
derlenme toparlanma girişimi olarak değerlendirilebilirler. “Toplum çözülmeye başlayınca,
bölündüğü üç parçadan her biri için ayrı bir kurum yaratır. Egemen azınlık, savaşan ulusları bir
evrensel devlette toplayıp birleştirerek tehlikeye girmiş iktidarını sürdürmeye çalışır.”94
Toynbee’ye göre, evrensel devletin kurulması, dağılan bir uygarlığın baş aşağı çöküşünü
durdurur ve evrensel devletler bütün bir uygarlığın tek bir politika çevresinde birleştiği politik
yapılardır.95
Kutu-3.5. : Evrensel Devletler
(...) evrensel devletler olumsuz kuruluşlardır. Bir kere, uygarlıkların çöküşünden önce
değil, sonra doğarlar ve çöken uygarlığa politik birlik getirirler. Yaz değil, pastırma yazı
gibidirler, sonbaharı gizler, kışın haberini verirler. İkincisi, egemen azınlıkların ürünüdürler;
yani, bir zamanlar yaratıcı olan, ama yaratıcı güçlerini kaybeden egemen azınlıkların.
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Bk. Arnold Toynbee, a.g.e. s. 243
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Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 91 ve Arnold Toynbee, Cilt I, a.g.e. s. 8-9
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Arnold Toynbee, a.g.e. s. 296
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Arnold Toynbee, a.g.e. s. 278
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Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 280
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Gelgelelim, bir belirsizlik vardır evrensel devletlerde, çünkü bir yandan toplumsal çözülmenin
belirtileri olduğu halde, bir yandan da bu çözülmeyi durdurmaya çalışır ve ona kafa tutarlar
Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt II, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş)
1975, s. 297

3.4.2. Gelecekte Evrensel Devletler
Toynbee, geleceğin politik yapısı ya da onun deyişi ile evrensel devleti dünya çapında
olmak durumundadır. Gelecekteki bu evrensel devlet, tek bir uygarlığın değil, birçok uygarlığın
birlikte olacağı bir yapıdır: “Batılıların, kendi uygarlıklarının değer ve amaçlarının her zaman
egemen olacağı yolunda bir yanlış inançları vardır. Tam tersine, gelecek dünya devleti herhalde
çok sayıda yaşayan uygarlıkların bütün kültürel ögeleri sürekli olarak öne çıkacağı gönüllü bir
politik birlik olarak başlayacaktır. Ne olursa olsun, birkaç uygarlık ya da kültürel gelenek tek
bir politik eğilimle bir arada yaşamayı öğrenecektir. Böylece, tarihteki evrensel devletlerden
öğrenebileceğimiz en yararlı derslerden biri, birbiriyle yarışan kültürlerin nasıl bir arada var
olabileceği ve birbirlerini nasıl verimlileştirebileceğidir.”96
Arnold Toynbee, Dünya tarihinin güç ve dinamiklerinin ne yönde ve nasıl işleyeceği
konusunda kaygılıdır. Bu kaygısını çok açık bir biçimde belirtir: Tarihi güçler atom
bombalarından daha patlayıcı olabilirler. Türümüzün silinmemesi gibi şu an için acil ortak
amacımız yüzünden insan tabiatını incelemek yeterli olmayacaktır. Psikoloğun çalışmaları ve
arkeoloğunkiyle, tarihçininki antropolog ve sosyoloğunkiyle tamamlanmak zorundadır; ortak
insan tabiatımızın kendini değişik dinlerde, uygarlıklarda ve uluslarda dile getirilişini, değişik
kültürel biçimleri tanımayı öğrenmeliyiz. Ve onu mümkün olduğu kadar da anlamaya
çalışmalıyız. “İnsan soyu tarihinin bilgisi, İnsan soyunun ortaklaşa sahip olduğu şeylerden biri
olmalıdır.”97”98 Ne var ki, artık yalnız birbirimizin kültürel mirasını anlamakla, dahası
değerlendirmekle yetinemeyiz. Bunlara, İnsanoğlunun ortak hazinesinin parçalarıymış, kendi
malımız, ortak depoya gidecek miras eşyalarımız gibi bakmak, değer vermek ve sevgi
göstermek zorundayız. İnsanoğlunun toplumsal dayanışmasındaki tehlikeli çatlaklar sevginin
ateşi olmadıkça eritilip kapatılamaz.99
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Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt II, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş), 1975, s. 348

“Die Erkenntnis der Geschihte der Menschheit sein” : Ranke’nin 1860’larda yazdığı bir parça,
Ranke’nin “Weltgeschihte”sinin dokuzuncu kısmı, ikinci bölümüne A. Dove’ın yazdığı önsözde, .xiiixvi, Leipzig, Duncker and Humbolt, 1881-8. Burada anılan parça, s. xv-xvi. Zikreden: Arnold Toynbee,
Tarih Bilinci, Cilt I. s. 50
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Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, s. 50
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Arnold Toynbee, a.g.e. s. 50
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3.5. Eleştiri
Arnold Toynbee, 19. Asrın sonunda doğmuş, 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar yaşamış
bir tarihçi, öğretim üyesi, Dış İşleri Bakanlığı’nda ve Kraliyet Enstitüsü’nde önemli görevler
üstlenmiş bir İngiliz. İki dünya savaşına tanık olmuş, savaşın İngiltere, Avrupa ve dünya
üzerindeki sonuçlarını görmüş bir isim. II. Savaş arası dönem, Batı’da 19. Yüzyıl düşünsel ve
siyasi iklimin aksine kriz duygusunun, zaman zaman çöküş duygusunun egemen olduğu bir
iklimdir. II. Dünya Savaşı sonrası, her iki dünya savaşının yarattığı toplumsal, ekonomik ve
siyasi maliyetleri aşabilecek düzen, uluslararası sistem arayışları egemendir. Bu arayışlara ek
olarak savaşın hemen akabinde teknolojik ve nükleer silahlanma yarışı söz konusudur. Bir
üçüncü nokta ise Batı-dışı dünyanın nasıl uluslararası sisteme entegre edilebileceği tartışma ve
arayışları egemendir. Geleneksel sömürge siyasetinin yerine, daha sonra uygulamada
dekolonizasyon olarak adlandırılacak olan, sömürgelerin bağımsızlaşması politikası canlı bir
biçimde gündemdedir.
Toynbee’nin uygarlık tarihi alanındaki tartışmaları dönemin iklimine, arayışlarına,
kaygılarına ve çözüm çabalarına karşılık gelmektedir. Çok açık bir biçimde Toynbee, savaş
sonrası iklimde endişeli bir İngiliz’dir. Bir kaç bakımdan endişelidir. Kurulmakta olan yeni
uluslararası sistemde İngiltere’nin yeri ne olacaktır? Batı Uygarlığının geleceği ne olacaktır?
Atom silahlarının konuşulduğu bir iklimde, tabiat üzerinde, toplum üzerinde giderek çılgınlaşan
tekniğin kuruduğu hâkimiyetle birlikte düşünüldüğünde uygarlığın geleceği ne olacaktır? Bir
başka sorun: evrensel ölçekte yeni bir düzen, uluslararası sistem arayışlarında, tek bir dünyaya
doğru gidildiği dönemde bunun imkânları, araçları ne olacaktır? Toynbee’nin eserleri, daha
özelde bizim bu tartışmaları izlemeye esas aldığımız metni, Tarih Bilinci isimli eseri hemen
bütünüyle bu sorulara cevap arayışı niteliğindedir.
Uygarlık tarihine ilişkin çözümlemeleri, uygarlığın sürdürülebilirliğinin imkân ve
araçları üzerinde düşünme, tarihsel örneklerin mukayeseli bir biçimde incelenerek bir model
geliştirme, bir öngörüde bulunma girişimidir. İngiltere’nin tarihsel rolünü kavrama ve
geleceğine işaret etme arayışı, onu ulus-devlet birimini aşan bir çözümleme birimine, yani
uygarlıklara götürmüştür. Toynbee’ye göre, İngiltere’nin tarihi rolü diğerlerinden yalıtılarak
değil, diğerleri ile ilişkisi içinde kavranabilecektir. Bunu yaparak 19. Asrın ulusçu
eğilimlerinden de, kendine düşkün Avrupa merkezci okumalarından da kendisini
arındırabilecektir.
Toynbee uygarlık tarihine çok geniş, kapsamlı bir o kadar da nesnel bir biçimde bakma
çabasındandır. Uygarlık tarihine daha ziyade bir ortaklıklar toplamı, etkileşimler süreci
bakmaktadır. Dünya tarihindeki diğer uygarlıkların tarihsel rollerine, birbirlerine ilişkilerine
dikkat çekmektedir. Savaş sonrası dünyanın en önemli sorunu, mevcut Batı uygarlığının
sürdürülebilirliği, daha da önemlisi Batı-dışı dünyanın kurulmakta olan yeni uluslararası siteme
entegrasyonu sorunudur. Toynbee’nin evrensel devletlere ilişkin çözümlemesini bu gözle
okumakta fayda var. Geleceğin dünyası, tek bir politik örgütlenme, bir evrensel devlet, gerçek
ve dünya çapında devlet olacaktır ama bunun ön şartı diğer uygarlıkların da bu yeni politik
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yapında unsurlar olarak yerinin temin edilmesi sorunun aşılması gerekir. Toynbee tam da bunu
önermektedir.
Toynbee’nin bu anlamda çok erken bir dönemde, savaşın hemen akabinde 19. Yüzyılın
ulusçuluğundan, Avrupa merkezciliğinden arınma denilemese de bu eğilimlerden hızla
farklılaşarak bu yaklaşımların dışında yeni çözümlemelere, açıklamalara yöneldiğini söylemek
mümkün. Daha sonra Hodgson’da karşımıza çıkacak olan dünya tarihinin birliği, Said’te
radikal bir biçimde ortaya çıkan 19. Yüzyıl siyaset etme ve ötekini algılama biçimlerinin
eleştirinin erken dönemden habercisidir. Bu anlamda önemli ve hâlâ çağdaşlığını koruyan bir
isimdir.
Toynbee, bütün bu değerlendirmelerle birlikte ele alındığında; geniş, açıklayıcı ve
uygarlıklar arası çağdaş sorun ve ilişkilerin yapılandırılmasına ilişkin önemli tespitlerde
bulunmakla birlikte, sık sık 19. Yüzyıl düşüncesine egemen şarkiyatçı ve Avrupa merkezci
açıklama ve dile düşmekten kurtulamamaktadır. Özellikle Batı-dışı uygarlıkları, Mısır, İran,
Osmanlı, Çin uygarlıklarını değerlendirirken bu çok bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu
durum Batı’nın Doğu’su, Ortodoksluk, Bizans ve Rusya değerlendirmelerinde görülmektedir.
Toynbee’nin uygarlık tarihini açıklamada geliştirdiği; doğuş, büyüme, çöküş ve
evrensel devletler modeli Batı tarih deneyiminden çıkarılarak geliştirilmiş, uygarlık tarihine
uygulanmıştır. Modelin çıkış noktası Eski Çağ Yunan uygarlık tecrübesidir. Tarihsel olarak
binlerce yıllık Mısır, Çin, Hint tecrübelerini bir kaç asırlık Yunan tecrübesinden çıkarılmış
modelle izah etmenin önünde, en azından ölçek anlamında metodolojik sorun bulunmaktadır.
Toynbee’nin doğuş, büyüme, çöküş, evrensel devletler modeli Batı tarihinin Yunan
tecrübesinde hareket eden, sonraki Roma ve Orta Çağ Hristiyanlık tecrübesinde temellendirilen
bir modeldir. Uygarlık tarihinin ele alınmasında ne denli geniş, kuşatıcı bakılmak istenirse
istensin Batı deneyimi, bu deneyime bağlılık, bu tecrübeden çıkamama beraberinde
sınırlanmayı getirmektedir. Batı deneyimi ile bu denli sınırlanma/ belirlenme hem diğer
uygarlık gelişmelerini gözden kaçırma ve atlama ile neticelenebilmektedir hem de en baştan
Batı merkezli bir bakışa mahkûm etmektedir.

61

Okuma Önerileri
Okuyucu çok kapsamlı bir metin olmakla birlikte Arnold Toynbee’nin “Tarih Bilinci”
isimli eserini merkeze almalıdır. (Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat Belge,
İstanbul: E Yayınları (Bateş), 1975 ve Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt II, Çev. Murat Belge,
İstanbul: E Yayınları (Bateş), 1975) Bunun yanında Toynbee’nin Uygarlık konusundaki
tartışmalarına başlangıç olarak “Medeniyet Yargılanıyor” (Çev. Ufuk Uyan, İstanbul: Yeryüzü
Yayınları, 1980) isimli eserine bakmalıdır. Arnold Toynbe’nin Türkçe’de yayımlanmış olan:
“Hatıralar: Tecrübelerim” (Çev. Şaban Bıyıklı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2005) ve
“Hatıralar: Tanıdıklarım”, (Çev. Deniz Öktem, İstanbul: Klasik Yayınları, 2005) eserlerine
besleyici birer okuma olarak bakılabilir.
İsmail Coşkun’un, “Sosyolojinin Hazırlık Çağı Problemi Olarak Aydınlanma Dönemi
Düşüncesi”, metninin okunması (Modern Devletin Doğuşu kitabı içinde), bilhassa iki savaş
arası dönemde batı düşüncesinin gösterdiği özelliklerin kavranması açısından faydalı olacaktır.
(İsmail Coşkun, Modern Devletin Doğuşu, İstanbul: Der Yayınları, 1997, s. 225-251). Ayrıca
her iki dünya savaşının uluslararası güç ilişkilerindeki sonuçları, dekolonizasyon ve yeni
uluslararası sistemin kuruluş dinamikleri üzerine İsmail Coşkun’un “Modernleşme Kuramı
Üzerine” makalesine başvurulabilir. (http: // www.journals.istanbul.edu.tr/ iusosyoloji/ article/
view/ 1019016129/ 1019015305)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Arnold Toynbee, uygarlık tarihine ilişkin önemli açıklama, model ve
kavramlaştırma geliştirmiş, uygarlık tarihi literatürü üzerinde etkili olmuş İngiliz tarihçidir.
Toynbee, Türkiye’de modernleşme ve sorunları ile de ilgili çalışmalar yapmış bir isimdir.
 Toynbee’ye göre, uygarlık tarihini incelemeye esas olacak, ulus-devlet, ulus
kavramlarını aşan, yeni bir kavrama ihtiyaç vardır. Yeni bir toplum türü olarak tanımlayacağı
uygarlık kavramı tarihi incelemenin esas birimi olmalıdır.
 Uygarlığın doğuşunda iki anahtar ve “Meydan Okuma” ve “Karşılıktır”:
Uygarlıkların doğuşu, meydan okumaya karşı toplumca verilen karşılıklarla birlikte ortaya
çıkar.
 Toynbee’de uygarlıkların doğuşunda ve sonrasında temel kavramlardan biri
Mimesis’tir. Mimesis, taklit yoluyla toplumsal “servet”in – eğilimlerin duyguların ya da
düşüncelerin-elde edilmesidir.
 Toynbee’ye göre uygarlıkları doğuş biçime göre: “Başkalarıyla ilişkisi olmayan”
ve “akraba olmayan” uygarlıklar, “uydu” uygarlıklar ve “akraba” uygarlıklar, olarak üçe ayırır.
 Büyümesi durmuş toplumlar/ uygarlıklar, doğumu başaran ama gelişmesi devam
etmeyen, doğumdan sonra büyümesi duran toplumlardır.
 Toynbee’ye göre büyümenin aktörleri: Yaratıcı-yönetici azınlık, egemen azınlık, iç
proletarya ve dış proletaryadır.
 Yönetici azınlığın statikleşmesi, eski enerjisini yitirmesi, beraberinde takipçi olan
geniş kitlenin mekanikleşmesini, her iki düzeyde yaşanan bu gelişme ise uygarlığın çöküşü ile
neticelenir.
 Toplum/ uygarlık çözülmeye başlayınca egemen azınlık, savaşan ulusları bir
evrensel devlette toplayıp birleştirerek tehlikeye girmiş iktidarını sürdürmeye çalışır.
 Gelecekte Evrensel Devletler, Toynbee’ye göre dünya çapında olmak
durumundadır. Gelecekteki bu evrensel devlet, tek bir uygarlığın değil, birçok uygarlığın
birlikte olacağı bir yapıda olmak durumundadır.
 Toynbee, 19. Asrın ulusalcı, şarkiyatçı ve Avrupa Merkezci açıklamalarından
özgürleşme çabası içindedir. Bütün çabasına karşılık, Batı-dışı uygarlıkların, hatta Batı’nın
Doğu’su Ortoksluk, Bizans ve Rusya değerlendirmelerinde şarkiyatçı ve Avrupa Merkezci dil
ve açıklamalara rahatlıkla düşebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Uygarlığın doğuşunu “meydan okuma” ve “karşılık” kavramları üzerinden
açıklayan İngiliz tarihçi kimdir?
a) Oswald Spengler
b) Arnold Toynbee
c) Fernand Braudel
d) Marshall Hodgson
2) Aşağıdakilerden hangisi, Arnold Toynbee’nin uygarlıkları doğuş biçimlerine göre
yaptığı sınıflandırmada yer almaz?
a) Akraba olmayan uygarlıklar
b) Uydu uygarlıklar
c) Akraba uygarlıklar
d) Komşu uygarlıklar
3) Aşağıdakilerden hangisi Arnold Toynbee’ye göre büyümenin aktörlerinden
değildir?
a) Yaratıcı azınlık
b) İç Proletarya
c) Burjuvazi
d) Dış Proletarya
4) Arnold Toynbee’ye göre uygarlıkların doğuşunda ve sonrasında temel
kavramlardan biri olan ….., taklit yoluyla toplumsal “servet”in – eğilimlerin, duyguların ya da
düşüncelerin-elde edilmesidir.
5) Arnold Toynbee’ye göre Eskimolar “büyümesi durmuş uygarlıklar”a örnek olarak
verilebilir.
(

) Doğru

(

) Yanlış

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) Mimesis, 5) Doğru
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4. FERNAND BRAUDEL VE UYGARLIK TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Fernand Braudel, Tarih Çalışmalarında Yenilenme
4.2. Geçmiş Şimdiyi Açıklar: Şimdinin Bilimi Olarak Tarih
4.3. Kısa Zaman, Devrevi Tarih, Uzun Süre ve Yapı
4.4. Yeni Tarih ve Uygarlık Tarihi
4.5. Uygarlık Tarihi Ve Sosyal Bilimler
4.6. Eleştiri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir tarihçi olarak Fernand Braudel’i ve eserlerini araştırınız.
2) İki savaş arası dönemde Batı düşüncesi nasıl şekillenmiştir?
3) Annales Tarih Okulu’nun ortaya koyduğu yeni tarih anlayışını araştırınız.
4) İçinde yaşadığımız zamanı anlamakta tarih biliminden nasıl faydalanılabilir?
5) Braudel’in “uzun süre” kavramı neyi ifade etmektedir?
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Anahtar Kavramlar


Uygarlık Tarihi



Tarih



Annales Okulu



Kısa Zaman



Devrevi Tarih



Konjontür



Uzun Süre



Yapı
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4.1. Fernand Braudel, Tarih Çalışmalarında Yenilenme
Fernand Braudel (1902-1985), Fransız Tarihçi. XX. yüzyıl Batı tarih yazımının güçlü
ismidir. F. Braudel’in çalışmalarında en başından beri uygarlık tarihi merkezi bir alan
oluşturmaktadır. Doktora tezinin hemen arkasından II. Dünya Savaşı sonrasında Fransız ve Batı
tarihçiliğinde belirleyici bir konum kazanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası
ilişkiler yeniden tanımlanıp tasarlanırken, XIX. yüzyıla ait bilim anlayış ve yöntemlerinin
yenilenmesi, bilginin üretilmesinin yeni yöntemlerle gerçekleştirilmesi, sosyal bilimlerin yeni
şartlarda yeniden yapılandırılması da tartışılmaktaydı. Bir yandan toplumsal bilimlerin yeniden
tanımlanması ve örgütlenmesi çabaları, diğer yandan da uluslararası güç ilişkiler sisteminin
yeni talepleri ve yönelimlerine bağlı olarak topluma ve uygarlığa ilişkin geleneksel düşünüş,
tanımlama ve yaklaşımlardan görece özgürleşme eğilimleri yaygındı. F. Braudel bu dönemde
gerçekleşen tartışma, yenilenme, yapılandırma arayışlarına metodolojik olarak geliştirdiği tez
ve tanımlamalarla katkıda bulunmuştur. Fernand Braudel’in Tarih Üzerine Yazılar eseri bu
anlamda başlı başına sosyal bilimlerde dönemin yenilenme tartışmalarına, arayışlarına tarih
biliminden konuşarak verdiği cevap olarak değerlendirilebilir.
I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde modernliğin çekirdek coğrafyası olan Batı
Avrupa birçok sorunla birden karşılaşmıştır. Bu sorunların başında büyük bir iç çekişmeye
dönüşen I. Dünya Savaşı’nın yarattığı ağır maddi ve manevi kayıplar gelmektedir. Buna
eklenen ikinci ana sorun, dünya savaşı öncesinde başlayan, savaş sırasında ve sonrasına da
yoğunlaşarak süren sömürgelerde Batı-karşıtı ayaklanmalar ve sömürge sisteminin
sürdürülebilirliği sorunudur. Bir diğer sorun ise Avrupa uluslararası sisteminin parçası olan
Çarlık Rusyası’nın Bolşevik Devrimi ile savaş sırasında Batı Avrupa siyasi sisteminden
kopmasıdır. Rusya, kopmakla da kalmayıp modernliğin başat ekonomik ve siyasi sistemini
eleştirirken yeni bir siyaset de önermekteydi. Bu yönüyle Rusya, Batı Avrupa için tehdit edici
bir aktör haline gelmekteydi. Ayrıca savaşın ekonomik sonuçlarının 1920’li yılları doğrudan
etkilemesi ve 1929 ekonomik krizin yaşanması dönemin Batı dünyasını etkileyen bir diğer
sorun olarak ortaya çıkmıştır. Daha birinci savaşın etkilerinden çıkılamamışken ikinci bir
savaşın daha yüksek hız, yoğunluk ve çapta yaşanması, Batı bilincini ciddi bir biçimde
etkilemiştir. İki savaş arası dönemin olayları Braudel’e göre; dramatik, insanlık dışı ve XX.
yüzyılın ilk yarısını alt üst edici nitelikte olaylardır ve sayılamayacak kadar çok olan sonuçları
savaş sonrası dünyasını etkilemeye devam etmektedir.100
İki savaş arası dönemde yaşanan sorunları bir çözüme kavuşturmak, uluslararası sistemi
bu anlamda restore etmek, güç ilişkilerini yeniden yapılandırma girişimleri savaş sonrasında
Batı dünyasına egemen olmuştur. Ekonomiden, siyasete bütün sistem yeniden tanımlanmakta,
uluslararası sistemin yeniden yapılandırılmakta, Batı-dışı coğrafya ile ilişkiler yeniden
biçimlendirilmektedir. Bu anlamda savaş sonrası iklimde bilim de dâhil olmak üzere düne ait
her şey ağır bir sarsılma ve yenilenme ameliyesinden geçmektedir. F. Braudel bu durumu şöyle
resmeder “ dün en özel ve en güvenilir olan yöntemlerinin, programlarının, cevaplarının,
100

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 20

69

kavramlarının bugün hepsi birden çatırdıyorsa, bu bizim düşüncelerimizin, çalışmalarımızın ve
daha da önemlisi, yaşanmış deneylerimizin ağırlığı altında olmaktadır.101 Savaş sonrası
dönemde, iki savaş arası dönemin baskılayıcı gerilimli ortamı ve her iki savaşın maddi ve
manevi maliyetleri Batı bilincinde birikmiş, sorunlar yumağından çıkış ve yenilenme arayışları
döneme damga vurmuştur: Şöyle diyecektir Braudel:
“Bizim çağımız felaketten, devrimden, beklenmedik olaylardan, sürprizden
yana fazlasıyla zengindir. Toplumsalın gerçeği, insanın temel gerçeği yeniden
keşfedilmektedir…. Evet ne kadar da çok değişiklik olmaktadır! Tüm toplumsal
simgelerin veya hemen hemen hepsinin – ve bunlardan bazılarının uğruna, dün
fazla tartışmadan ölebilirdik- içerikleri boşalmıştır. Tüm entelektüel kavramlar
sapmış veya kopmuştur. Onu bilmeden, konumu dışında kalarak üzerine
yaslandığımız bilim, XIX. yüzyılın şu sığınağı ve yeni yaşama nedeni olan bilim,
bir geceden ertesi sabaha sert bir şekilde dönüşüm geçirerek, farklı, prestijli, ama
istikrarsız; her zaman hareket halinde, ama ulaşılamaz bir hayat yaşamak üzere
yeniden doğmuştur ve biz artık onunla uygun bir diyalog kurmak için ne olanağa,
ne de zamana herhalde hiç sahip olmayacağız. Tarih de dahil tüm toplumsal bilimler
aynı şekilde evrim geçirmişlerdir, bu evrim daha az seyirlik bir biçimde olmasına
rağmen, en az benzeri kadar belirleyicidir. Yeni bir dünya, neden yeni bir tarih de
olmasın? 102
F. Braudel, II. Dünya Savaşı sonrasında, yeni ele alış biçimlerinin gerekliğini gören, bu
anlamda eskinin kalıp ve işaret levhalarıyla yol gidilemeyeceğinin farkındadır. Ekonomi,
siyaset, kültürel alan, uluslararası ilişkiler sisteminin neredeyse bütünüyle yeniden tasarlandığı
bir dönemde kaçınılmaz olarak bilim alanında yenilenme yaşanacaktır. Sosyal bilimler, tarihe,
günün toplumsal dinamiklerine en fazla bağlı olan ve günün egemen iklimince belirlenen bir
alandır. Bu anlamda sufilerin insan zamanın çocuğudur (ibnü’l vakt) değerlendirmesini andırır
biçimde Braudel de “Tarih kendi zamanının çocuğudur.” diyecektir. Diğer sosyal bilimler gibi,
tarih de, uygarlık tarihi alanı bu yenilenme ameliyesinin konusu olmuştur.
Yeni Dünyanın inşasında tarih de, uygarlık tarihi de sosyal bilimlerin diğer üyeleri gibi
tek ve aynı manzara ile ilgili olacaktır: “toplumsal bilimlerin hepsinin tek ve aynı manzara ile
ilgili olacaktır. “insanın geçmiş, şimdiki, gelecek eylemlerinin manzarası.”103 Braudel’e göre
şimdinin, güncelin, o son derece geniş kültürelliğin kavranmasında bütün sosyal bilimler,
felsefe de dâhil olmak üzere şimdinin bilimi olan tarihle birlikte yanında saf tutması
gerekmektedir:
“Kültürel”in tam genişliğini tanımak, Tarihçi bunun altından tek başına
kalkamaz. İnsan bilimlerinin tümünü bir araya getirecek olan, gelenekselleri kadar
101

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 25

102

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 27, 28

103

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 93

70

yenilerini de, filozoftan nüfus bilimciye ve istatistikçiye kadar herkesi kapsayacak
bir konsültasyon gerekli olacaktır. Toynbee veya L. Febvre’i; sosyologları,
antropologları, iktisatçıları, Marksistleri ne pahasına olursa olsun, uygun adım
gitmeye zorlamak durumundayız.”104
Yeni bir dünya kurulmaktadır. Yeni bir dünya, yeni bir tarih ve yeni bir Fransa söz
konusu olacaktır. Fernand Braudel savaş sonrasının bu yenilenen dünyasında tarihe, uygarlık
tarihine yeni anlam ve görevler yüklemektedir. Kurulmakta olan dünyayı kavramak, onun
kuruluşuna tarih disiplinin, uygarlık tarihinin imkânları ile neler yapılabilecektir? Braudel’in
önünde duran soru budur. Tam da bu noktada II. Dünya Savaşı sonrası bir alan ve disiplin olarak
uygarlık tarihi de yenilenme tartışmalarının konusudur. Tarih de uygarlık tarihi de bu yeni
şartlar, yeni araçlar ve yeni yöntemlerle yüz yüze gelmekte, bunun gereklilikleri ile
karşılaşmaktadır. Braudel, uygarlık tarihinin bu gerekliliklerle karşılaşmasına ve yenilenme
ihtiyacına dikkat çeker:
“Uygarlıklar tarihinin tıpkı tarihin kendisi gibi bir yol ayrımında
bulunduğuna inanıyorum. Böyle bir şey istense de istenmese de tarihin tüm
toplumsal bilimlerin insan hayatının bitmek tükenmez alanında yaptıkları keşifleri
özümlemesi gerekmektedir. Bu güç, ama acil bir görevdir. Çünkü ancak zaten içine
girmiş olduğu bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürebilirse öncelikle
bugünün dünyasının anlaşılmasına hizmet edebilecektir.105
Braudel’de tarih, gözden geçirilmiş, insan bilimlerinin yeni keşif ve sonuçlarıyla ilişkiye
geçmiş yeni tarih ve uygarlık tarihi şimdinin aydınlatılmasında önemli görev üstlenecektir.
Tarih ve uygarlık tarihi, kültür ve uygarlık kavramlarının, uygarlık lehine önem atfetmek
kaydıyla Braudel’de iç içedir, eş anlamlıdır, çoğu kez birbirlerinin yerine kullanılan, ikiz
kavramlardır. Tarih ve uygarlık tarihi bu anlamda bir bütündür ve birbirini içerirler. Ona göre
uygarlık hemen hemen tarihdir.106 Braudel, bu yöndeki değerlendirmelerine eşlik etmek üzere
İspanyol tarihçi Altamira ile Guizot’nun tanıklıklarına “Rafael Altamira “Uygarlık demek, tarih
demekle aynı şeydir” derken Guizot (1828’de) “bu tarih (uygarlık tarihi) hepsinin en büyüğüdü
diğer hepsini kapsar”107 başvurur.

4.2. Geçmiş Şimdiyi Açıklar: Şimdinin Bilimi Olarak Tarih
İçinde yaşadığımız zaman, Braudel’in ifadesiyle şimdiki zaman, çok daha eski
deneylerin, farklı derecelerdeki uzantısı olmaktadır. Şimdiki zaman geçmiş yüzyıllardan, hatta
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“insanlığın günümüze kadar yaşadığı tarihsel evrim”in tümünden beslenmektedir.108 Bu
anlamda güncel zaman geçmişle yüklüdür. “Her “güncellik” farklı kökenlere ve ritimlere sahip
olan hareketleri bir araya getirir: bugünün zamanı aynı zamanda dünün, onun bir öncesinin,
eskinin tarihini taşımaktadır.”109 II. Dünya Savaşı sonrasında tarih biliminin yenilenmesi
girişimleri, eski tarih anlayışlarından sıyrılma ihtiyacı içindeki tarih biliminin, alan ve rolünün
yeniden tanımlanması söz konusudur. Tam bu anlamda tarih hızlı bir biçimde güncelle,
bugünle, hatta yarınla ilişkili olarak kavranacaktır. Şimdinin olaylarının anlaşılması tarih
biliminin katkılarıyla gerçekleşecektir. Dönemin toplumsal, siyasi, düşünsel taleplerinin,
yenilenme ihtiyaçlarını getirmesine karşın, eski sınırların, görev tanımlamalarının etkinliği ve
direnci de söz konusudur. Tarih biliminin Annales Okulu’nun110 L. Febvre gibi güçlü
isimlerinin, tarihinin şimdiki zamanın bilimi olarak tanımlanması çabaları bu dirençle
karşılaşmıştır. Braudel, diğer insan bilimlerinin bu dirençli tavrını karşılarında “Lucien
LeFebvre vardır, ama onlar ona sanki Charles Seignobos’ymuş gibi davranmaktadır.” 111 diye
ifade edecektir. Braudel, L. Febvre’i katılarak “geçmişin bilimi, şimdinin bilimi tarih”
diyecektir. Ve ona göre “sürenin diyalektiği olan tarih, toplumsalın ve buna bağlı olarak
güncelin tüm gerçekliği içindeki açıklamasını kendi tarzında getirmekte”dir. 112 Bu anlamda
tarih, bugünün kaygı ve sorunlarını anlaşılır kılma adına, geçmiş zamanı, tarihin sürekli
sorgulanmasından başka bir şey değildir.113 Ve bugünün zihniyetlerini ele alan her türlü
inceleme, zorunlu olarak uygarlıkların sonu gelmez geçmişlerine yönelir. 114

4.3. Tarih: Kısa Zaman, Devrevi Tarih, Uzun Süre ve Yapı
F. Braudel, bir bilim olarak tarihin odakladığı zamanı tanımlayarak, üç ayrı zamandan
ve bağlı olarak üç ayrı tarihten, zamandan söz eder. Bunlar, ‘kısa zaman’, ‘devrevi zaman’ ve
‘uzun süre’dir.
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Annales Okulu (Annales d’histoire économique et sociale), 1929 yılında Marc Bloch ve Lucien
Febvre tarafından kurulmuştur. Amacı sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli
toplum bilimleri ile işbirliğini sağlayacak bir tarih bilimi yaklaşımı geliştirmektir. (https: //
tr.wikipedia.org/ wiki/ Annales_Okulu)
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4.3.1. Kısa Zaman
Kısa zaman, geleneksel tarihin odaklandığı zaman olarak tanımlayabiliriz. Geleneksel
tarih, birey ve olay odaklı bir tarihtir. Kısa zaman, “geleneksel tarihin, tıpkı dünün kronikçisi,
bugünün de gazetecisi gibi davranarak bir olaydan diğerine aceleyle giden bildik anlatının”
zamanıdır. Geleneksel tarihçinin dikkati bu kısa zamana, hayat hikâyeleri ve olayların zamanına
yöneliktir. Kısa zaman, bir kronikçinin ya da bir gazetecinin zamanıdır. Bu tarih, Paul Lacombe
ve F. Simiand’ın olaysal diye tanımladığı tarihtir. Braudel, olay yerine kısa süreyi, zamanı
koymaktan yanadır. Olayı “kısa sürenin içine yerleştirmek, oraya hapsetmek isterim: olay
patlayıcıdır” diyecektir. Olaysal yerine, daha açık olarak kısa zaman diyelim diyerek olay
odaklı tarihi kısa zaman olarak tanımlamayı önerir. Braudel’e göre, bu tarih, kısa, hızlı ve sinirli
salınımları olan bir tarihtir. İkircikli bir tarihtir. Tanım gereği aşırı duyarlı olan bu tarih,” yakıcı
bir tarihtir. Braudel, inceleme alanı olarak, yakıcı olan bu tarih karşısında dikkatli, mesafeli
olmayı önerir.

4.3.2. Devrevi Tarih
Devrevi zaman, yeni iktisadi ve toplumsal tarihin odaklandığı devrevi salınımın egemen
olduğu zamandır. Bu tarih, fiyatların iniş çıkışı gibi, inişler ve çıkışlarla, daha ziyade “geçmişi
gündeme geniş dilimleri onar, yirmişer veya ellişer yıllık dilimler halinde getiren bir konjonktür
anlatısı”nı merkeze almaktadır.115 Devrevi zaman “her biri blok olarak ele alınan dönemleri
yansıtmaktadır: Romantizm, Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, İkinci Dünya Savaşı gibi.
Ölçü birimi bu kez on, yirmi, hatta elli yıldır. Ve olgular bu bütünlerin- bunlara evre, aşama,
dönem veya konjonktür adı verilmektedir-sayesinde birbirlerine yaklaştırılabilmekte,
yorumlanabilmektedirler. Açıklama önerileri gene onların sayesinde ileri sürülebilmektedir.116
Tarihsel anlatının bu yeni bir tarzı; konjonktür, devre, hatta “devre arası”na odaklanmaktadır.
Bu tarih, yapılan tercihe göre on yıl, çeyrek yüzyıl veya en uç sınırda klasik Kondratieff
devresinin yarım yüzyılını ele almaktadır.117 Bu anlamda ritmik bir tarihtir. Devrevi zaman,
daha çok iktisatçının ve toplum tarihçisinin odaklandığı zamandır.

4.3.3. Uzun Süre
Günceli kavrama çabası içinde tarih, yeni tarih dikkatini sakin, yavaş akan, neredeyse
hareketsizlik ölçeğinde cereyan eden tarihe, zamana odaklamalıdır. Bugün ve dün karşılıklı
etkileşim içinde birbirlerini aydınlatmaktadır. Bu etkileşimleri ya da bugünün sorunlarını
kavrama çabası içinde dikkatimiz kısa zamanın canlılığınca ele geçirilmemelidir. Bilim insanı,
tarihçi, eğer salt dar güncelliğe, kısa zamana yönelmekle ile sınırlı kalacaksa dikkati “hızlı
hareket edene, haklı haksız parlayana veya değişene, gürültü yapana veyahut kendini kolayca
115

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 54

116

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 59

117

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, s. 58

73

açık edene yönelecektir.”118 Böyle bir tutum gündelik gerçekliği ya da sorunu anlamayı değil,
ıskalamayı getirecektir. Çünkü “Toplumsal, çok kurnaz bir avdır.”119. Braudel kısa zamanın
içine alıcılığına, enerjisine, sıcaklığına kapılmadan, gündelik eylemin kavranmasında uzun
süreye dikkatimiz çeker. Uzun süre, kısa ve devrevi zamanı çok çok aşan, yüzyıllık ya da çok
yüzyıla yayılan olayların zamanıdır. Bu tarih her hareketin yavaş ve geniş zaman mekânlarına
yayıldığı bir tarihtir. Uzun süre, tarihin Gurvitch’in ifadesiyle, derin sahanlığıdır. Uzun süre,
uygarlıkların zamanıdır. Uygarlıklar, uzun sürede “kaderlerini belirlemiş ve onlara renklerini
vermiş olan kazaların, kader değişimlerinin dışında, uzun ömürleri veya eğer öylesini isterseniz,
süreklilikleri, yapıları, hemen hemen soyut ama gene de esas olan şemaları içinde ortaya
çıkmaktadırlar.120 Ve uygarlık, ne verili bir ekonomi, ne verili bir toplum olmayıp, ekonomi
dizileri ve toplum dizileri boyunca çok az saparak yaşamaya devam edendir.121 Uygarlık uzun
süre ve yapılardır. Braudel’e göre, “uzun süre, yapıların ve yapı gruplarının bitmez tükenmez
tarihidir. Tarihçi için bir yapı yalnızca bir mimari, bir araya getirme olmayıp aynı zamanda,
çoğu kere yüzyılı aşan (zaman yapıdır) bir sürekliliktir”122 “Konjonktür “anlatısı”nın ötesinde
yer alan yapısal tarih veya uzun süre tarihi yüzyılları bütün olarak gündeme getirmektedir: bu
tarih hareket edenle hareketsiz sınırındadır ve uzun süre sabit kalan değerleriyle, daha hızlı akan
ve tamamlanan, sonuçta da onun çevresinde yörüngede olan diğer tarihlerin karşısında
değişmezmiş gibi görünmektedir.”123
Toplumların tarihi, uygarlıkların tarihi uzun sürenin tarihidir. Toplumlar, ekonomiler,
siyasi kurumların tarihi yavaş hareket eden ritimler ekseninde hareket eder. Bu tarih uzun
süredir. Kısa zamanın aksine uzun süre ağır aksak, yeknesak ve sakin bir akışla akar: “geleceği
inşa eden çok büyük olaylar çok az gürültü çıkartırlar – Nietzsche bunların kumru adımlarıyla
geldiklerini söylemektedir- ve varlıkları ancak nadiren fark edilir.”124 Braudel’in vokabülerinde
uzun süre uygarlık tarihin anahtarıdır. “Bir uygarlığa, ancak uzun zamanda, uzun sürede, ucu
bir türlü gelmeyen bir ipin başını yakalayarak ulaşılabilmektedir; aslında ulaşılan şey, hareketli,
çoğu zaman da fırtınalı bir tarih boyunca, bir insan grubunun muhafaza ettiği ve en değerli şeyi
olarak kuşaktan kuşağa aktardığıdır.”125
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4.3.4. Yapı
Braudel uygarlık tarihini çözümlemede uzun sürenin yanında ikinci önemli bir kavrama
dikkatimizi çeker: yapı. Yapı, çok temel ve merkezi bir kavramdır. Uzun süre ile birlikte ikinci,
çoğu kez ondan ayrılmayan stratejik bir kavramdır:
Çok daha yararlı olan ikinci anahtar yapı kelimesidir. Bu kelime iyidir ya da
kötüdür, ama uzun sürenin tüm zorunluklarına egemen olmaktadır. Toplumsal alan
gözlemcileri yapı kelimesinden bir örgütlenme, bir tutarlık, gerçeklerle toplumsal
kitleler arasındaki oldukça sabit ilişkileri anlamaktadırlar. Biz tarihçiler için bir yapı
hiç kuşkusuz bir araya getirme, bir mimaridir, ama bunlardan daha fazlası zamanın
fazla aşındırmadığı ve çok uzun süre taşıdığı gerçeklik anlamına gelmektedir. Bazı
yapılar uzun yaşadıklarından ötürü, çok sayıda kuşağın sabit unsurları haline
gelmektedirler: tarihin akışına hükmederek, onu rahatsız etmektedirler. Diğerleri
ise çok daha çabuk çökmektedirler. Fakat bunların hepsi de aynı zamanda hem
destek, hem de engeldirler. Engel olarak kendilerini sınır biçiminde ortaya
koymaktadırlar (matematik anlamda zarflar) ve insan ile insani deneyler onları asla
aşamamaktadır. Bazı coğrafi çevrelerin, bazı biyolojik gerçeklerin, bazı üretkenlik
sınırlarının, hatta şu veya bu ruhani zorlamaların kırılmalarındaki güçlükleri
düşününüz. Zihinsel çerçeveler de uzun sürenin hapishaneleridir.126
Uzun süre tarihi düzleminde, tarih ve sosyolojinin birbirleriyle
birleşmediklerini ve birbirlerini omuzlamadıklarını söylemek, çok az şey söylemek
olacaktır: burada birbirleriyle karışmaktadırlar. Uzun süre, yapıların ve yapı
gruplarının bitmez tükenmez tarihidir. Tarihçi için bir yapı yalnızca bir mimari, bir
araya getirme olmayıp aynı zamanda, çoğu kere yüzyılı aşan (zaman yapıdır) bir
sürekliliktir: bu büyük kişi devasa zaman mekânlarını hiç bozulmadan geçmektedir;
bu uzun yolculuk esnasında biraz değişirse, kendini gene yol/ boyunca toplamakta,
sağlığına yeniden kavuşmakta ve sonuçta çizgileri ancak yavaş yavaş
bozulmaktadır.127
Braudel’in vokabülerinde yapı ve uzun süre, tarihin, geçmişin ve şimdinin bilimi olarak
tarihin, daha özel de uygarlık tarihinin okunmasında temel kavramlardır. Uygarlıkların
sürekliliği, değişim dinamikleri, günceldeki etkinliklerini ya da tesir ve tepkilerini bu iki
kavram etrafında çözümleyecektir.

4.4. Tarih: Yeni Tarih ve Uygarlık Tarihi
Modern tarihçilik bilimi modern ulus devletin ve modern uygarlığın öteki uygarlıkları
ile karşılaşmasının yaratığı okuma, anlama, çözümleme girişimlerinin ürünü olarak 19. asırda
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ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ulus merkezli ya da büyük anlatılar ekseninde gelişmiştir. Bu
nedenle çok tek çizgili, türdeşliğe önem veren, sadece belirli dinamikleri söz gelimi ulusal
çıkarı ya da diğer uygarlıklar karşısında Batı uygarlığının çıkarlarını merkeze alan, ilerlemeci
ve Avrupa merkezci bir tarih anlayışı dönemin Batı Avrupası’na egemendir. II. Dünya Savaşı
sonrası Batı tarihçiliğinde, özellikle Braudel’in de içinde bulunduğu yeni tarih bilimini kurma
geliştirme arayışında olan bilim insanları 19. asır mirasında arınma ameliyesine gireceklerdir.
Bu nedenle tarihin nasıl kavranacağı nasıl okunacağı tartışmaları başlıca sorun alanlarından
birini oluşturmaktaydı. Savaş sonrasında arayışlarla yeni tarih, 19. asır tarih anlayışında
yenileşmelere gidecektir. Örneğin tek çizgili tarih, ya da ilerlemeci, ya da organizmacı
uygarlıkların organizmalar benzeri ölümlü olduğu anlayışları terk edilecektir:
Tarihin artık şu veya bu egemen faktörle açıklanmasına inanmıyoruz. Tek
yanlı tarih yoktur. Tarihe yalnızca ne çarpışmaları veya uyuşmaları insanların tüm
geçmişini belirleyen ırklar mücadelesi; ne ilerleme veya çöküntü unsuru olan güçlü
ekonomik ritimler; ne sürekli toplumsal gerilimler; ne Ranke’nin bireyi ve geniş
genel tarihi yücelttiğini söylediği şu yaygın ruhanilik; ne tekniğin egemenliği; ne
de toplumların hayatları üzerindeki gecikmeli sonuçlarıyla şu bitkisel ilerleme olan
nüfus artışı egemen olmaktadır. İnsan bir başka türlü karmaşıktır.128
XIX. asır tarihçiliği savaş sonrası şartlarda terk edilmektedir. Braudel,
“Treitschke129’nin tek yanlı ve gururlu sözüne karşıyız: “İnsanlar tarih yaparlar”. Hayır, tarih
de insanları yapar ve onların kaderlerini biçimlendirir, yapanı belirsiz olan, derin ve çoğu zaman
sessiz olan bu tarihin belirsiz fakat muazzam alanına yaklaşma zamanı gelmiştir.130 Diyecektir.
Yeni tarih tek çizgili, büyük anlatılara yaslanan, salt geçmişe dönük dönük bir bilim değildir.
19. asrın bilim örgütlenmesi içinde oluşmuş sınırların aşıldığı, sosyal bilimler arasında daha
fazla ilişki ve işbirliğinin başladığı bir dönem söz konusudur. Yeni tarih, diğer sosyal bilimler
yakın bir işbirliği içinde çalışacaktır. Yöntemde tek çizgili kavrayıştan, çoklu krokilerle iş gören
bir tarihe doğru yol alınacaktır. Bu anlamda yeni tarih, diyalektik, eleştirel ve bütünsel bir tarih
olacaktır.

4.5. Tarih: Uygarlık Tarihi ve Sosyal Bilimler
Braudel, bütünsel bir birim olarak uygarlık tarihinin çözümlenmesinde diğer sosyal
bilimlerle yakın bir ilişki ve işbirliği içinde çalışılmaya ilişkin bir tutum geliştirmiştir. Hatta
biraz daha ileri giderek şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Braudel, Durkheim’ın diğer sosyal
bilimler arasında sosyolojiyi emperyal bir konuma yerleştirerek, diğer sosyal bilimleri
sosyolojinin yardımcıları haline getirilmesini ters çevirerek tarih bilimini merkeze alarak
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gerçekleştirir. Diğer sosyal bilimlerin her türlü yöntem ve araçları, şimdinin kavranmasında
tarih biliminin yararlanılmasına açılacaktır.

4.5.1. Uygarlıklar Coğrafyalardır
Braudel, Uygarlıkların Grameri eserinde uygarlıkları diğer insan nazaran tanımlama
girişiminde bulunacaktır.131 Braudel’in uygarlık tarihi çözümlemesinde, uygarlıkların
coğrafyalar, toplumlar, kültürler, zihniyetler, ekonomiler olarak tanımlanması esas itibariyle
uygarlık tarihinin okunmasında bu bilimlerin yardım ve katkıları ile çözümlenmesi girişiminin
tutamakları olarak değerlendirilmelidir. Bruadel’e göre uygarlıklar coğrafyalardır. Ona göre
uygarlıkların, (boyutları ne olursa olsun, küçükleri gibi büyükleri de) harita üzerindeki yerlerini
belirlemek, her zaman mümkündür. Uygarlıkların gerçekliklerinin esas bölümü, onların coğrafi
yerleşimlerinin zorlama veya avantajlarına bağımlıdır.132 Uygarlıktan söz etmek, mekânlardan,
topraklardan, engebelerden, bitki örtülerinden, hayvan türlerinden, hazır veya kazanılmış
avantajlardan söz etmek olacaktır.133 Ve her uygarlık, sınırları aşağı yukarı sabit bir mekâna,
buna bağlı olarak da kendine özgü bir coğrafyaya bağlıdır; bu onun coğrafyası olup, bazıları
adeta sürekli olan ve bir uygarlıktan diğerine asla aynı olmayan, verili bir olanaklar ve
zorlamalar demeti oluşturmaktadır. Bunun sonucu nedir? Haritaların eğer istenirse, ahşap,
kerpiç, bambu, kâğıt, tuğla veya taş ev alanlarını; çeşitli dokuma lifleri-yün, pamuk, ipekbölgelerini; büyük beslenme kültürü-pirinç, mısır, buğday-alanlarını gösterdikleri, rengârenk
bir dünya yüzeyi. Meydan okumalar değişmektedir, ama karşılıklar da.134 Coğrafya imkânlar
bahşettiği kadar, zorlamalar da içerir. Bu imkân ve zorlamalara verilen karşılık uygarlığı yaratır.
Tam da bu noktada, coğrafyaya “insanın verdiği karşılıklar, onu hem çevresine karşı
özgürleştirmekte, hem de kurguladığı çözümlerin kölesi hâline getirmektedir. Bir
belirleyicilikten kurtulurken, bir başkasının içine düşmektedir.”135

4.5.2. Uygarlıklar Toplumlardır
Uygarlıklar, onları taşıyan, onlara gerilimleri ve gelişmeleriyle hareket veren toplumlar
olmaksızın, uygarlıklar olmaz.136 Toplumun, toplumsalın hareketi daha geniş ve kuşatıcı
katman olan uygarlık alanına sirayet eder ve onu da dönüştür: “Alttaki toplumun kıpırdanması
ve dönüşmesi halinde, uygarlık da kıpırdanmakta ve dönüşmektedir. Lucien Goldmann’ın
Büyük Yüzyıl dönemindeki Fransa’ya ilişkin güzel kitabı Le Dieu Caché’nin (1955, Saklı
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Tanrı) söylediği budur.137 Uygarlıklar, daha alt katmandaki toplumla çoğu kez çakışır, tam bir
özdeşlik, aidiyet içerisinde olurlar. Nitekim modern uygarlığın endüstriyel niteliği, önce
endüstriyel toplumla ilintilidir: “İçinde yaşadığımız Batı uygarlığı, böylece ona can veren
“endüstriyel” topluma bağımlıdır. Bizzat bu toplumun, onun gruplarını, gerilimlerini,
entelektüel ve ahlaki değerlerini, ülkülerini, düzenliliklerini, zevklerini vb. tasvir ederek, bu
uygarlığı tasvir etmek mümkündür.138
Braudel uygarlık tarihini diğer insan bilimleri ile işbirliği içinde okuma gerekliliğine
işaret ederken, XIX. asır ayrımlarını hatırlatırcasına, kültürler, toplumlar, antropoloji –
sosyoloji ayrımına sürüklenir. Braudel’e göre, uygarlık tarihinde toplumlarla birlikte kültürler
de vardır. Kültürler daha ilkel olana, erken gelişim evresini ifade etmektedir. Toplum daha
gelişkin, hiyerarşik ve belirli çelişkilere ve çözümlere, bu çözümlerin kurumlaşmasına işaret
etmektedir:
Kültürlere “az miktarda düzensizlik-fizikçilerin ‘entropi’ adını verdikleriüreten ve sonu belli olmayan bir süre boyunca başlangıç durumlarında kalmaya
eğilimli” toplumlar tekabül etmektedirler, “bu durum da, onların bize tarihsiz ve
gelişmesiz toplumlar olarak gözükmelerine neden olmaktadır. Buna karşılık bizim
toplumlarımız (modern uygarlıklara tekabül edenleri), işleyişleri için çeşitli
toplumsal hiyerarşi biçimleri tarafından gerçekleştirilen bir potansiyel farkını
kullanmaktadırlar... Bu cins toplumlar, bağırlarında öylesine bir toplumsal
dengesizlik benimsemeyi becermişlerdir ki, bunu hem daha fazla düzen-makineci
toplumlarımız vardır-, hem de aynı zamanda daha fazla düzensizlik, bizzat insanlar
arası ilişkiler düzleminde daha az entropi üretmek için kullanmaktadırlar”. 139
Kısacası, ilkel kültürler, gruplar arası ilişkilerin bir kerede ebediyen kurala
bağlandıkları ve hep aynı şekilde tekrarlandıkları eşitçi toplumlar olurken;
uygarlıklar, hiyerarşik ilişkileri olan, grupları arasında büyük açıklar, yani değişken
gerilimleri, toplumsal çatışmaları, siyasal mücadeleleri ve sürekli bir gelişimleri
olan toplumlara dayanmaktadırlar.140
Kültüre atıf, salt bir ayrımın kalıcılığından kaynaklanmaz. Çağdaş uygarlık öbeklerinin
bünyesinde ya da bizzat modern uygarlığın oluşumunda, içinde kültürel olan etkisini
sürdürmektedir: “(...) en parlak uygarlıkların, toplumların içinde de, kültürler, başlangıç
durumundaki toplumlar vardır. Kırlar ile kentler arasındaki her zaman önemli olan diyaloğa
bakınız. Gelişme, hiçbir toplumda bütün bölgelere, nüfusun bütün katmanlarına eşit bir şekilde
ulaşmamıştır. Azgelişmişlik adalarına (dağlık veya çok fakir veya ulaşım şebekelerinin
137

138

Fernand Braudel, a.g.e. s. 40
Fernand Braudel, a.g.e. s. 40

139

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 41

140

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 41

78

dışındaki bölgeler) sıklıkla rastlanır. bunlar gerçek ilkel toplumlar, bir uygarlığın ortasındaki
gerçek “kültürler”dir.”141
Uygarlık tarihinin çözümlenmesi tam da bu nokta sosyolojiye ve antropolojiye
başvuruyu gerekli kılmaktadır. Uygarlıkların kültürleri ve toplumların aşan gerçeklikler
olduğunu unutmaksızın. Biraz da tarihin rolünü. Braudel uyarır: “Fakat biz tarihçiler, toplumlar
ile uygarlıkları birbirine karıştırmayacağız. Süre düzleminde uygarlık, belli bir toplumsal
gerçeklikten çok daha geniş kronolojik alanlara yayılmakta, bunları gerektirmektedir. Uygarlık,
taşıdığı ve hareket ettirdiği toplumlardan çok daha yavaş değişmektedir.”142

4.5.3. Uygarlıklar Ekonomilerdir
İnsan maddi uygarlığı kol ve ellerinin gücüyle inşa etmiştir.143 “Her toplum, her
uygarlık; ekonomik, teknolojik, demografik verilere bağımlıdır. Maddi ve biyolojik koşullar,
uygarlıkların kaderi üzerinde nihayetsiz bir şekilde ağırlık yapmaktadırlar. İnsan sayısının
artması veya azalması, fizik sağlık veya bozulma, ekonomik veya teknik alanda atılım veya
daralma, hem kültürel, hem de toplumsal yapı üzerine yansırlar. Geniş anlamı içinde siyasal
iktisat, bütün bu devasa sorunların incelenmesidir.144 Eğer toplumlar uygarlıkların taşıyıcı
aktörleri ise, ekonomiler de onun işletim sistemi olarak görülebilir. Ekonomiler uygarlığın
hayatiyetini sağlayıcı motor güç tanımlanabilir. Uygarlıkların hayatiyetini sürdürmesinde
başrolü ekonomik işleyiş ve düzen üstlenecektir. Braudel bu durumu şöyle belirtir:
“Bir denge ögesi olan ekonomik hareketi yok eden toplum bir hiç derecesine
iner, devletler de cansız varlıklar durumuna düşerler. Uygarlıklara gelince, onlar da
ekonomi olmaksızın ne yaşayabilir ne de gelişebilirler. Uygarlıklar için gelişme
demek, harcamaların, savurganlıkların artması demektir. Biraz ciddi ekonomik
bunalımlar çıkacak olsa, Floransa’daki Santa Maria del Fiore kilisesinin
şantiyesinde iş durabilir, Bologna ya da Siena katedralleri yarım kalabilirdi.”145
Okuyucu uygarlıklarla ekonomiler arasındaki ilişkiler için, özellikle Mezopotamya
uygarlıklarının doğuşunda yahut Yunan polisinin çöküşünde ekonomik dinamiklerin rolü
konusunda Gordon Childe’ın, “Tarihte Neler Oldu” isimli çalışmasına bakabilir146 Modern
uygarlıkla birlikte ekonomik alanın etkisi, çoğu kez biçimleyici nitelikte uygarlık – ekonomi
ilişkisi daha görünür hale gelmiştir. Ortaçağ sonlarındaki ekonomik daralma dönemi
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tanımlayıcı nitelik kazanırken147, modern uygarlık neredeyse paranın, para ekonomisinin
yükselişi ile tanımlanmaktadır: Avrupa’da uygarlık, XVI. yüzyıldan (ve herhalde daha
erkenden) itibaren, sonuncu katında paranın ve kapitalizmin damgasını taşımaktadır. “Uygarlık
böylece, paranın belli bir yeniden dağılımının fonksiyonudur. Uygarlıklar zirvelerinde, sonra
da kitlelerinde, kendilerine ait olan yeniden dağılıma göre, para akımlarından lükse, sanata,
kültüre pay ayıran toplumsal ve ekonomik mekanizmalarına göre farklı renklere
boyanmaktadırlar.”148 Kaynakların kullanımı, yeniden üretimi ve dağılımı bir uygarlığın
yeniden üretimi için ne denli önemli ise, aynı şekilde uygarlık tarihi çalışmalarında
uygarlıkların ekonomik işleyişlerinin çözümlenmesi için ekonomi disipline başvuru önemlidir.

4.5.4. Uygarlıklar Ortak Zihniyetlerdir
Bir uygarlığın tanımlanmasında, diğerlerinden ayırıcı hususiyetlerinin kavranmasında o
uygarlığın yerleştiği mekân/ coğrafya, bu coğrafya ile girdiği ilişki içinde geliştirdiği toplumsal
düzen ve ekonomi ne denli önemli olursa olsun, galiba uygarlıkları birbirinden ayırıcı en temel
özellik, o uygarlık çevresinde gelişmiş ortak zihniyetler alanı denilebilir:
“Her dönemde, dünyayı ve şeyleri temsil etmenin bir biçimi, egemen bir
ortak zihniyet, toplumun tüm kitlesini harekete geçirmekte, ona nüfuz etmektedir.
Tutumları dikte eden, tercihleri yönlendiren, önyargıları köklü hale getiren, bir
toplumu eğip büken bu zihniyet, tamamen bir uygarlık olgusudur. Bu zihniyet, bir
dönemin tarihsel ve toplumsal kaza ve koşullarından çok, çoğu zaman adeta
bilinçaltı olan inanç, korku ve koşullarından çok, çoğu zaman adeta biliçaltı olan
inanç, korku ve endişelerin uzak mirasının ürünüdür, yani tohumları geçmişin
içinde kaybolan ve kuşaklar boyunca aktarılan muazzam bir aşılanmanın ürünüdür.
Bir toplumu belli bir anın olaylarına, bu olayların onun üzerindeki etkilerine,
bunların onu almak zorunda bıraktıkları kararlara karşı tepkisi, mantıktan hatta
bencil çıkarlardan daha çok, ortak bilinçaltından fışkıran ve çoğu zaman formüle
edilmesi olanaksız olan bu emirlere tabi olmaktadır”.149
Bu başat değerler, bu psikolojik yapılar, uygarlıkların birbirlerine en zor
aktarabildikleri şeylerdir; bunlar, uygarlıkları birbirlerine nazaran soyutlayan ve
ayıran en iyi unsurlardır. Ve bu zihniyetler, zamana karşı da dirençlidirler. Yavaş
değişimler, uzun ve bilinçsiz kuluçkalanmalardan sonra dönüşürler. 150
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Zihniyet alanını dinler güçlü bir biçimde biçimlendirirler. Braudel’e göre, uygarlıkların
kalbinde, zihniyet alanında, onların hem geçmişi, hem de şimdisi olan din en güçlü hattı
meydana getirir. 151 Neolitik dönemi müteakip şehir devrimleri ile birlikte ortaya çıkan ilk
büyük uygarlıkların tanımlayıcı özellikleri dini olan etrafında oluşur. Uygarlığın yarattığı
toplumsal düzen tanrısal niteliktedir. Kral, “tanrı” olarak tanımlanırken, üretim ya da elde
edilen ürün tanrısal olanla ilişkilidir. Bereket ya da hasat yine tanrısal olanla ilişkili olarak
tanımlanır. Batı-dışı uygarlıklarda dinin etkisi hep vurgulana gelmiştir. Braudel’e göre, din,
öncelikle Avrupa-dışı uygarlıkların kalbinde yer alır: “Örneğin Hint’de tüm eylemler, biçim ve
doğrulamalarını akıl yürütmeden değil de, dinsel hayattan alırlar.”152 Salt eski ve erken
uygarlıkta ya da Batı-dışı uygarlıklarda değil, modern uygarlıkta da dini olan, dini özün
yitimine ya da dini müesseselerin toplumsal alandaki etkinliğinin tasfiye edilmesine rağmen
etkisini sürdürebilmektedir: Braudel, “Hıristiyanlık, Batı toplumunun hayatının esaslı
gerçeklerinden biridir ve bilmeseler ve her zaman kabul etmeseler dahi, tanrıtanımazları bile
etkilemektedir.”153 diyecektir.

4.6. Eleştiri
Braudel, II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası güç ilişkilerinin, siyasi, toplumsal
düzenin restorasyon arayışlarına bağlı olarak insan bilimleri alanında da yenilenmenin yaşadığı
dönemde bağlı bulunduğu Annales Tarih Okulu ile birlikte, tarih disiplinin yenilenmesinde
belirleyici rol üstlenmiştir. Tarih, geleneksel rol ve tanımından, salt geçmişle ilgili bir dalı
olmaktan hızla sıyrılıp günün, güncelin olaylarının anlaşılmasında temel bilimlerden birisi
olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlanma ile birlikte tarihin alanı, yöntemi, araçları yeniden
değerlendirilmiştir. Tam da bu noktada Braudel, güncelin anlaşılmasında, farklı zamanlara,
farklı tarihlere dikkat çekerek, kısa zamana, devrevi olan zamana ve en önemlisi uzun süreyi
tarihsel incelemelerin odağına çekmiştir. Uzun süre, bugün tarihin en eski zamanlarından
bugüne gelen, inatçı sabitlerin, yapıların, sürekliliklerin zamanıdır.
Braudel, I. Dünya savaşı sonrasında Batı’nın çöküşü ya da uygarlıkların ölümlü olduğu
tezlerine itiraz eder. Temel problem olarak da sürekliliklere odaklanmayı tercih eder.
Braudel’deki bu süreklilik vurgusu, bir yerde I. Dünya Savaşın sonrasındaki iklime egemen
olan çöküş kuramına itiraz etmenin yanında, içinde bulunulan şartlardan çıkışa dair de bir
pozisyon almaya da işaret eder. Braudel’in bu anlamda süreklilik arayışı ya da uzun süre
kavramına vurgusu önemlidir. Bu hem Batı açısından hem de uygarlık tarihi çalışmaları
açısından önemli bir değerlendirme, görüş açısıdır ve Batı tarih yazımında önemli bir
yenilenmeye işaret etmektedir.
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Fernand Braudel, a.g.e. s. 46

152

Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 46
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Fernand Braudel, a.g.e. s. 47
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Braudel, kendisinden bir önceki kuşaktan sayılabilecek İngiliz tarihçi Arnold Toynbee
ile kıyaslandığında, daha ziyade tarihin, uygarlık tarihinin görev ve rolüne ilişkin konuşur.
Araştırmalarına egemen olan konular daha ziyade tarih bilimin kendisi konusuyla nasıl ilişki
kuracağı üzerine yoğunlaşır. Aynı zamanda uygarlık tarihi, çalışmalarının merkezi odağını
teşkil eder. Toynbee uygarlık tarihini geliştirdiği bir model ile açıklarken, Braudel uygarlık
tarihinin önemi, yöntemi, usul ve araçları üzerine konuşur. Hangi bilimlerin hangi araçları ile
uygarlık tarihi açıklanabilecektir. Bir ilişki ve işbirliği imkânı nedir?
Braudel eski trafik işaret ve işaretleyicileri ile gidilemeyeceğinin farkında olmakla
birlikte, 19. Yüzyılın tarih anlayışlarından sıyrılma arayışlarına rağmen, özellikle uygarlıkların
tanımlanmasında, algılanmasında 19. Asır Batı Avrupasının, Avrupa merkezci
yaklaşımlarından kendisini kurtaramadığı görülmektedir. Bu özellikle Batı-dışı uygarlıkları ele
aldığı konularda çok bariz bir biçimde kendini göstermektedir. Avrupa merkezci tutum, modern
uygarlığın kelimenin tam anlamıyla Weberci savunusu Braudel metinlerinde sıklıkla karşımıza
çıkar. Bu anlamda Arnold Toynbee’nin değerlendirilmeleri ile karşılaştırıldığında, Braudel
daha dar bir perspektiften uygarlık tarihine yaklaştığı söylenebilir. Dar ve muhafazakâr bir
bakış açısına sahiptir.
Uzun süre, Braudel’in uygarlık tarihini açıklamada geliştirdiği önemli bir
kavramsallaştırmadır. Uzun süre, uygarlıkların sürekliliğine ilişkin kuramlaştırmanın en temel
kavramıdır. Süreklilik vurgusu ve açıklamasına rağmen, paradoksal bir biçimde Braudel’in II.
Dünya Savaşı sonrasında Batı uygarlığının sürdürülebilirliği sorununa verdiği cevap yok ya da
muhafazakâr bir pozisyonda kaldığı söylenebilir. Bu noktada Arnold Toynbee’nin uygarlığın
sürdürülebilirlik sorununa verdiği cevaplar, hem uygarlık tarihinde temellenen bir modelle
açıklanmakta hem de siyaset önerme anlamında daha sonuç odaklı öneri olarak görülmelidir.
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Okuma Önerileri
Fernand Braudel’in tarih disiplini üzerine yenilenme önerileri için “Tarih Üzerine
Yazılar” eserine (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Yayınları, 1992); uygarlık tarihi
üzerine çözümlemeleri için “Uygarlıkların Grameri” metnine (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1.
Basım, Ankara: İmge Yayınevi, 1996.); tarih ve uygarlık bağlamında farklı yaklaşımları için
“Akdeniz, Mekân ve Tarih” eserine başvurulabilir. (Fernand Braudel (Coarelli ve Aymard ile
birlikte), İstanbul: Metis Yayınları, 1990)
İsmail Coşkun’un, “Sosyolojinin Hazırlık Çağı Problemi Olarak Aydınlanma Dönemi
Düşüncesi”, metninin okunması (Modern Devletin Doğuşu kitabı içinde), bilhassa iki savaş
arası dönemde batı düşüncesinin gösterdiği özelliklerin kavranması açısından faydalı olacaktır.
(İsmail Coşkun, Modern Devletin Doğuşu, İstanbul: Der Yayınları, 1997, s. 225-251). Ayrıca
her iki dünya savaşının uluslararası güç ilişkilerindeki sonuçları, dekolonizasyon ve yeni
uluslararası sistemin kuruluş dinamikleri üzerine İsmail Coşkun’un “Modernleşme Kuramı
Üzerine” makalesine başvurulabilir. (http: // www.journals.istanbul.edu.tr/ iusosyoloji /article/
view/1019016129/1019015305)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Braudel, mensubu olduğu Annales Okulu ile birlikte 20. Yüzyıl Batı tarih
yazımında yenilenmeyi temsil eden bir isimdir.
 II. Dünya Savaşı sonrasında Batı’da uluslararası güç ilişkileri, toplumsal ve
ekonomik alanın örgütlenmesi yeni baştan yapılandırılmıştır.
 Braudel bu yenilenme sürecinde, XIX. asır tarihçiliğinden farklılaşan yeni tarih
anlayışının öncü isimlerinden olmuştur.
 Tarih bilimi, Braudel’in bağlı bulunduğu okul ile birlikte salt geçmişin bilimi
olmaktan çıkıp, gündelik sorunları da açıklamaya yönelmiştir.
 Braudel tarihin, tarihçinin odaklandığı üç ayrı zamana işaret eder: Kısa zaman,
devrevi zaman, uzun süre.


Kısa zaman, olayın gerçekleştiği zamandır.

 Devrevi zaman, tarihçinin dönemsel dalgalanmalar, yükseliş ve inişler ekseninde
gerçekleşen bölümlenmeler arasındaki sürece odaklandığı zamandır.
 Uzun süre, kısa ve devrevi zamanı çok çok aşan, yüzyıllık ya da çok yüzyıla
yayılan olayların zamanıdır.
 Savaş sonrasında yeni tarihle, 19. asır tarih anlayışında yenileşmelere gidilmiştir.
Örneğin tek çizgili tarih, ilerlemeci, ya da organizmacı tarih anlayışları terk edilmiş, diğer
sosyal bilimlerle etkili bir işbirliğine gidilmiştir.
 Braudel, bütünsel bir birim olarak uygarlık tarihinin çözümlenmesinde diğer sosyal
bilimlerle yakın bir ilişki ve işbirliği içinde çalışılmaya ilişkin bir tutum geliştirmiştir.


Uzun süre, her hareketin yavaş ve geniş zaman mekânlarına yayıldığı bir tarihtir.

 Uygarlıklar; onları taşıyan, onlara gerilimleri ve gelişmeleriyle hareket veren
toplumlar olmaksızın var olamaz.

üstlenir.

Uygarlıkların hayatiyetini sürdürmesinde başrolü ekonomik işleyiş ve düzen

 Braudel, Annales Tarih Okulu ile birlikte, tarih disiplinin yenilenmesinde
belirleyici rol üstlenmiştir.
 Braudel, yüzyılın tarih anlayışlarından sıyrılma arayışlarına rağmen, özellikle
uygarlıkların tanımlanmasında ve algılanmasında XIX. asır Batı Avrupası’nın Avrupamerkezci yaklaşımlarından kendisini kurtaramamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in çalışma alanlarından biri değildir?
a) Merkezinde Akdeniz’in olduğu uygarlık tarihi çalışmaları
b) Kadın haklarının tarihsel gelişimi
c) Fransız Uygarlığı ve Fransız kimliği
d) Sosyal bilimler arasında işbirliği
2) Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in anahtar kavramlarından değildir?
a) Kısa Zaman
b) Devrevi Tarih
c) Uzun Süre
d) Siyasi Tarih
3) 1929 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından kurulan, Fernand Braudel’in
de mensubu olduğu tarih okulu ………….’dur.
4) Fernand Braudel’in düşüncesinde, II. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni konjonktür
etkili olmuştur.
(

) Doğru

(

) Yanlış

5) Fernand Braudel’in geliştirdiği “uzun süre” kavramını açıklayınız.

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) Annales Tarih Okulu, 4) Doğru
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5. UYGARLIK TARİHİ NASIL OKUNMALI?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Toplumlar Arası Karşılaşmalar
1.2. Batı ve Ötekiler
1.3. XIX. Asır: Modern Uygarlığın Kendini Tanımlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İstanbul’un Fethi’nin uygarlık tarihi açısından önemi nedir?
2) Coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
3) Aydınlanma düşüncesini araştırınız.
4) Avrupa-merkezcilik kavramını araştırınız.
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Anahtar Kavramlar


Uygarlık Tarihi



Modern Uygarlık



İstanbul’un Fethi



Coğrafi Keşifler



Aydınlanma



Batı-Merkezcilik
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Giriş
Uygarlıklar çok eski varlıklardır. Günümüzde altı bin yıla varan bir uygarlık tarihinden
söz ediyoruz. İlk uygarlıklar, Neolitik dönemi takip eden, yerleşik tarımın gerçekleşmesi ile
şehir devrimi sonuçlanan tarih döneminde Mezopotamya ve Mısır’da ortaya çıkmıştır.154
Birbirinden bağımsız bir şekilde, yaklaşık olarak aynı tarih dönemlerinde dünyanın geri kalan
coğrafyalarında, Çin, Hindistan, çok daha sonraları Amerika kıtası yerli uygarlıkları ortaya
çıkmıştır. İlk ortaya çıkış sürecinden itibaren uygarlık tarihine eklenen yeni uygarlık tecrübeleri
ortaya çıkmıştır. Tarihî İran uygarlıkları, Anadolu’da yaşanan uygarlık tecrübeleri, Akdeniz
çevresinde ortaya çıkan Fenike, Yunan uygarlık tecrübeleri gibi. Bütün bu uygarlıklar, eski çağ
döneminde ortaya çıkan uygarlıklardır. Daha sonraları dini biçimlendirmelerin tesiri altında
ortaya çıkan Hıristiyan, İslam, Ortodoks, Uzak Doğu uygarlıklarını, uygarlık tarihine yeni
eklenen uygarlıklar olarak zikredebiliriz.155 Çok uzun bir tarih dönemi ve çok zengin bir
çeşitliliğe rağmen, uygarlık tarihinin bir bütün olarak ele alınarak incelenmesi, bir disiplin
olarak uygarlık tarihi alanının ortaya çıkması çok yenidir. Aynı şekilde, uygarlık kavramının
çağdaş anlamını kazanması çok yakın tarihlidir. Bu anlamda uygarlık kavramı ve uygarlık tarihi
alanı yenidir. 19. Yüzyıl başlarından itibaren günümüz anlamını kazanmış ve çalışma alanı
hâline gelmiştir.156

154

Bu konuda bakınız: Gordon Cilde, Tarihte Neler Oldu? Odak Yayınları, Ankara, 1974

Okuyucu uygarlıkların çeşitliliği ve yeryüzüne dağılımını görmek için Arnold Toynbee’nin 3.
Bölümde yer alan uygarlıklar tablosuna bakabilir.
155

Uygarlık kavramının çağdaş anlamını kazanma süreci ve uygarlık tarihinin bir inceleme alanı olarak
ortaya çıkışı ile ilgili olarak bkz. 1. ve 2. bölümler.
156
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5.1. Toplumlar Arası Karşılaşmalar
Modern uygarlık, bir dizi tarihi, siyasi ve toplumsal gelişmenin sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Tarihi olayların başında 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi hadisesi
gelmektedir. İstanbul’un Fethi’nin, bir şehrin bir başka güç tarafından ele geçirilmesinden ya
da uygarlık ve siyaset merkezi olarak rolünü tamamlamış bir merkezin el değiştirilmesinden
öte anlamı olmuştur. İstanbul’un Fethi’nin en temel sonucu, toplumlararası ilişkileri, Akdeniz
eksenli eski dünya ilişkiler sistemini radikal bir biçimde dönüştürmesi olmuştur.

5.1.1. İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları
İstanbul’un Fethi, toplumlararası ilişkilerde radikal dönüşümlere yol açmıştır.
İstanbul’un Fethi, iki uygarlık çevresinin, doğu ve batı uygarlıklarının en eski zamanlardan beri
süregelen çekişmelerinin yeni bir evresini işaretlemektedir. Mezopotamya ve Mısır tecrübeleri
gibi ilk uygarlıkların ortaya çıkışından itibaren, üzerinde yaşadığımız coğrafya sürekli olarak
uygarlıkların birbirleri ile olan karşılaşmalarına, ilişkilerine, alışverişlerine, çatışmalarına sahne
olan bir coğrafyadır. Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Akdeniz kıyıları uygarlık başlangıcından
itibaren bu karşılaşmaların, ilişki ve çatışmaların sayısız tanıklıkları ile doludur. Babil – Mısır,
Asur – Mısır, Hititler – Babil, Hititler – Mısır, Pers– Mısır, Pers – Yunan, Fenikeliler – Batı
Akdeniz, Fenike -Yunan, Kartaca – Roma ilişkileri uygarlıklar arası ilişkilerde sadece Eski Çağ
tarihi ile sınırlı karşılaşma örnekleridir. Bu örnekler uygarlık tarihinin, tarihsel aktörlerin
gelişmesine bağlı olarak zenginleşerek devam etmiştir. Roma-Mezopotamya, Roma – Mısır,
Sasani - Bizans, İslam – Hristiyanlık şeklinde yeni siyasi aktörler ve ilişkilerle zenginleşmiştir.
İstanbul’un Fethi, bu anlamda eski uygarlıklar arası ilişkilerin yeni bir eşiğini
oluşturmaktadır. Eski Çağ’da, Bizans İmparatorluğu döneminde, İstanbul, önce ticari ve siyasi
bir merkez, sonrasında güçlü bir imparatorluk başkenti haline gelmiştir. Orta Çağ boyunca
görkemli bir uygarlık ve güç merkezi haline gelmiş, çok uzun süre de bu konumunu muhafaza
etmiştir. Orta Çağ sonlarında Bizans, eski gücünü hayli yitirmiş, özellikle Haçlı Seferleri ile
geleneksel gücünü ve konumunu kaybetme sürecine girmiştir. IV. Haçlı Seferi ile birlikte
yaşanan Latin istilası ve akabinde kurulan Latin yönetimi, bir siyaset merkezi olarak Bizans’ı
ve bir şehir olarak da İstanbul’u hayli hırpalamıştır. 15. Asır başlarında, Bizans uzun ömründe
bir düşüş eğrisini yaşarken, doğuda, güneyde hatta boğazları aşarak Balkanlarda hayli ilerleme
kaydetmiş olan bir Türk ilerlemesi olgusu ile karşılaşır. Türk ilerlemesi çepeçevre Bizans’ı/
İstanbul’u kuşatmıştır. En nihayet, şehrin 1453’te Türkler tarafından fethi gerçekleşir. 1453’te
İstanbul’un Fethi; Eski Çağ’da ortaya çıkmış, Orta Çağ’da görkemini kazanmış Bizans
İmparatorluğu’nun tarihten tasfiyesini getirmiştir.
İstanbul’un Fethi güçten düşmüş, hatta harap olmuş bir şehrin ele geçirilmesinin
ötesinde bir anlama sahiptir. Öncelikle tarihe uzun süre eşlik etmiş güçlü bir siyasi merkezin
ilk kez bağlı bulunduğu uygarlık çevresinin dışındaki güçlerce ele geçirilmesi söz konusudur.
Bizans İmparatorluğu’nun tasfiyesi ile birlikte, ilk kez uygarlıklar arası geleneksel sınırlar diğer
uygarlığın, ihtiyatla söyleyelim, Batı uygarlığının iç bölgelerine taşınmıştır. Geleneksel PersYunan, Sasani – Bizans, Emevi – Bizans sınırları aşılmış, Balkanların ötesine uzanmıştır.
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Uygarlıkların coğrafyası, sınır hatları değişme sürecine girmiştir. İstanbul’un Fethi’nin en temel
sonucu ise, toplumlar arası ilişkilerde, Akdeniz eksenli güç ilişkilerinde bir tarafın kesin bir
üstünlük, egemenlik tesis etmesiyle neticelenmiştir. İtalya coğrafyasının öne çıkmış şehir
devletleri olarak Venedik, Cenova, Floransa gibi güç ve siyaset merkezlerinin Haçlı Seferleri
ile birlikte Akdeniz’de kurduğu askerî, siyasi ve ticari ilişkiler sistemi, üs ve tutamak noktaları
etkinliğini yitirmiş, yerini Osmanlı İmparatorluk güçlerine bırakmak durumunda kalmıştır.
Akdeniz eksenli ilişkiler sisteminde, kara da dâhil olmak üzere doğu ticaret yolları
üzerinde Osmanlıların kurduğu hâkimiyet Avrupalı güç merkezlerini ciddi bir biçimde
etkileyecektir. Osmanlı etkinliği, erken dönem İslam ilerleyişinden sonra Akdeniz’de ortaya
çıkan İslam egemenliğinin bir kez daha ortaya çıkması olarak görülmelidir. Bu dönem İslam
hâkimiyeti ile ilgili olarak iktisat tarihçisi, Henri Pirenne’nin söyledikleri önemlidir. Öyle bir
hal aldı ki diyecektir, Hıristiyan tüccarlar Akdeniz’de bir tahta parçası bile yüzdüremez hale
geldiler. İkinci kez tekrarlanan sonuç biraz da budur. Osmanlı hâkimiyetinin Akdeniz’i
bütünüyle denetler hale gelmesi, Avrupalılar için hayati öneme sahip Doğu ticaretinin
imkânlarının yitirilmesi anlamına gelmekteydi. O gün için uygarlık ve üretim merkezi Doğu
ülkelerindeydi. Dönemin her türlü sanayi üretimi, çelik ya da kumaş ya da baharat doğudaki
ülkelerden temin edilmekteydi. Bu anlamda İstanbul’un Fethi’nin temel sonuçlarından birisi de
ekonomik ve sosyal olarak Batı’da, Avrupa’da sıkışmaya yol açmış olmasıdır. Bu sıkışma
haline karşılık olarak Batı’da yeni arayışlar, bu durumu aşmaya ilişkin girişimler ortaya
çıkmıştır.

5.1.2. Keşifler ve Karşılaşmalar
Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetine bağlı olarak Avrupa’da ortaya çıkan sıkışma haline
karşı arayışlar iki yönde girişimleri tetikleyecektir. Bunlardan birincisi İstanbul’un Fethi
öncesinde başlayan, sonrasında hız kazanan Doğu’ya Hindistan’a Akdeniz ekseni dışında yol
arayışlarının Portekiz girişimleri şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bu girişimler kıyı yolunu izleyerek
Afrika kıtasını dolaşmaya yönelik keşif teşebbüsleriydi. İkinci teşebbüs ise, Haçlı Seferleri
sonrasında yeniden öğrenilen dünyanın yuvarlaklığı fikrini temel alarak hep batı yönünde
giderek doğu ülkelerine ulaşma yönünde girişimlerdir. İlk girişimler 1497’de Portekizlilerce,
Vasgo de Gama tarafından Ümit Burnu’nun dolaşılmasıyla yeni Hindistan yolunun keşfi ile
neticelendi. İkinci yönde girişimler ise Kristof Kolomb’un girişimi ile Amerika Kıtası’nın keşfi
ile neticelendi. Bunlardan Ümit Burnu yoluyla yeni Hindistan yolunun keşfi baharat
kaynaklarına ulaşmanın yanında, Osmanlı engelini aşarak Doğu ticaretine katılma, daha da
ötesinde Hint Okyanusu – Kızıldeniz arasındaki ticari şebekeleri ele geçirme ve yönetme
imkânı sağladı. Bu, Batı’da Yeni Çağ’ın başlangıcından itibaren zenginleşmenin, ekonomik
gelişmenin ilk kaynağını da oluşturdu. 1492’de Amerika Kıtası’nın keşfi ise Hindistan yolunun
keşfinden kat kat fazla bir zenginlik ve imkânlar alanına ulaşmasını sağladı. Batı’da modern,
siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmenin gerisinde yatan ilk muharrik güç kaynağı, Amerika
Kıtası’nın zenginliklerinin Avrupa’ya nakledilmesi ile gerçekleşti. Modern uygarlıkla ilgili
yaygın Batı anlatısında keşifler ve icatların başköşeyi tutmasının nedeni biraz da iki keşfin
sonuçlarının Batı’daki sıkışmayı çözmesi, ötesinde yeni bir sıçramaya ilişkin ilk kaynağı da
temin etmesidir.
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Modern uygarlık tam da bu gelişmelerin nihayetinde Orta Çağ Avrupası’nda yaşanan
bir dizi gelişmenin ürünüdür. Bu gelişmeler Avrupa’ya bin yıla yakın zamandır hâkim olan
geleneksel siyasi – ekonomik ve toplumsal düzenin diğer bir deyişle feodalizmin çözülmesine
yol açtı. Geçimlik, kendine yeterlik esaslarında işleyen ekonomi ve mahalli küçük birimlerin
siyasi yönetiminden ibaret olan feodalizm çözülme sürecine girer. Orta Çağ boyunca yoksullara
yardım, üretim ilişkilerine katılım, ortak kültür ve bilincin üretiminde belirleyici rol oynayan
kilise mensupları da bir sınıf olarak Yeni Çağ başlangıcından itibaren hızlı bir çözülme sürecine
girer. Batı Avrupa’da keşiflerin sonucunda gelişen yeni sosyo-ekonomik ve siyasi yapı ve
yönelimler başka bir dersin konusudur. Burada ele almak, dikkat çekmek istediğimiz konu,
uygarlık konusunda gelişen yeni anlam, yaklaşımların kaynağı olarak, keşiflerle birlikte yeni
karşılaşılan uygarlıklar, kültürler ve topluluklarla yaşanan deneyimlerin nasıl Avrupa’da yeni
algı, açıklama ve değerlendirmelere kapı araladığı olgusudur.
Amerika Kıtası’nın keşfi öncelikle bir tesadüfün ürünüdür. Avrupalılar, daha önce
tanımadıkları, bilmedikleri yeni bir kıta, bu kıta üzerinde geliştirilmiş uygarlıklar, kültürler ve
topluluklar ile karşılaşmışlardır. Bunun ilk sonucu önce şaşkınlıktır. Bir şaşkınlık hali yaşanır
önce, yaşanan ikinci hâl ise yanılgıdır. Hindistan diye yola çıkılmıştır, varılan yerin Hindistan
yakınlarında olduğu düşünülen Japonya olduğu düşünülmüştür. Zipangu diyecektir Kolomb,
seyir notlarında, yerlileri de Hintli olarak adlandıracaktır. Çok sonra, Kristof Kolomb’un
bugünkü Küba açıklarına ilk vardığı tarihten on küsur yıl sonra burasının yeni bir kıta olduğu
anlaşılarak yanılgı düzeltilecektir. Şaşkınlık da bir süre sonra atlatılacak; buradaki yerli
topluluklarla ilişkiler, bu bölgenin Avrupalılarca nasıl değerlendirileceği konusunda düşünme
ve incelemeler başlayacaktır.
İlk karşılaşmaların izlenimleri Kristof Kolomb’un seyir notlarına yansır: “Yerliler,
yumuşak başlı, uysal, kötülük nedir bilmeyen kimselerdir. Silahları yok. Savaşmayı, tutsak
almayı, öldürmeyi bilmezler. Korkaktırlar. Direnme kapasitelerinden mahrumdurlar. Onlar
üzerinde çok az bir güçle, ‘50 kişi ile’ diyecektir Kolomb, çok kolay hâkimiyet kurulabilir.
İktisadi olarak ekip biçmekten, kentler kurmaya kadar emek gücü olarak onlardan
yararlanılabilir. Bütün bunlar çok kolay gerçekleştirilebilir. Örgütlenmeden, yasadan ve
disiplinden yoksundurlar. Bu yerliler, müdahale edilebilir ve istenilen yola sokulabilir “öteki”
olarak karşımızdadır. 19. Yüzyılın medeniyet götürme söyleminin ilk izleri günlüklerde bütün
somutluğuyla karşımızdadır157:
“Bunlar pek pek ürkek insanlar, daha önce söylediğim gibi hepsi de
çıplak. Ne silahları var ne de yasaları158. Köylerinde de ne disiplin ne
örgütlenme... Bunlar kötülük nedir bilmeyen insanlar, diyor Amiral, hem de hiç
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savaşmamışlar...159 Ben kendim, elimin altındaki üç beş adamla bütün bu adaları
hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan dolaşabilirim. Geçenlerde, adamlarımdan
üçünün karaya indiğini, yalnızca şöyle bir görünmeleriyle oradaki bir sürü
Hintlinin çil yavrusu gibi dağıldığını gözlerimle gördüm. Adamlar silah nedir
bilmiyor… Savaş inceliklerinden haberleri yok. Bin kişi gelse bile bizim üç
adamımızla baş edemez. Demek istediğim, bunlar buyruk almaya, çalıştırılmaya,
ekip biçmeye, yararlı olabilecek her şeyi yapmaya yatkın insanlar. Kentler
kurdurabiliriz onlara, bizim gibi giyinmesini, davranmasını öğretebiliriz.160
Daha önceden söylediğim gibi, elimin altındaki az sayıda adamla burayı,
Portekiz'den daha büyük, ondan iki kat kalabalık bu adayı kolayca ele
geçirebilirim. Halkının hepsi çıplak, silahsız, öyle de ödlekler ki o kadar olur.161
Kötülük nedir bilmiyorlar. Öldürmek nedir, tutsak almak nedir bilmiyorlar. Hiç
silahları yok; öyle ödlekler ki, bizim adamlarımızdan biri, şaka olsun diye,
yanlarına yaklaşmayagörsün, yüzü birden toz oluyor. İnanmaya açıklar, gökte
tek bir Tanrı olduğunu biliyorlar. Gökten geldiğimize kesinlikle inanıyorlar.
Kendilerine hangi duayı öğretirsek öğretelim yinelemeye hazırlar, istavroz bile
çıkarıyorlar. 162 Bu sabahki gidişim tüm bu ayrıntıları görüp anlayarak Siz Yüce
Efendimiz’e rapor hazırlayabilmek, ayrıca bir tabya yeri seçebilmek içindi. Bir
ada oluşturur gibi denize sokulan bir dil gördüm, karadan büsbütün ayrılmış
değildi, üzerinde de altı ev vardı. Bu çıkıntı iki günlük bir çalışmayla karadan
kopartılıp bir adaya dönüştürülebilir; ama kendi payıma, bunu pek de gerekli
görmüyorum, çünkü bu adamlar çok temiz yürekli ve kesinlikle savaş sanatını
bilmiyorlar… Yüce Efendimiz buyruk verselerdi bunların hepsini Kastilya’ya
getirebilir, diyelim olmadı, kendi adalarında tutsak tutabilirdik; çünkü bu
adamlara gık dedirtmemek ve kendilerinden sağlanmak istenecek her şeyi
yaptırabilmek için elli kişi yeter de artar bile.163 Bunlara en ağır işler
gördürülebilir; uyanık adamlar, bakıyorum, dediklerimi hemen yineliyorlar.164”
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Deniz aşırı girişimler yeni coğrafyaların keşfi ile sonuçlanmıştır. Yeni Çağ’ın doğmakta
olan Batı Avrupası’nın bütün dikkati yeni coğrafyalara çevrilmiştir. Keşfedilen bu yeni
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topraklar Avrupalı insana cömert tabii, ticari imkânlar, zenginlikler sunmaktaydı. Yeni
topraklar, salt tabii bir coğrafya, bitki örtüsü değildi. Sakinleri vardı. Bu anlamda yeni
coğrafyalar, Avrupalıların karşısına yeni kültürler, topluluklar, uygarlıklar olarak ortaya
çıktılar. Bu karşılaşma Batı Avrupa’da yoğun ilgi, araştırma, inceleme, ticari, askerî, siyasi
sefer ve girişimler silsilesine yol açtı. Çok geçmeden girişimlerin sonuçlarının devşirilmesi ve
sistemleştirilmesine yönelik olarak Batı Avrupa’nın birçok merkezinde birbiri arkasından
Kraliyet Araştırma Cemiyetleri, Batı Hindistan, Doğu Hindistan ticaret şirketleri kurulmaya
başlandı. Batı-dışı uygarlıkların Batı Avrupa’dan başlayarak Batı’nın gündemine gelmesi tam
da bu dönemde ortaya çıkmıştır.

5.2. Batı ve Ötekiler
Avrupalılar için toplumlararası ilişkilerde Eski Çağ’da Yunan tecrübesiyle birlikte
uygarlıklar alanına girdiği andan itibaren hep bir ötekisi, yabancısı olageldi. Yunan döneminde
bu öteki, ecnebi anlamında, yabancı anlamında kendi dışında olan her topluluğun barbar olarak
adlandırılması şeklinde idi. Kendi dışındaki bütün topluluklar, ya da bugünün deyişiyle
uygarlıklar Mısır, Pers, Hititler ya da İskitler Yunanlılarca hep barbar olarak adlandırıldılar.
Tarih içinde modern öncesi Avrupalılar için bu ötekiler hep olageldiler. Yeri geldi bu öteki
Sasani oldu, yeri geldi Emeviler, Endülüs, yeri geldi İslam ya da Osmanlılar oldu. Tarihi Çin
ve Hint uygarlıkları da aynı şekilde modern öncesi Avrupa’nın ötekileri oldu. Bu ötekiler
Avrupa’nın en eski zamandan beri tanıdığı, bildiği, en eski ve geleneksel ötekilerdi. Yeni Çağ
ile birlikte bu tanınan, bilinen eski ötekilere yenileri ilave olmuştu. Yeni coğrafyalarda
karşılaşılan topluluklar, kültürler Batı’nın yeni ötekileri idi.
Yeni Çağ başlangıcı Avrupalıların ötekilerle karşılaşma deneyimi iki düzlemde birden
gelişecektir. Birincisi, Yeni Çağ başlangıcında Balkanlar’da, Güney-Doğu Avrupa’da ve
Akdeniz’de yaşanan Türk ilerlemesi olgusu. İkincisi ise Amerika kıtasının keşfi ile birlikte yeni
karşılaşılan ülkeler, topluluklar ve uygarlıklar. İlk düzlemde Türk ilerlemesi olgusu, Orta Çağ
Avrupası’ndaki Haçlılar – İslam, Bizans – İslam karşılaşmalarının yeni bir boyutu olarak ortaya
çıkmış bir karşılaşma gibi gözükse de Avrupalılar açısından son derece yeni aynı zamanda
tehdit edici bir olguydu. Bu karşılaşma dönemin Avrupalılarına “Kim bu Türkler?” sorusunu
sordurmuş, hemen arkasından da Eski Çağ Yunan tecrübesine, bagajına, Heredote’a
başvurarak: “İskit asıllı yabaniler” cevabı verilmişti.166 Her iki düzlemde de ötekini tanıma
arayışı hız kazanacaktır. Tanıma, anlama, nüfuz etme, ilişki kurma, üzerinde egemenlik tesis
etme ya da sömürgeleştirme girişimleri birlikte yürüyecektir.

Bu konuda bk. İsmail Coşkun, Modernleşme Kuramı Üzerine, (http: // www.journals.istanbul.edu.tr/
iusosyoloji/ article/ view/ 1019016129/ 1019015305)
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5.2.1. Yeni Öteki167
Karşılaşmaların mahiyeti, ilişki kurma araç ve yöntemlerini farklı kılacaktır. Yeni
keşfedilen coğrafyalarda karşılaşılan yeni ötekilere ilişkin başlangıçtaki ilk gözlemler, ilk
tecrübeler biraz sonrasında sistematik tanıma, tanımlama, inceleme girişimlerine dönüşecektir.
Kraliyet Araştırma Cemiyetleri uygulamaları, bilim düzeyine coğrafya, etnografya, daha sonra
antropoloji incelemelerine dönüşecektir. Kendisinden farklı bir ötekinin her düzeyde, dil, kabile
ya da toplum yapısı; din, siyasi ve dinî temsiller, otoritenin hangi araçlarla kendisini meşru
kılması... Bütün bu konular daha 19. Asra gelmeden, antropolojinin bir bilim olarak
sistemleşmesinden önce Avrupalıların gündeminde olacaktır. Öteki, yeni öteki farklı bir
topluluk, kültür ve uygarlık olarak artık inceleme nesnesidir. Bu topluluklara karşı kendisini
tanımlama evresine gelinmemekle birlikte, kendisinden farklı olanı inceleme, tanımlama, bir
yere yerleştirme aşamasına gelinmiştir.
Yeni keşfedilen coğrafyalarda karşılaşılan topluluklarla ilişkide Avrupalılar hızlı bir
biçimde, bir hâkimiyet kurma, sömürgeleştirme başarısı elde etmişlerdir. Amerika Kıtası’nın
yerli uygarlıkları, Aztek ve İnka uygarlıkları çok kısa süren direnmelerin arkasından
Avrupalıların sömürgesi haline gelmişlerdir. Avrupalılar hâkimiyet alanlarını biraz sonrasında
Amerika kıtasının göçebe topluluklarının yaşadıkları coğrafyaları da kapsayacak şekilde
genişletmişlerdir. Avrupalıların kısa süre içinde Amerika Kıtası üzerinde sağladıkları bu
hâkimiyetin çeşitli sonuçları olacaktır. Bunlardan ilki her bakımdan çok ciddi maddi
kazanımları temin etmesidir. Hazır üretilmiş zenginliklerin yağması, yer altı zenginliklerin
Avrupalılarca kullanıma açılması, yerli emeğin kullanımı gibi... Buna bağlı olarak ortaya çıkan
ikinci sonuç Avrupa’nın 1453’te İstanbul’un Fethi sonrasında içine düştüğü sıkışma halinin
çözülmesi, iktisadi ve siyasi olarak güç kazanmaya başlaması olmuştur. Bu sonuçların yanında
üçüncü en önemli sonuç Avrupalıların çok kolayca ve hızlı bir biçimde bu toplumlar ve
uygarlıklar üzerinde kurdukları hâkimiyetin Avrupalıların karşılıklı ilişkileri yönetmede bir
özgüven ve üstünlük duygusunu kazanmalarıdır. Keşiflerle birlikte Avrupalılarda diğer
topluluk ve uygarlıklardan kendilerinin üstün oldukları duygusu giderek yerleşik hale gelmiştir.
Avrupalıların karşılaştığı yeni ötekiler üzerinde sağladığı bu üstünlüğün bütünsel bir sonucu
ise, elde edilen bu üstünlüğün toplumlararası ilişkilerde, geleneksel öteki ile olan ilişkilere de
taşınmak istemesi olmuştur.

5.2.2. Geleneksel Öteki/ Eski Öteki
Geleneksel Öteki, diğer bir deyişle uygarlık sahnesine çıktığı dönemlerden itibaren
tanıdığı, umumiyetle birbiri ile ilişkili, benzer ya da ardılı olan uygarlıklar, Batı’nın eski
ötekisini oluşturmaktadır. Mısır, Pers, İslam, Hint ve Çin Batı’nın en eski zamandan beri
tanıdığı, ilişki kurduğu çatıştığı ötekilerdir. Bu uygarlıkların çok hızlı ve kolayca
sömürgeleştirilen yeni ötekilerden farklı hususiyetleri vardır. Bunların başında bu uygarlıklar
Yeni öteki ve geleneksel öteki karşılamaları kavramsallaştırması için bknz: İsmail Coşkun, “Öteki
ile Karşılaşmalar, Gezi Edebiyatı ve Şarkiyatçılık”, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu -9-10 Aralık
2016, İstanbul: İBB Kültür Yayınları, 2007. s. 159-168.
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güçlü merkezi devlet geleneklerine sahip, yaşama ve uygarlık tecrübeleri ile zengin, çok uzun
yüzyıllara yayılan uzun ömürleri, müreffeh ve bayındır şehirleri ve en nihayet güçlü bir
toplumsal düzene sahip olmaları gelmektedir. Bütün bu özelliklerinin yanında Batı ile
karşılaşma deneyimleri itibariyle değerlendirildiklerinde, eski ötekiler, Amerika kıtası yerli
topluluk ve uygarlıklarından farklı olarak yüksek bir direnme gücüne sahiptirler. Nitekim çok
kısa bir süre içerisinde Avrupalı güçler, Amerika yerli uygarlıklarını tasfiye ederken ve yerine
yeni bir toplumsal siyasi düzen inşa ederken, geleneksel ötekinin yaşam alanlarında,
Akdeniz’de, Orta Doğu’da, Asya’da aynı başarıyı sergileyememişlerdir. Osmanlı
İmparatorluğu üzerinde, Çin ve Japonya üzerinde Avrupalı etkinliğinin tesirleri ancak 19.
yüzyılın sonunda gerçekleştirilebilecektir.

5.2.3. Aydınlanma ve Uygarlık
Batı Avrupa’da 18. Asır, 1700’lü yıllar Aydınlanma Dönemi olarak adlandırılır.
Aydınlanma esas olarak toplumsal düşünüş alanında Orta Çağ düşüncesinden kopuş, ona karşı
eleştirel düşünce ve değerlendirmelerin yükseldiği bir dönemdir. Aydınlanma Dönemi
düşüncesi o gün içinde Batı’da hâkim yönetici sınıfı oluşturan aristokrasiye ve aynı şekilde Orta
Çağ boyunca çok güçlü bir dini, ideolojik, hatta toplumsal ve siyasi olarak güçlü bir aktör olan
kiliseye karşı yönelttiği radikal eleştirilerle belirlenir. Aydınlanma Dönemi düşüncesi
geleneksel düşünüşten, Hristiyanlıktan ve Aristokratik tutum ve değerlerden farklı olarak yeniyi
temsil etmektedir. Aydınlanma Dönemi düşüncesi bireyi, insan etkinliğini, aklı öne çıkarırken
geleneksel değer ve yaklaşımlarla çatışıyordu.
Aydınlanma görece olarak Yeni Çağ başlangıcından itibaren ortaya çıkan keşifler, buna
bağlı olarak sömürgeleştirme deneyimlerinin Avrupa’da yarattığı özgüven ve deneyimin tabii
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsan etkinliği ile bireysel etkinlik ile yakalanan kazanımlar,
insana ilişkin inancı, özgüveni beslerken, geleneksel düşünüş ve inançları sarstığı gibi,
geleneksel sınıfları da baskılamaktadır. İktisadi ve siyasi olarak güç kazanan Avrupa, yeni
şartlara yönelik olarak kendisini yeniden kurmak, inşa etmek istemektedir. Aydınlanma bu
yönde eğilim ve arayışların düşünsel alanda eleştirel bir biçimde ortaya çıkmasıdır. İnsan
etkinliğine olan inanç ile tüm insan tarihi ve insan bilgisinin gelişim evreleri, bütün bir insani
tecrübenin kilise öğretisinin dışında derlenmesi, toplanması, dökümünün çıkarılarak
sistemleştirilmesi girişimi yaşanır.168 Aydınlanma Dönemi’nde bu girişimler, Ansiklopedi
teşebbüsünde ifadesini bulur. Aydınlanma hareketinin girişimi ve insan tarihine ilişkin
değerlendirmeleri, farklı uygarlık tecrübelerinin gündeme gelmesini, ele alınmasını, atıfta
bulunmasını doğurmuştur. Henüz modern uygarlık kavramı, günümüzdeki modern manasına
kavuşmamıştır; varlıkları, belirli özellikleri ile gündeme gelmektedir. Aydınlanma Dönemi’nde
Avrupa düşüncesinde, Batı-dışı uygarlıklar doğrudan doğruya, Batı’nın kendi deneyimini
değerlendirmede ya da egemen sınıflara, kilise ve aristokrasiye karşı açılan savaşta
araçsallaştırılmışlardır: İyi, soylu, barışçı algısının biraz daha ötesine geçerek özellikle Batı’nın
Aydınlanma Dönemi düşüncesi ile ilgili olarak bknz. Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, 9. Baskı,
İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
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eski ötekilerinin, İslam ya da Çin uygarlıklarının kilise ve aristokrasi ile karşılaştırıldığında ne
denli hoşgörüye sahip oldukları görüşleri ileri sürülmüştür. Yahut Montesquieu’nun Pers
Mektuplar örneğinde görüleceği gibi, günün sorunları, iç çekişmeler öteki üzerinden
tartışılacaktır. Bu anlamda Aydınlanma Dönemi’nde Batı-dışı uygarlıklar belirli bir tanınma
bilgisine de yaslanarak, Batı-içi siyasi çekişmelerde üzerinden konuşulan bütünsel varlıklar
olarak görülmüşlerdir.

5.3. XIX. Asır: Modern Uygarlığın Kendini Tanımlaması
19. asır başlarına gelindiğinde bugün modern olarak adlandırdığımız uygarlık, bütün
içeriği ile kurumlaşmasını tamamlamış bulunmaktadır. Yeni Çağ başlangıcından 1800’ler
başlarına gelindiğinde, modern toplum, devlet, modern ekonomi, modern üretim ilişkileri,
modern toplumsal sınıflar gelişimlerini tamamlamış bulunmakta idi. Bir anlamda modern
uygarlık kendisini kurma ameliyesini tamamlamış bulunmaktaydı. Bu anlamda uygarlık
gelişimini tamamlamış, kurumlaşmış, nihai bir duruma işaret etme anlamına gelmektedir. Batı
Avrupa coğrafyasını yaygın ve yerleşik hale gelen bu yeni uygarlık kendisini kurmasının
ardından iki düzeyde kendisini tanımlama ihtiyacı içerisine girer. 1. Modern toplum ve
uygarlığı, geride bıraktığı tarihi deneyimi, kendi öznel deneyimi karşısında tanımlama çabası.
2. Karşılaştığı kültürler, toplumlar, uygarlıklar karşısında kendisini tanımlama girişimleri. 19.
Yüzyıl’ın başından itibaren Batı dillerinde uygarlık kavramının yerleşmesi ve çağdaş anlamını
kazanması tam da bu tanımlama çabalarıyla doğrudan ilintilidir.
Avrupa toplumları, daha da özel olarak tanımlamak gerekirse Batı Avrupa toplumları
Roma İmparatorluğu tecrübesini takiben bin yılı aşan bir süre içerisinde Orta Çağ dönemini
yaşamışlardır. Orta Çağ dönemi bu toplumlar için, kendini üretme, var kılma imkânlarının
olağanüstü düzeyde sınırlandığı bir dönem olmuştur. Şehir hayatının köy mesabesine inmesi,
üretimin salt kendine yeterli bir alan haline gelmesi, para ekonomisinin kaybolduğu, siyasal
bakımdan merkezi bir devlet aygıtının olmadığı yoğun bir yetersizlik, imkânsızlık dönemidir.
Bu anlamda modern toplum ve devlet örgütlenmesi ile modern uygarlık Batı Avrupa toplumları
için tam da bu eski, kötü, yetersiz şart ve imkânların geride bırakılması anlamına gelmektedir.
Modern toplum, devlet ve uygarlığı tanımlama çabası öncelikle bu geride bırakılan, premodern
evre karşısında kendisini tanımlama, yeni konumuna işaret etme anlamına gelmektedir. Bu
anlamda uygarlık, bir gelişme ve kurumlaşmaya işaret etmektedir. 19. Yüzyıl’da uygarlık
kavramının modern anlamıyla kullanıma girmesi, geride bırakılan bir tarihsel evre ve hiç de iyi
olmayan kötü geçmiş karşısında yeni, gelişmiş, kurumlaşmış yeni bir evreye işaret etme, bunu
tanımlama çabasıyla ilgilidir.
Batı’nın, uygarlık sahnesinde yer aldığı dönemden itibaren karşılaştığı öteki, ötekiler,
en eski ötekilerdir. Bu ötekileri eski ya da geleneksel öteki olarak tanımlayabiliriz. Mısır, Babil,
Asur, Hitit, Pers, Fenike, Kartaca, Sasani, İslam; Batı’nın, Avrupa’nın en eski ötekilerini
oluştururlar. Bu ötekiler tarihsel olarak güçlü uygarlık merkezleridir. Büyük merkezi devlet
örgütlenmelerini gerçekleştirmiş, imparatorluğa dönüşmüş siyaset merkezleridir. Şehir
hayatının zengin çeşitliliğini içeren, müreffeh, bayındır kentleri bünyelerinde barındıran
uygarlık bölgeleridir. Daha da önemlisi üretim ve ticaretin beslediği güçlü ekonomilerdir.
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Yunan’ın mitik Atlantis’i, Ortaçağ’ın Bin Bir Gece’si ya da İslam Ortaçağı’nda Harun Reşid’in
sarayıdır. Yakın dönemlerde ise Osmanlı ve Çin imparatorluklarıdır. Bu anlamda Avrupa’nın
eski, geleneksel diğer bir deyişle yerleşik ötekisi hem tarihte hem de modern uygarlığın
kendisini kurduğu ve kurumlaştırdığı 19. Asır’da güçlü uygarlıklar dizisi olarak, canlı olarak
karşısındadır.
Modern uygarlığın çağdaş anlam ve imalarını kazanmasını belirleyen diğer tutum ve
gelişmeler toplumlar arası ilişkiler düzleminde gerçekleşir. Avrupalılar Yeni Çağ başlangıcında
deniz aşırı girişimlerle geleneksel ötekilerinin dışında yeni topluluklar, kültürler ve
uygarlıklarla karşılaşmıştır. Bu yeni ötekiler Atlas ve Büyük Okyanus adalarının yerlileri,
Amerika Kıtası’nın yerleşik uygarlıkları Aztek ve İnkalardır. Aynı şekilde yeni keşfedilen
kıtanın göçebe yerli topluluklarıdır. Avrupalılar geleneksel ötekileri ile girdiği ilişkilerin
aksine, çok hızlı bir biçimde bu yeni ötekiler üzerinde bir hakimiyet kurma, onları
sömürgeleştirme başarısını göstermişlerdir. Bu başarının bir sonucu olarak elde edilen güç ve
üstünlükle, hem içerde yoğun bir toplumsal, ekonomik ve siyasi dönüşümle kendisini yeniden
yapılandırma imkânı elde etmiştir. Bunun da ötesine geçerek yeni coğrafyalarda kurduğu
üstünlüğü, başarıyı geleneksel toplumlar arası ilişkilerde, siz buna uygarlıklar arası ilişkiler de
diyebilirsiniz, tekrarlamak, yakalamak istemişlerdir. Bu siyasi, askerî ve ekonomik üstünlük
tesis etmek yönünde çeşitli girişimler birbiri arkasından Asya, Yakın Doğu, Uzak Doğu
uygarlık bölgelerinde 1600’lerden itibaren sık sık tekrarlanmaktadır. Ancak Avrupalı güçlerin
yerleşik ötekiler üzerinde üstünlük tesis etme girişimleri deniz aşırı girişimlerin aksine asırları
bulacaktır. Hindistan’da İngiliz hâkimiyetinin etkinlik kazanması, 19. Asır başlarını, Çin’de 19.
Asır ortalarını, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde asrın sonunu bulacaktır. Bu anlamda yerleşik
öteki eski güç ve imkânlarını sürdürmez ise de güçlü uygarlık mirası, güçlü devlet aygıtı ile
varlığını sürdürmektedir.
Bütün bu değerlendirmeler ışığında ele alındığında, 19. Asır başlarından itibaren
uygarlık kavramının yaygın bir biçimde kullanılması toplumlar arası ilişkilerde karşılaşmalar,
bu karşılaşmalarda etkinlik kurma arayışı ile doğrudan ilgilidir. 19. Asır Avrupa düşüncesi,
modern toplumun, modern devletin ve bağlı olarak modern uygarlığın tanımlama girişimleri ile
doludur. İlkin modern toplum ve devletin bir kaç asırlık güç biriktirme tecrübesine rağmen,
toplumlar arası ilişkilerde geleneksel öteki varlığını etkin bir aktör olarak sürdürmektedir.
Güçlü tarihi mirası, şehir uygarlığının gelişmiş düzeyi, merkezi devlet geleneği ile Avrupalı
güçlerin karşısında uygarlık merkezleri olarak varlıklarını korumaktadır. Bu anlamda modern
uygarlık kavramsallaştırmaları toplumlar arası ilişkilerde hem kendisini yeni, farklı bir
uygarlık, toplum ve devlet örgütlenmesi olarak tanımlama ihtiyacının ürünüdür hem de
toplumlar arası ilişkilerde Avrupa’nın konumlandırılması, üstün bir mevkie yerleştirilmesi
ihtiyacı ile geliştirilmiştir.

5.3.1. Avrupa Merkezcilik
19. yüzyıl Batı düşüncesinde toplum modelleri, uygarlık tanımlamaları, insanlık tarihini
yazma girişimleri uygarlık tartışmaları ekseninde gelişmiştir. İnsan tarihi Aydınlanma
düşüncesinden gelen yaklaşımları bir bütün olarak ele alınmakta, bu tarih tek bir yönde çizgisel
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bir biçimde gelişme şeklinde kurulmaktadır. İnsan tarihi çeşitli uygarlık evrelerinden ya da
Auguste Comte’un ünlü Üç Hâl nazariyesinde olduğu gibi çeşitli hallerden geçerek gelişmiş ve
bugünkü nihai evreye ulaşılmıştır. Bu nihai evrede şehirli, endüstriyel, modern ekonomi ve
modern devletle tanımlanan, Avrupalı güçlerce önceki uygarlık tecrübelerini kat kat aşan bir
başarı ile modern uygarlık geliştirilmiştir. Avrupa merkezcilik bu anlamda uygarlık tarihinde,
Avrupa tarihini merkeze ve öne alma girişimidir. Uygarlık tarihi bu anlamda Avrupa’yı
merkeze alarak bir okuma ve çözümleme girişimidir. Bu merkeze alma girişimi, karşılıklı
ilişkilerde diğer uygarlıklar karşısında kendisini daha üstün bir mevkie yerleştirme, bunu
düşünce ve bilim aracılığıyla kurumsallaştırma çabasıdır. Avrupa merkezcilik sadece içerde ve
karşılıklı ilişkilerde kendisini kurma ve etkin olarak tanımlama çabasının ötesinde, Avrupa dışı
bölgelerde, Avrupalılarca yapılan siyasi, askerî ve ekonomik müdahaleleri haklılaştırma
amacına hizmet etmektedir. Sömürgeci müdahale Avrupa merkezciliğin ünlü uygarlık götürme
misyonu ile haklılaştırmaya tabi tutulmaktadır. 19. yüzyıl Batı düşüncesi Avrupa merkezcilikle,
Avrupa uygarlığını merkeze alan yaklaşım ve açıklamalarla o kadar yüklenmiştir ki, 20.
Yüzyıl’ın ortalarına gelindiğinde, uygarlık kelimesi fazlasıyla yıpranmıştır. Bilim camiası,
Braudel’in deyişiyle uygarlık kavramına biraz daha çekimser yaklaşmakta, insanlık kavramına
daha fazla önem vermektedir. Bu çekimserlik ve uzak duruş, biraz da 19. Asrın uygarlık
kavramına aşırı yüklenmesinin tabii bir sonucudur. II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren
uluslararası ilişkiler sisteminin yeniden yapılandırılmasının siyasi ve ekonomik talepleri, Batıdışı toplumların Batı ile ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin talepleri uygarlık, uygarlıklar, 19.
Asrın Avrupa merkezci okuma ve çözümlemelerini en azından ihtiyatla karşılama, bunun
dışında yeni açıklama geliştirme ihtiyacını doğurmuştur. Savaş sonrasında Arnold Toynbee’nin
okumaları, F. Braudel’in çalışmaları, M. G. Hodgson’un dünya tarihi perspektifi, 1970’lerde
Edward Said’in radikal bir biçimde geliştirdiği şarkiyatçılık eleştirisi uygarlık tarihine Avrupa
merkezci XIX. Asır yaklaşımlarının görece terki ile neticelenmiştir.

5.3.2. Uygarlık Tarihi Nasıl Okunmalı?
İnsan tarihi bir bütündür. Tarih içerisinde de çok farklı bölgelerde, çok farklı tarihlerde
çok çeşitli uygarlık tecrübeleri yaşamıştır. Bütün çeşitliliği ve zenginliği içinde uygarlıklar
sanılanın aksine çok yoğun bir ilişki ve alışveriş içinde olmuşlardır. Bu ilişki ve alışveriş hali,
uygarlıkların doğuşu öncesine, Neolitik dönemi de kuşatacak şekilde yaygındır. Bu ilişkililik
hali uygarlıkların doğuş, kurumlaşma ve yaygınlaşma süreçlerinde daha da yoğunlaşmıştır. Bu
anlamda uygarlıklar karşılıklı ilişki ve alışverişler ekseninde birbirlerini etkilemişler,
varlıklarını kazanmışlardır. Bir disiplin ve alan olarak uygarlık tarihi çalışmaları, uygarlık
tarihini öncelikle bu karşılıklı ilişkiler içinde gelişmiş, ortak bir tarih ekseninde ele almak
durumundadır.
Aynı şekilde bir uygarlığın kendisinden önceki doğmuş, gelişimini tamamlamış
uygarlıklar ve çağdaşı olan uygarlıklarla farklılaşmasını, kendisine özgü özelliklerin ortaya
çıkarılması anlamında uygarlık tarihi çalışmaları, mukayeseli incelemelerle uygarlık tarihine
yaklaşmak durumundadır. Mukayeseli incelemeler salt uygarlıkların kendine özgülüklerini
değil, karşılıklı etkileşimlerini de bize verecektir.
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Uygarlık tarihinin birliği, bir aradalığı ve bu tarihin mukayeseli bir biçimde ele alınışı
tarihsel ve eleştirel çözümlemenin de önünü açacaktır. Tarihsel ve eleştirel çözümleme
öncelikle tarihi, ideolojik yüklemelerin etkisinden kurtaracaktır. Aynı şekilde, tarihsel ve
eleştirel çözümleme toplumlar ya uygarlıklar adına konuşan üstünlükçü açıklamaların
etkisinden kurtarılmasını ve nesnel bir tarih okumasının imkânını sağlayacaktır.
Modern dönemle ile birlikte uygarlık tarihi araştırılması önemli bir bilimsel alanın
doğuşunu getirmiştir. Bu anlamda 19. Asır tarih, düşünce ve uygarlık tarihine ilişkin tartışma
ve araştırmalar, modern uygarlığın mahiyeti kadar diğer uygarlıkların tanınması ve
anlaşılmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Bu konuda devasa ölçekte bir bilgi birikimi
oluşturulmuştur. Bu birikim dönemin ideolojik, siyasi yargılarıyla ne denli yüklü olursa olsun,
uygarlık tarihi alanının oluşması, gelişmesi ve buna bağlı olarak uygarlık tarihinin
anlaşılmasında önemli rol üstlenmiştir. Günümüz uygarlık tarihi çalışmaları, daha önceki
Avrupa merkezci ya da şarkiyatçılığın baskın olduğu bu modern okuma teşebbüslerinin
uygarlık tarihinin aydınlatılmasında daha önceki rol ve bilgi birikimlerinin farkında olarak, yeni
ve eski okumaları birleştirici tutumla uygarlık tarihine eleştirel yaklaşımı geliştirmek
durumundadır. İnkârcı değil, eleştirel ve inşacı bir uygarlık tarihinin imkânı üzerine
düşünülmelidir.
Uygarlık tarihi, salt bir tarih olmanın ötesinde devasa genişlikte bir alandır. Ayrıca
uygarlıklar işleyiş mekanizmaları ya da taşıyıcı mekanizmaları itibariyle tarih disiplininin
ötesinde coğrafya, ekonomi, antropoloji ve sosyoloji gibi çağdaş sosyal bilimin etkili
disiplinlerinin de inceleme ameliyesine ortak kılınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda
çağdaş sosyal bilimlerin, sosyoloji, tarih, antropoloji ve ekonominin imkân ve araçlarından
yararlanmak, uygarlık tarihi araştırmalarının temel bir gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda F. Braudel’in uygarlık tarihi alanının gelişmesine yaptığı katkı ve diğer sosyal
bilimlerle ilişkinin önemine işaret etmesini burada özellikle zikretmemiz gerekmektedir.169

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar (çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Yayınevi, 1992.)
ve özellikle Uygarlıkların Grameri eserinin giriş bölümü (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım, Ankara:
İmge Yayınevi, 1996, s. 1-60)
169
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Okuma Önerileri
Okuyucu Avrupalıların diğer uygarlıklarla ilk karşılaşma deneyimleri konusunda İsmail
Coşkun, Kristof Kolomb’un Günlükleri (İsmail Coşkun, İ.Ü.EF. SOSYOLOJİ DERGİSİ, 3.
Dizi-6. Sayı s.45-69, İstanbul, 2003) metnine bakabilir. Aynı şekilde bu yeni uygarlıklarla
karşılaşma ve sömürge dünyasının ortaya çıkışın değerlendirilmesi için, İsmail Coşkun’un
Sömürgeciliğin İşler ve Günler’i: Robinson Cruose (İ.Ü.EF. SOSYOLOJİ DERGİSİ, 3. Dizi7. Sayı s. 71-96, İstanbul, 2004.) isimli yazısına bakabilir. Okuyucu Aydınlanma Dönemi
düşüncesi için, Ahmet Çiğdem’in eserine (Aydınlanma Düşüncesi, 9. baskı, İstanbul: İletişim
Yayınları, 2015.) ve İsmail Coşkun’un Modernleşme Kuramı Üzerine makalesine bakabilir.
(Künyesi dipnotta verildi.)
19. Asır Batı düşüncesinin Avrupa merkezci nitelikleri için Edward Said’in
Şarkiyatçılık (Edward Said, Şarkiyatçılık, Çev. Berna Ülner, Sekizinci Basım, İstanbul: Metis
Yayınları, 2014.) isimli çalışması ile bu düşünüş biçimin sosyal bilimlerdeki nüfuzu için Brian
S. Turner’ın Marx ve Oryantalizm’in Sonu, (Çev. H. Çağatay Kesinok, 2. Basım, İstanbul:
Kaynak Yayınları, 2001) çalışmaya bakabilir. Avrupa merkezci okumaların bir eleştirisi ve
dünya tarihinin birliği tezi için Marshall G. S. Hodgson’un, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek
(Çev. A. Aydoğan, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 2001) isimli eserine bakabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Modern uygarlık, bir dizi tarihi, siyasi ve toplumsal gelişmenin sonucu olarak
ortaya çıkmıştır.
 Tarihi olayların başında 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi hadisesi
gelmektedir.
 İstanbul’un Fethi’nin temel sonuçlarından birisi ekonomik ve sosyal olarak Batı’da,
Avrupa’da sıkışmaya yol açmış olmasıdır. Bu sıkışma haline karşılık olarak Batı’da yeni
arayışlar, bu durumu aşmaya ilişkin girişimler ortaya çıkmıştır.
 Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetine bağlı olarak Avrupa’da ortaya çıkan sıkışma
haline karşı arayışlar iki yönde girişimleri tetikleyecektir.
 Bunlardan birincisi İstanbul’un Fethi öncesinde başlayan, sonrasında hız kazanan
Doğu’ya Hindistan’a Akdeniz ekseni dışında yol arayışlarının Portekiz girişimleri şeklinde
ortaya çıkmasıdır.
 İkinci teşebbüs ise, Haçlı Seferleri sonrasında yeniden öğrenilen dünyanın
yuvarlaklığı fikrini temel alarak hep batı yönünde giderek doğu ülkelerine ulaşma yönünde
girişimler.
 Bu karşılaşma Batı Avrupa’da yoğun ilgi, araştırma, inceleme, ticari, askerî, siyasi
sefer ve girişimler silsilesine yol açtı.
 Batı’da modern siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmenin gerisinde yatan ilk
muharrik güç kaynağı, Amerika Kıtası’nın zenginliklerinin Avrupa’ya nakledilmesi ile
gerçekleşti.
 Avrupalılar için toplumlararası ilişkilerde Eski Çağ’da Yunan tecrübesiyle birlikte
uygarlıklar alanına girdiği andan itibaren hep bir ötekisi, yabancısı olageldi.


Yeni coğrafyalarda karşılaşılan topluluklar, kültürler Batı’nın yeni ötekileri idi.

 Mısır, Babil, Asur, Hitit, Pers, Fenike, Kartaca, Sasani, İslam Batı’nın, Avrupa’nın
en eski ötekilerini oluştururlar.
 19. Asır başlarından itibaren uygarlık kavramının yaygın bir biçimde kullanılması
toplumlar arası ilişkilerde karşılaşmalar, bu karşılaşmalarda etkinlik kurma arayışı ile doğrudan
ilgilidir.
 Uygarlık tarihi bu anlamda Avrupa’yı merkeze alarak bir okuma ve çözümleme
girişimidir.
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 II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren uluslararası ilişkiler sisteminin yeniden
yapılandırılmasının siyasi ve ekonomik talepleri, Batı-dışı toplumların Batı ile ilişkilerinin
düzenlenmesine ilişkin talepleri uygarlık, uygarlıklar, 19. Asrın Avrupa merkezci okuma ve
çözümlemelerini en azından ihtiyatla karşılamaya, bunun dışında yeni açıklama geliştirme
ihtiyacını doğurmuştur.
 Günümüz uygarlık tarihi çalışmaları, daha önceki Avrupa merkezci ya da
şarkiyatçılığın baskın olduğu bu modern okuma teşebbüslerinin uygarlık tarihinin
aydınlatılmasında daha önceki rol ve bilgi birikimlerinin farkında olarak, yeni ve eski okumaları
birleştirici tutumla uygarlık tarihine eleştirel yaklaşımı geliştirmek durumundadır. İnkârcı değil,
eleştirel ve inşacı bir uygarlık tarihinin imkânı üzerine düşünülmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden Batı uygarlığının ‘geleneksel öteki’ lerinden biri olarak kabul
edilemez?
a) Aztekler
b) Babil
c) Asur
d) Pers
2) Hindistan’a ulaşmak için Akdeniz dışında yeni yollar arayan Portekiz girişimleri,
1497 yılında ……………… tarafından Ümit Burnu’nun dolaşılmasıyla tamamlanmıştır.
3) Dünyanın yuvarlak olduğu fikrinden yola çıkılarak hep batı yönünde ilerleyerek
doğu ülkelerine ulaşma girişimleri ………………’un Amerika Kıtası’nı keşfi ile
sonuçlanmıştır.
4) Yeni ötekileri geleneksel ötekilerden ayıran özellikler nelerdir?
5) Uygarlık tarihi yazımında, Avrupa’yı merkeze alma çabasına ………….. denir.

Cevaplar
1) a, 2) Vasco da Gama, 3) Kristof Kolomb, 5) Avrupa-Merkezcilik
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6. NEOLİTİK DÖNEMDEN UYGARLIĞA: MEZOPOTAMYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Neolitik Dönem-Neolitik Devrim
6.2. Yerleşik Tarım-Şehir Devrimi
6.3. Sümer Uygarlığı ve Din
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Neolitik devrim nedir?
2) Dünyanın ilk kentleri nerede ortaya çıkmıştır?
3) Sümerlilerin uygarlık tarihine yaptıkları katkılar nelerdir?
4) Yerleşik tarıma geçilmesi ile şehir hayatının önem kazanması arasında nasıl bir
ilişki vardır?
5) Yazının icadını ve tarihsel gelişimini araştırınız.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
19. asırda uygarlık tarihine ilişkin Batı tarih yazımı ilgileri ve açıklamaları itibariyle
Avrupa-merkezcidir. Avrupa merkezci tutumun uygarlık tarihi alanındaki düşünsel
açıklamalara ve tarih yazımına egemen olmasının iki sebebi vardır. Birincisi, bu dönemde
Avrupa kendi dışındaki uygarlıklar karşısında kendisini konumlandırma ihtiyacı içindedir.
Tarih yazımı, Avrupa uygarlığının üstünlüğünü tespit etme ve diğer uygarlıklara nazaran
tanımlama teşebbüslerinin doğrudan parçasıdır. İkincisi, Batı’nın kendi özgül hikâyesini
açıklama çabası dönemin Avrupa düşüncesine yaygındır. Bu çabaya bağlı olarak kendi
hikâyesine, tecrübesine odaklanma söz konusudur. Salt kendine odaklanan, bunun da ötesinde
kendi gelişmesini olağanüstü, mucizevi gören bir yaklaşım söz konusudur. Söz konusu
yaklaşım Batı düşüncesini ikinci kez Avrupa merkezci kılar. Esas hikâye, Avrupa’nın
hikâyesidir. Atıflar, göndermeler, örneklendirmeler bu hikâye üzerinden geliştirilir. Modeller170
ya da gelişme çizgisi171 bu hikâyenin, tecrübenin içinden çıkarılır. 19. asır bir karşıtlıklar,
konumlanmalar yüzyılı olduğu kadar, kendisini açıklama, kendisini kurma, bir tarih inşa
dönemidir de. Dönemin toplumsal, siyasi ve tarihsel aktörleri, ulus devletler, toplumsal sınıflar,
uygarlıklar kendilerini karşıtlıklar üzerinden kurarlar ve tanımlarlar. Aynı şekilde aktörlerin
kendilerini inşa ettikleri, bunu bir tarihsel öykü olarak açıklamalı bilimsel bir anlatıya
dönüştürdükleri dönemdir. Tarih bilimi filoloji ile özellikle klasik filoloji ile el ele vererek Batı
tarihinin özgüllüklerini açığa çıkarma, bu tarihi kurma çabasında merkezi bir rol üstlenir.
Uygarlık tarihinde Batı’nın uygarlık sahnesine girişte başlangıç noktasını oluşturan Yunan
tecrübesi 19. asrın bu kendini kurma çalışmalarında esas ilgi ve odak noktasını oluşturur.
Dönemin baskın Avrupa merkezci eğilimleri beslenen ile tarih yazımında Batı tarihi ile
uygarlık, uygarlıkla Yunan tarihi özdeş bir hale gelir. Yunan uygarlık tecrübesinin ne denli
olağanüstü olduğu, mucizevi bir biçimde eski Yunanlıların uygarlıklarını geliştirdiği
açıklamaları 19. asır Batı tarih yazımına egemendir. Uygarlık Eski Çağ Yunan tecrübesi ile
başlar.
20. asır, özellikle II. Dünya Harbi sonrasındaki gelişmeler, uluslararası ilişkiler
sisteminin yeniden yapılanması, Batı’nın diğerleri olan ilişkilerinin bu ilişkiler sistemi
içerisinde tanımlanması, bilimsel birikim, arkeolojinin birbiri arkasından uygarlık tarihinin
ömrünü uzatan ve çeşitlendiren keşifleri, yeni açıklamaları beraberinde getirmiştir. 19. asırda
Yunan mucizesi açıklamalarının abartılı karakterine 20. yüzyılda zaman zaman eşdeğer bir
mübalağa ile karşılık verildiği dönem olmuştur. Batı uygarlığının kökenlerine ilişkin
açıklamalarda Yunan mucizesi açıklamaları, yerlerini Batı’nın Afrikalı kökenlerine dair

Arnold Toynbee’nin uygarlık tarihine ilişkin geliştirdiği açıklayıcı model, Yunan tecrübesine,
neredeyse olay ölçeğinde değerlendirilecek bir tarih dönemi üzerinden kurulur.
170

K. Marx’ın tarih çözümlemesi, tarihte farklı toplum modellerinin gelişme evreleri şeklinde bir çizgi
etrafında ele alınması yine Batı tarih deneyimlerinden çıkartılmıştır. Yaslanılan tecrübe Batı tecrübesidir.
171
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açıklamalarla yer değiştirmese de tepkisel bir karşılık bulmuştur.172 Bernal’ın 19. asır
açıklamalarına abartılı tepkisi bir yana, 20. yüzyılda bilimsel gelişme, özellikle arkeolojinin
gelişimi, Yunan mucizesi açıklamaları yerine, Yunan uygarlığının Akdenizli kökenlerine ilişkin
daha nesnel açıklamalarına bırakmıştır diyebiliriz. 1913 gibi erken tarihte “Doğu uygarlığı
olmasaydı bugünkü durumumuza gelemezdik. Kendi uygarlığımızı onsuz anlayamayız.
Asurlular, Babilliler, Mısırlılar, Grekler ve Romalılar, bizlere çok geniş bir kültür mirası
bırakmışlardır.”173 değerlendirmeleri yapılmaya başlanmıştı. Uygarlık tarihi yeni çalışmalarla
Yunan tecrübesinden hareketle değil, Yunan uygarlığının ilişki içinde olduğu, beslendiği
Akdeniz, Yakın Doğu ve Mezopotamya uygarlıkları ile ilişki içinde ele alınmaya başlamıştır.
Marksist arkeolog ve uygarlık tarihçisi Gordon Childe’ın uygarlık tarihine ilişkin
ilgisini bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Profesör Clark’ın Childe’ın metnine yazdığı
önsözde belirttiği gibi, “Gordon Childe, belki de ancak başka bir kıtadan gelen birinin
duyabileceği biçimde hep Avrupa uygarlığının eşsiz niteliği ile büyülenmişti: onun
prehistoryaya yaklaşımını kavramak için, konusunu, Avrupa uygarlığının neden eşsiz nitelikte
bir uygarlık olduğu sorusuna bir cevap bulabilmek amacıyla araştırdığını kabul etmemiz
gerekir. “What Happened in History” (Tarihte Neler Oldu?) gibi kapsayıcı bir yapıtın konuları
bile, onun bu ilgi alanına bağlı ve bu ilgi alanı ile sınırlıdır.174 Batı’nın özgünlüğü ve kökenine
odaklanma anlamında çok fazla Max Weberci bir dil ve sorunsala sahip olsa da Childe’ın Batı
uygarlığının kökenleri sorununa, 19. yüzyılın Avrupa merkezci yaklaşımlarından farklı bir
uygarlık tarihi perspektifinden yaklaştığına işaret edelim. “Childe’nin ilgilendiği, apaçık, bir
Avrupalı bakış açısından uygarlığın, (Mısır ve Mezopotamya kaynaklarından çıkıp, Hellenistik
Akdeniz kavşağında buluşmalarına kadar uzanan) “ana geleneği”nin gelişmesi idi. Yapıtı, eski
taş devri ile başlar ve esas itibariyle Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile sona erer.”175 Uygarlık
tarihi, Neolitik devrimi takip eden şehir devrimi ile başlar. Mezopotamya uygarlığın geliştiği
merkezi coğrafyayı oluşturmaktadır. Bu bölümde uygarlığın doğuş dinamiklerini verme,
neolitik dönem ve özelliklerinden uygarlık evresine, Mezopotamya uygarlığının doğuşunu ele
alırken Gordon Childe’ın çalışmasını ve açıklamalarını merkeze alacağız.

Bu konuda bk. Martin Bernal’ın açıklamaları. Martin Bernal, Kara Atena; Eski Yunanistan
Uydurmacası Nasıl İmâl Edildi? 1785-1985, Çev. Özcan Buze, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1998
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Ivar Lissner, Uygarlık Tarihi, İtanbul: Nokta Kitap, İstanbul, 2006, s. 7

Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete Tunçay), Ankara: Odak Yayınları,
1974 içinde G. Clark’ın önsözü, s. 10
174

Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete Tunçay), Ankara: Odak Yayınları,
1974 içinde G. Clark’ın önsözü, s. 11
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6.1. Neolitik Dönem-Neolitik Devrim
İnsan, içinde yaşadığı tabii, coğrafi, toplumsal çevre ile ilişki içerisinde kendini inşa
eder. Çevrenin şartlarıyla dinamik bir etkileşim içinde, tepkiler-cevaplar şeklinde diyalektik bir
ilişki içinde yaşama stratejileri geliştirerek kendisini var kılar. Toynbee’nin çevrenin meydan
okuyucu tesirlerine karşı insanın ve toplulukların verdiği karşılık açıklamasını hatırlayalım.176
İnsan, çevre ile olan ilişkisinde daha çok “yaşam için yararlı araç gereçlerini geliştirmesi
sayesinde varlığını sürdürmeyi ve çoğalmayı başardı. ... Dış dünyayla etkileşimini, ondan
geçimini sağlamasını ve onun tehlikelerden kaçmasını, başlıca araç ve gereçleri aracılığı ile
başarır; yani teknik dille söylersek, kendini çevresine uydurur ya da hatta çevresini ihtiyaçlarına
göre düzeltir.177 İnsan toprağı kazmak için kazmalar ve kürekler, av hayvanlarını ve
düşmanlarını öldürmek için silahlar, ağaçları kesmek için keserler ve baltalar, soğuk havalarda
kendini sıcak tutmak için giysiler, kendine barınak olarak tahta, kerpiç, ya da taş evler yapar.178
Araç gereçlerinin bu üstünlüklerine karşılık, insan, yalnızca araç gereçlerini kullanmayı değil,
aynı zamanda onları yapmayı da öğrenmek zorundadır.179 İnsanın çevre ile girdiği ilişkiler
içerisinde hayatını idame ettirebilmesi için gerekli mekanizma ve yol yöntem geliştirmesi uzun
zaman içerisinde gerçekleşmiştir. İnsan, tabiatla girdiği ilişkide uzun süre, daha ziyade tabiatı
yağmalama olarak değerlendirebileceğimiz toplayıcılık evresinde kalmıştır. “Antropolog
Morgan’ın180 “vahşet dönemi” olarak adlandırdığı döneme denk düşen bu toplayıcılık
ekonomisi, arkeologların Paleolitik Çağ, yani Eski Taş Devri dedikleri ve jeologların Pleitosen
(Buzul Devri) adını verdikleri devrin başından sonuna kadar, yani insanın gezegenimiz
üzerindeki ömrünün hemen hemen yüzde 98’ini tutan bir zaman kesimi boyunca, tüm insan
topluluklarının geçim yolu oldu.”181 İnsanın toplayıcılık ya da Eski Taş devrinden çıkışı, M.Ö.
8.000’li yıllarda gerçekleşir. “8.000 yıldan182 uzak olmayan bir tarihte, görünüşe göre ilkin
Yakın Doğu’da bazı toplumlar doğa ile etkin bir işbirliğine girişerek, bitkiler yetiştirip ve çoğu
kere aynı zamanda evcil hayvanlar besleyerek, doğada hazır bulunan yiyecek maddeleri
stokunu artırmaya başladılar. Yeni yiyecek-üretici ekonomi, Morgan’ın barbarlık dönemi
dediği dönemin ayırt edici özelliğidir ve en basit biçimde arkeologların Neolitik Çağ, yani Yeni
Taş Devri dedikleri devirle temsil edilir.”183 Neolitik dönem, uygarlığın Mezopotamya, Mısır,
176

Bk. 3. Bölümde, Arnold Toynbee’nin meydan okuma – karşılık kuramı ilgili açıklamalar.
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Gordon Childe, a.g.e. s. 19

178

Gordon Childe, a.g.e. s. 19

179

Gordon Childe, a.g.e. s. 20

Lewis Henry Morgan, 1818-1881 yılları arasında yaşamış, ilkel topluluklar hakkındaki yapıtıyla
Marx’ı ve Engels’i etkilemiş olan Amerikalı antropolog.
180

181

Gordon Childe, a.g.e. s. 41

182

8.000 rakamının “10.000 ile 12.000 arası” olarak düzeltilmesi gerek. –J.G.D.C.

183

Gordon Childe, a.g.e. s. 41
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Çin ve Hindistan gibi daha ziyade yerleşik tarıma izin veren su boyu ovalarında, sadece bu
coğrafyalarla sınırlı olarak ortaya çıkmasına karşın çok geniş bir coğrafyaya yaygınlaşmış bir
uygarlık evresi olarak karşımıza çıkar. Neolitik dönem uygarlığı, tarih dönemi olarak uzun,
coğrafi mekâna dağılımı itibariyle son derece yaygındır. “Arkeoloji, dört bin yıl önce,
İrlanda’dan Çin’e kadar tüm Avrasya üzerine dağılmış neolitik ekonomi uygulayan
toplulukların varlığını ortaya çıkarmıştır.”184
Kutu-6.1.: Neolitik Dönem ve Özellikleri
“Yukarı Paleolitik ile İ. Ö. 3000’de Aşağı Mezopotamya ve Aşağı Nil
vadilerinde ilk ortaya çıkan uygarlıklar arasında bir geçiş yaşayan kültür tipi ya da
evresi, genellikle Neolitik adıyla anılır; karakteristik aleti olan cilalı taş baltasından
ötürü bu adı alır. Bu alet, Yukarı Paleolitik insanın en gelişkin yontma
çakmaktaşından çok daha güçlüydü. Gelgelelim, Neolitik kültürün özünü meydana
getiren şeyler tarım ve Eski Dünya tarımının ortaya çıktığı yerlerde tarımın normal
tamamlayıcısı olan evcil hayvan yetiştirme işleriydi. (…)
“Tarım-hayvancılık devrimini başarmakla insanlar, bazı toplumsal böcekler
dışında kalan eski insan ataları dâhil bütün canlı yaratıklar gibi Doğa’nın parazitleri
olmaktan çıkarak, Doğa’nın etkin ortakları haline geldiler. Gerek bitki, gerekse
hayvan yetiştirme, öngörüş, önceden tasarlama, sebat ve kendine hâkim olmayı
gerektiren işlerdir ve bu erdemlerin sürmesi için devamlı olarak uygulanmaları
gerekir.”
Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I, Çev. Murat Belge, İstanbul: E Yayınları (Bateş), 1975, s. 50

Bereketli Hilal olarak bilinen ve bugün Mısır’dan Akdeniz kıyısı boyunca Türkiye’nin
güney doğusuna ve oradan da İran ile Irak arasındaki sınır boyunca uzanan bölgede son buzul
çağından sonra, MÖ 10.000 civarında yabani tahıl toplama işi yaygınlaşmaya başlamıştır. 185
“Bereketli Hilal, oradan oraya dolaşan avcı-toplayıcı insan sürülerine alışılmadık ölçüde zengin
öteberi sunuyordu. Hayvan avlamanın ve yenilebilir bitki toplamanın yanı sıra, bölgede bolca
bulunan yabani tahıl da toplayabiliyorlardı artık.”186 Bereketli Hilal toprakları, tahıl biçmek için
çakmaktaşından oraklar, taşımak için örme sepetler, kurutmak için taş ocaklar, depolamak için
yer altı çukurları ve işlemek için el değirmenleriyle ilgili MÖ 10.000 civarına ait arkeolojik
kanıtlarla doludur.187

184

Gordon Childe, a.g.e. s. 87

Tom Standage, Altı Bardakta Dünya Tarihi. Çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi,
2014, s. 21
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186

Tom Standage, a.g.e. s. 21

187

Tom Standage, a.g.e. s. 22, 23
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Kutu-6.2. Neolitik Dönemin Yaygınlığı
“Taştan yapılmış olan bu eski aletler, her yerde birbirinin aynıdır. İster Nil
vadisinde, ister vadiyi çevreleyen çöllerde, ister Kuzey Afrika’da ya da Batı
Avrupa’da bulunmuş olsunlar, bunun pek önemi yoktur. Otuz bin, elli bin, hatta
seksen bin yıl önce Avrupa-Afrika’da yaşayan ‘homo sapiens’in, yani memeliler
içinde tek tür olan insanoğlunun her yerde aynı tip uygarlığı vardı. (s. 27-28)
Taş çağının ortasına doğru bundan on beş bin yıl kadar önce Mısır’da ve
Kuzey Afrika’da oturan insanlar sifenks üzerinde çalışmayı geliştirdiler. Taş aletler
yarattılar ama İÖ. 12000 ile 5000 yılları arasında Akdeniz dünyası, kültür birliğini
kaybetti. Nil’in eski kıyılarında ve kurumuş göllerin çevrelerinde, pişirilmiş
tuğladan oraklar, mutfak kalıntıları, balık kılçıkları, hayvan kemikleri, deniz
kabukları, fildişi ve kül artıkları bulunmuştur. Buğday tanelerini öğütmeye yarayan
cilalı taşlar, on bin yıl önce Mısırlıların un elde edebildiklerini, tarımla
uğraştıklarını ve ekin biçtiklerini gösteriyor. O çağın insanı, yay ve oku biliyorlardı.
Sivri uçlu taşlardan, kemiklerden ve fildişinden yapılmış oklar bunu
doğrulamaktadır.”
Ivar Lissner, Uygarlık Tarihi, İstanbul: Nokta Kitap, 2006. s. 28

Neolitik dönem, insanın çevreye verdiği tepki ve onun imkânlarından yararlanma
stratejisi geliştirmesiyle başladı. Toplayıcılığın tabiatı istismar ya da basit bir asalaklık
konumunu aşmaya izin verdi. Bu anlamda Neolitik dönem insanı “doğayla etkin bir ortaklık
durumuna sokan ekonomik ve bilimsel bir devrim” olarak görülebilir.188 Childe’ın Neolitik
devrim dediği olgunun temelinde hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilmesi, daha doğrusu besin
üretme kapasitesinin geliştirilmesi yatmaktaydı.
Kutu-6.3.: Neolitik Devrim
“Bu (Neolitik topluluklarda) topluluklarda erkekler avlanırlarken,
kadınların, diğer yenebilen bitkiler arasında bizim buğdayımızın ve arpamızın atası
olan yabanî otların tohumlarını da toplamış olduklarını düşünmeliyiz. Bu devrimi
başlatan, bu gibi tohumların bilinçli olarak uygun topraklara ekilmesi ve ekilen
toprakların, yabancı otları söküp kopararak ya da diğer yollarla işlenmesiydi. Böyle
davranan bir toplum, o andan başlayarak, yiyecek maddelerini artıran, etkin olarak
besin üreten bir toplum oldu. Bu toplumun, artan bir nüfusu beslemek için yiyecek
stokunu arttırabilecek bir potansiyeli vardı. Bu, neolitik devrim yolunda atılan ilk
adımdı ve barbarlık düzenini vahşet düzeninden ayırdetmeye yeten bir adımdı.
Arkeolojik kayıtta bu olgunun izleri, belki de Filistin’de, Karmel dağındaki bilinen
mağaralarda ya da başka yerlerdeki bazı mağaralarda görülebilir. 189 ... En eski
188

Gordon Childe, a.g.e. s. 73

189

Gordon Childe, a.g.e. s. 76
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neolitik toplumlar, bitki yetiştirmenin yanı sıra yukarıda adları geçen hayvanların
bir kısmını ya da hepsini evcilleştirmiş olan karma tarımcıların toplumlarıdır. 190
Çevreye karşı takınılan bu yeni saldırgan tutum, yeni yiyecek kaynakları
yaratmakla kalmadı. Bilinen neolitik toplumların ve son zamanların neolitik
barbarlarının çoğu, aynı zamanda doğada hazır olarak bulunmayan yeni maddeler
yarattılar. Kolay yoğrulabilen ve istenilen biçim verilebilen balçığı pişirerek,
çiftçinin karısı (balçığın ana bileşkeni olan hidratlı alüminyum silikattan “yapı
suyu”nun kaçmasını sağlayarak) kimyasal bir değişme yaratarak sertleşen ve su ile
yumuşayıp dağılmayan, tümüyle farklı özellikte bir madde olan çanak çömlek imal
edilebilir. Kirmanın dönüş hareketi ile bazı doğal lifleri, - yün ve keten liflerini,
moleküllerin daha da gizemli bir biçimde yeniden düzenlenmeleri ile iplik
durumuna getirilebilir. Çömlekçiler, yumuşak balçıklarına, becerikli elleriyle ağaç
ya da yumuşak taş veya su kabağından yapılan daha eski dönemlerin kaplarından
esinlenmekle birlikte, yapıcı hayal güçlerine de yer veren özgür yapılar olan
biçimler verdiler. Kadınlar, incelikli bir mekanizma olan tezgâhı kullanarak, iplerle
dokunmuş bezler haline getirdiler. Neolitik toplumlar, bu işleri başarırken,
kendilerine yardımcı olmaları için çeşitleri büyük ölçüde çoğaltılmış özel aletler
yaptılar.”
Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. A. Şenel-Mete Tunçay) Ankara: Odak Yayınları, 1974, s. 79

Neolitik dönemde toplumsal yapı, ya da toplulukların yerleşik yaşamı köy ya da
köycükler etrafında şekillenmişti. Her köy kendine yeterliydi. Topluluk kendi ihtiyaçlarını
kendi yaşam çevresinden temin etmekteydi. “Toprağa bağlı toplumun bu potansiyel kendine
yeterliliğine bu kendine yeterli ekonomi içinde işbölümünün bulunmayışı, neolitik barbarlığı
uygarlıktan ve maden çağlarının yüksek barbarlık düzenlerinden ayırt eden özellik olarak
alınabilir.”191 Ve Neolitik dönem yarattığı besin üretme kapasitesi ve alet kullanımı ile insan
tarihinde bir sıçramayı temsil etmekte, ama esas sıçrama, ekonomik, toplumsal kapasitenin
artırılması, şehir devrimi ile uygarlığa geçişle gerçekleşecektir.

6.2. Yerleşik Tarım - Şehir Devrimi
Neolitik dönemin çözülmesi, yeni bir döneme geçilişin ilk işareti, madeni aletlerin
geliştirilmesiyle başladı. Maden işlemeciliği, teknik süreçlerin tamamlanması itibariyle tam bir
zanaatı gerektiren ve emeğin tam zamanlı olarak madeni işleme sürecine adanması gereken bir
iştir. Ocaktan maden cevherini çıkarma, eritme ve dökme işlemleri, son derece incelikli işlemler
olup, tarla sürme, sığır gütme gibi diğer işler arasında yapılamayacak kadar sürekli bir dikkati
gerekli kılıyordu. Bu anlamda maden işlemeciliği tam zamanlı bir iş olarak ortaya çıkmaktaydı.
Maden işlemeciliği “genellikle ev ihtiyaçlarını karşılamak için, aile içinde yürütülen işler
olmayıp, başkalarının taleplerini karşılamak için yapılan ilk endüstriyel işlerdi. Ondan ötürü,
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bu işlerle uğraşanların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için, başlıca, onların yaptıkları eşyaları
tüketenlerden sağladıkları yiyecek maddeleri fazlasına dayanmaları gerekirdi.”192
Neolitik tarımın yiyecek üretim fazlasını yaratması, böyle bir zanaatkâr sınıfının ortaya
çıkmasını ve bakımını temin etmiştir. Neolitik kendine yeterlilik özellikle madeni aletlerin
geliştirilmesi ve kullanımına bağlı olarak aşınma sürecine, dahası yıkılma sürecine girmiştir.
“Madeni aletlerin benimsenmesi, böylece, saf neolitik ekonomide bulunmayan yeni bir sınıfın
(zanaatçı sınıfının)ortaya çıkmasına yol açacaktır. Fakat bu aynı zamanda, neolitik ekonominin
ayırt edici özelliği olan ekonomik bakımdan kendine yeterliliği de yıkacaktır. Neolitik köy de
pek sevdiği ekonomik bakımdan kendine yeterliğini feda etmek zorunda kalacaktır.”193
Gordon Childe’ın kavramlarıyla konuşursak, şehir devrimi, neolitik sıçramanın
arkasından gelen bu ikinci devrim [şehir devrimi], tarih öncesi devirlerin alacakaranlığında
hemen hemen gözlerimizin önünde başlar ve doruğuna ancak yazılı tarih şafağının sökmesiyle
ulaşır.194 Şehir devriminin ortaya çıktığı coğrafi alanının sınırları: “Batıda Büyük Sahra ve
Akdeniz, doğuda Tar Çölü ve Himalayalar, kuzeyde Avrasya sıradağları omurgası –Balkanlar,
Kafkaslar, Elburz, Hindukuş Dağları - ve güneyde, rastlantı olarak, Yengeç Dönencesi”dir.195
Sınırları bu şekilde belirlenen alanın temel coğrafi özelliği oldukça kurak bir iklime sahip
olmasıdır. Ve bu bölgede “sürekli yerleşme yalnızca bir nehrin ya da yıl boyunca kurumayan
bir kaynağın yanında mümkündür. Tarım geniş ölçüde sulamaya bağlıdır.”196 Bu bölgelerdeki
büyük nehirlerin alüvyon vadileri daha zahmetli, fakat aynı zamanda işlendiğinde daha büyük
maddi ödüller veren bir çevre sunuyorlardı:197 Vadi tabanları ya da su boyu ovaları neolitik
tarımın en önemli sorununa, toprağın tükenmesi sorununa çözüm imkânını sunuyordu. İnsan
toplulukları toprağın peşinde yeryüzünü dolaşmaya devam etmek ya da yerleşik tarımı
geliştirmek durumundaydı. A. Toynbee bu durumu şöyle belirtecektir: İnsan toplulukları “Ya,
tarımı Afrasya’dan Eski Dünya’nın uç noktalarına götüren öncüler gibi göç edilmeli ya da ilk
Eski Dünya uygarlıklarını kuranların yaptığı gibi Afrasya bataklıklarını tarıma elverişli duruma
getirmeliydi.198 Bu anlamda Mezopotamya ve Mısır, çok daha sonraları İndus bölgeleri su boyu
ovalarından yararlanarak yerleşik tarımın geliştirildiği bölgeler oldu. Bu bölgelerde “nehir
vadilerinin tarıma kazanılması, Buzul-sonrası ya da Buzullar - arası Çağ’da Afrasya’nın gittikçe
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kurumasıyla ortaya çıkan meydan okumaya karşı bir tepki oldu.”199 Kazanılan nehir vadilerinde
insan örgütlü ve disiplinli bir sıkı çalışmayı yürüttüğü sürece geçimin sağlayacağından emin
olabilirdi. Meydan okuyan olay kuraklıktı; Sümer ve Mısır toprakları bunun tepkisi oldu.200
Neolitik devrimle alet kullanımı ve besin üretim kapasitesinin geliştirilmesi toplayıcılık
döneminden bir çıkışı ve sıçramayı getirmiştir. Yerleşik tarımın geliştirilmesi, insanın tarihinde
uygarlığa geçişin yolunu açmıştır. “Uygarlığın ilk başarılarının en büyüğü belki de en gücüAşağı Dicle-Fırat havzasının bataklıklarından Sümer topraklarının yaratılması - aynı zamanda
en erken olanıydı. Sümer’in yüz ölçümü aşağı yukarı Danimarka’nınki kadardı ve İ. Ö. iki bin
beş yüze kadar bu bataklıklardan elde edilen ürünler seksen altı kat arttı. 201 Daha sınırlı bir
girişim olan, Aşağı Nil’den Yukarı Mısır’ı yaratma girişimi, görünüşe göre daha sonra başarıldı.
(Belki de Sümerlerin daha önce başardıkları işin etkisi altında). Nil Deltası’nın kazanılmasıSümer’in yaratılması çapında bir iş-belki de Mısır’ın ilk Sülaleler Çağında tamamlanmıştı. Eğer
böyleyse, İndüs Vadisi’nin kazanılmasından daha erken bir tarihte olmalı. Doğu Asya nehir
havzalarının bataklıklarının kurutulması ise kesinlikle daha geç bir tarihin olayıdır.”202
Yerleşik tarım ve şehir devrimi “Nil’in, Dicle ve Fırat’ın ve İndüs nehrinin alüvyon
vadilerinde, zamanımızdan beş bin yıl kadar önce bazı nehir kıyısı köylerinin şehirlere
dönüşmesiyle başladı. Toplum, çiftçileri kendi ev ihtiyaçlarının ötesinde bir yiyecek maddeleri
fazlası üretmeye razı etti ya da zorladı ve bu artı-ürünü bir yerde toplayarak, onu, uzman
zanaatçılardan, tacirlerden, rahiplerden, memurlardan ve yazıcılardan oluşan yeni şehir
nüfusunu beslemekte kullandı.”203 İnsan tarihinde tetikleyici birinci sıçrama tarım başlangıcıdır.
Neolitik bu sıçrama yerleşik tarım devrimini, yerleşik tarım devrimi ise şehir devrimini
hazırlayacaktır. Şehir devriminin yazı ile taçlanması, uygarlık tarihinin başlangıcını
işaretlemiştir.
Dünyanın ilk kentleri, Dicle ile Fırat arasında, kabaca bugünkü Irak’a denk düşen
toprakta, “akarsular arasındaki toprak” anlamına gelen Mezopotamya’da doğdu.204
Mezopotamya’da güvenlik önemli bir neden olmuş olabilir. Doğal sınırların yokluğu –
Mezopotamya etrafı açık büyük bir ovadır- bölgenin sürekli istilalara ve saldırılara maruz
kalması demekti. MÖ 4300’den itibaren köyler bir araya toplanıp sürekli büyüyen kasabalar ve
sonunda kentler oluşturdular; her kent sahip olduğu tarlalarla çevriliydi ve sulama kanalları
sisteminin merkezindeydi. MÖ 3000’de o zamanın en büyük kenti Uruk’un 50 bin civarında bir
nüfusu vardı ve on mil yarıçapında bir tarla çemberiyle çevriliydi. MÖ 2000’de Güney
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Mezopotamya’nın neredeyse tüm nüfusu birkaç düzine büyük kent-devlette yaşıyordu; Ur,
Uruk, Lagaş, Eridu ve Nippur bunlardan bazılarıydı.205
Mezopotamya’da uygarlık toprağın tükenme sorununa coğrafyanın imkânlarından
yararlanarak ve aynı zamanda onun meydan okumalarına karşılık olarak doğdu. Sümer
uygarlığı Mezopotamya’nın kurak iklimine ve Fırat ve Dicle’nin düzensiz taşkınlarına karşılık
olarak ortaya çıktı. Toprağın tükenme sorununa cevap, tabiatın dizginlenmesi ile yerleşik
tarımın geliştirilmesi ile verildi. Yerleşik tarım öncelikle sulama sistemlerinin gelişimi ile
mümkün olabildi. Yerleşik tarım, tahıl fazlasını, tahıl fazlası ile üretim ilişkilerinden koparak
farklı iş süreçlerinde emek istihdamına imkân verdi.
Yerleşik tarım, zenginlik üretimini sağlarken, aynı zamanda çevrenin yaratılan bu
zenginliğe katılma arayışlarını davet etmektedir. Mezopotamya uygarlıkları yerleşik tarımı
tabiatın meydan okumalarına karşılık, suları kontrol etmek, taşkınları düzenlemek, bataklıkları
kurutmakla çabalarken, aynı zamanda ikinci bir meydan okuma ile çevrenin zenginliğe ortak
olma baskısı ile karşılaşacaklardır. Tarım bölgesini çevreleyen çöl ve yayla halklarının şehre
yönelik tehditlerinin önlenmesi, şehrin korunması önemli bir sorun olarak uygarlık bölgesinin
önündedir. Tarımın örgütlenmesinin yanında güvenliğin temini, güvenlikte istihdam edilecek
emeğin tarımdan koparılması gerekecektir. Tarıma dayalı zenginlik giderek karmaşıklaşan bir
toplum yapısını, köyün şehre doğru evrimini getirmiştir. Güvenlik ve yeni işbölümü
mekanizmalarıyla birlikte: “Şehir, bir sur ve bir hendekle çevrilmiş; bu koruma altında insan,
hem dış doğanın dolaysız baskılarından oldukça güvene kavuşmuş olarak, ilk kez kendine özgü
bir dünya bulmuştur. Bir kamış bataklığından veya çöllük bir topraktan, setler örüp kanallar
kazarak, daha önceki kuşakların ortak çabaları ile yaratılmış insan eseri bahçeler, tarlalar ve
otlaklar arasında durmaktadır. Toprağın suyunu alan ve onun verimliliğini artıran kanallar, aynı
zamanda şehir halkına su ve balık sağlamakta ve rıhtımlara uzaktan ticari malların gelmesine
olanak vermektedir.”206 Şehir örgütlenmesi gelişim sürecini yaşarken, karmaşıklaşan bir
toplumsal ilişkiler ağı da oluşmaktadır. Zenginlik ya da tahıl fazlası, üretim düzenlenmesinde,
artan tahıl fazlasının kayıt altına alınması, depolara aktarılarak saklanması, mülkiyet
ilişkilerinin düzenlenmesi, gelir ve giderin kayıt altına alınması, vergi kayıtlarının tutulması.
Şehir hayatı, bürokratik bir aygıtın doğuşunu beraberinde getirmiştir. Bürokratik aygıt şehir
ölçeğinde din adamları sınıfının, yönetici kadronun, yazıcı ve muhasebecilerin grubunun, en
mühimi şehrin güvenliğini teminle görevli bir askerî sınıfın gelişimini doğurmuştur. Bütün bu
bürokratik aygıt ve istihdam edilen unsurlar, tarıma dayalı zenginliğin imkânları ile üretimden
kopartılarak salt bu iş bölümü gereğince ve işlerin görülmesi için istihdam edilebileceklerdir.

6.3. Sümer Uygarlığı ve Din
Erken dönem Sümer uygarlığı, kent uygarlığı dini olanın biçimlendirilmesinin baskın
olduğu bir uygarlıktır. Dinî kurumlaşma, toplamda bürokratik aygıtın ve üretim süreçlerinin
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işletilmesinde belirleyici rol üstlenecektir. Toplumsal düzenin birliğini hem kuran hem
sürdüren hem de yaratılan işbölümünde merkezi rolü ile dini kurum ve hiyerarşi öne çıkar: Şehir
örgütlenmesinin, Gordon Childe’ın anlatımıyla, “bu yeni insan topluluğunun manevi ve
ekonomik birliği, en açık olarak, yapay bir tepe üzerinde kurulmuş ve üzerindeki yapılar
arasında yüksek bir zigguratın diğerlerine üstten baktığı, fakat aynı zamanda içinde tahıl
ambarları, depolar ve dükkânların da bulunduğu tanrıların tapınaklarında dile getirilmiştir.
Kabilelerin ve klanların temsilcisi olarak tanrılar, toplumsal emekle yaratılan çiftlik
topraklarının sahibiydiler; kasabada otlaklar toplumun ortak malı olarak kalırken, tarım
toprakları daha o zamandan açıkça bireylerin mülkiyetine geçmiş görünürler.207 Yeni işbölümü
daha önceki dönemde ortaya çıkmış bağımsız uzmanlar grubunu da içerecektir: “Şehir
devriminden önce ortaya çıkmakta olan yeni uzman zanaatçılar sınıfı da bu yolla yaratıldı ve
kolayca tapınak örgütü ile uyuştu. Fakat, bu şekilde kendine yiyecek ve barınak sağlamışsa da,
örneğin maden işletme ustası, barbarlık döneminde zanaatı sayesinde elde etmiş olduğu prestij
ve özgürlüğünü yitirmiştir. Zanaatını ve yaptığı şeyleri tanrı evinin başkanına satmak
zorundaydı ve ihtiyacı olan hammaddeler için tapınağın deposuna bağımlı hale gelecekti. Aynı
kader, o tarihlerde ortaya çıkmış olan camcılar, mücevherciler, mühür kazıyıcıları gibi öteki
zanaatçıları da tehdit etmektedir. Tanrı evleri sistemi, toprağın rasyonel bir biçimde
işletilmesini, ana kanalların bakımını ve büyük ölçüde artan nüfusu beslemeye yetecek ölçüde
artı-ürün üretilmesini sağlamıştır.”208 Sümer uygarlığında kader ve tanrı aynı anlama gelirdi.
Şehir de tarıma elverişli toprakların bütünü de tanrınındı. Bir şehrin sahibi olan tanrı, aynı
zamanda devletin de koruyucusuydu.209 Tanrı ve onun koruyuculuğu altındaki insanlarla şehir
ayrılmaz varlıklardı. Dağ biçiminde olan zigurat, Uruk’ta oturanların bütün tanrılarının babası
ve sahibi, göklerin kralı Anu’ya dualar ettikleri tapınaktı.210 Bilindiği kadarıyla, tapınaklar
yapmayı düşünen ilk insanlar Sümerlilerdir.211

6.3.1. Yazı
Yazı, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir. Yazı öncelikle tahıl üretiminin sağladığı
zenginliğin kayda geçirilmesi, ücretli çalışanların haklarının tespit edilmesi, muhasebeleştirme
işlemlerinin takip ve kayda geçirilmesi ile ortaya çıkmış gözüküyor. “Sümer devleti 300 bin
kişi çalıştırıyordu; bunların hepsi aylık arpa ve yıllık yün istihkakı ya da bunlara eşdeğer
miktarda başka mallar; arpa yerine bira ya da ekmek, yün yerine kumaş ya da giysi alıyorlardı.
Ve her işlem Mezopotamyalı muhasebeciler tarafından bozulmayan çiviyazısı tabletlerin
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üzerine düzenli bir biçimde not ediliyordu.”212 Sümerlere ait en eski yazılı belgeler, “Sümer
ücret listeleri ve vergi makbuzlarıdır”213

6.3.2. Uygarlığın İhtiyaçları ve Ticaret
Tarıma dayalı zenginliğin beslediği şehir hayatı, karmaşıklaşan toplumsal yapı ve
devasa bürokratik görevliler ordusu, şehrin ve uygarlığın ihtiyaç kalemlerini artırmıştır.
Uygarlık ihtiyaçlarını karşılamak için hammadde kaynakları ve diğer uygarlık bölgeleri ilişkiye
geçmiştir. Bu daha en baştan uygarlık bölgeleri arasında ilişkilerin başladığı ve geliştiğini
göstermektedir. Şehir güçlendikçe daha fazla nüfus besleme kapasitesi yaratmakta, şehrin
imarının ve şehir hayatının talepleri ithalatı zorunlu kılmaktadır: “araç gereç için gerekli/
hammadde tarımsal ürünler kadar bol bulunamıyordu. Alüvyon çamuru içinden, en basit kesici
aletler için bile taşlar veya çakmak taşları çıkarılamaz. Ev yapımına gerekli kereste ve taşın
yanı sıra bu gibi maddeleri bile deltanın ötesinden ithal etmek zorundaydılar.”214 Dahası yönetici
elitin ya da dinsel kurumun talepleri de ithalatı zorunlu kılmıştır. Lüks tüketim en eski
zamanlardan beri uygarlığın tanıdığı bir olgu olarak yaşanıyordu ve vazgeçilmezdi: “tanrılar
için, altın, gümüş, kurşun, lacivert taşı ve diğer kıymetli madenler de zorunlu ihtiyaç maddeleri
olarak görülüyordu. Bunlar ve diğer maddeler ithal edildiler.”215 “Anıtsal tapınakların ve yapay
tepelerin yükselişi, kerpiç ve kâselerin imalatı, tapınakları süslemek için çam ağacının
(Suriye’den ya da İran dağlarından) ve lacivert taşının, gümüşün, kurşunun ve bakırın ithali,
büyük bir işgücünün, geniş bir nüfusun varlığını gerektirir.”216 Uygarlık başlangıcında “Bakır
daha çok Basra Körfezindeki Oman’dan (Magan’dan), fakat olasılıkla aynı zamanda doğu
dağlarından da getiriliyordu. Kalay Doğu İrandaki Dragiana’dan, Suriye’den, Küçük Asya’dan,
hatta Avrupa’dan sağlanmış olabilir. Toros dağları gümüşün ve kurşunun ana kaynağı idiler.
Kereste Kuzeydoğu dağlarından ve belki aynı zamanda Suriye’nin kıyı sıradağlarından
getiriliyordu; en iyi taş Oman’dan, lacivert taşı kuzeydoğu Afganistan’daki Badaşkan’dan
sedef, Basra Körfezinden, baltık denizi kabukları Hindistan yarımadasından geliyordu. Ticaret
gerçekten öylesine yaygın ve öylesine etkin bir durumda idi ki, ta İndüs vadisindeki şehirlerden
mamul maddeler, mühür, muskalar, boncuklar, hatta belki de çömlek kaideler getirildi.”217
Uygarlığın ihtiyaç duyduğu hammadde ve mamul madde ihtiyacının karşılanması ihtiyacı en
başından beri uygarlıkları birbirleri ile ilişki kılmıştır. İndüs, Mezopotamya ile Sümerler
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Mısırlılarla, topluluklar birbirleri ile karşılıklı olarak çeşitli ilişki biçimleri geliştirmişlerdir.
Ticaret ya da savaş, ya da bilgi, bilim kültür alışverişleri birlikte gelişmiştir.
İnsan tarihinde çok uzun bir tarihe yayılan avcılık ve toplayıcılıkla hayatiyetini
sürdürme, yeniden üretme Neolitik dönemle birlikte geride kalmıştır. Neolitik dönemle insan
yabani bitkileri ve yabani hayvanları evcilleştirerek tabiatla kurduğu ilişki biçimi de
değiştirmiştir. Tabiat karşısında pasif bir konumda, tabiatın imkânları ile etkin bir ilişki kurma
yolu, yöntemi ve araçlarını geliştirmiştir. Tabiatla kurulan bu yeni ilişki insan tarihinde ilk
önemli sıçramayı oluşturmuştur. İkinci sıçrama tarımın sürekli bir şekilde yeni toprak peşinde
koşma sorununa dönüşmesinden kurtuluşla, yerleşik tarımın gerçekleştirilebilmesi olmuştur.
Yerleşik tarım ilk olarak Mezopotamya bölgesinde gerçekleşmiştir. Daha sonra Sümerler olarak
adlandırılacak olan topluluklar, su boyu ovalarında yerleşik tarımı geliştirmişlerdir. Yerleşik
tarımın yapmanın sağladığı zenginlik şehirlerin gelişmesini, karmaşık bir şehir hayatının
oluşmasını, devlet örgütünün doğuşunu, kelimenin en modern anlamıyla işbölümünün
doğuşunu getirmiştir. Uygarlık doğmuş, ekonomik, siyasi yeniden üretimin mekanizmalarını
yaratmıştır. Kısaca uygarlık tarihi Sümerlerle birlikte başlamıştır diyebiliriz.
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Okuma Önerileri
Okuyucu insan tarihinde uygarlık başlangıcı, doğuş ve gelişmesini Mezopotamya
ağırlıklı olmak üzere, Mısır ve Hind tecrübelerini de kısmen veren, sosyolojik ve tarihsel bir
okuma imkânı sağlayan Gordon Childe’ın Tarihte Neler Oldu? adlı çalışmasına bakabilir.
(Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete Tunçay), Ankara: Odak
Yayınları, 1974) Bununla birlikte çeşitli uygarlık tarihi kitaplarından Mezopotamya ve Sümer
başlıklı bölümlere bakılabilir.
Toprağın tükenmesi sorunu ve gezginci tarımdan yerleşik tarıma geçişle ilgili olarak ve
Sümer, Mısır, Hint ve Çin uygarlıklarının devlet ve toplum modelleri üzerine Baykan Sezer,
Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları isimli çalışması okunabilir. (Baykan
Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 19. asırda uygarlık tarihine ilişkin Batı tarih yazımı, ilgileri ve açıklamaları
itibariyle Avrupa-merkezcidir.


Uygarlık tarihi, Neolitik devrimi takip eden şehir devrimi ile başlar.



Mezopotamya, uygarlığın geliştiği merkezi coğrafyayı oluşturmaktadır.

 Neolitik kültürün özünü meydana getiren şeyler tarım ve Eski Dünya tarımının
ortaya çıktığı yerlerde tarımın normal tamamlayıcısı olan evcil hayvan yetiştirme işleriydi.
(Arnold Toynbee)
 Neolitik dönemle insan tabiat karşısında pasif bir konumda, tabiatın imkânları ile
etkin bir ilişki kurma yolu, yöntemi ve araçlarını geliştirmiştir. Tabiatla kurulan bu yeni ilişki
insan tarihinde ilk önemli sıçramayı oluşturmuştur.
 İkinci sıçrama tarımın sürekli bir şekilde yeni toprak peşinde koşma sorununa
dönüşmesinden kurtuluşla, yerleşik tarımın gerçekleştirilebilmesi olmuştur.


Yerleşik tarım ilk olarak Mezopotamya bölgesinde gerçekleşmiştir.

 Yerleşik tarımın yapmanın sağladığı zenginlik şehirlerin gelişmesini, karmaşık bir
şehir hayatının oluşmasını, devlet örgütünün doğuşunu, kelimenin en modern anlamıyla
işbölümünün doğuşunu getirmiştir.
 Sümer uygarlığı, Mezopotamya’nın kurak iklimine ve Fırat ve Dicle’nin düzensiz
taşkınlarına karşılık olarak ortaya çıkmıştır.
 Dinî kurumlaşma, toplamda bürokratik aygıtın ve üretim süreçlerinin işletilmesinde
belirleyici rol üstlenecektir.
 Yazı, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir.
 Uygarlığın ihtiyaç duyduğu hammadde ve mamul madde ihtiyacının karşılanması
ihtiyacı en başından beri uygarlıkları birbirleri ile ilişkili kılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Neolitik devrimin ortaya çıktığı bölgelerden biri değildir?
a) Mezopotamya
b) Mısır
c) Çin
d) Avrupa
2) Neolitik dönemin özünü meydana getiren iki önemli unsur ………….. ve
………..tır.
3) İnsan tarihinde tetikleyici birinci sıçrama …………………...
4) Dünyanın ilk kentleri Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya’da kurulmuştur.
( ) Doğru

(

) Yanlış

5) ……, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir.
6) Dinî kurumlaşmanın, Sümer uygarlığı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Cevaplar
Yazı

1) d, 2) (Yerleşik) tarım ve hayvancılık, 3) tarımdır/ tarım başlangıcıdır, 4) Doğru, 5)
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7. UYGARLIKLAR ARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN
ANADOLU’NUN KONUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Anadolu’nun Fiziki İmkânları
7.2. Göç Hareketleri ve Anadolu
7.3. Toplumların ve Uygarlıkların Karşılaşma Bölgesi Olarak Anadolu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uygarlık tarihi açısından Anadolu’nun önemi nedir?
2) Anadolu’da tarımsal üretimin koşulları nelerdir?
3) Anadolu’nun coğrafi konumu ve iklimsel koşulları, üzerinde yaşayan uygarlıkları
nasıl etkilemiştir?
4) Tarih boyunca Anadolu coğrafyasında hangi uygarlıklar var olmuştur?
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Anahtar Kavramlar


Uygarlık Tarihi



Anadolu



Anadolu’da Tarım



Anadolu’da Göçler



Anadolu’da Uygarlıklar Arası Karşılaşmalar



Kültür



Melezleşme
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Giriş
Anadolu coğrafyası tarihin en eski zamanlarından itibaren insan hareketliğine ve
yerleşimlerine konu olmuştur. İnsan topluluklarının henüz üretim evresine geçmediği, avcıtoplayıcı evreden başlayarak Anadolu insan hareketliliğine ve yerleşimlerine konu olmuş bir
coğrafyadır. Türkiye Paleolitik dönemde, oldukça kesif bir şekilde iskân edilmişti. Neolitik
dönemden önce Anadolu’da devamlı yerleşmeler, köyler halinde bulunuyordu. Anadolu’da
yapılan kazılarda yerleşme sahalarının en alt tabakalarında, bu devre ait kalıntılara
rastlanmaktadır. Devamlı yerleşmelerin başlangıcı, insan topluluklarının toplayıcılık ve
avcılıktan basit halde ziraate ve hayvan yetiştiriciliğine geçtiğine delâlet etmektedir.218
Günümüzden on bin yıl öncesinde insan yerleşimleri söz konusudur. Yontma Taş Çağı/
Paleolitik döneminde Anadolu’da Göbeklitepe, Karain ve Belbaşı bu ilk dönem yerleşimleri
olarak karşımıza çıkar. İnsanın tabiatla etkin bir ilişki ve ortaklık içerisine girdiği, yabani
bitkileri ve hayvanları evcilleştirdiği, besin üreticiliği evresine geçildiği Neolitik dönemden
itibaren Anadolu bir iskân coğrafyası olmuştur. İlk üreticiliğe geçiş evresi olan Cilalı Taş ya da
Neolitik dönemde bu yerleşimlerin zenginleştiğini, yerleşik hale geldiği görülür. Çatalhöyük,
Çayönü, Hacılar, Göbeklitepe ve Yumuktepe bu ilk yerleşmeleri oluşturur.219 Tarım ve şehir
devrimlerinin yarattığı bölgesel etkileşim ve alışverişler Anadolu’daki iskân ve yerleşim
hareketlerini beslemiştir. Bu anlamda Anadolu uygarlık başlangıcından itibaren zengin bir
nüfus hareketi, yerleşme tarihine sahip bir coğrafyadır. İnsan yerleşmeleri, kent merkezlerinin
gelişimi, devletleşme düzeyinde siyasi organizasyonların ortaya çıkışı, ticari eksenlerin
gelişmesi beraberinde Anadolu coğrafyasında zengin bir tarihin de oluşumunu getirmiştir.
Troya, Hattiler, Akadlar, Asurlular, Hititler, Likya tecrübeleri Anadolu’nun erken tarihinin
siyasi aktörlerini oluştururlar. Daha geç tarihlerde bu siyasi aktörlere Lidya, Pers, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluk tecrübeleri eklenmiştir.
Anadolu insan yerleşimlerinin en eski tarihine, neolitik devrimin, bitkilerin
evcilleştirilerek tarımının yapılabilir hale geldiği ve yaban hayvanlarının evcilleştirilerek
insanın besin üretici evresine geçişinin gerçekleştiği coğrafyaların başında gelmektedir.
Uygarlık tecrübesinin erken tanıklıkları barındırmasının yanında Anadolu, Eski Dünya’nın ve
Eski Çağ’ın uygarlıklarına, tarihsel aktörlerin gelişimine, ilk büyük siyasi organizasyonların /
büyük devletlerin ortaya çıktığı coğrafya olmuştur. Anadolu’nun coğrafi mevkii itibariyle
Asya, Avrupa kıtalar arasında yer alması, su ve karayolları kavşağında bulması dolayısıyla
toplumlararası ilişkilerin gerçekleştiği merkezi bir coğrafya olmuştur. Uygarlık tarihi açısından,
uygarlıklar arası ilişkilerin, alışveriş ve çatışmaların gerçekleştiği bir coğrafya olarak hep
önemli olmuştur. Bu açıdan, Anadolu’nun tarih açısındaki konumu ve uygarlık mirasının
besleyen dinamiklerin araştırılması ve tespite dönüşmesi önemlidir. Anadolu’daki uygarlık
tecrübelerinin çeşitliliği ve zengin siyasi tarih, uygarlık tarihinin gelişme dinamiklerine ışık
218
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tutacağı gibi, günümüz Türkiye’sinin sorun ve ihtiyaç alanlarına coğrafyanın ve tarihin
imkânlarından yararlanılarak cevap oluşturulmasına da işaret edecektir.
Coğrafya ve tarih, toplumların ve uygarlıkların hem imkânlarını hem de
imkânsızlıklarını oluşturabilmektedir. Su boyu ovaları Mısır, Sümer, Hint uygarlıklarının
doğuşuna imkân vermiştir. Aynı şekilde bozkırlar, Orta Asya bozkır halklarının örneğinde bir
yaşama tecrübesinin ortaya çıkışını temin etmiştir. Coğrafya, bir uygarlık ve yaşama
tecrübesinin doğmasını temin ettiği gibi, aynı coğrafi çevre bir uygarlık ve yaşama çevresini o
şartlara mahkûm kılabilmektedir. Uygarlık, coğrafi şartlarla sınırlanabilmektedir. Stepler, sürü
besleyiciliğine, insan hareketliliğine sağladığı imkânlarla bozkır halklarının gelişimini
desteklerken, aynı imkânlar o şartlara mahkûmiyeti de getirebilmektedir. Anadolu; coğrafi
mevkii, coğrafi imkânları, bitki örtüsü ve faunasıyla, iklim şartlarıyla üzerinde insan
yerleşimlerini teşvik ederken, aynı coğrafyanın fiziki imkânlarının sınırlığı dolayısıyla da
üzerinde yaşayan insanları zorlu tabi coğrafi şartlara mahkûm etmektedir. İnsan etkinliğinin
tarihi oluşturması gibi, tarih de insani etkinliği belirlemektedir. Anadolu coğrafyası üzerinde en
eski zamanlardan beri oluşan tarih ve tecrübeler, bu coğrafya üzerinde yaşayan insan
topluluklarını, kültürleri, toplumları ve uygarlıkları belirlemiştir. Bu anlamda Anadolu’nun
üzerindeki insan etkinliklerinin tarihi de bu coğrafya üzerinde yaşayanlar açısından imkân ve
imkânsızlıkları beraberinde getirmektedir. Coğrafyanın imkân ve sınırlılıkları gibi, tarih de
toplum tecrübelerini etkilemektedir. Anadolu coğrafi imkânları kadar tarih yükü ile de zor bir
coğrafyadır.
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7.1. Anadolu’nun Fiziki İmkânları
Anadolu coğrafyası, fiziki şartları itibariyle üzerinde yaşayan insanlara bir takım
imkânları temin ederken diğer yandan belirli sınırlılıklara da sahiptir. İklim şartları ve toprak
yapısı belirli sınırlılıkları getirmektedir. Coğrafi konumu ile suyolları ve kara yolları
kavşağında yer alması dolayısıyla ticari ilişkiler ağı üzerinde bir etkinlik kurabildiği gibi, aynı
nedenlerle ticari, iktisadi imkânlara ulaşabilmektedir. Coğrafi imkân kültürel, tarihi, siyasi
imkânları getirebilmektedir. Anadolu’nun coğrafi olarak yol ağları üzerinde oluşu kültürel
alışverişi besleyip kolaylaştırdığı gibi, yol ağlarının denetim ve yönetimi bu coğrafya üzerinde
çok çeşitli siyasi ve tarihi tecrübenin varlık kazanmasını sağlamıştır.

7.1.1. İklim Şartları ve İklim Yapısı
Anadolu coğrafyası fiziki şartları göz önünde bulundurulduğunda tarım yapabilme
imkânları sınırlıdır. Bunda iklim şartları son derece belirleyicidir. İklim, toprak özellikleri ve
su sorunu tarım yapma imkânlarını etkilemektedir. Türkiye 36 – 42 enlemler arasında yer alan
bir orta iklim memleketidir.220 “Türkiye, iklim özellikleri bakımından esas itibariyle üç büyük
iklim bölgesine ayrılmaktadır. A) Akdeniz iklimi tipi, B) Karadeniz kıyılarındaki her mevsimi
yağışlı iklim tipi, C) Step iklim tipi.221 Step iklimi; memleketimizin bütün iç kısımlarında
kendini göstermektedir. ...ülkemizin iç kısımlarında iklim şartları karasal bir hüviyet iktisap
etmektedir. İç Anadolu’nun merkezi kısmında, Tuz gölü ile çevresinde, yıllık yağış ortalaması
300 mm.’ nin altında kalmaktadır. Step iklim sahasının büyük bir kısmı yıllık yağış ortalaması
500 mm. yağış eğrisinin içinde kalmaktadır. Yükseltinin artmasile beraber yağış miktarı da
çoğalır. Bu defa da irtifa ve meyil şartları ziraat sahalarının yayılışını engellemektedir.
Umumiyetle kuru ziraat sistemi hâkimdir. Tarlalar bir sene ekilir, müteakip bir veya iki sene
dinlendirilerek toprakta su birikmesi sağlanır. Böylece görülüyor ki, step ikliminin hüküm
sürdüğü memleketimizin iç kısımlarında, geniş manada klimatik ve edafik şartlar dolaysile
ziraat sahaları daralmakta ve bu sahalar birbirinden uzak, parçalar halinde serpilmiş
bulunmaktadır.”222 “İç Anadolu’da kış mevsimi doğuya gidildikçe sert geçmeğe başlar ve
soğuklar daha sürekli ve fazladır. En soğuk ayın ortalaması Afyon’da 0,3 iken, Sivas’ta -3,6
dereceye inmektedir. Keza kaydedilen en düşük suhunetler ve İç Anadolu’nun doğusuna
gidildikçe artmaktadır. İlkbahar ve sonbahar oldukça kısadır. Yıllık ortalama yağış, 350-500
mm. arasında değişmektedir. Yağış bakımından en büyük pay ilkbahara düşer. Çok yerde Mayıs
ve bazan da Nisan en yağışlı aydır. Gerçekten Nisan sonu ve Mayıs ayındaki yağışlar hububat
ziraati için son derece önemlidir. Zira bu devrede geciken veya normalden daha az kaydedilen
yağışlar, hububatın verim ve kalitesini hayli düşürmektedir. Buğdayın başak teşekkülü
devresinde, yani Nisan sonu ve Mayıs aylarında kafî derecede yağış kaydedilmemesi, sadece İç
Anadolu’nun değil, aynı zamanda Türkiye’nin hububat piyasasını temelinden sarsmakta ve
220
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büyük güçlüklere zemin hazırlamaktadır. Denilebilir ki, yağışın istenilen zaman ve miktarda
kaydedilmemesi yanında yağış azlığı bu bölgede ziraat hayatını büyük ölçüde
etkilemektedir. Bu sebebten dolayı İç Anadolu’da ekili-dikili sahalar, bölgenin ancak %
10’u kadardır.”223 İklim şartları tarım imkânlarını sınırlamaktadır. Yağış azlığı, Anadolu’nun
iç kısımlarında, Doğu Güney Doğu Anadolu’da tarım şartlarını ciddi bir biçimde
etkilemektedir. Yağış azlığı kuru tarımla neticelenmekte, bu bölgelerde kıyı bölgelerinin aksine
verim azlığı daimi bir hal almaktadır.224 Üzerinde yaşadığımız coğrafyada yağışın hızlı ve yoğun
karakteri tarım şartlarını keza aynı şekilde olumsuz etkilemektedir. 225
Türkiye coğrafi bakımdan yüksek bir ülkedir. Deniz seviyesinden ortalama 1130 metre
yükseklikte yer almaktadır. Bu yükselik Avrupa için 330; dünyanın en yüksek dağlarının
bulunduğu Asya için 1050 metredir. “1000 metreden daha yüksek sahalar bütün topraklarımızın
%55,5 unu, yani yarısından fazlasını kaplamaktadır.” 226 Yükseklik tarım şartlarını etkilemekte,
sınırlamaktadır. Yükseklik tarım şartlarını sınırladığı gibi nüfus dinamiklerini yerleşmelerini de
de etkilemektedir. 227 1000 metre civarı yükseklikte yer alan yayla ve ovalar tahıl alanını
oluşturmakta, endüstriyel tarımla birlikte kimyevi gübre ve derin pulluk kullanımı ile verim
kısmi verim artışı temin edilmiş olsa bile esas itibariyle bu bölgelerde tarım tarih boyunca sınırlı
olagelmiştir. Kaldı ki Anadolu “topraklarının takriben 2/3 ü çok veya dik meyilli sahalar
üzerinde bulunmakta ve şiddetli toprak erozyonuna maruz kalmaktadır. Memleketimizin ancak
% 8,5 inde, düz ve hafif eğimli topraklar hâkimdir. Bu sebeble denilebilir ki arazî meyli
bakımından Türkiye’nin ancak 1/10 na yakın bir kısmında, eğer kâfi miktarda su bulunabilir ve
gerekli tesisler yapılabilir ise, sulamalı ziraat metotları tatbik etmek mümkün olabilecektir.”228
Yakın tarihe kadar “Türkiye’de ekili alanlar, nadas yapılan sahalar da dâhil % 31 kadardır.
Nadasa bırakılan tarlalar ise, ülkenin % 10 u kadar bir sahayı kaplamaktadır.”229 “Türkiye büyük
bir ülke olmasına rağmen nadasa bırakılan topraklar hariç ziraat alanları, memleketin % 21-22
sini kaplamaktadır. Başka bir değimle, Türkiye topraklarının takriben 1/5 inde her sene mahsul
yetiştirilmektedir.”230
Anadolu coğrafyasının tarıma verdiği imkân Yakın Doğu’nun verimli su boyu ovaları
ile karşılaştırıldığında sınırlıdır. Step ve karasal iklim şartları, yüksek coğrafi niteliği, arazinin
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meyilli oluşu, yağışın sınırlı ya da çok yoğun ve hızlı karakterde oluşu tarım şartlarını
belirlemektedir. Ege Kıyılarının, Büyük Menderes havzasının, aynı şekilde Çukurova’nın erken
çağlardan itibaren tarım sahası olmakla birlikte, bu bölgelerde tarımsal sıçrama geç 19.
yüzyıldır. Özellikle pamuk ekimi ve narenciyeye yönelik tarım yenidir. Çukurova’nın modern
pamuk tarımına açılması, bataklık bölgelerin kurutularak tarım arazisine dönüşmesi 19. yüzyıl
sonunda gerçekleşmiştir. Denizaşırı yayılmaya ile birlikte Avrupalı güçlerce yaratılan dünya
pazarının ihtiyaçları ve endüstri devrimi ile üretimdeki sıçrama yeni hammadde kaynakları
arayışını getirmiştir. Bu arayış ve talepler, Osmanlı İmparatorluk coğrafyasına da yansımıştır.
Çukurova’nın tarıma açılması biraz da bu süreçle birlikte gerçekleşmiştir. Orta Anadolu’da,
Konya Ovası’nın tarıma açılması, II. Dünya savaşı sonrasında tarımda traktör kullanımı ile
birlikte uygulamaya giren derin pulluk teknolojisi ve endüstriye gübre kullanımı ile birliktedir.
Tarımsal verim artışı bu şekilde sağlanabilmiştir. Bu anlamda Anadolu, iklim şartları, tarım
sahaları bakımından görece sınırlı bir coğrafyadır. Mısır ve Mezopotamya ile
karşılaştırıldığında çok zayıf, Orta Asya bozkırları ya da Arabistan yarımadasının çölleri ile
karşılaştırıldığında göreceli olarak daha iyi şartlara sahiptir. En nihayetinde coğrafi şart ve
imkânları bakımından Anadolu’nun sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

7.2. Göç Hareketleri ve Anadolu
Anadolu tarih boyunca büyük nüfus hareketlerine konu olmuştur. Anadolu belirtildiği
üzere suyolları ve kara yollarının kavşağında yer almaktadır. Asya ile Avrupa arasında geçiş
güzergâhını oluşturduğu gibi, Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz kıyıları üzerinde Mısır ve
Afrika’ya bağlanabilmektedir. Mezopotamya ve Basra Körfezi ile ilişki Kuzey Suriye ve
Güneydoğu Anadolu üzerinden Orta Anadolu’ya, Kayseri, Çorum’a ulaşan ticari ve askerî
güzergâhla sağlanmaktaydı. Asur, Pers, Makedonyalı Büyük İskender Anadolu’yu bir baştan
bir başa kat eden yol ağlarını kullanmışlardır. Kara yolları ticari, askeri ve siyasi yol olarak tarih
boyunca kullanılageldi. Anadolu üç tarafı denizle çevrili olması sebebiyle suyollarının da
kavşağında yer almaktadır.
Anadolu yol ağlarının merkezinde yer alması dolayısıyla insan hareketliliğinin
yöneldiği bir alan olmuştur. Anadolu coğrafyası Doğu – Batı, Kuzey – Güney, Kuzey Batı –
Güney Doğu, Kuzey Doğu – Güney Batı istikametinde kara yolları ve suyolları ile sürekli
olarak göçlere tanıklık etmiş, maruz kalmıştır. Nüfus hareketliliklerinin kaynağında neolitik
dönem tarımında toprağın tükenmesi sorununa cevap arayışı ya da yerleşik tarım ve hayatın
başlamasıyla gelişen şehir hayatının ihtiyaç duyduğu hammaddelerin temini arayışları
kaynaklık edebiliyordur. Daha büyük bir neden ise savaşlarla yerinden olan nüfusun, daha
güçlü bir uygarlık ya da topluluğun baskısı altında yeni yurt, yerleşme yeri arayışları
olabilmektedir. Buna ticari ve askerî seferlerin yarattığı hareketliliği, bu hareketlilikle taşınan
nüfusu da ekleyebiliriz. Göçlerin kaynağında tabii afetler ya da kuraklık gibi iklim değişiklikleri
de yer alabilmektedir.
Tarih boyunca Anadolu bütün bu nedenlerle nüfus hareketlerine, yerleşmelere konu
olmuştur. Çok sayıda topluluk ve kültürlerin bu hareketlilik esnasında Anadolu’ya gelmeleri,
geçiş güzergâhı kullanmaları, yerleşmeleri söz konusu olmuştur. Sayısı topluluk, modern
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kavramlarla ifade eder isek dini, etnik, ulus ve uygarlıklar Anadolu coğrafyasında geçmiş,
bulunmuş, uzun süre hayat sahası olarak kullanmış, yer ve yurt edinmişlerdir. Asur, Hitit,
Likya, Akadlar, Akalar, Likyalılar, Frigler, Urartular, Persler, Semitik topluluklar, Kadim
Suriye bölgesi halk ve uygarlıkları, çok erken tarihlerde İskitler, İskender sonrasında
Hellenistik ardıllar, İslamiyet’le birlikte Müslüman toplulukların fetihlerle bölgeye yerleşmesi
burada ilk ağızda zikredilebilir.
Nüfus hareketlerinin öznesi olan topluluklar ister geçiş güzergâhı olarak ister kalıcı
yerleşmeye dönüşerek buranın sakinleri haline gelsinler kendi kültürlerini, dinlerini,
inançlarını, toplumsal yeniden üretim mekanizmalarını, uygulamalarını, toplumsal
müesselerini birlikte getirmişler, burada olan en eski ve canlı sakinleri ile karşılaşmışlar,
ilişkide bulunmuşlar, alışverişler gerçekleştirmişlerdir. Bu yoğun bir biçimde iç içe geçmeyi,
kültürel geçişleri beslemiştir. Çoğu kez herhangi bir inanç, ezgi, uygulama kökenden koparak,
burada oluşan yaşam çevresinin parçası haline gelmiştir. Bu anlamda Anadolu coğrafyası
yoğun bir melezleşme bölgesi olarak görülebilir. Kültürlerin, toplulukların, inançların
melezleşmesi Sümer kaynaklı bir inanç ya da adlandırma hatta bir uygulama kökenden
bağımsız olarak Anadolu’da ortaya çıkan yaşam tecrübesinin parçası olarak kelimenin tam
anlamıyla pat diye karşımıza çıkabilir.
Kutu-7.1.: Şamaş Şamaş/ Askı
Antalyalı ustaların bir evin çatısını kapatınca "keser oynatma" gelenekleri var. Çatıda,
kiremidin üzerine döşeneceği kiremit altı tahtası kapanıp bitirilince, ustalar keserlerini tahtanın
üzerinde takırdatmaya başlıyorlar. Keserin tıkırtıları bir ezgi olup çıkıyor.
Öyle ustalar varmış ki, keser oynattı mı yirmi keser birden takırdıyor sanırmışsınız. Bu,
işini bitirmenin bildirilmesiymiş. Emeğin kutlanmasını istemek kısacası...
O zaman askı asılırmış.
Çatının üzerine bir bayrak dikilir, bir başka direkle arasına ip gerilirmiş. Evi yaptıranın
hısımı-akrabası, konukomşusu, ustalara armağanlar getirirler, bu ipe asarlarmış. Kimi havlu,
kimi göyneklik, kimi şu kimi bu... Gönüllerinden ne koparsa... (Bu gelenekle Anadolu'nun
başka yerlerinde, günümüzde de karşılaştım.)
Antalyalı ustalar bu keser oynatma sırasında, "Şamaş, Şamaş" derlermiş.
Şamaş, Mezopotamya'da güneş tanrısnın adı.
Gördüğünüz gibi ne denli eskilere varıyor kimi kökler, gelenek...
Anadolu gerçek bir kültür kazanı. Hem de gerçekten en eskilerinden... Belki de en
eskisi...
Bugün bilinenlere göre toprağın elle sürüldüğü ilk yerleşmenin gerçekleşmesi
Anadolu'da.
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Bu çalışmayla size, bu coğrafyanın birikiminden, yaşama kültüründen doğan "ev"i, ana
çizgileriyle kimi örnekleri üzerinden tanıtmayı amaçladım.
(Cengiz Bektaş, Türk Evi, İstanbul: Yem Yayınevi, 2013. s. 11-12)

Her gelen göç dalgası yeni bir kültürün eski yaşam çevresine dâhil olmasını getirmiştir.
Bu durum çok farklı toplumların, kültürlerin bir araya geldiği mozaik toplum hali değildir.
Şarkiyatçılığın Doğu toplumlarını tanımlamakta çok başvurduğu mozaik toplum kuramı,
Anadolu coğrafyasında ortaya çıkan ortak yaşama tecrübesini ve toplumlaşma modellerini
açıklamaktan uzaktır. Anadolu’da karşımıza çıkan bu durum, bir mozaik toplum hali değil, daha
çok iç içe geçişlerin, alışverişlerin yoğun yaşandığı bir melezleşme olarak görülmelidir:
Kutu-7.2.: Bu Ezgi Kimin?
Yaşadığı topraklar üzerinde, gelmiş geçmiş bütün kültürlerin doğal kalıtçısı önce orada
büyüyenlerdir. Bu nedenle, elbette Makedonya'daki Osmanlı evine bugünün Makedonyalısı
Makedonya evi, Filibe'deki Osmanlı evine Bulgaristanlı Bulgaristan evi, Yunanistan'daki
Osmanlı evine de bugünün Yunanistanlısı Yunanistan evi diyecektir. Gerçekten de bu evler,
yaratıldıkları coğrafyanın evleridir tam tamına... Ben bugün 'Türkiye evi" dersem de, ya da
Türkiye vatandaşı olarak yaşayanlara, üst kimlik olarak, Türk dendiğine göre "Türk evi" dersem
de doğru bir şey söylüyorum elbette... Ama bunu, Osmanlı yaşama kültürünün, bütün bu
topraklar üzerinde ortak yaşamdan yarattığını bilerek söylüyorum "Türk evi" sözünü.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Kril-i Metody Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin
çağrılısıydım 2007 yılı yazında... Onların isteğine uyarak Kriva Palanka kentinin Osogowsky
Manastırı'nda gerçekleştirilen "Yaz Okulu"nu yönettim.
Oradaki ilk derslerimden birinde, burada "Bu Ezgi Kimin?" başlığı altında
yazdıklarımın ilk bölümünü söyledim. Mimarlık Fakültesinin dekanı beni dinledikten sonra bir
bilgisunar filmi getirtti. Onu izledik öğrencilerle birlikte. Bulgaristanlı halk bilimcisi bir
hanımın gerçekleştirdiği bir belgeseldi film...
İstanbul'a bir toplantı için geldiğinde Türk dostları onu bir eğlence yerine götürüyorlar.
Orada hep birlikte söylenen "Üsküdar'a Gider İken" ezgisini duyunca şaşırıyor. Çünkü o bunu
Bulgar ezgisi olarak bilmektedir. Ezginin ardına düşer Midilli'ye gider. Orada da bu ezgiyi
herkes bilir. Bir delikanlı ile bir genç kızın sevi ezgisidir bu kez. Arnavutluk'a geçer, orada da
öyle... "Bu bizim ezgimiz." derler oralılar da... Makedonya'da bir papaz kilise ezgisi derken,
hoca "Bizim dinsel ezgimizdir." der... Sarayova'da bir oda dolusu Müslüman sallana sallana
ilahi olarak söylemektedirler, "Üsküdar'a Gider İken"in müziğini başka sözlerle... Sırbistan'da,
"Bu ezgiyi Türkler kendilerinin biliyorlar." deyince köktenci Sırplar ona "Türk casusu" derler,
ellerinden yardımlarla zor kurtulur. Kendi ülkeleri Bulgaristan'da daha da kötü şeyler olur.
En sonunda soruyor halk bilimcisi hanım: "Bu ezgi kimin?"
Türk evi, Bulgaristan evi, Yunanistan evi, Arnavutluk evi, Makedon evi vb. sözlerini de
anlatmıyor mu bize bu öykü?
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(Cengiz Bektaş, Türk Evi, İstanbul: Yem Yayınevi, 2013. s. 33-34)

Anadolu coğrafyasında bu iç içe geçişlerin, çoğalışların neolitik dönemden bu yana
tarımsal bitkilerin yayılışında, yine toplumsal hareketlilik ve alışverişlerle birlikte görme
imkânı vardır.
Kutu-7.3.: Farklı Tarım Ürünlerinin Anadolu’ya Gelişi:
Eti imparatorluğu Anadolu’nun orta kısmındaki yaylalarda kurulmuş ve Kızılırmak yayı
boyunca hükümranlık sahasını batıya ve bilhassa güneye doğru ilerletmiştir. Böylece Fırat ile
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin su bölümü hattına kadar genişleyen imparatorluk sahasında, bu
nehirlerin hazırladığı tabiî yollar boyunca Anadolu’nun güneyinde kalan medeniyet
merkezlerile ilişkiler kurulmuş ve ileri ziraî kültüre sahip bu sahalara doğru Etiler yayılmak, bu
bölgeleri kontrolleri ve idareleri altında bulundurmak için büyük gayret sarfetmişlerdir.
Böylece, memleketimizde eskiye inen ziraat faaliyetleri, Anadolu’da kurulan kuvvetli
ve devamlı ilk siyasî organizasyon olan Etiler zamanında, çevredeki ziraate dayanan parlak
medeniyete sahip bölgelerde de sıkı ilişkiler kurularak, daha da ileri götürülmüştü. Ziraat hayatı
Grekler, Persler ve Makedonyalıların memleketimizdeki hâkimiyetleri esnasında inkişaf
etmiştir. Grekler ve Makedonya imparatorluğu zamanında Anadolu’da bu devrede hüküm süren
büyük/ refah ve zenginlik, ticari ve ziraate dayanıyordu. Demircilik tekniğinde gelişmeler,
ziraat hayatında da etkili olmuştur. Bu suretle çapa ve saban ziraatı imkân dahiline girdi. Keza,
Greklerle Perslerim mücadeleleri, diğer çeşitli savaşlar, istilâ hareketleri ve koloniler kurma
gayretleri ile ticari hareketleri çok çeşitli bitkilerin memleketimizde toplanması ve kültür altına
alınmasına zemin hazırlamıştır. Mesela Etiler zamanında pirinç bilinmiyordu. Bu bitki,
Makedonya imparatorluğunun hâkimiyeti esnasında, muhtemelen Hindistan’dan getirilmiş,
önce Mezopotamya ve sonra da Anadolu’da yetiştirilmeye başlanmıştır. Keza Fenikeliler, MÖ.
1500 yıllarından itibaren önce dopu Akdeniz’de, müteakiben batı Akdeniz’de koloniler kurmak
ve ticaret yapmak suretiyle, birçok bitki ve ehlileştirilmiş hayvanın Akdeniz kıyılarındaki
ülkelere yayılmasını ve oralarda yetiştirilmesini sağladılar. Böylelikle daha Etiler zamanından
başlayan Mısır ve Mezopotamya ile münasebetler, Fenikeliler zamanında bütün deniz yolu ile
Akdeniz kıyılarına yayıldı ve kesafet kazandı. Fenikelilerin tarih sahnesinden silinmelerinden
sonra Grekler, ziraî maddelerin nakledilmesini üzerlerine almışlardır. Zeytin ve incir ağaçları
bu suretle Anadolu’dan önce Yunanistan’a, sonra diğer ülkelere götürüldü ve yetiştirilmeye
başlandı. Milattan önce IX. asırda, ziraat hayatı kuzeydoğu Akdeniz ülkelerinde, hayli yüksek
bir seviyeye erişmiş bulunuyordu. Tarlaların sürülmesinde saban kullanılıyor, hububatın
hasadında orak ve döven gibi âletlerden istifade ediliyordu. Keza mahsulün verimini arttırmak
için, gübrenin kullanılması gerektiği de anlaşılmıştı. Çeşitli hububat türleri ziraatına girişilmişti.
Şüphesiz en eski hububat türlerinden biri arpadır. Aynı şekilde buğdayın muhtelif türlerinin
ziraatı yapılıyordu. Baklagillerden bezelye ve mercimek yetiştiriliyordu. Perslerin Anadolu’da
batıya doğru ilerlemelerinden sonra, yem nebatı olarak yonca ziraati başlamıştır.231 Zeytin,
Karl Ritter, Dünya Ziraat Tarihi. (Çev. Kazım Köylü) Ankara: Ankara Ziraat Fakültesi Yayınları.
1962. s. 42.
231
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haşhaş ve susam yetiştirilen ve ticareti yapılan önemli mahsuller arasındadır. Keten
yetiştiriciliğine Thukidides ve kendir ziraatine de Plinius zamanında başlanıldığı
zannedilmektedir. Keza elma, armut, zeytin, üzüm ve incir yetiştirilen başlıca meyve
ağaçlarıdır.
Süha Göney. Türkiye Ziraatinin Coğrafi Esasları.
İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1979, s. 70/71

Anadolu halkları kültürleri bağlamında zaman zaman şu veya bu uygulamanın kökeni,
şu yemeğin kime ait olduğu, zaman zaman Anadolu’da kimin daha eski olduğu ya da otokton
(yerli, en eski sahipleri) olduğu tartışmaları bilimden popüler kültür tartışmalarına kadar farklı
mecralarda gündeme gelebilmektedir. Bu içerikteki tartışmalar esas itibariyle üzerinde
yaşadığımız coğrafyanın ve uygarlığın modern uygarlık ile karşılaşmasının bir neticesi olarak
gündeme gelmektedir. 1500 – 1800 tarihleri arasında uzun bir tarihi süreç içerisinde oluşumunu
tamamlamış olan modern uygarlıkla birlikte ortaya çıkan modern toplum, modern devlet,
etnisite ve ulus tanımlamalarının, belirtilen karşılaşmanın bir neticesi olarak üzerinde
yaşadığımız coğrafyaya sirayet etmesi ile gündeme gelmektedir. Pers, Asur, Bizans, Osmanlı
tecrübelerini yaşamış çok farklı topluluklar modern uygarlığın bir çıktısı olan ulus, etnik ya da
dini düzeyde yeni aidiyet bağları ile tanışmakta, bu aidiyet bağları etrafında kendisini
tanımlamak istemektedir. Tam da bu nokta da çok farklı karşılaşmaların, iç içe geçişlerin
neticesinde asırlardır bu coğrafyada oluşmuş ortak yaşama kültürü içinde kendisini öne
çıkarma, modern bir tanımlama etrafında kendisini ifade etme yahut şu ya da bu yemeğin kendi
kültürüne ait olduğu, buranın en eski otokton halkı kültürü olduğu tartışmaları gündeme
getirilebilmektedir. Modern aidiyetlere özgün tarihsel hikâye ve kültürel köken bulma
tartışmaları Anadolu tarihinde yaşanan uygarlık tecrübeleri, nüfus hareketlerinin beslediği
kültürel karşılaşmalar ve alışverişler, iç içe geçişlerin biçimlendirdiği ortak yaşama kültürü
içinde yapay kalmaktadır. Bu anlamda uygarlık tarihinin, daha özelde Anadolu tarihinin
yaşadığı tecrübelerin iç içe geçişli mahiyetinin nesnel ve eleştirel bir kavrayışla okunması, yeni
aidiyet bağ ve talepleri gibi, köken ve yahut en eski sahiplik, otoktonluk benzeri tartışmaların
en azından daha nesnel bir düzlemde yürütülmesine imkân sağlayacaktır.

7.3. Toplumların ve Uygarlıkların Karşılaşma Bölgesi Olarak
Anadolu
Anadolu, tarih boyunca çok farlı toplumların, devletlerin, uygarlıkların karşılaştığı,
ilişki kurduğu, alışverişte bulunduğu, çatıştığı bir coğrafya olmuştur. Bir karşılaşma, bir çatışma
bölgesi olmakla birlikte Anadolu, bir sınır coğrafya değil, merkez bir coğrafya olmuştur.
Anadolu, Çin ve Hint uygarlık havzalarını dışarda tutarak ifade ettiğimizde Eski Dünya’nın
merkezinde olmuştur. Eski Dünya’nın büyük merkezi devletlerinin, imparatorluk ölçeğindeki
güçlü aktörlerinin oluşturduğu ilişkiler sistemin merkezinde olmuştur. Coğrafi olarak kara ve
suyollarının kavşak noktasında oluşu, büyük merkezi uygarlıkların hemen yanı başında yüksek
bir yayla/ plato niteliğinde oluşu coğrafyanın bir imkânı olarak görülmelidir. Coğrafi mevkii ve
bu mevkiin sağladığı jeopolitik konum Anadolu’yu tarım başlangıcından bu yana önemli ve
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merkezi bölge haline getirmiştir. İki özellik, su ve kara yollarının kavşağında yer alış ve
uygarlık bölgelerine hemhudut oluşu bu merkeziliği temin etmiştir.
Yukarda ayrıntılı bir biçimde ele alındığı gibi Anadolu, iklim şartları, arazinin meyilli
tabiatı, deniz seviyesinden hayli yüksek, Asya ortalamasından daha yüksek oluşu tarıma imkân
sağlayan ama zenginlik yaratıcı ölçekte bir tarım yapma imkânı sınırlı olan bir coğrafyadır. Bu
anlamda Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan insanı, toplulukları bolluk ve refah içerisinde
besleme imkânı vermemektedir. Bu anlamda zor bir coğrafyadır. Sınırlılıkları, zorlukları söz
konusudur. Bu sınırlılıklarla birlikte Anadolu coğrafyası tarih boyunca güçlü siyasi yapılara,
büyük devletlere, güçlü dünya imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir
coğrafyadır.
Bu şekilde değerlendirdiğimizde önümüze gelen soru, ‘Tarım imkânlarının sınırlı
olduğu bir coğrafyada ortaya çıkan büyük siyasi örgütlenmelerin maddi temeli, uygarlık
yaratma gücünün temeli nedir?’ sorusudur. Anadolu coğrafyası coğrafi ve jeopolitik konumunu
en iyi değerlendiren, coğrafyanın sağladığı imkânları en iyi bir biçimde kullanan güçlere
merkez olmuştur. Neolitik dönemden, tarım başlangıcından itibaren iskân sahası olan Anadolu
sürekli olarak toplulukların geçiş güzergâhı, ticari eksenlerin geçtiği, devlet ve askeri güçlerin
kullandığı yol ağlarının merkezindedir. Bu niteliği dolayısıyla da stratejiktir. Bu güzergâhları,
yol ağlarını denetleme, yönetme mevkiini kazanan güçler önemli siyasi aktörler haline
gelmiştir. Anadolu’da neolitik dönemden itibaren ortaya çıkan yerleşme alanlarının
oluşturduğu haritanın, yol ağları, askeri ve ticari güzergâhlar ile bu yol ağlarını denetleme
imkânı veren noktalar olup olmadığı yönündeki bir araştırma bize çok şey söyleyeceklerdir.
Aynı şekilde daha sonraki tarih döneminde ortaya çıkan şehirlerin İpek yolu benzeri ticari
eksenler üzerinde ortaya çıktığını yahut da bu kabil yolları denetleyici merkezler olarak ortaya
çıktığını yine aynı değerlendirmeler ışığında söyleyebiliriz. Bugünkü Kayseri şehri, erken
kuruluş döneminde bir Asur ticaret kolonisi olarak kurulmuştur. Kuzey Suriye, Güney Doğu
Anadolu’nun güney kesimi için birçok yerleşim için aynı değerlendirmeyi yapmak
mümkündür.
Değinilmesi gereken ikinci bir husus ise Anadolu’nun tarih boyunca farklı uygarlıkların,
güç bloklarının karşılaşma ve çatışma bölgesi oluşudur. Pers – Yunan, Fenike-Mısır-Yunan
ilişkileri, Mısır – Roma, Sasani-Bizans, İslam – Hristiyanlık, Haçlı Seferleri, Osmanlı – Avrupa
karşılaşması ve çatışmalarının esas coğrafyası Anadolu olmuştur. Bu anlamda Anadolu
coğrafyası ya sürekli bir çekişeme alanı ya da görece bir sükûnet/ istikrar alanı olmuştur. Bu
açıdan değerlendirildiğinde uygarlıklar, toplumlar, devletler arasında ortaya çıkan bu
karşılaşma ve çatışmayı yönetme kapasitesi yaratan aktörler Anadolu’da büyük siyasi yapılar
olarak ortaya çıkmışlardır, değerlendirmesinde rahatlıkla bulunabiliriz. Tarih boyunca da bu
bölge ya büyük güçlerin ortaya çıktığı, toplumlar, uygarlıklar arası ilişkileri yönetme kapasitesi
yaratarak büyük merkezi devletlere dönüştüğü bölge olmuştur ya da tersi bir gelişme ile büyük
güçlerin çözülüşünün yaratığı iç çekişmeler, çatışmaların egemen olduğu bir istikrarsızlık
bölgesi haline gelmiştir.
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Asur, Pers, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve en nihayet Osmanlı İmparatorluğu bu
bölgede ortaya çıkan yahut bu bölge üzerinden Eski Dünya’nın güç ilişkilerini yöneten güçlü
aktörler olmuşlardır. Büyük güçlerin çözülmesi sonrasında bu bölgede ortaya çıkan harita esas
itibariyle bölünmüş, parçalanmış ve birbiri ile çekişen küçük güçlerin haritası olmuştur. Büyük
İskender’in ölümü sonrasında yaşanan dağılma ve bölünme, Hititlerin tarih sahnesinden
çekilmesinden sonraki tarihsel dönem, bizim yakın tarihimizden örnekler ise, Selçukluların
çözülüşünde sonra ortaya çıkan beylikler, Timur’un saldırısı sonrasında Osmanlı siyasi
merkezinin zayıflayarak fetret devrine girmesi bu bölünme örnekleri olarak değerlendirilebilir.
Kısa Bir Kaç Değerlendirme
Üzerinde yaşadığımız coğrafya olarak Anadolu zor bir coğrafyadır. Fiziki imkânlar su
boyu ovaların yüksek verimlilikte bir tarım imkânı vermekten, dolayısıyla tarımsal temelde bir
zenginlik yaratma imkânından mahrum bir coğrafyadır. Tarım imkânlarının görece sınırlılığına
karşın, coğrafi konum Anadolu’ya jeopolitik ve stratejik imkânlar temin etmiştir. Mısır ve
Mezopotamya, Kadim Suriye gibi uygarlık bölgeleri ile hemhudut oluşu, bu uygarlıklar, üretim
ve zenginlik bölgeleri ile hem bir ilişki hem de kendisini merkeze alarak bu bölgeleri yönetme
imkânı sağlayabilmiştir. Hititler’in bugünkü Suriye ile ilişkilerin yönetilmesi, aynı şekilde
Babil merkezi ile çekişme ya da dostluk düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, keza Osmanlı
İmparatorluk tecrübesinde Basra Körfezinden Bağdat, Musul, Kuzey Suriye’den geçen ticari
eksenlerin denetlenmesi ve bu bölge halklarının genel çıkarı doğrultusunda yönetme
kapasitesinin yaratılması örnekleri bu anlamda değerlendirilmelidir.
Tarih boyunca coğrafi konum ve niteliklerinin bir neticesi olarak Anadolu sürekli olarak
büyük nüfus hareketlerine konu olmuştur. Çeşitli sebeplere bağlı olarak Anadolu’ya gelen
birbiri arkasından gelen büyük nüfus kütleleri, topluluklar daha önceki sakinlerle
karşılaşmışlar, ilişki kurmuşlar, çok yoğun bir kültürel, toplumsal alışverişler, iç içe geçişler
yaşamışlardır. Anadolu’da büyük güçlerin ortaya çıkıp, bu bölgedeki ilişki ve çatışmaları
yönetme kapasitelerine bağlı olarak yaratılan istikrar dönemlerinin de katkısıyla bu yoğun
kültürel alışveriş ve toplumsal melezleşme bu coğrafyada olağanüstü bir ortak yaşama kültürü
üretmiştir. Bir uygarlık tarihi tecrübesi olarak bu coğrafyada ortaya çıkan ortak yaşama
kültürünün tarihi, siyasi, toplumsal ve kültürel kaynakları başlı başına bir araştırma konusudur.
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Okuma Önerileri:
Okuyucu Anadolu’nun neolitik dönemdeki çevre şartlarına dair bilgi edinmek isterse,
Ufuk Esin’in İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu eserine (Ufuk Esin, İlk Üretimciliğe
Geçiş Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa, Cilt I (1979), Cilt II (1981), İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979, 1981.) bakabilir. Anadolu coğrafyasının zirai
imkânları konusunda başlı başına ve kıymetli bir eser olan Süha Göney’in Türkiye Ziraatinin
Coğrafi Esasları’na (Süha Göney. Türkiye Ziraatinin Coğrafi Esasları. İstanbul: Edebiyat
Fakültesi Matbaası, 1979.) bakabilir. Bu topraklarda ortaya çıkmış ya da yaratılmış olan ortak
yaşama kültürü konusunda Cengiz Bektaş’ın, kısa ama çok önemli olan Türk Evi (Cengiz
Bektaş, Türk Evi, İstanbul: YEM Yayınevi, 2013.) isimli çalışmasına mutlaka bakılmalıdır.
Eser mimari gelişimin çözümlenmesi üzerinden ortak yaşama kültürüne ilişkin kıymetli tarihi,
kültürel değerlendirmeleri içermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Anadolu, uygarlık başlangıcından itibaren zengin bir nüfus hareketine ve yerleşme
tarihine sahip bir coğrafyadır.
 Anadolu’nun coğrafi olarak yol ağları üzerinde oluşu kültürel alışverişi besleyip
kolaylaştırdığı gibi, yol ağlarının denetim ve yönetimi bu coğrafya üzerinde çok çeşitli siyasi
ve tarihi tecrübenin varlık kazanmasını sağlamıştır.
 İklim şartları tarım imkânlarını sınırlamaktadır. Yağış azlığı, Anadolu’nun iç
kısımlarında, Doğu, Güney ve Doğu Anadolu’da tarım şartlarını ciddi bir biçimde
etkilemektedir.


Anadolu, iklim şartları, tarım sahaları bakımından görece sınırlı bir coğrafyadır.

 Anadolu yol ağlarının merkezinde yer alması dolayısıyla insan hareketliliğinin
yöneldiği bir alan olmuştur.
 Anadolu coğrafyası Doğu – Batı, Kuzey – Güney, Kuzey Batı – Güney Doğu,
Kuzey Doğu – Güney Batı istikametinde kara yolları ve suyolları ile sürekli olarak göçlere
tanıklık etmiş, maruz kalmıştır.
 Anadolu coğrafyası tarih boyunca güçlü siyasi yapılara, büyük devletlere, güçlü
dünya imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir coğrafyadır.
 Asur, Pers, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve en nihayet Osmanlı İmparatorluğu bu
bölgede ortaya çıkan yahut bu bölge üzerinden Eski Dünya’nın güç ilişkilerini yöneten güçlü
aktörler olmuşlardır.
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Bölüm Soruları
1) Anadolu coğrafyası aşağıdaki mücadelelerden hangisine sahne olmamıştır?
a) Pers-Yunan
b) Mısır-Roma
c) Sasani-Bizans
d) Yunan-Roma
2) Aşağıdakilerden uygarlıklardan hangisi Anadolu topraklarında ortaya çıkmamıştır?
a) Selçuklu Devleti
b) Bizans İmparatorluğu
c) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
d) Osmanlı Devleti
3) Anadolu, tarih boyunca güçlü siyasi yapılara, büyük devletlere, güçlü dünya
imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir coğrafyadır.
(

) Doğru

( ) Yanlış

4) Anadolu, iklim şartları, tarım sahaları bakımından oldukça verimli bir coğrafyadır.
(

) Doğru

( ) Yanlış

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) Doğru, 4) Yanlış
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8. MISIR UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tarım ve Uygarlık
8.2. Coğrafya’nın Meydan Okuması ve İmkânı: Mısır Uygarlığı
8.3. Uygarlık Başlangıcı ve Mısır
8.4. Mısır Uygarlığı: Siyasi Tarih
8.5. Mısır Uygarlığının Özellikleri
8.6. Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mısır uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?
2) Mısır uygarlığında merkezi bir yönetimin kurulmasını gerektiren koşullar nelerdir?
3) Nil nehri ve tarım faaliyetleri, Mısır uygarlığının inşasını nasıl etkilemiştir?
4) Mısır uygarlığında firavunların konumu ve sorumluluk alanları nelerdir?
5) Mısır uygarlığı tarih boyunca hangi uygarlık bölgeleri ile ilişki kurmuştur?
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Anahtar Kavramlar


Uygarlık Tarihi



Mısır uygarlığı



Bereketli Hilal



Nil Vadisi



Mısır’da Tarım



Firavun



Eski Krallık



Orta Krallık



Yeni Krallık
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8.1. Tarım ve Uygarlık
Tabiat şartları içinde tarımın gerçekleştirilmesi, bütün iş süreçlerinin örgütlenmesi,
ürünün verimli bir biçimde alınabilmesi, ekim bölgesinden hasadın yapılıp saklama alanlarına
kaldırılması tarım başlangıcında belirli ölçüde kolaylık içermektedir. Sınırlı bir topluluğun
ihtiyaçlarını karşılamak üzere topluluk çapında sürdürülen tarım faaliyetleri, sınırlı bir tarım
arazisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sınırlı ölçekte gerçekleştirilen tarım faaliyetleri, mahsulün
elde edilip tüketilmek üzere saklanması neolitik dönem için belirli ölçüde kolaylıklar içermekte
idi. Yinede neolitik dönem çiftçileri için tarımın sürdürülebilir kılınması çok temel zorluklarla
karşılaşıyordu. Bu anlamda neolitik dönem tarımının en önemli sorunu toprağın tükenmesi
sorunu idi: “Neolitik nüfusun artışı, sonunda, neolitik ekonomi içindeki çelişkilerle
sınırlanmıştır. İnsanların sayılarının artışı, üzerlerinde yaşadıkları toprakları genişletmelerine
yol açtı. Bir toplumun nüfusuna eklenen yeni aileler ancak yeni toprak parçalarının işlenmesi
ve küçükbaş hayvan yetiştirmek için yeni çayırlar bulmasıyla beslenebiliyordu.”232 Toprak
kıtlığı, toprak arayışı ve tarım yapılabilir topraklar üzerinde çekişme neolitik döneme damgasını
vurmuştur. İlkel tarım araçlarıyla toprağı işleme imkânlarının sınırlılığı beraberinde çok hızlı
bir biçimde tarımı, toprağın tükenmesi sorunu ile karşı karşıya bırakıyordu. Toprağın tükenme
sorununun çözme arayışı içinde insan toplulukları yeni topraklar bulma amacıyla sürekli bir
sefer halinde olmuşlardır. “Kuzey ve Orta Avrupa’da henüz işgal edilmemiş fakat kolay tarım
yapılabilir toprakların kıtlaşmasının, herkesin herkesle savaşı durumuna yol açtığını hemen
hemen görürüz. Aynı süreç, daha az belirgin biçimde de olsa, diğer yerlerde de izlenebilir.
Balkanlardaki, Yunanistan’daki, Anadolu’daki, Suriye’deki ve İran’daki höyüklerde birbiri
üstüne yığılmış tabakalar arasında büyük kültür değişiklikleri ile karşılaşırız. Bu tür ani
değişiklikler, bir toplumun yerini farklı geleneklere sahip olan bir diğer toplumun alışını, başka
bir deyişle, bir halkın bir başka halk tarafından fethedilmesini, sürülmesini ya da köle
edilmesini simgeleyen belirtiler olarak görülür.”233
Zenginlik tarih boyunca hep bir çekişme konusu olagelmiştir. Neolitik dönemde tarımda
yakalanan kısmi sıçramanın getirdiği zenginleşme sürekli bir çekişmeyi de beraberinde
getirmiştir. Zenginlik üretme zemini olarak tarım yapılabilir toprağa sahip olabilmek
önemliydi. Neolitik dönem tarımı bu anlamda toprak arayışı peşinde gezginci tarım
niteliğindedir. Tarıma daha elverişli bölgeler daha uzun süreli yerleşimlerin gelişmesini
sağlamışsa da toprağın tükenmesi sorunu temel bir sorun olarak kalmıştır. Toprağın tükenmesi
sorunu ve tarımın sürdürülebilir kılınması uzun dönemde kalıcı bir biçimde çözülmesi, toprak
peşindeki gezgin çiftçi topluluklarının su boyu ovalarına yerleşmeleri hayata geçebilecektir.234
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Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, İstanbul: Odak Yayınları, 1974, s. 101
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Toprağın tükenmesi sorunu ve suboyu ovaların da yerleşik tarımın gerçekleştirilmesi, devlet-toplum
ilişkilerindeki gelişmelerin açıklaması için Bk. Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır
Uygarlıkları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979.) Ayrıca Gordon Childe,
Tarihte Neler Oldu, İstanbul: Odak Yayınları, 1974
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İnsan tarihinde neolitik dönemin çelişki ve sınırlılıklarından çıkış, İndüs, Sarı Irmak, Dicle ve
Fırat gibi büyük nehirlerin beslediği vadi tabanlarında gerçekleştirilen yerleşik tarımla
sağlanmıştır.
Mısır, bir uygarlık bölgesi olarak neolitik dönem tarımının sınırlılıklarını aşmaya izin
veren bir coğrafyaya sahiptir. Yerleşik tarımın imkânı, zenginlik üretiminde sıçramayı, bu
sıçramada uygarlığın doğuşunu, Gordon Childe’ın deyişiyle, şehir devrimini getirmiştir. Mısır
bu devrimin gerçekleştiği, tarihin en eski ve en görkemli uygarlıklarından birinin doğduğu
coğrafyadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde Bereketli Hilal’in bir ucunun hem bir
başlangıcı, hem de zenginlik üretimi ve uygarlık deneyimi ile merkezini oluşturur. Bereketli
Hilal olarak tanımlanan coğrafya, “Mısır’dan, Filistin ve Suriye’ye, Mezopotamya’dan Basra
Körfezi’ne kadar hilal şeklinde uzanan topraklar”ı235 içerir.

8.2. Coğrafyanın Meydan Okuması ve İmkânı: Mısır Uygarlığı
Toynbee’ye, uygarlıkların ortaya çıkışında, bulunulan ya da maruz kalınan toplumsal,
kültürel, tarihi, tabii çevrenin insana, topluluğa karşı meydan okuyucu özellikler
gösterebileceğine işaret eder. Çevrenin, topluma karşı meydan okuyucu bu yapısı, dayattığı
şartlar beraberinde insanın, toplumların bu çevreye verdikleri karşılıkları doğurur.
Uygarlıkların doğuşu, tam da bu meydan okumaya karşı toplumca verilen karşılıklarla birlikte
ortaya çıkar.236 Toynbee, uygarlıkların doğuş dinamiklerinde meydan okuma ve buna verilen
karşılığın belirleyici rol oynadığı tespit eder. Etkili bir meydan okuma, insanları yaratıcı eyleme
teşvik eder. Ama önceden var olan uyumu da ister istemez bozar ve dolayısıyla da ilk başta
kötülük gibi görünebilir.237 Kolay ortamlar insanı zorlamaz; yaratıcı eyleme iten, çorak
ülkedir.238 Toynbee’ye göre, uygarlıklar, olağanüstü kolay değil, olağanüstü güç çevrelerde
doğar. Bu açıdan bakıldığında Mısır coğrafyası zorlamalarla doludur. Sıcak, kurak iklim,
sahranın ekilecek toprak arayan insanlarını Nil’e, nehirin kıyılarına doğru itmiştir. “İklim daha
kuru bir hale geldikçe Sahra platosunda yaşayan topluluklar suya, özellikle Nil yakınına doğru
ilerlemiş ve böylelikle vadiye gerekli olan işgücünü sağlamışlardır.”239 Çöl ve bataklık, insanın
kendisini var kılma yolunda zorlayıcı ve biçimlendirici bir rol oynamaktadır. Bu anlamda Mısır
uygarlığı, coğrafya ile insanın karşılaşması, insanın coğrafyanın zorlamalarına karşı koyarak

Birgit Brandau-Hartmut Schickert, Hititler; Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu, (Çev. Nazife
Mertoğlu) (4. Baskı) Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2015.
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bu zorlamaları yine coğrafyanın özelliklerinden yararlanarak imkâna dönüştürmesinin
ürünüdür.
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Kutu-8.1.: Mısır, Coğrafya ve Uygarlık
E. F. Gautier’dan itibaren Mısır’ın bir vaha olduğu kabul edilmiştir, (vaha sözcüğünün
kökeni de firavunlara dayanmaktadır.) biz Sahra’ya özgü bir vaha olduğu, oasis saharienne
üzerinde duracağız. Mısır medeniyetini bu coğrafik olgunun ne derece etkilediği, üzerinde daha
az ortak fikre varılmış bir konudur. Vaha, atlaslarımızda bize öğretilmeye çalışıldığı gibi geniş
sarı alandaki yeşil bir leke değildir, onu yaratmış olan bölgedeki birbirine çok sıkı bağlı fiziksel
ve insansal koşullardır ve eğer bu ikisinden biri olmazsa vaha da varlığını sürdüremez. Sahraya
özgü iklim koşullarındaysa bu unsurlar üçe çıkar. Bir vaha oluşturmak için su, tarıma
elverişli toprak ve insan gücü gerekmektedir. Elverişli toprak olmadan su bir kuyu oluşturur,
su olmadan elverişli toprak çöle, insan gücü olmaksızın toprak ve su bir şey ifade etmez.
Mısır’ın tek mucizesi Nil’in suyu ve toprağı sağlaması, geri kalanın insana bırakılmasıdır.
Nil kıyısındaki yaşam koşullarından çok çabuk ve kolayca söz edildi, buradaki koşulları
sulamayla insanların yaratmış olduğu ise unutuldu.240 Başından itibaren coğrafi çevre, o
olmadan tamamlanmamış kalacağı insan tarafından belirlenmişti. Daha sonraları ise doğal
çevre insanı şekillendirmeye, onu belirlemeye başlamıştır...241
Nil sadece suyu getirmekle kalmaz. Su, buralara özellikle Yukarı Habeşistan’ın
volkanik topraklarından çıkarttığı balçıklarla dolu olarak varır. Mısır’da nehrin yavaş akışı
tarlalarda alüvyonlanmaları kolaylaştırır. Günümüzde yılda iki veya üç ürün toplamaya müsait
olan bu çok verimli Mısır toprağını oluşturan bitkisel humus tarafından tamamlanmış olan
balçıktır.
Jean Vercoutter, Eski Mısır, (Çev. Emine Su) , (2. Basım) İstanbul: İletişim Yayınları (Presses
Universitaires de France, 1994, s. 19

Mısır uygarlığı, tabii çevreye insanın verdiği karşılıklar etrafında oluşmuştur. Gezginci
çiftçi toplulukların tabiatın, iklimin baskılaması ile yaşadığı toprağın tükenmesi sorunu, Nil’in
zor şartlarına insani müdahale, Nil’in çevresini önce bir yaşam alanına sonrasında muazzam bir
uygarlık bölgesine dönüştürmüştür. Bataklık çevre insani müdahale ile ekilebilir araziye, bir
yerleşmeye dönüşmüştür. Sürdürülebilir kılınması da yine aynı insani enerji ile gerçekleşmiştir:
“Mısır/ vahasını yaratmak için toprak ve su yetersizdi, insanların da buralarla uğraşması
gerekmekteydi: oysaki bu çalışma Nil vadisi yaşanabilir bir bölge haline gelince gerçekleşmişti.
İklim daha kuru bir hale geldikçe Sahra platosunda yaşayan topluluklar suya, özellikle Nil
yakınına doğru ilerlemiş ve böylelikle vadiye gerekli olan işgücünü sağlamışlardır.”242
Muazzam büyüklükteki bir nehrin akşına, yatağına, çevresine, taşkın haline müdahale etmek,
taşkınları düzenleyici mekanizmaları sulama kanalları açmak gerekmişti. Olağanüstü bir insani
enerji, çaba, iş süreçleri ve bütün bunların yönetilmesi gerekmişti. Nil, Mısır’a dönüşmüş, bir
yerleşme, şehir, giderek bir devlet haline geliş gerçekleşmişti: “sulamayı garanti altına almak
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için güçlü siyasal yönetime ihtiyacı vardı. (Mısır’ın dört bin yıl boyunca yükseliş ve düşüşlerle
birlikte siyasal bir sistemi olduğunu unutmayalım.) Çünkü Nil’in suyunun verimli olabilmesi
için, ne çok kuvvetli ne çok zayıf olması, özellikle iyi dağıtılmış olması gerekmekteydi.”243
Mısır dilinde Nil’in çeşitli durumlarını tanımlamaya yarayan en az yirmi terim vardır. 244 Nil ve
Mısır. Nil ve sulama sistemleri. Nil ve yönetim. Bunlar içiçe geçmiş, ayrılmaz ilişkilere işaret
eder. Vercoutter’in ifadesiyle (…) “Mısır medeniyetinde suyun bir saplantı haline geldiğini bile
söyleyebiliriz.”245 “Bilinen en eski kral betimlemelerinden birinde hükümdar bir kanal açarken
resmedilmiştir.”246

8.3. Uygarlık Başlangıcı ve Mısır
İnsan tarihinde ilk sıçrama insanın alet kullanımı ile birlikte başlar. Erken taş çağı, taştan
aletlerle insanın kendisini, hayatını idame ettirmesi ile belirlenir. Hangi coğrafyada olursa olsun
insanlar taştan aletlerle tabiat şartlarında kendilerini var kılmaya çalışmaktadırlar. “Taştan
yapılmış olan bu eski aletler, her yerde birbirinin aynıdır. İster Nil vadisinde, ister vadiyi
çevreleyen çöllerde, ister Kuzey Afrika’da ya da Batı Avrupa’da bulunmuş olsunlar, bunun pek
önemi yoktur. Otuz bin, elli bin, hatta seksen bin yıl önce Avrupa-Afrika’da yaşayan ‘homo
sapiens’in, yani memeliler içinde tek tür olan insanoğlunun her yerde aynı tip uygarlığı
vardı.”247 Mısır, taş çağının ortalarından itibaren neolitik dönemin toplumsal iklimine doğru
evrilir. Eski dünyanın, taştan yapılmış aletler kullanan birbirine benzer topluluklarının dünyası,
nehir boylarında gelişen yeni hayat alanları ile farklılaşmaya, çeşitlenmeye, diğer bir deyişle
insan tarihinin zenginleşmesi başlar: “Taş çağının ortasına doğru bundan on beş bin yıl kadar
önce Mısır’da ve Kuzey Afrika’da oturan insanlar sileks (?) üzerinde çalışmayı geliştirdiler.
Taş aletler yarattılar ama İÖ. 12000 ile 5000 yılları arasında Akdeniz dünyası, kültür birliğini
kaybetti. Nil’in eski kıyılarında ve kurumuş göllerin çevrelerinde, pişirilmiş tuğladan oraklar,
mutfak kalıntıları, balık kılçıkları, hayvan kemikleri, deniz kabukları, fildişi ve kül artıkları
bulunmuştur. Buğday tanelerini öğütmeye yarayan cilalı taşlar, on bin yıl önce Mısırlıların un
elde edebildiklerini, tarımla uğraştıklarını ve ekin biçtiklerini gösteriyor. O çağın insanı, yay ve
oku biliyorlardı. Sivri uçlu taşlardan, kemiklerden ve fildişinden yapılmış oklar bunu
doğrulamaktadır. Buna karşılık, aynı insanın çömlekçilik tekniğinden haberi yoktu.”248 Cilalı
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taş çağında, yani İÖ. 5000 ile 3000 yılları arasında insanoğlu tarımı geliştirdi. Hayvan
üretimine, evler, vazolar yapmaya ve kumaş dokumaya başladı.”249
Kutu-8.2. : Neolitik Dönem’de Mısır
Son senelerde yapılan kazılar sonucunda Mısır’da tam bir Neolitik dönem yaşandığı,
bakırın kullanımından evvel tarımın, hayvanların evcilleştirilmesinin gerçekleştirildiği ve
seramik sanatının geliştiği ispatlanmıştır. Neolitik dönemle birlikte vadinin görünümü
tamamıyla değişir. İklim günümüz iklimine yakındır, Nil gittikçe küçülür ve Mısır
kalabalıklaşır. Kıyı bölgelerinin kuruması ve çöle dönüşmesi, yaşayanları Nil’in sularıyla
verimli hale gelmiş olan kısıtlı alandaki topraklarda yerleşmeye yönlendirir. Neolitik bu
toplulukları haklı olarak Hanedanlar dönemi Mısırlıların ataları olarak kabul etmek
mümkündür.250
Jean Vercoutter, Eski Mısır, (2. Basım), (Çev. Emine Su), İstanbul: İletişim Yayınları (Presses
Universitaires de France, 1994, s. 40.

Mısır’da ilk gruplaşma köylüler tarafından gerçekleştirilmiştir ve bütün yapının temelini
oluşturan bu gruplaşmanın Neolitik/ dönemde, yani İÖ. 5. bin civarın da başlamış olması ise
özellikle ilginçtir. (Bu tarihi sadece fikir sahibi olmak için veriyoruz, “C14” yöntemi ile
saptanmış olan Fayum kültürüne ait tarihler şöyledir: 5500±250 ve 500±180, El Omari için ise:
4000±230 (İÖ.) bu ilk Mısırlıların alet takımları çakmaktaşı ve taştan oluşur ve bunlar özellikle
yontmalarının güzelliğiyle dikkat çekerler. Yazılı tarihin başlangıcından itibaren dikkat çeken
Mısırlı sanatçıların ustalıkları, onlardan önce yaşamış çakmaktaşı yontucularının devamı
olmaları ile açıklanabilir. Vadinin ilk sahipleri gruplar halinde kulübelerde yaşamaktaydılar ve
daha önce bahsettiğimiz gibi sığır, koyun, keçi gibi hayvanları yetiştirmeyi bilmekteydiler.”251
“Sonuç olarak Neolitik uygarlık, burada, maddi bütün unsurları oluşturarak Mısır
uygarlığının gelişmesi için gerekli zemini hazırlamıştır. Yaşanacak şehirleri kurup tarım
alanlarını hazırlayarak insana özgü görüntüyü oluşturan işte bu neolitik uygarlıktır.”
(Ivar Lissner, Uygarlık Tarihi, İstanbul: Nokta Kitap, 2006. s. 42/43)

8.3.1. Mısır Uygarlığın Doğuşu ve Kurumlaşması
Mısır uygarlığı M.Ö. 4000’lerde doğum sürecine girmiş gözükmektedir. İlk
yerleşmeler, ilk şehirler ortaya çıkmıştır: “Arkeolojik kanıtlar Mısır uygarlığının temellerinin,
ülkenin İÖ 3100’deki kaydedilen ilk birleşmesinden çok önceleri atıldığını gösteriyor. Mısırlı
çiftçilerin başlıca mahsullerini oluşturan düşük kaliteli buğday, arpa ve keten, İÖ 4000’den çok
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öncede yetiştiriliyordu.252 Dördüncü bin yılın ikinci yarısında Mısır’ın kaydedilen ilk
birleşmesinden dört beş yüz yıl önce, vadinin dağılmış tarım toplulukları daha da genişlemişti.
İÖ 3600 kadar erken bir tarihte Hierakonpolis’in kuzeyindeki, Nakada bölgesinde, etrafı
duvarlarla çevrilmiş bir şehir vardı.”253 Bataklıklardan ve çölden kazanılmış arazinin yapay
sulama sistemlerinin geliştirilmesi, devasa ölçekte zenginlik üretimini, üretim ve yönetim
kapasitesinin geliştirilmesini sağlamıştı. Üretimin düzenliliği ve kapasitesi, sulama
sistemlerinin sistemli ve verimli bir biçimde yönetimine bağlıydı. Keza üretim artışının
getirdiği zenginlik yerleşme dışı güçlerin, çölden gelen toplulukların ilgi ve iştihasını
çekmekteydi. Üretimin yönetimi kadar, zenginliğin saklanması, tehdit eden güçlere karşı da
korunması çok temel bir sorun olarak ortaya çıktı. Bütün bu işlerin yönetimi tek bir hat
üzerinde, Nil boyunca güçlü bir siyasi örgütleşmeyi beraberinde getirdi. Milattan önce 3000’li
yıllarda “vadi ve deltanın, muhtemelen vadinin üstünlüğüyle ve deltanın aleyhine olarak tek bir
gücün yönetimine girdiği” görülmektedir.254 Bu tarihlerden itibaren Mısır merkezi bir siyasi
örgütlenmenin geliştirildiği yer olmuştur. “Mısır tarihinin ilk ve en eski kralı Menes’tir. Bir
efsane kahramanı değildir. Bu adam daha önce “sonsuz olan” anlamında başka bir ad taşıyordu.
İÖ. 2850 yılına doğru yaşayan Menes, Yukarı ve Aşağı Mısır’ı egemenliği altında
bulundurmaktaydı. Memfis’i onun kurmuş olduğu hemen hemen kesin gibidir. Ayrıca, Nil
boyunca inen Menes, deltayı da eline geçirmişti.255 Mısır’ın en eski başkenti olan Memfis’tir.
Mısır uygarlığında her kral doğum ismine ve diğer ünvanlarına ek olarak bir ‘Horus’ adı alırdı.
Bu isimlendirmeler o günkü siyasi yönelimlere işaret ettiği gibi, kralın bireysel ilgi ve
politikasına da işaret etmektedir ya da kralın Mısır toplumu nezdinde kendisini nerede
konumlandırdığına. “örneğin, ‘Oki, İki Ülkenin kalbine birden hayat veren’ ya da ‘Düzen
Getiren’ anlamına gelmekteydi 256 demekti.
Mısır uygarlığı doğuş sürecinden, neolitik dönemden itibaren Akdeniz, Suriye ve
Mezopotamya uygarlık çevreleri ile ilişki içinde olmuştur. IV. binde Nil vadisindeki bazı
kültürler Yakın Doğu ile ilişki içinde idiler.257 Dördüncü bin yılın sonlarına gelindiğinde
Mezopotamya’ya kadar bağlantı kurulmuştu. Mısır’da, Sümerlerinkini çağrıştıran silindir
biçimli mühürler bulunmuştur; ya bunlardan ya da gerçek binalardan alınan tasarımlar, kerpiç
Mısır tapınaklarının ön cephelerine esin kaynağı olmuş olabilir.258 Gerek neolitik dönem
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, (Çev. Suat Kemal Angı) (2. Basım). Ankara: Dost Yayınevi,
2005. s. 26
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gerekse şehir devrimi ile birlikte ortaya çıkan uygarlık başlangıcında bu bölgelerle ilişkiler,
teknoloji transferleri, ticaret çok güç bir biçimde gelişmişti. Mısır’da uygarlık doğup
geliştiğinde, siyasi örgütün merkezi bir krallığa, daha sonra imparatorluğa dönüştüğü dönemde
bu ilişkiler çekişmeleri de içerecek bir biçimde çok daha güçlü ve yoğun bir hale gelmiştir.

8.4. Mısır Uygarlığı: Siyasi Tarih
Mısır uygarlığı kamu merkezli gelişen, tabii ve coğrafi etmenlere, coğrafyanın meydan
okuyucu şartlarına kamu müdahalesi ile karşılık veren, bunu bir toplumsal, ekonomik ve siyasi
çözüme kavuşturulması neticesinde ortaya çıkan bir uygarlıktır. Siyaset, Mısır’da, olan,
olmayan, olacak olan düzeyde her şeyden sorumludur. İklim şartları kötü gitti ise bunun
sorumlusu kamudur. Mısır örneğinde Firavundur. İklim şartları kötü gitmiş, ülke kıtlığa maruz
kalmışsa Firavun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir: Tanrıya karşı
sorumluluklarını yerine getirmemiştir, yıldız hareketlerini inceleyen görevlileri gerektiği
çalıştırmamıştır, iklimin nasıl olacağını öngörüp gereken tedbirleri almamış, yiyecek stoku
yapmamıştır. Bütün bu nedenlerle Mısır örneğinde olduğu gibi, Doğu uygarlıklarında siyaset
kurumu, toplumsal alanın üretiminde, ekonominin işlemesinde, toplamda uygarlığın üretiminde
baskın bir biçimde biçimlendirici rol üstlenmektedir. Bütün bu nedenlerle siyaset kurumu,
işleyişi, değişimi ve dönüşümü Doğu uygarlıklarının incelemesinden merkezi önemdedir. Mısır
uygarlığını siyasi tarihle ilişki içinde ele almamız biraz da bu nedenlerdir.
Mısır tarihi birbiri arkasından gelen siyasi dönemlere ayrılır. Siyasal yapının zaman
zaman farklı siyasi, iktisadi nedenlerle çöküşü, yeniden kuruluşu söz konusu olabilmektedir.
Siyasi iniş çıkışlara rağmen Mısır uygarlığı doğuşundan nihayetlendiği döneme kadar tam bir
süreklilik içindedir. Mısır istikrarsızlık, çöküş sürecine rağmen uygarlığı sürdürme başarısı
göstermiş nadir uygarlıkların başında gelmektedir. Bu süreklilik uzun bir tarihe yayılmaktadır.
Mısır’ın uygarlık tarihi bir dizi siyasi döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler Eski Krallık, I. Ara
Dönem, Orta Kralllık, II. Ara Dönem, Yeni Krallık olarak adlandırılmaktadır,
Mısır uygarlığında, ilk siyasi kurumlaşma milattan önce İlk Sülalaleler dönemi (M.Ö.
3100-2600)’ne gitmektedir. “Yazının ortaya çıkışı, ülkede birliğin sağlanması ve Memphis’te
bir başkentin kurulması, birden üçüncü sülaleye kadar olan ve İlk Sülaleler olarak bilinen
dönemin (İÖ y. 3100-2600) başlangıcını işaret eder. Bu beş yüz yılda, yüzyıllar boyunca
sürecek bir krallık modeli geliştirilmiştir.”259 Kral, Firavun toplamda her şeyden sorumluydu.
Kalıcılığı düzeni sürdürme başarısına bağlıydı. “Firavunun kalıcılığı düzeni korumasına
bağlıydı (herhangi bir kontrol kaybı, geleneksel olarak tanrıların/ desteklerini çekmelerinin bir
göstergesi olarak düşünülürdü)”260 Bütün bir tarımsal verimlilik, bürokrasinin işletilmesi, dış
ticaretin yönetimi gibi hemen her şey Firavun’un sorumluluğundaydı denilebilir: “Çok eskiden
beri vergiler türlerine göre saray tarafından toplanır, imar projelerinin desteklenmesi ve işçilerin
beslenmesi için pay edilmeden önce, tahıl ambarlarında depolanırdı. Nil taşkınlarının
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yüksekliğinin o yıl için beklenen ürün miktarının hesaplanmasında kullanılmak üzere her yıl
kaydedilmesi, sistemin inceliğini gösterebilir. Bir yazı sisteminin gelişmesini teşvik eden de,
bu gelişmeler olmalı. Ayrıca, hammaddelerin ana tüketicisi ve zanaatkârlığın merkezi saray
olduğundan, kral dış ticareti de kontrol etmiş olabilir.”261
İlk sülalelerden itibaren merkezi bir krallığın oluştuğunu, bürokratik yapının kurulduğu,
ülkenin eyaletlerden müteşekkil bir idari yapıya kavuştuğu görülmektedir.262 İlk iki sülalenin
hüküm sürdüğü dönem beş yüz yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Mısır tarihinin de esas
itibariyle bu dönemde oluştuğu söylenebilir. Döneme ilişkin bilgilerimiz sınırlıdır. Yine de
eldeki bilgilerden bu dönem Mısır uygarlığına ilişkin bir resim elde imkânı bulunmaktadır:
Öncelikle Krallık Mısır dışına sefer düzenleyecek kadar güç kazanmıştır. Mısır bir tarım ülkesi
ve uygarlığıdır. Babil ve İndus örneklerinde olduğu gibi bu dönemde ortaya çıkan nehir
boylarında gelişen yerleşik tarım uygarlıklarının çok temel bir sorunu bulunmaktadır:
hammadde ihtiyacı. Şehir uygarlığının ortaya çıkışına bağlı olarak taş, kereste ve maden
uygarlığın ihtiyaç duyduğu başlıca ihtiyaç kalemleridir. Mısır ordusunun bu dönemde güç
kazanması, dışarıya yönelmesi bir yandan zenginlik bölgesine yönelmek isteyen göçebe
baskısını azaltmak diğer yandan ise hammadde kaynaklarının denetimini ya da bu kaynaklara
giden yol ağlarının denetimini ele geçirmektir.
İlk Sülaleler dönemi Mısır uygarlığının başlıca gelişmelerini şöyle özetlemek mümkün:
Krallık rejimi oluşmuş, ancak daha sonraki dönemdeki gibi mutlak bir nitelik kazanıp
kazanmadığı belirsizdir. Güçlü bir Mısır ordusu söz konusudur. İdari yapı oluşmuş olmakla
birlikte köylerin bu idari yapı ile ilişkisi çok berrak bir biçimde belirlenmiş değildir. Bu
dönemde ortaya çıkan dini kurumlaşmanın yüksekliği altı çizilmesi gereken bir husustur. Dinî
kurumlaşma ya da uygarlığı dini karakteri bu dönemden itibaren oluşmuştur. Sulama
sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi, devletin sorunluluğundandır. Çeşitli metinlerde
“kralın bizzat kendisinin kanal açma işiyle uğraştığını gösteren betimlemelerle karşılaşılır.
Başlıca memurlardan biri kanalların açılmasıyla görevli olanıdır ve bağlı bulunduğu tüm yerel
yönetimden de sorumludur.”263 İlk Sülaleler dönemi kısaca Mısır uygarlığını doğuşu müteakip
kurumlaşma dönemi olarak tanımlanabilir.264

8.4.1. Eski Krallık M.Ö. 2686 – 2181
Eski Krallık Üçüncü sülale ile birlikte başlamıştır. “Beyaz Duvar” olarak bilinen dini
karakteri öne çıkan Memphis, bu dönemde, III. Sülaleden sonra yönetim ve askeri merkez
haline geldi. Eski Krallık dönemi, ilk sülaleler döneminde başlayan merkezileşme eğilimin
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kurumlaştığı dönem olmuştur. Daha eski dönemlerde Firavunların mahalli kökenlerine ve
tercihlerine göre değişen başkent seçimi, bu dönemden itibaren giderek güçlenen merkezi
yönetimin başkenti haline geldi.
Eski Krallık döneminde siyasi yönetim dış siyasetin geliştirilmesi yönünde adımlar
attılar. Dış siyaset iki önemli ihtiyaca binaen şekilleniyordu: Zengin Mısır’ın yabancı
halklardan, özellikle de göçebe kabilelerin baskısından korunması, ikinci olarak da Mısır
uygarlığının ihtiyaç duyduğu hammaddelerin teminine yönelik politikaların geliştirilmesi. Bu
amaçla “Eski Krallık dönemi firavunları, Sina yarımadası ve Nubisan’ın güney kesiminde
güvenli tampon bölgeler ve kendi denetimlerinde ticaret yolları yaptırdılar. Mısır gemileri
Kızıldeniz, Somali ve Doğu Akdeniz adalarına ticari seferler düzenlemekteydi. Lübnan’dan
Sedir Çamı, Afrika’dan fildişi ve değerli taşlar ile Sina’dan bakır cevheri getiriliyordu.”265 Mısır
uygarlığı yapay sulama sistemlerinin geliştirilerek, Nil’in akış rejimin düzenlenmesi ve
bataklıkların kurutulması ile tarım topraklarının yaratılması girişimlerinin ürünüdür. Nil’in
akışının kontrol edilmesi, yapay sulama sistemlerinin geliştirilmesi, toprak kazanılması
süreçlerinin yönetimi daha çok Eski Krallık döneminde kurumlaşmıştır. Bütün bu
uygulamaların neticesi ise Mısır uygarlığının güç ve zenginlik kapasitesinin artması ile
neticelenmiştir. Bunun göstergelerinden birisi bu dönemde devlet bürokrasisinin ciddi bir
biçimde genişlemesi ve kurumlaşması, bir diğer ise gözde mimari eserler olarak piramitlerin
yaygınlaşmasıdır. Her iki alan da, zenginliğin artmasına ve harcama kapasitesinin çokluğuna
işaret etmektedir.
Eski Krallık, bu dönem hanedanlarının son firavunu olan Unas’tan sonra çok hızlı bir
biçimde siyasi, idari ve toplumsal krizle karşılaşmaya başlar. Eski Krallığın çöküşüne ilişkin
ilk değerlendirmeler bu dönemde yaşanan uzun süreli kıtlık ve göçebe halkların Mısır üzerinde
yarattığı baskılara işaret etmektedir.266 Göçebelerinin sık sık yinelediği akınların yoğunluk
kazandığı, Krallığın karşı koyacak gücü bulamadığı, merkezi otoritenin çöküşü, sosyal
sıkıntıları beslemiş gözükmektedir.267 Merkezi otoritenin güç kaybına bağlı olarak, yerel
bürokrasinin daha fazla güç kullanımı talebi, ara dönem olarak olarak adlandırılan bu dönemi
daha da istikrarsız kılmıştır: “Mısır yaklaşık bir yüzyıldan fazla sosyal sıkıntılar ve belki
yabancı sızmalardan ötürü yerel kargaşalar arasında bocalamıştır, işte I. Ara dönem diye
adlandırılan da bu çalkantılı dönemdir... Dönem bazen Memfis’deki merkezi gücün çöküşü
bazen de sosyal devrimle belirginlik kazanır. Kraliyet gücünün, V. Hanedan’dan itibaren
nome’lerden sorumlu yöneticilerin kendilerini kral soyundan geliyormuş gibi görmeleriyle
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çökmeye başladığını bilmekteyiz, fakat bunun da sorumlusu sonuç olarak kralların güçsüzlüğü
ve valilere yönetimi kalıtsal olarak oğullarına geçirme yetkisine izin vermeleridir.”268
Eski Krallık döneminin çözülüşü ile Mısır tarihi, ara dönem olarak tanımlanan bir kaç
asırlık kriz dönemine girer. I. Ara Dönem olarak bu dönem yaklaşık olarak M.Ö. 2270-2010
tarihleri arasına karşılık gelmektedir. “Orta Krallık dönemine kadar süren olumsuzluklar,
özellikle Yukarı Mısır’ın giderek kötüleşen durumuna rağmen, firavunlar geleneksel güçlerini
ve saygınlıklarını devam ettirebildiler. Büyük boyutlu olmasa da, piramitlerin mezar ve
tapınaklarının yapımı sürdürüldü. Ülke dış güçlere karşı korundu. Ticaret ve dış ilişkiler devam
ettirildi.” 269 Merkezi idarenin zayıflamasına, istikrarsızlığına rağmen bu bir kaç asır boyunca
Mısır uygarlığının varlığını koruması, kendini üretme başarısı göstermesi Mısır uygarlığının
kendisini sürdürme ve kurumlaşma gücünün göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

8.4.2. Orta Krallık M.Ö. 2065 – 1785
M.Ö. 2000’li yılların başlarında, “2050 civarında, On Birinci Sülale’den bir Teb prensi
olan II. Mentuhatep, Mısır’ı nihayet eski bütünlüğüne yeniden kavuşturdu. Sağlanan bu yeni
bütünlük, Orta Krallığın başlangıcını temsil eder.”270 Orta Krallıkla birlikte Mısır’ın birliği
tekrar tesis edilmiştir. “2000’lere doğru iktidarı ele alan XII. Hanedan Mısır tarihinin en başarılı
hanedanlarından biridir. Bu yönetim döneminde Mısır’da yalnızca iç barış sağlamakla
kalmamış, aynı zamanda IV. Hanedanın büyük firavunlar döneminde dahi karşılaşılmamış bir
dış başarı gösterilmiştir. Hanedan köken olarak Teb’li olmasına rağmen, ülkenin tamamını
rahatça yönetebileceği Memfis bölgesini kendine merkez seçmiştir.”271
Orta Krallık dönemi XII. Sülalenin hüküm sürdüğü, Mısır uygarlığının parlak bir
dönemini oluşturur. Bu dönemde toprak kazanımı, parlak bir zenginleşmenin göstergesi olarak
Feyum bölgesinde malikânelerin yükselişi, çok sayıda kale yapımının gerçekleştirilmesi, III.
Hawara bölgesinde III. Amenemhet’in Sarayının inşası, dış ticaret ve güvenlik politikalarının
geliştirilmesi parlak dönemin uygulamaları olarak kaydedilmelidir. Bu dönemde “Dışarıyla
ilişkilerde, Suriye ve Byblos’la sıkı ve dostane ilişkiler kurulmuş, hatta belki de Fenike XII.
Hanedan döneminde Mısırlı bir yönetici tarafından idare edilmişti. Sina düzenli olarak
kullanıldığı gibi, Pount ülkesine de ticari seferler düzenlenmişti. Mısır güneyde ise bu dönemde
sınırlarını Semna’ya kadar genişletmişti (Vadi Halfa’nın 70 km güneyi), böylelikle Sudan
kabilelerine girişi kapayarak korunmuş bir alan da oluşturmuş olmaktaydı. XII. Hanedan’ın
kralları 2. çağlayan da yaptırmış oldukları güçlü kalelerden destek alarak Sudan’ın merkezine
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kadar ticari seferler yapabilmişlerdir.”272 Refahın artmasına bağlı olarak “Bu dönemde ayrıca,
mimarlık, heykel, resim, süsleme sanatları, edebiyat, musiki, dans ve seyir sanatlarında büyük
ilerlemeler olmuş, sanat her dalda altın çağını yaşamış, yazı kuralları yerleşmiş ve
yaygınlaşmış”tır.273 Orta Krallık içerde düzenin restore edilmesinin ötesine geçilerek
imparatorluk eğilimlerinin de ortaya çıktığı dönem olmuştur. Nitekim bu dönemde ülke dışına
seferler düzenlendiği gibi, “Nil’in iki çavlanına kadar inildi, yeni topraklar ve kaynaklara
ulaşıldı.”274
Kutu-8.3. Orta Krallık: İstikrar ve Refah Yılları
Son senelerde yapılan kazılar sonucunda Mısır’da tam bir Neolitik dönem yaşandığı,
bakırın kullanımından evvel tarımın, hayvanların evcilleştirilmesinin gerçekleştirildiği ve
seramik sanatının geliştiği ispatlanmıştır. Neolitik dönemle birlikte vadinin görünümü
tamamıyla değişir. İklim günümüz “Sonraki iki yüzyıl boyunca (İÖ y. 1985-1795) Mısır bir
denge dönemi yaşadı. Bu dönem Ortak Krallığın görkemli yılları oldu. Firavunlar etkilerini
Mısır’ın geleneksel sınırlarının çok daha ötelerine kabul ettirdiler. Nübye’yi eskiye oranla daha
etkili kontrol ettiler ve nehrin batısında yeni bir vaha olan Feyyum’da yeni tarım alanları açtılar.
Nehir yoluyla ve karadan Sina çölünü geçerek yapılan keşif seferleriyle, Asya ve Doğu ile
önemli temaslar kuruldu. En önemli ticaret merkezi Lübnan sahilindeki Byblos’tu ve buradam
sedir keresteleri ile (mumyalama işinde kullanılan) reçine gemilerle Mısır’a getirildi. Kurulan
ilişki o denki yakındı ki, Byblos’un yerel yöneticileri Mısır unvanlarını, rütbelerini, isimlerini
kendilerine uyarladılar ve hiyeroglif kullanmaya başladılar. Girit’le de bazı ticari bağlantılar
kuruldu.” (Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, (Çev. Suat Kemal Angı) (2. Basım). Ankara: Dost Yayınevi,
2005. s. 39)

“Krallık gücü, etkileyici bir nüfuza erişmiş yönetici seçkinler tarafından himaye
edilmiştir. Yüksek görevliler çok yönlü olmak istiyorlardı; bir yandan orduyu yönetirken, bir
yandan çöldeki taş ocağından taş getirmek için düzenlenecek seferi organize ediyor ve
mahkeme salonunda adalete nezaret ediyorlardı. Hayatın her alanında devletin kılı kırk yaran
denetimi söz konusuydu. Krallık gemisinin babafingo sereni üzerine oturan doğramacılar, enli
kalasların ve keçi postlarının bile sevkiyatını kaydettiler. Başkentten yüzlerce kilometre uzakta
Nübye sınırındaki kalelerde garnizonlar oluşturuldu ve bunlar desteklendi. Firavun II. Senusret
adına Nil ile Kahun’daki Feyyum arasında bir piramit inşa etmek için yapı işçilerini bir araya
getirmek gerektiğinde, erzaklarıyla birlikte 9000 işçiyi barındırabilecek bir yapay kasaba
kuruldu.”
Orta Krallık yöneticileri hâkimiyetlerini alttan alta destekleyen bir ideoloji geliştirip
yaydılar. Bu ideoloji, dürüst yaşamakla ve adaletle kazanılan ahenk demek olan ma’at kavramı
üzerine temellendirildi. (ma’at bir tanrıça olarak kişiselleştirildi.) Firavunlar görevlerinin,
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yöneticilerle tanrılar arasındaki dengeli ilişkinin korunabilmesi için mesafeli davranmak
olduğunu iddia ettiler ki, bu sav ma’at’ın da dayanağıydı. Bu cömertliği ve bağışlamayı içeren
bir davranıştı.275
Dönemin metinlerinden: “Sarayın yüksek memurlarını çiğneyip geçme, bu adil insanları
isyana kışkırtma. Parlak elbise giyenlere fazla itibar etme; yıpranmış elbiseler giyenden saygını
esirgeme. Ne güçlünün ödülünü kabul et ne de onun için zayıfa kıy.”
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, (Çev. Suat Kemal Angı) (2. Basım). Ankara: Dost Yayınevi,
2005.s. 40

8.4.3. II. Ara dönem: Hiksoslar M.Ö. 1785 – 1555
XII. Sülalenin karanlık bir biçimde ortadan kalkması, Mısır’ı yeni bir kriz dönemine
sokar. Mısır, bölünme ve istilayı yaşar. Bu dönem Mısır tarihinin en karışık ve en az bilinen
dönemidir, günümüzde hala süresi üzerinde tartışılmaktadır.276 Mısır II. Ara Dönemde
Hiksosların istilasına uğrar: Hiksoslar, “atlı savaş arabaları, ağır düz bronz kılıçları, uzun
mızrakları, savaş araçları ve silahları ile Asya yönünden hızla gelerek Aşağı Mısır’ı ele
geçirdiler ve deltanın doğusunda oluşturdukları Avaris Kentinde XV. hanedanı kurdular.
Ancak, Yukarı Mısır’da ki, Teb başkentinde varlıklarını sürdüren yönetimin direniş gücü ve
ılımlı diplomasisi karşısında egemenliklerini buralara kadar yayamadılar. Böylece aynı süreç
içinde, XV. ve XVI. Hiksos hanedanları, Aşağı Mısır’da hüküm sürerken, XVII. Ve XVIII.
hanedanlar da Yukarı Mısır’da varlıklarını sürdürmekteydiler.”277 Mısır uygarlığı, ilk ara
dönemde olduğu gibi, toplumsal ve siyasi düzenin sarsılmasına karşın, Hiksosolar örneğinde
olduğu gibi dışardan istilalara karşı da içerde bir direnç, varlığını sürdürme kapasitesi ve
kendini üretme başarısı göstermiş bir uygarlıktır. Hiksoslar yaklaşık 150 yıl Mısır’a hâkim
oldular. Bu süre zarfında Mısır kültüründen etkilendiler. Hatta son dönemlerde Mısır inançlarını
benimsemeleri, Mısır tanrılarına ibadet etmeleri söz konusu olmuştur.
Kutu-8.4. Hiksoslar
Bu isim muhtemelen “yabancı ülkelerin hükümdarı” anlamına gelen bir Mısır birleşik
teriminden türetilmiştir. (Heka-khasout) Bu yabancıların birçoğu Sami kökenli göçmenler
olmasına rağmen hepsi aynı ırka ait değillerdi. Hiksos istilasıyla Asya’daki büyük göç hareketi
arasında bir ilgi bulunmaktadır. Ayrıca II. binde Yakın Doğu’ya yapılan Ari istilasıyla da
yakından ilgilidir. Hititler İÖ. 1925 yıllarına doğru Anadolu’ya, Kaldeliler Babil’e, Hurriler de
Mitanni’ye yerleştiler. Bu gruplaşmaların yer değiştirmeleri sonunda, onların önlerinde bulunan
Samiler batıya doğru itildiler. İşte bu Sami akınıyla belki de Hint-Avrupalı olan birçok yabancı

275

Charles Freeman, a.g.e. s. 40

276

Jean Vercoutter, a.g.e. s. 66

277

Ersal Yavi-Necla Yazıcıoğlu Yavi. A.g.e. s. 30

159

unsur Mısır’a girmiş oldu.278 Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, (Çev. Suat Kemal Angı)
(2. Basım). Ankara: Dost Yayınevi, 2005.

8.4.4. Yeni Krallık MÖ. 1580 – 1200
Mısır uygarlığı Yeni Krallıkla birlikte son parlak dönemini yaşar. Bu dönem
nihayetlendiğinde Mısır uygarlığı hayatiyet çizgisinde düşüş eğrisini yaşama başlar. Yeni
Krallık Hiksos tecrübesine de bağlı olarak dışlardan gelecek tehditlere daha farklı bir tepki
verme sürecine girmiştir. Giderek Eski Çağ uygarlıklar dünyasının birbiriyle çekişen rakip
siyaset merkezlerinin Yakın Doğu, Mısır üzerine baskısına Yeni Krallık’ın verdiği tepki Eski
ve Orta Krallık’tan farklı olmuştur: “Öncelikle İkinci Ara Dönem’e kadar Memfis’e ve Orta
Mısır’a bağlanmış olan Teb bölgesi Mısır’ın idari merkezi haline getirilmiştir. Merkezi idarenin
bu yer değişimi yeni bir coğrafi ihtiyacın doğduğuna işaret etmektedir.
Güney’e doğru yayılmacı siyaset Napata yakınındaki dördüncü şelaleye ulaşıldıktan
sonra sona ermişti. Bundan böyle Mısır, Akdeniz’in onyedinci paralelinde, Nil vadisinin 2260
km’den fazlasında yer almaya başladığından bu çok geniş bölgeyi kontrol etmek ve
işletebilmek için idari merkezin mümkün olduğunca merkeze yakın bir yerde bulunmasının
istenmesi de son derece doğaldır.”279 Yeni Krallık başşehrinin yerleşimi bakımından diğer
dönemlerden farklı olduğu kadar dış politikası ile de dikkat çekicidir. “Orta ve özellikle Eski
Krallığın askeri politikası savunmaya yönelik olmasına karşın (düşmana karşı yapılan
“akınlar”ı saymazsak) Yeni Krallık’la bugün emperyalist [?] politika diye adlandırdığımız bir
fetih politikası başlatılmıştır. Bu Mısır için oldukça yeni bir tutumdur. Bu daha önce
belirttiğimiz Mısır’ın Asyalılara karşı geleneksel politikası bir takım olaylarla aşılmıştı.
Yaklaşık iki yüz yıldır yabancı istilalara sahne olmuş olan Mısır bir daha benzer felaketlerle
karşılaşmamak için mümkün olduğu kadar Doğu’ya doğru yayılmacı bir siyaset izlemeyi tercih
etmiştir”280 Dış siyasetteki atak tutum, Mısır’ı Ön Asya ve Akdeniz’de güçlü bir siyasi merkez
haline getirmiştir. II. Ramses bu dönemin en parlak hükümdarı olup, döneminde Mısır refah,
toplumsal düzen ve siyasi istikrar bakımından çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştı.
Mısır Yeni Krallığın parlak bir yükselişi yakalamasının hemen ardından çöküş sürecine
girecektir. Siyasi olarak çöküş eğirisni yaşayan Mısır sırasıyla Pers, Yunan, Roma istilalarını
yaşamasına rağmen bütün bu istilalara karşı kendisini var kılma, koruma ve yeniden üretme
gücüne sahip bir uygarlık olmuştur. Mısır Uygarlığı, dinî kurumları itibariyle, MS. IV. Yüzyılda
Teodisus tarafından tapınakları kapatılıncaya değin hayatiyetini sürdürmüştür. Bu kapatılma ile
birlikte uygarlık tarihinin en uzun ömürlü uygarlığı hayatiyetini yitirerek tarihin konusu
olmuştur.
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8.5. Mısır Uygarlığı’nın Özellikleri
Güçlü Bürokratik gelenek:
Mısır yönetim sistemi güçlü bir merkeziyetçilikle belirlenir.281 Yönetimin merkezinde
ise hemen her şeyden sorumlu ve tüm yetkileri kendisinde toplamış Firavun sıfatıyla anılan kral
vardı. Mısır uygarlığı devlet müdahalesi ile gerçekleştirilen yapay sulama sistemlerine dayanan
güçlü bir tarım uygarlığı idi. Tarıma dayalı zenginliğin üretilmesi, muhafazası, yönetilmesi,
dağıtım mekanizmalarının örgütlenmesi güçlü bir bürokrasiyi de beraberinde getirmiştir.
Bürokrasi, kralın merkezde olduğu yönetim aygıtını oluşturmakta, kraliyet ailesinin ikâmeti,
bakımı, en eski zamandan beri kurumlaşmış olan devlet kurallarının uygulanması, bürokratik
aygıtın işletilmesini üstlenmekteydi. Aşağıda (Vezirin Görevleri) bürokratik işleyiş ve görevleri
anlatan çerçeve metin, Mısır uygarlığında bürokratik rol ve işleyişleri ayrıntılı bir biçimde
resmetmektedir:
Kutu-8.5. Vezirin Görevleri
Vezirin her gün ofisinde yaptığı görüşmeler katı ve değişmez kurallara bağlıydı.
“Bir sandalyeye oturmuştu. Yere bir hasır (serilmişti). Başının üzerinde bir sayvan
(gölgelik) (yerleştirilmişti). Altında deri bir yastık vardı. Ayaklarının altında da deri bir yastık
vardı, […] elinde bir baston, önünde açılmış kırk parşömen rulosu, karşısında güney
destelerinin ileri gelenleri, sağında mabeynci, solunda gelirler memuru, el atında kâtipler
(duruyorlardı). Biri diğeri ile iletişim kurmak (durumunda kalabilirlerdi) (?) herkes kendine
uygun yerde. Herkes kendi sırasında dinlenir, kimseye hak sahibinin önüne geçme izni
verilmez…”
Vezire öncelikle, kasa dairelerini açtırması için gerekli mühürler teslim edilirdi. Sonra
sıra, Kuzey ve Güney’deki kalelerin durumu hakkında bilgi sunmaya gelirdi. Kraliyet arazileri
ve Konut’a ait toprakların gelir ve gider durumu da iletilirdi. Polis şefleri ve yerel idare amirleri
rapor verirlerdi. Tüm bu görüşmeleri tamamlayan vezir, saraya giderek hükümdarını selamlar
ve mühürler amiriyle biraraya gelerek, her gün iki kere yaptığı gibi sarayın bütün kapılarını
denetleyip açılmalarını sağlardı. Bunca iş, vezirin bir gününün ancak başlangıcını oluştururdu.
Kendilerine suçlama yöneltilen üst düzey memurları ancak o yargılayabilir, Kaliyet
arazisinde baş gösteren anlaşmazlıkları o çözerdi. En basitinden en kıdemlisine kadar tüm
memurlar kendisinden yardım ve fikir isteyebilirlerdi. Mirasları, satış, bölüşme sonucu el
değiştiren mal ve mülkün kayıtlarını o tutardı. Toprak kullanımı ile ilgili başvuruları dinler
gerektiğinde Kral’a ait arazilerde ağaç kesilmesine izin verirdi. Bent yapımına karar verir,
hidrografik sistemin durumunu izler, suların tüm ülkeye adil bir şekilde dağılmasına özen
gösterir, hasat zamanı köy ağalarıyla arazi amirlerine gerekli talimatları iletirdi. Her yönetim
bölgesindeki kazaların tarımsal sınırları ile her otlak bölgesindeki (?) çayırları saptardı.
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Akyıldız’ın (Sirius Yıldızı – ç.n.) yükselişini gözledikten sonra yeni yılın başlangıcı anlamına
da gelen suların kabarışını ilan ederdi. Tüm Mısır’dan gelen temsilciler tarafından kendisine
görkemli törenlerle teslim edilen vergileri düzenler, imparatorluk egemenliğindeki ülkelerden
haraç getiren elçileri kabul ederdi. Memurların atanması, Kral’a refakat edecek askerlerin
toplanması, kararnamelerin uygulanabilmeleri için yerel yöneticilere ulak gönderilmesi,
emirlerin ordu komutanlıklarına ulaştırılması da vezirin göreviydi.
Din
Toplumsal hayatın yeniden üretiminde kamu gücünün baskın ve biçimlendirici etkisi
söz konudur. Bu konum ve rolüne bağlı olarak devlet ve hükümdar insanüstü ve sonsuzluk
düzeyinde kavranır. Hem insanüstüdür, Tanrılaştırılır, hem de sonsuzdur. Bu sonsuzluk
kavrayışı, Mısır’ın, uygarlığının sürdürülebilmesi, daha da açık bir biçimde söylemek gerekirse
uyum içinde sürdürülmesi bakımından son derece önemlidir: “Mısır krallıklarının ilk
dönemlerden başlayarak tanrısal birer kimlik taşımış oldukları artık herkesçe bilinmektedir.
Kral, hayattayken Horus, öldükten sonra ise Osiris’ti. Sonsuza kadar yaşayacak olmasının
Dünya, yani Mısır’ın uyum içinde varlığı için çok önemliydi.”282 Mısır uygarlığında din iki
düzeyde de toplumsal ve siyasal alanı kuşatır. Gündelik hayat içerisinde Mısırlı kendi şehir
tanrısına ibadetini ederken, firavun da ibadethanelerin inşası, bakımı, din adamlarının
gözetilmesi konusunda son derece cömertçe eylemlilik içindedir.
Tarım
Mısır uygarlığı bir tarım uygarlığıdır. Su ve tarım. Nil’in çevresindeki arazilerinin yapay
sulama sistemlerinin kamu imkânları ile tarıma kazandırılması Mısır uygarlığının temelini
oluşturmaktadır. Yönetim, din, gündelik toplumsal ilişkiler, bürokrasi hemen tamamı tarımın
gerçekleştirilebilmesi amacına yöneliktir. Tarımsal faaliyetin üretilmesindeki tüm iş süreçleri,
üretimin hasatı, saklanmaması, dağıtılması devasa bir faaliyetler toplamıdır. Yönetim esas
itibariyle bu faaliyetin verimli yürütülebilmesine odaklanmıştır.
Uygarlık ve Hammadde
Mısır uygarlığı bir tarım uygarlığıdır. Şehir hayatının tarıma dayalı zenginlik etrafında
gelişmesine bağlı olarak toplumun, kamunun ihtiyaçları farklılaşmış, artmıştır. Taş, kereste,
maden bunların başında gelmektedir. Mısır uygarlığı bu nedenle çevre coğrafyalarla ve
topluluklarla yoğun bir ilişki içindedir. Hammadde kaynaklarına ulaşabilme, ulaşım ağları
üzerinde etkinlik kurma Mısır yönetimin temel siyasi hedeflerinin başında gelmektedir. Afrika,
Asya ve Akdeniz dünyası ile ilişkilerini bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
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8.6. Sonuç
Mısır uygarlığı dünya tarihinin kaydettiği en uzun ömürlü uygarlıkların başında
gelmektedir. Çeşitli istilalara maruz kalmasına rağmen güçlü uygarlık gelenekleri, eski devlet,
toplum, kültür kodlarının yaşamasını temin etmiştir.
Uygarlık bir anlamda, farklı toplumsal grup, topluluk, enerji ve yahut uygulamaları
kendi uygarlık tecrübesine katma başarısıdır. Mısır uygarlığı kendisini kurma başarısı
gösterdiği kadar, yarattığı uygarlık kapasitesi ile kendi dışından kendisine yönelik girişimleri
emebilme, kendi iç enerjisine katabilme başarısı göstermiştir. Asur, Pers, Hellenistik
müdahaleler, daha sonrasında Roma müdahalesi Mısır uygarlığı üzerinde sarsıcı etki
yaratamamış, tam aksine bu gruplar Mısır uygarlığı içinde erimişlerdir. Hellenistik Ptolemeler
uzun süre Mısır yönetmiş olmakla birlikte Mısırlılaşmışlardır.
Mısır uygarlığı zaman zaman Mısır uygarlığa dair metinlerde tanımlandığı gibi
yalıtılmış bir uygarlık değildir. Tam aksine Mısır kendi başına bir uygarlık yaratmış, başarıyla
bunu sürdürmüş olmakla birlikte en eski zamandan beri, Neolitik dönem öncesine giden
tarihlerde dahi dünya tarihinin, hemen yanı başındaki coğrafyalarla ilişki içinde dünya tarihinin
parçası olmuştur. Bu ilişkiler önce Mısır uygarlığının ihtiyaçları çerçevesinde belirlenmiştir.
İkinci olarak da uygarlıklar, ilişki ve çatışmaları ile dünya tarihini birlikte yarattılar. Mısır
uygarlığının hem kendisini hem de diğer uygarlıklarla ilişkisini dünya tarihi içindeki
konumlanmalarla birlikte ele alarak kavrayabiliriz.
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Okuma Önerileri
Okuyucu çok genel bir okuma için İletişim yayınlarının atlaslı Büyük Uygarlıklar
Ansiklopedisinin Mısır cildine bakabilir. (John Baines-Jaromir Malek. Atlaslı Büyük
Uygarlıklar Ansiklopedisi 2: Eski Mısır (O. Aruoba, Z. Aruoba Çev.). İstanbul: İletişim
Yayınları, 1986.) Eski Mısır uygarlığına ilişkin tarih, siyasi tarih, uygarlık özellikleri, devlet –
toplum ilşkileri, bürokratik işleyişe dair daha ayrıntılı bilgiler için iki isme mutlaka bakmalıdır:
Jean Vercoutter, Eski Mısır, (Çev. Emine Su), (2. Basım) İstanbul: İletişim Yayınları (Presses
Universitaires de France, 1994.) Ve Domique Valbelle. Eski Mısır’da Yaşam, (2. Basım) (Cem
Muhtaroğlu, Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları-Presses Universitaires De France, 1995. Charles
Freeman’in Batı Uygarlığının kaynaklarının izini sürme bağlamında kaleme aldığı Mısır,
Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları isimli çalışmaya da bakabilir. (Charles Freeman,
Mısır, Yunan, Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Ankara: Dost Kitabevi, 2005.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Mısır uygarlığı, coğrafya ile insanın karşılaşması sonucunda ortaya çıkmıştır.

 Mısır uygarlığı devlet müdahalesi ile gerçekleştirilen yapay sulama sistemlerine
dayanan güçlü bir tarım uygarlığıdır.
 Nil’in çevresindeki arazilerinin yapay sulama sistemlerinin kamu imkânları ile
tarıma kazandırılması Mısır uygarlığının temelini oluşturmaktadır.


Mısır tarihinin ilk ve en eski kralı Menes’tir.



Mısır’ın en eski başkenti Memfis’tir.



Siyaset, Mısır’da, ‘olan, olmayan, olacak olan’ düzeyde her şeyden sorumludur.

 Mısır’ın uygarlık tarihi bir dizi siyasi döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler: Eski
Krallık (MÖ. 2686 – 2181) , I. Ara Dönem (MÖ. 2270-2010) , Orta Kralllık (MÖ. 2065 –
1785), II. Ara Dönem (MÖ. 1785 – 1555) , Yeni Krallık (MÖ. 1580 – 1200) olarak
adlandırılmaktadır,
 Siyasi iniş çıkışlara rağmen Mısır uygarlığı doğuşundan nihayetlendiği döneme
kadar tam bir süreklilik içindedir.


Mısır yönetim sistemi güçlü bir merkeziyetçilikle belirlenir.

 Devlet ve hükümdar insanüstü ve sonsuzluk düzeyinde kavranır. Firavun
Tanrılaştırılır; hem insanüstüdür, hem de sonsuzdur.
 Mısır uygarlığı dünya tarihinin kaydettiği en uzun ömürlü uygarlıkların
başında gelmektedir.
 Mısır yarattığı uygarlık kapasitesi ile dışından gelen girişimleri emebilme,
kendi iç enerjisine katabilme başarısı göstermiştir. Asur, Pers, Hellenistik müdahaleler,
daha sonrasında Roma müdahalesi Mısır uygarlığını sarsıcı etki yaratamamış, tam aksine
bu gruplar Mısır uygarlığı içinde erimişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Mısır uygarlığı aşağıdaki dönemlerden hangisini yaşamamıştır?
a) Sülaleler Dönemi
b) Birinci Ara Dönem
c) Eski Krallık
d) Yeniçağ
2) Mısır uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?
3) “Mısır dilinde Nil’in çeşitli durumlarını tanımlamaya yarayan en az yirmi terim
Nil ve Mısır. Nil ve sulama sistemleri. Nil ve yönetim. Bunlar içiçe geçmiş, ayrılmaz
ilişkilere işaret eder.” İfadesinden yola çıkarak Mısır uygarlığının su ile olan ilişkisini
açıklayınız.
vardır.283

4) Mısır uygarlığında merkezi bir siyasi yapılanmayı ve güçlü bir yönetimi gerektiren
koşullar nelerdir?
5) “Doğu uygarlıklarında siyaset kurumu, toplumsal alanın üretiminde, ekonominin
işlemesinde, toplamda uygarlığın üretiminde baskın bir biçimde biçimlendirici rol
üstlenmektedir.”
(
6.

) Doğru

(

) Yanlış

Mısır uygarlığında Firavun Tanrılaştırılır; hem insanüstüdür, hem de sonsuzdur.
(

) Doğru

(

) Yanlış

Cevaplar
1)

d, 5) Doğru, 6) Doğru

283
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9. YUNAN UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Yunan Coğrafyası
9.2. Denizin İmkânları
9.3. Eski Çağ Yunan Tecrübesi
9.4. Yunan Uygarlığı’nın Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunan uygarlığının insanlık tarihi açısından önemi nedir?
2) Modern uygarlık tarih anlayışı içerinde Yunan tecrübesinin oynadığı rol nedir?
3) Yunan uygarlığını denizaşırı ticarete yönlendiren başlıca sebepler nelerdir?
4) Yunan uygarlığında felsefenin ortaya çıkışında rol oynayan koşullar nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Yunan uygarlığı



Polis



Denizaşırı ticaret



Felsefe



Şarklılaşma



Olimpiyat
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Giriş
Eski Çağ Yunan uygarlığı Batı tarihi açısından yahut modern uygarlığın kendi tarih
anlatısını kurması açısından çok merkezi, temel bir başlangıç noktası olmuştur. Modern
uygarlığın 19. asırda bütün işleyiş mekanizmalarını, üretim, yönetim biçimlerini oluşturmasıyla
birlikte kendisini tanımlama, kendi anlatısını oluşturma girişimleri Batı tarih, sosyal bilim ve
düşünüş alanlarına hâkim olmuştur. 19. asır Avrupa düşüncesi dünya tarihini açıklama, Avrupa
uygarlığının ayırt edici vasıflarını açıklama girişimleri ile doludur. Tarih ve diğer sosyal
bilimlerin bu asrın başlangıcında temel ilgileri modern uygarlığı açıklamak ve modern
uygarlığın bir anlatısını geliştirmek olmuştur.
Eski Çağ Yunan uygarlığı 19. yüzyıl açıklamalarında Avrupa uygarlığının başlangıç ve
temel bir noktasıdır. Yunan mirası olağanüstü bir ilgi ile merkeze alındığı gibi, anlatının ya da
açıklamanın kendisi de olağanüstülükle inşa edilir. Eski Çağ Yunanistan tecrübesi mucizevi
olarak görülür, algılanır ve açıklanır. Bu olağanüstülüğü vermek, temellendirmek adına tarih,
Avrupa tarihi, Eski Çağ Yunanistan tarihi yalıtılarak, saflaştırılarak, dünya tarihinden, o günün
çağdaş tarihinden koparılarak inşa edilir.284 Nerdeyse bir özün tespiti ve özün tarih içinde nasıl
modern uygarlığa doğru akışının inşa edildiği özcü bir tarih anlatısı inşa edilir. Uygarlık Yunan
tecrübesiyle başlar ve modern uygarlığa doğru evrilir. 20. yüzyıl arkeolojinin, antropolojinin
keşif ve bulgularının da desteği, tarihi ulusların da modern uygarlık karşısında bütün
dönüşümlerine ve dönüştürülmeleri çabalarına rağmen varlıklarını sürdürüyor olmaları, Avrupa
merkezcilikle yüklü uygarlık tarihi yazımını da etkilemiştir. Modern uygarlığının kökenleri
artık Yunan tecrübesinin olağanüstülüğü üzerinden değil de Yunan uygarlığının Akdenizli
kaynakları üzerinden açıklanmaya yönelinmiştir. Bu yaklaşım geleneksel okumalara kısmi
eleştirel yaklaşmak birlikte yine geleneksel açıklamayı belirli düzeyde korumaktadır. Uygarlık
tarihi farklı uygarlık tecrübelerine atıfta bulunmakla birlikte özcü, geleneksel tutum kendisini
korumaktadır: Nehirler hep Batı’ya doğru akmaktadır.
Eski Çağ Yunan uygarlık tecrübesi, Avrupa tariihi ve modern uygarlık tarihi açısından
önemlidir. Modern uygarlık kendisini tarih ve düşünce düzeyinde kendisini kurarken Yunan
uygarlık tecrübesine ve düşüncesine atıfla kendisini kurmaktadır. Hatta Arnold Toynbee
uygarlık tarihine ilişkin geliştirdiği açıklama modelini yine Yunan uygarlık tecrübesine
yaslanarak kurar.285 Bu anlamda Avrupa tarihi ve modern uygarlık tecrübesinin çağdaş
içeriğinden bağımsız olarak yaslandığı tarih, uygarlık kodlarını ve değerlerini kavramaya ilişkin
her girişim Yunan uygarlık tecrübesine, kaynaklarına, sonraki süren etkilerini izini sürmek
bağlamında bakmak durumundadır.

Bu konuda 19. Asrın inşacı açıklamalarına dikkat çekme ve bunun 20. Yüzyılda eleştirel bir biçimde
gözden geçirilmesi konusunda bk. Charles Freeman, Mısır, Yunan, Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları,
Ankara: Dost Kitabevi, 2005, s. 10
284
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9.1. Yunan Coğrafyası
Uygarlıklar ile ortaya çıktıkları coğrafyalar arasında çoğu kez doğrudan bir ilişki vardır.
Mısır uygarlığı örneğinde gördüğümüz gibi, Nil nehri, Nil nehrinin coğrafyası ile Mısır
uygarlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Yunan uygarlığı ile coğrafi konumu ve
arazinin yapısı arasında hayli etkileşimli bir ilişki vardır. İnsan topluluğunun davranış kalıpları,
kültürü ve uygarlık tecrübesi ile coğrafya arasındaki ilişkiler içinde oluşmuştur. Bu en azından
modern uygarlığın tabiat üzerine kurduğu etkinlik öncesi uygarlık tecrübeleri için geçerlidir.
Yunan coğrafyası tarıma elverişli arazi yapısına sahip olmaktan uzaktır. “Yunanistan’ın dörtte
üçü dağlıktır, toprakların da ancak beşte biri tarıma uygundur; ama kıyı ovaları ve belirli iç
bölgeler çok verimlidir... Kıta Yunanistan’ında buğday tarlaları hiçbir zaman geniş
olmamıştı.”286 “Ege denizi boyunca uzanan bir şerit üzerine dağılmış küçük adalar (Sikladalar)
kendine yeterli çiftlikle uğraşacak çiftçiler çekecek niteliklere sahip değildiler. Fakat kendileri
yenir şeyler değilse de yiyecek maddeleri karşılığında değiştirilebilecek şeyler olan bakır,
zımpara, obsidyen ve mermer gibi pazarlanabilir hammadde kaynaklarına sahiptiler.” 287 Fiziki
imkânları itibariyle değerlendirildiğinde son derece sınırlı imkânlara sahiptir. Hatta Eski Çağ’ın
dili ifade edildiğinde Yunanistan coğrafyası, Attika “Bir deri bir kemik bir ülke”dir. 288 Eski Çağ
Yunan tarihçisi Heredote da buna işaret edecek, “Yunanistan, yoksullukla sütkardeş”
diyecektir.
Kutu-9.1.: Yunan Coğrafyasının Sınırlılıkları
Attika toprağı gözünüzün önüne serildiğinde bu sert manzara alabildiğine
haşinleşir. Anormal derecede hafif ve taşlı bir toprağı olan Attika'da, Boiotya’nın bugüne
kadar başına bela olmayan erozyon daha Platon zamanında toprağı alıp götürmüştü. Platon
bunu şöyle anlatıyor: Çağdaş Attika asıl ülkenin sadece bir kalıntısı sayılabilir… Geçen
dokuz bin yıl içinde art arda gelen sert seller sonucunda toprak sürekli olarak yükseklerden
aşağılara kaymıştır geriye kalan şey, hastalıktan bir deri bir kemik kalmış bir bedenin iskeleti
gibidir. Bütün zengin, yumuşak topraklar sürüklenip gitmiş, geriye yalnız deriyle kemik
kalmıştır. 289

9.2. Denizin İmkânları
Yunan coğrafyasının zorlukları, sınırlıkları Eski Çağ Yunanlılarını denize yöneltti.
Denizle ilişki Eski Çağ Yunanlılarına, Yunan coğrafyasının sınırlılıklarını aşma ve kendini
Peter Levi. Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 3: Eski Yunan (N. Erdilek, Çev.). İstanbul:
İletişim Yayınları, 1987 s. 13.
286

Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete Tunçay), Ankara: Odak Yayınları,
1974 s. 209
287
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Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 123

289

Platon, “Critias”, 111, A-C.’den nakleden Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, Cilt I. s. 124
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üretme imkânı vermekteydi. Denizle ilişki Yunanlılara kendi dışındaki uygarlık bölgelerine,
topluluklara, hammadde kaynaklarına ve dış pazarlara ulaşmayı temin etmiştir:
Kutu-9.2.: Denizin İmkânları
“Fakir ve dağlık ülkelerinin coğrafyası Yunanlıları denize yöneltti ve Yunanlılar
Minos-Mykene denizciliğinin tunç çağı geleneklerini devraldılar. Fakat içinde zanaatların
uygulandığı bir ekonomi olarak Mykene uygarlığı silinmişti. Dorlar ve öteki istilacı kabileler,
barbarlık düzenine uygun bir ortaklaşacı (komünistik) toprak işleme sistemine sahip olan,
açıkça barbar toplumlardı. Fethedilmemiş bölgeler okuryazarlığın unutulduğu bir duruma
düştüler. Artı-servetin biriktirildiği merkezler olan tunç çağı kahramanlarının kaleleri
terkedildi. Polis [şehir devleti] durumuna gelmek üzere varlığını sürdürdüğü ölçüde şehir,
profesyonel çömlekçilerin, maden işleyicilerinin ve belki de birkaç diğer zanaatçının
bulunması dışında, köyden farksızdı. Ticaret tamamen ortadan kalktığı için hemen hemen
kendine yeterli bir birim idi.
“Şehirliler”in çoğu varsayımlarını yiyecek tarımı ve balıkçılıkla sağlamış olmalılar.
Artan nüfusuna yer bulmak için her şehir, neolitik dönemde âdet olduğu üzere, komşusunun
topraklarını çalmaya çalıştı. Lakonia denilen ülkelerini daha önce kuvvetler elde etmiş ve
buranın Mykeneli sakinlerini serfliğe düşürmüş olan Sparta doları bu yolla üç bin genç insana,
Messenialı komşularının kesesinden, fakat ancak çok uzun bir mücadele sonunda ve tüm
yaşamlarını gerçekten totaliter bir biçimde savaş içinde örgütlendirerek toprak parçaları
sağladılar.
Göç etmek daha iyi bir yoldu. Toprağa aç köylüler önce Küçük Asya kıyılarında, sonra
Karadeniz çevresinde ve Trakya’da, İtalya’da, Doğu Sicilya’da ve hatta Kuzey Afrika’daki
Kyrenaika’da, korsan akınlarının ardından sürekli yerleşme yerleri kurmaya başladılar. Fakat
çok geçmeden ticaret ve endüstri, çiftçilerin nüfus fazlası genç oğullarının korsanlık, göç ve
Doğu ordularında kiralık asker olmak yerine seçebilecekleri geçim yolları olarak belirdi. Çünkü
Minos zanaatçılığının ve denizciliğinin gelenekleri büsbütün yok olmamıştı ve Fenikeli
ziyaretçiler ticaretin olanakları hakkında somut örnekleri sunmuşlardı. Gerilerinde tarımla
uğraşan barbar ülkelerin bulunduğu bu yeni koloniler buralara mallarını satacakları bir pazarı
da garantilemişlerdi.”
Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete Tunçay), Ankara: Odak Yayınları, 1974
s. 275, 276

Deniz ve deniz ötesi ile kurulan ilişki Eski Çağ Yunanlılarına içinde bulundukları
sınırlıklardan çıkışı ve kendisini kurma imkânı getirdi. Arnold Toynbee, Eski çağ Yunan
tecrübesini, coğrafyanın zorlamaları karşısında kendilerine yarattıkları çıkış yolunu biraz 19.
asır kokan, biraz da hayranlık içeren bir dille anlatır:
Boiotya’lı gençliğinin tombalaklığını kaybeden yoksul ülkelerinde ne
yaptı Atinalılar? Atina’yı “Hellas’ın eğiticisi” kılan şeyleri yaptıklarını
biliyoruz. Attika’nın otlakları kuruyup tarlaları çoraklaşınca, halk başka hünerler
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icat etti: Zeytin ekmeye ve toprağın alt-tabakasını kullanmaya başladı.
Zeytinliklerinin ürünüyle geçinebilmek için Atinalının Attika yağını küplere
doldurup denizaşırı ülkelere göndermesi ve İskit pazarında buğdayla takas
etmesi gerekiyordu. Bu zorunluluklar ve ihtiyaçlar Attika çömlekçiliğinin ve
Attika ticari gemiciliğinin doğmasına, ayrıca, uluslararası ticaret para ekonomisi
gerektirdiği için, Attika’nın gümüş madenlerinin işlenmesine yol açtı. Bütün
bunlar – ihracat, endüstri, tüccar gemileri ve para – bir donanmanın varlığını
gerektiriyor, aynı zamanda o donanmanın masrafını karşılıyordu. Böylece Attika
topraklarının erozyonu sonucunda Atinalılar Ege’nin bir ucundan öbür ucuna
kadar deniz egemenliğini ellerine geçirdiler, sonra daha ötelere de gittiler; böyle
olunca eski kaybettikleri servetin yüzlerce kat fazlasını kazandılar.290
Arnold Toynbee’nin uygarlık kuramında tabii/ coğrafi çevrenin zorlamalarına verilen
cevabın/tepkinin uygarlıkların ortaya çıkışta belirleyici rol oynar. Bu anlamda Eski Çağ Yunan
tecrübesi sınırlılıkların ve tabii çevrenin dayattığı zorlamaların ürünü olarak olarak ortaya çıkar.
Çıkış, çözüm, kendini yaratma ya da kurma denizin ötesindeki coğrafya, uygarlık ve
topluluklarla ilişkiden gelmiştir:
“(…) deniz yoluyla elde edilmiş bu servet – toprağı bol tarlalarından
hiçbir şikâyeti olmayan Boiotyalı çiftçi bu kadar serveti düşünde bile göremezdiAtina’yı “Hellas’ın eğiticisi” yapan politik, artistik ve entelektüel kültürün ve
Boiotya yabaniliğinin antitezi olan “Attika mayası”nın ekonomik temelinden
ibaretti. Politik düzeyde, Atina’nın imalatçı ve denizci halkı Atina
demokrasisinin seçmen kitlesini meydana getirdi; Attika’nın ticareti ve deniz
gücüyse, Ege şehir – devletlerinin Atina himayesindeki Delos Birliği biçiminde
ortaya çıkan uluslararası birliğinin çerçevesini sağladı. Sanatsal düzeyde, Attika
çömlekçiliğinin refahı, Atinalı vazo boyayıcısına yepyeni bir güzellik biçimi
yaratma fırsatını verdi; Attika ormanlarının ortadan kalkması da Atinalı
mimarları taşla boğuşmaya zorlayarak, sıradan tahta yapılarla yetinecekleri
yerde Partenon’u yaratmalarını sağladı. Son olarak, Atinalılar, tüccarlar ve
denizcileriyle birlikte sahillerine vuran bütün yabancı düşünce ve kültür
akımlarıyla haşır neşir oldular; şehir, çağdaş Helenik kültürün tümünü kendinde
toplayıp bunu “Attika mayası” ile yoğurup Attika damgasıyla soylulaştırdıktan
sonra geleceğe bıraktı.291
Toynbee’nin övgü ve hayranlıkla anlattığı, bu kendini kurma/ yaratma deneyimi yine
de bütünsel olarak tamamlanamamış bir uygarlık kaldığı söylenebilir. Eski Çağ Yunan
tecrübesi, neolitik dönemi aşan, şehir devletlerine dönüşen, toplumlararası ilişkilere, tarihe
katılmasına, bir uygarlık tecrübesi yakalamış ve yaratmış olmasına rağmen görece eksikli bir
uygarlık olarak tanımlanabilir. Yunan tecrübesi, Gordon Childe’ın da işaret ettiği gibi, kendi
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sınıf çelişkilerini aşma imkânı bulamadığı noktada güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlükleri
aşma imkânı dış siyasetle, İskender fetihleri ile yakalandığında da Eski Çağ Yunan uygarlığı
doruğa yönelmişken, çöküşü yaşamıştır.

9.3. Eski Çağ Yunan Tecrübesi
Eski Çağ Yunan tecrübesinin ortaya çıkışına dair ilk köken tartışmaları erken tarihlere
götürülmektedir. Geleneksel Batı tarih yazımı, Girit - Miken uygarlık tecrübesini Eski Çağ
Yunan tecrübesinin ilk kökenine yerleştirmekte tereddütsüz davranır. Son dönem uygarlık tarihi
yazınında Mısır, Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlık metni ile çıkan Charles Freeman
erken ya da kökendeki ilk izler olarak Girit – Miken uygarlığıan işaret eder. Freeman, adı geçen
eserinde Yunan bölümünde, İlk Yunanlılar MÖ. 2000-700 başlığı altında Girit, Miken (Minos)
tecrübesi ile bağ kurarak başlar. Bu bağ kurmalar uygarlık tarihi yazınında ne denli yerleşik
olursa olsun, Yunan tecrübesinin başlangıcı, biraz daha öncesinde ilk yerleşmeler ilk izler
teşekkül etme sürecine girdi ise de, MÖ. 8. asırla birlikte ete kemiğe bürünür, bedenleşir
diyebiliriz.
İlk Yerleşmeler
İlk yerleşmeler, Ege Denizi etrafında ortaya çıkar. “Onuncu yüzyılda Küçük Asya’ya
doğru, sonradan İonia olarak anılacak kıyının merkezi bölümünde koloniler kurup
yerleşen ve İonca konuşan insanların göç ettikleri görülür. Boiotia ve Teselya ovalarından
gelme bir diğer lehçe olan Aiol ise, Küçük Asya sahil şeridinin kuzeyinde yaygın olarak
konuşulur. Bu göçlerin sonucunda Ege, aralarındaki ilişkinin denizi boydan boya geçmek
zorunda olan tüccarlar, zanaatkârlar ve gezgin şairler sayesinde korunabildiği, Yunan
yerleşmeleriyle çevrelenmiştir.”292 Uzun bir bir aradan sonra MÖ. asırdan itibaren Yunan
coğrafyasında canlanma işaretleri ortaya çıkar. İki asırdır ekilemeyen topraklar tekrar ekilebilir
hale gelmiştir. 8. asır Yunan tarihin başlangıcına ve canlanmaya işaret eder. Charles Freeman’ın
anlatımı ile “Sekizinci yüzyılda çok daha çarpıcı bir dönüşüm yaşanmıştır. Anakara Yunanistan
birden bire hızlı bir sosyal, ekonomik ve kültürel değişim evresine girer. Yaşanan
değişimlerden biri de, örneğin Attika’da kaydedilen mezar sayılarındaki çoğalmaya istinaden,
yoğun nüfus artışıdır... On ikinci yüzyıldan beri ekilmemiş olan toprak, artık yeniden
işleniyordu.”293 Bu dönemin aynı ölçüde önemli bir başka olayı da, Yunanistan’a okuryazarlığın
gelmesidir. İlk Yunan metinlerinin yazıldığı Lineer B, hecelerden ibaretti ve bunun için
seksenin üzerinde farklı hece gerekliydi. Öte yandan on beşinci yüzyılda, Doğu Akdeniz’de
Levant memleketlerindeki Sami kültürleri arasında alfabeler doğmaya başlamıştı. Sekizinci
yüzyıldaki bir Yunan toplumu, muhtemelen al-Mina’daki, Fenike alfabesini aldı ve Yunan
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okuryazarlığının yeniden doğuşunu destekledi.294 Şehir yapılarının, Polis’in ilk ortaya çıkışı da
bu döneme tarihlenmektedir.
Kutu-9.3.: Polislerin Ortaya Çıkışı
Atina’da Akropolis ve Korinthos’da Akrohorinthos – fakat Kyklad Adaları’ndaki
bazı yerleşimler 900 kadar erken bir tarihte duvarlarla çevrilmiş olabilir. Örneğin
Smyrna (bugün İzmir) surları 850’de ortaya çıkmıştır. Sekizinci yüzyılın sonlarına
gelindiğinde, (Girit’teki Phaistos’ta olduğu gibi) taş döşenmiş caddelerin varlığına ilişkin ilk
kanıtlara rastlanır. Bu kasabalarda, Levant sahilideki Fenike kentleri model alınmış
olabilir.295 (Freeman, 114)
Polis’in doğuşu yerel bağlılıkları güçlendirmiş, fakat aynı zamanda ve giderek artan bir
şekilde, Yunanlı olma bilincini ortaya çıkarmıştır. Herhangi bir kentten yönetilen ve
birbirleriyle tamamen bağlantılı olmayan dinsel merkezlerin kullanımında çarpıcı bir artış
yaşanmıştır. Apollon’un Delphoi’de bulunan kutsal kehanet merkezinde, adak olarak sunulmuş
yüzlerce bronz heykelcik bulunmuştur. Bunların yalnızca biri dokuzuncu yüzyılda
tarihlendirilir, fakat yüz elliden fazlası sekizinci yüzyıldan kalmadır. Olympia, Pan-Helenistik
öneme sahip bir diğer siteydi. Zeus adına yapılan festivallerin ortaya çıkışı çok daha önceye
rastlasa da, oyunların ilk düzenlenmeye başlandığı geleneksel tarih İÖ 776’dır. Sekizinci
yüzyılda adak ve sunuların sayısında muazzam bir artış yaşanmıştır. Bütün bu gelişmeler,
polis’e duyulan bireysel bağlılıkların artmasının yanında, devingenliğin çoğaldığı ve uyumlu
bir Yunan kültürünün oluştuğu izlenimini verir. Bu birliktelik Yunan yaşantısının canlılık
kazanmasına yardım eden gerilimlerden biridir. Fakat bu arada, karadaki nüfus baskısı ve
denizde sağlanan güven, Yunan yerleşimlerinin Akdeniz boyunca genişlemesini de beraberinde
getirmiştir.296
Doğu’ya Yönelme
Yunanistan sakinleri karanlık çağın arkasından tarih sahnesine çıktıkları 8. asırdan
itibaren karadaki nüfus baskısının da getirdiği bir netice olarak deniz aracılığıyla kendi
dışındaki coğrafyalara yönelir. Çıkış, Yunan coğrafyasının getirdiği sınırlılıklar deniz aşırı
girişimler ile aşılabilecektir. Doğu’ya, daha doğuya, Ege kıyılarından, Doğu Akdeniz’e doğru
girişimler başlar. Ege’de artan Yunan etkinliği, Doğu Akdeniz’e taşınır: “Doğuyla ticaret yapan
Yunanlı tüccarların rotalarını şimdiki Türkiye’nin güney sahili boyunca çizmiş olması
mümkündür. Türkiye ve Lübnan sahillerine bir günlük uzaklıktaki Kıbrıs, yolculuğun kalan
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kısmı için ideal bir basamaktı ki adanın olağanüstü zengin arkeolojik mirasının bir nedeni de
budur.”297
Denizaşırı yöneliş
Daha sonraki dönemlerde Karadeniz’e, Batı Akdeniz’e de yaygınlaşmış olsa da, Yunan
uygarlığını sıçrama düzeyine getirecek deniz aşırı yayılma esas itibariyle Doğu’ya yöneliktir.
Bu girişimler öylesine baskın bir biçimde Doğu’ya yöneliktir ki, Freeman bu olguyu
şarklılaşma olarak tanımlar.
Kutu-9.4.: Şarklılaşma Devrimi
Yunanistan’ın Karanlık Çağdan çıktığı dokuzuncu ve sekizinci yüzyıllarda,
Doğuyla yapılan ticarete ağırlık verilmiştir. 5. Bölümde görüldüğü gibi Levanten
sahili (Suriye, Mısır ve Mezopotamya), Yunanlıların yabancı/ olduğu bir dizi zanaat
becerileriyle desteklenen, gelişmiş, zengin uygarlıkların yurduydu. Hep tutumlu
yaşayan ve topraktan biraz aha fazla ürün alabilmek için bin bir zahmetle çalışan
Yunanlılar için, Doğu her zaman cazibesini korumuştur. Doğu, dört yüzyıl sonra
büyük Pers kentlerini yağmalayan İskender ve askerlerinin gözünü kamaştırdığında
da bu özelliğini yitirmemişti. (Charles Freeman, 117/ 120)
(…)
Alman bilim adamı Paulsen, 1912 gibi erken bir tarihte, Yunan sanatı
üzerindeki Doğu etkisini itiraf etti ve bu izlek 1960’larda The Greeks Overseas
(Denizaşırı Yunanlılar) isimli çalışmasında John Boardman tarafından geliştirildi.
Oswyn Murray, sadece sanatta yaşanan bir devrimi değil, bir bütün olarak Yunan
toplumunun gelişimini tanımlamak için 1980 yılında ilk kez ‘Şarklılaştırma Süreci’
terimini kullandı ve 1984’te Walter Burkert’in Almanca orijinaliyle The
Orientalising Revolution (Şarklılaştırma Devrimi) adlı çalışması ortaya çıktı.
(…)
‘Şarklılaştırma’, yüzyıllara yayılan ve Yunanlılar ile doğu halkları arasındaki
karmaşık ve çeşitli biçimlerde kurulmuş ilişkilerin bir sonucudur. Mısır’ın Yunan
mimarisi ve heykeli üzerinde yoğunlaşan etkisi İÖ 600 civarı kadar geç bir tarihe
rastlarken, Girit çömleğindeki Doğu motifleri dokuzuncu yüzyıl kadar erken bir
tarihte ortaya çıkar.
(…)
Bu çeşitli etkilerin bir bütün olarak adlandırılabilmesi bizzat Yunanlıların
tepkileri yüzünden zorlaşır. Mısır’da firavunlar kolayca tanımlanabilecek bir saray
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tarzı yaratmış ve bu tarzın sürdürülmesini sağlamıştır. Egemen tek bir devlete sahip
olmayan Yunanistan’da, her bölge doğuya ancak kendi tepkisini gösterebilirdi ve
içselleştirilen bütün bu etkilerden, daha birörnek ve kalıcı bir Yunan kültürünün
doğması zaman almıştır.
Charles Freeman, Mısır, Yunan, Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları,
Ankara: Dost Kitabevi, 2005, s. 120)

Ekonomi
MÖ. 6. Asra gelindiğinde Eski Çağ Yunan uygarlığının maddi temelini sağlayan bir
ekonominin geliştiğini söyleyebiliriz. Bu ekonomi, içerde daha çok seramik üretimine yaslanan
bir ihracaat temelinde gelişmiştir. Aynı şekilde uygarlık bölgelerinin ihtiyaç duyduğu
hammaddelerin temini de önemli bir ticari faaliyeti oluşturmaktadır. Keza yukarda alıntılanan
Arnold Toynbee metninde de görüleleceği üzere zeytinyağı üretimi de ihraç kalemleri
arasındaydı. İç üretimin ve ticari faaliyetin bu kalemlerle sınırlı olmasına karşın, Yunan
ekonomisi ciddi bir biçimde dışa bağımlıydı. Bu özellikle tahıl/ buğday temininde ortaya
çıkmaktaydı.
Kutu-9.5.: Yunan Ekonomisi
(…) seramik ihraç malları (…) Altınca yüzyılda Attika’nın (Atina çevresi) küçük
köylüleri bile yiyecek üretimi çiftçiliğinden uzmanlaşmış bağ ve zeytin ağacı tarımına
geçildiler; sikke biçimindeki bozukluk para, yalnızca büyük mülklerden artı-ürün
toplanmasını sağlamakla kalmadı, fakat küçük bahçelerin ve bağların seçkin ürünleriyle
de ihracat hacminin artmasına yol açtı.
Bunun bir sonucu olarak Yunan şehirleri, yalnızca lüks maddeler ve günlük tahıl
tüketimine ek olarak yenen ürünler alanında değil, fakat temel ihtiyaç maddesi olan buğday
için de, gittikçe artan ölçüde denizaşırı ticarete bağımlı duruma düştüler; buğday
Makedonya’daki ve Trakya’daki, en çok da Karadeniz çevresindeki koloni şehirlerinden ya da
bu şehirler aracılığıyla başka yerlerden getirildi. İÖ. 450’de Atinalılar olanaklarını,
ülkelerine ve ülke sahiplerine en uygun gelen malların üretiminde odaklaştırmak için
yaşama en gerekli yiyecek maddeleri için uzak ülkelerden deniz yoluyla gelecek mallara
bağlı kalma riski altına girerek, siyasal birleşmenin belki de ilk örneğini verdiler.
Dördüncü yüzyılda Attika’ya ithal edilen tahılın ülkede üretilenin dört katı olduğu
hesaplanmaktadır.
Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, İstanbul: Odak Yayınları, 1974. s. 277

Yunan ekonomisi kısmen örgütlenmiş bir iç pazara yaslanmakla birlikte, esas eksen
kolonizasyonla beslenen, köle akınları ile sık sık yinelenen korsanlık girişimleri ve hammadde
ticareti ekseninde biçimlenmiştir. Dışarısıyla ilişkiler buğday teminin ötesinde temelde
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bağımlılıkla niteliğindedir.298 Bu ilişkilerdeki aksama Yunan ekonomisinde sıkışmayı
getirmekte, içerde ekonomik faaliyetin üretiminde istihdam edilen yüksek miktardaki köle
emeğinin tetiklemesi ile çöküşe yol açmaktadır:
Kutu-9.6.: Yunan Ekonomisinin Çelişkileri
Yunan polis’leri dünyasının siyasal ve ekonomik yapısındaki çelişkilerin yıkıcı sonucu
kendini İ.Ö 400’den sonra tam anlamıyla ortaya koydu. Rostovvtzeff’e göre “dördüncü yüzyılın
toplumsal ve ekonomik yaşamını iki başat özellik, birincisi, nüfusun büyük bir kısmının
proleterliğe düşmesi ve bununla sıkı sıya ilişkili olarak işsizliğin artışı ve ikincisi yiyecek
maddelerinin kıtlığı belirler.
Büyük birçok küçük çiftçi, sürekli savaşlarda uzayıp giden askerlik hizmetinde
tutulmaları, çiftliklerinin düşman orduları tarafından tahrip edilmesi ve bu koşulların onları
altına ittiği ve ödemelerini engellediği borçlar nedeniyle, topraklarından edilmekteydiler.
Endüstri bu gibi topraklarını yitirmiş kimselere iş alanı sunamadı. Çünkü küçük zanaatçı, köle
çalıştırılan fabrikalarla rekabet edemezdi. (bak. s. 279). endüstri mallarının iç pazarı daraldı,
çünkü tefecilik ve köle sahipliği, servetin gittikçe az sayıda kimsenin ellerinde toplanmasına
yol açtı. Dış pazar olanakları da daraldı; çünkü tunç çağı endüstrisinde olduğu gibi, endüstri,
ürünlerini ihraç etmek yerine kenidini ihraç etti. Örneğin, yalnız İtalya’da değil, aynı zamanda
Karadeniz kıyısındaki kolonilerde de, olasılıkla ilkin göçmen zanaatçıların denetimi altında
işletilmiş olan çömlek imalathaneleri, yerel pazar için, daha önceleri Atina’dan ithal edilmekte
olan vazoları başarılı bir biçimde taklit ederek üretmekteydiler. Seramik endüstrisinin göçü,
yalnızca diğer alanlarda nelerin olduğunu gösteren bir göstergedir. Bu durum ihraç pazarlarını
azalatarak, kaçınılmaz olarak, Karadeniz’den getirilen buğday gibi, ithal malı yiyecek
maddelerinin bedellerinin karşılanmasını gittikçe güçlendirdi.
Öyle ki dördüncü yüzyılda aşırı çoğalan ve mülklerinden edilmiş kır nüfusu için,
kendilerini Pers kralına ya da diğer “barbarlara” kiralık askerler olarak satmak ya da korsanlığa
ve haydutluğa başlamaktan başka çıkış kapısı yoktu; korsanlar (köle ikmalini arttırarak) mevcut
kötü durumu daha da kötüleştirirlerken daha küstahlaşıp daha çoğalırlarken, Pers tahtı üzerinde
hak sahibi olduğunu iddia eden tek bir düzmece, zorluk çekmeden 10.000 Yunan kiralık askeri
toplayabildi. Bu durumda çoğu şehirde şiddetli sınıf savaşlarının salgın halini almasına
şaşmamak gerek. Bu sınıf savaşları, bir yandan 280. sayfada anlatılan, ekonomik çelişkilerin,
bir yandan da Yunanistan’ı her biri yerel özerkliğine intihar anlamında bir bağnazlıkla sarılan
küçük birimlere bölen şehir-devletlerinin dar görüşlülüklerinin eseriydi.
Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, İstanbul: Odak Yayınları, 1974. s. 317, 318

“Buğday ticareti sistemi doğası gereği istikrarsızdı; koşullar rekabetçiydi ve uzun süre aynı
kalmıyordu. Yüzyılın sonunda Atinalıları mahveden tahıl kıtlığı ve donanmanın kaybedilmesi olmuştur.
Akdeniz’in öbür ucunda sikke türü paraya duyulan açlığın keskinleştirdiği demir ve tunç rekabeti feci
sonuçlar vermişti.” Peter Levi. Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 3: Eski Yunan (N. Erdilek, Çev.).
İstanbul: İletişim Yayınları, 1987, s. 113.
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9.4. Yunan Uygarlığının Özellikleri
Eski Çağ Yunan uygarlığı Doğu uygarlıkları ile ilişki içerisinde ortaya çıkmış bir
uygarlıktır. Nitekim ilk ortaya çıkış sürecinden itibaren, 8. Asırdan başlayarak bu etkileşim
baskındır. Yunan Uygarlığı öncesinde Yunanca konuşulması olgusundan hareketle Girit –
Miken uygarlıkları Yunan uygarlığının başlangıcı olarak tanımlanabilmektedir. Girit – Miken
uygarlıkları da çok belirgin biçimde Doğu Akdenizli, daha çok Mısır etkisinde gelişmiş bir
uygarlık olarak gözükmektedir. Bu anlamda Yunan uygarlık tecrübesi doğrudan doğruya
denizle ilişki içinde ortaya çıkmış, yoğun bir biçimde Akdeniz, özelde Doğu Akdenizli
uygarlıklarla ilişki içinde kendini inşa etmiştir. Alfabenin Fenike kaynaklı oluşunun yanında
polis/ şehir örgütlenmesinde de Fenike modeli kendisini esin kaynağı düzeyinde de olsa
kendisini göstermektedir. Freeman’ın Şarklılaşma kavramı işaret ettiği olgu da doğrudan
doğruya Yunan tecrübesinin Doğu uygarlıkları ile olan sıkı ilişkisini göstermektedir. Ayrıca
Troya, Mısır, Fenike, Pers uygarlıkları ile olan ilişkileri de Yunan uygarlığın niteliklerini
kazandırıcı olmuştur. Yunan mitolojisi kendi dışı ile olan ilişkilerin tanıklıkları doludur.
Yunan uygarlığı bir tarım uygarlığı değildir. Eski çağ Yunanistan’ının fiziki şartlarının
sonucu olarak tarım imkânlarının sınırlılığı buna izin vermemiştir. Yunan uygarlığının maddi
temeli, uygarlık bölgeleri ile geliştirilen ticari faaliyetlerce belirlenmiştir. Daha ziyade uygarlık
bölgelerinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin temini, seramik ve zeytinyağı ihracı başlıca
ekonomik etkinliği oluşturmaktadır. Uygarlık bölgeleri ile ticaret çoğu kez korsanlıkla yer
değiştirmekte, korsanlık ve yağma zaman zaman da ticari etkinliğin ötesine geçebilmektedir.
Yunan ekonomisi salt buğday/ tahıl ithaline bağımlı olmasının ötesinde bu dış ilişkilere
bağımlıdır. Burada ortaya çıkan aksama Yunan toplumunda çöküşü getirebilmektedir.
Yunan uygarlığı, polis örgütlenmesi ve şehir endüstrisi, belirli bir siyasal birimine haline
ulaşmış olmakla birlikte görece gelişimini tamamlayamamış uygarlık özelliği göstermektedir.
Polis’i aşan bir siyaset geliştiremediği gibi, yine polis ekonomisini aşan bir maddi kapasite de
yaratamamış gözükmektedir. Bu anlamda Yunan uygarlığı gelişimini tamamlayamamış ya da
eksikli bir uygarlık olarak tanımlanabilir. İhtiyatla yapılan bir tanımlama en azından konuyla
ilgili tartışma açmak kaygısıyla burada ifade edilmektedir. Yunan uygarlığı maddi ve siyasi
temelde kendisini bütüncü bir şekilde kuramamış bir uygarlıktır. Siyasal olarak siyasi birlikten
mahrum, ekonomik olarak da kendine yeterliği aşan, kapasite yaratamamıştır. Tam aksine kendi
dışıyla kurduğu ilişkilere olan bağımlığı, bu ilişkilerde yaşanan başarısızlığa bağlı olarak
çöküşe yol açabilmektedir. Mısır uygarlığı ile karşılaştırıldığında bu eksiklilik daha belirgin bir
biçimde ortaya çıkmaktadır. Mısır uygarlığı çeşitli istilalalara, ara dönemlere rağmen kendisini
üretmeye devam edebilmiş bir uygarlıktır. Bu anlamda yüksek bir sürüdürülebilirlik kapasitesi
yaratmıştır. Yunan uygarlığının eksikliği tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır: İktisadi ve
siyasi kapasite, güç yaratmada sınırlılık.
Yunan uygarlığının bütünsel bir siyasi birlik geliştiremeyişi ve güçlü bir ekonomik
temel yaratamayışı onun en temel zaaf noktasını oluşturmuştur. Bu zaaf noktasını Makedonyalı
İskender’in seferleri aşma imkânını yakaladığında ise Yunan uygarlık modeli sıçrama yerine,
aşılma, yeni şartlara cevap veren bir modeli geliştirememe noktasına evrilir. İskender seferleri
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Yunan uygarlığında polis’i, aşan bir siyaset geliştirme denemesi olarak okunabilir. Polis’e
dayalı siyaseti bütünsel, kapsamlı, merkezi hatta emperyal bir biçimde aşma girişimi olarak.
Ancak aşırı genişleme, Yunan modelini iç çelişkilerini aşma, ekonomik kriz ve çelişkileri
çözme imkânı sunarken bütünsel bir siyaset dönüşme araç ve imkânlarını sunmamaktaydı.
Makedonyalı İskender’in zamansız ölümü bir anlamda polisten imparatorluğa, ya da gelişkin
bir uygarlığa geçişi de sonuçsuz bırakmış gözükmektedir.
Yunan uygarlığı bütünsel bir siyasi ve ekonomik kapasite yaratamamıştır. Bu
yaratamayış beraberinde yoğun bir biçimde düşünsel alana odaklanmayı getirmiştir. Eski Çağ
Yunanistan’ı uygarlık, devlet, toplum, ekonomi üzerine güçlü düşünsel geleneklerin ortaya
çıktığı bir uygarlık bölgesidir. Toplumsal, ekonomik ve siyasi olarak kendini tam anlamıyla
üretemeyiş, içsel toplumsal, ekonomik ve siyasi sorunları tetiklemiştir. Bu anlamda Eski Çağ
Yunanistan’ı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık kapasitesi
yaratamamıştır. Siyasi ve toplumsal kriz de Eski Çağ Yunanistan’ı da sürekli olarak düşünsel
arayış ve sorgulama ve araştırmalara yöneltmiştir. Eski Çağ Yunan düşüncesinin zenginliği
biraz da bu kriz halinin Eski Çağ Yunanistan’ına egemen olmasıyla ilgilidir. Yunan uygarlığı
bu anlamda felsefenin güçlü olduğu bir uygarlık olarak tanımlanabilir.
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Okuma Önerileri
Okuyucu genel eserler olarak Charles Freeman’ın Mısır, Yunan ve Roma, Antik
Akdeniz Uygarlıkları (Charles Freeman, Mısır, Yunan, Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları,
Ankara: Dost Kitabevi, 2005) metni ile Peter Levi’nin, Eski Yunan (Peter Levi. Atlaslı Büyük
Uygarlıklar Ansiklopedisi 3: Eski Yunan (N. Erdilek, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları, 1987)
metinlerine bakabilir. Yunan uygarlığının ekonomik işleyiş ve krizleri ile ilgili olarak Gordon
Childe’ın Tarihte Neler Oldu? (Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, İstanbul: Odak Yayınları,
1974.) eserine bakabilir. Bir uygarlık modeli olarak Yunan uygarlığının tarih içindeki
konumlanmasına ilişkin olarak okuyucu Baykan Sezer’in, Doğu-Batı İlişkileri Açısından Batı
Tarımı eserinin içindeki Yunanlılığın Yeri (Baykan Sezer, Doğu-Batı İlişkileri Açısından Batı
Tarımı, İstanbul: İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990) bölümüne bakılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Eski Çağ Yunan uygarlığı 19. yüzyıl açıklamalarında Avrupa uygarlığının
başlangıç ve temel bir noktasıdır.


Eski Çağ Yunanistan tecrübesi mucizevi olarak görülür, algılanır ve açıklanır.

 XX. yüzyılda Avrupa-merkezci uygarlık tarih yazımının gücünü kaybetmesiyle
birlikte Modern uygarlığının kökenleri artık Yunan tecrübesinin olağanüstülüğü üzerinden
değil, Yunan uygarlığının Akdenizli kaynakları üzerinden açıklanmaya başladı.


Yunan coğrafyası tarıma elverişli arazi yapısına sahip olmaktan uzaktır.



Yunan coğrafyasının zorlukları, sınırlıkları Eski Çağ Yunanlılarını denize yöneltti.

 Yunanistan’ın Karanlık Çağdan çıktığı dokuzuncu ve sekizinci yüzyıllarda,
Doğuyla yapılan ticarete ağırlık verilmiştir.
 ‘Şarklılaştırma’, yüzyıllara yayılan ve Yunanlılar ile doğu halkları arasındaki
karmaşık ve çeşitli biçimlerde kurulmuş ilişkilerin bir sonucudur.
 Yunan uygarlık tecrübesi doğrudan doğruya denizle ilişki içinde ortaya çıkmış,
yoğun bir biçimde Akdeniz, özelde Doğu Akdenizli uygarlıklarla ilişki içinde kendini inşa
etmiştir.
 Yunan uygarlığının maddi temeli, uygarlık bölgeleri ile geliştirilen ticari
faaliyetlerce belirlenmiştir.
 Siyasi ve toplumsal kriz Eski Çağ Yunanistanı’nı sürekli olarak düşünsel arayış ve
sorgulamalara yöneltmiştir. Yunan uygarlığı bu anlamda felsefenin güçlü olduğu bir uygarlık
olarak tanımlanabilir.
 Eski Çağ Yunanistanı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık
kapasitesi yaratamamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yunan uygarlığı ile ilişkili değildir?
a) Felsefe
b) Polis
c) Hukuk
d) Olimpiyat
2) “Eski Çağ Yunanistanı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık
kapasitesi yaratamamıştır.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

3) Yunanistan fiziki imkânları itibariyle değerlendirildiğinde son derece sınırlı
imkânlara sahiptir.
(

) Doğru

(

) Yanlış

4) Yunan uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?

Cevaplar
1) c, 2) Doğru, 3) Doğru
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10. HİTİT UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Coğrafyanın İmkânları
10.2. Hititler ve Anadolu Uygarlığı
10.3. Hitit Siyasetinin Yönelimleri
10.4. Çok Dilli ve Çok Dinli Uygarlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hitit uygarlığının insanlık tarihi açısından önemi nedir?
2) Anadolunun coğrafi konumu Hitit uygarlığının oluşmasını nasıl etkilemiştir?
3) Hitit uygarlığı, hangi diğer uygarlık çevreleri ile etkileşim halindedir?
4) Hititlerin çok dilli ve çok dinli bir uygarlık olmasında etkili olan faktörler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Hititler



Anadolu



Hattulişi



Kral Murşili



Kral Şuppiluliuma



Kadeş Savaşı



Diplomasi



Hattuşaş
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Giriş
“Yaklaşık 3700 yıl önce, Genç Tunç Çağı başlarında Orta-Anadolu’da,
Yakındoğu dünyasının en önemli süper güçlerinden biri haline gelecek olan bir
krallık ortaya çıktı. Bu krallığın adı Hatti’ydi. Günümüzde o toprakların sakinlerine
Hititler adını veriyoruz. Yaşadıkları dönemde Hititler, kendilerini yanızca Hatti
ülkesinin halkı olarak tanımlıyorlardı. Hatti hükümdarları, ordularını
krallıklarının başkent, Hattuşaş’tan Anadolu’nun batısına doğru Ege Denizi’ne,
Güneydoğu’ya doğru Kuzey Suriye’ye ve oradan da Fırat Nehri’ni aşarak
Mezopotamya’ya götürecek olan bir yayılmacılığa giriştiler. Hititler MÖ 14. ve 13.
yüzyıllarda, Genç Tunç Çağı’nın en güçlü devletine hükmetmekteydiler.”299
Hititler, M.Ö. 1800 ile 1200 tarihleri arasında Anadolu coğrafyasında hüküm
sürmüşlerdir. Hititler, bu bölgede selefleri ile karşılaştırıldığında ilk büyük siyasi organizasyon
olarak ortaya çıkmışlardır. Daha önceki derslerimizde300 Anadolu’nun uygarlıklar arası ilişkiler
açısından konumunu ele almış, bazı tespitlerde bulunmuştuk: “Anadolu coğrafyası tarihin en
eski zamanlarından itibaren insan hareketliğine ve yerleşimlerine konu olmuştur. Türkiye
paleolitikte, hem de oldukça kesif bir şekilde iskân edilmişti. Eski Taş Çağı’ndan beri Anadolu
insanlara yurt olmuştu; seramik öncesi avcı ve toplayıcılar, yerleşik yaşama geçmenin eşiğinde,
bilinen en eski tapınak ve evleri buralarda inşa etmişti. Alman arkeologlar, Göbekli Tepe ve
Nevali Çori’de 10.500-11.000 yıllık yapıları gün ışığına çıkardılar. Ayrıca 7. ve 6. binyıllarda
Çatalhöyük’te (bugünkü Konya’nın yaklaşık 50 km güneydoğusunda) insanlar, büyük ölçüde
iş bölümü de dâhil, gelişmiş yerleşik kültürün tüm özelliklerini barındıran bir kentte
yaşıyorlardı.301
İnsanın tabiatla etkin bir ilişki ve ortaklık içerisine girdiği, yabani bitkileri ve hayvanları
evcilleştirdiği, besin üreticiliği evresine geçildiği Neolitik dönemden itibaren Anadolu bir iskân
coğrafyası olmuştur. İlk üreticiliğe geçiş evresi olan Cilalı taş ya da Neolitik dönemde bu
yerleşimlerin zenginleştiğini, yerleşik hale geldiği görülür. Çatalhöyük, Çayönü, Hacılar,
Göbeklitepe ve Yumuktepe bu ilk yerleşmeleri oluşturur. Tarım ve şehir devrimlerinin yarattığı
bölgesel etkileşim ve alışverişler Anadolu’daki iskân ve yerleşim hareketlerini beslemiştir. Bu
anlamda Anadolu uygarlık başlangıcından itibaren zengin bir nüfus hareketi, yerleşme tarihine
sahip bir coğrafyadır. İnsan yerleşmeleri, kent merkezlerinin gelişimi, devletleşme düzeyinde
siyasi organizasyonların ortaya çıkışı, ticari eksenlerin gelişmesi beraberinde Anadolu
coğrafyasında zengin bir tarihin de oluşumunu getirmiştir. Troya, Hattiler, Akadlar, Asurlular,
Hititler, Likya tecrübeleri Anadolu’nun erken tarihinin siyasi aktörlerini oluştururlar. Daha geç
Bryce Trevor, HİTİT SAVAŞÇILARI MÖ 1650-1200, (Çev. Esin İleri), Askerî Tarih Dizisi, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, s. 7
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Bu konuda bakınız İsmail Coşkun, Uygarlık Tarihi, 7. Bölüm, Uygarlıklararası İlişkiler Açısından
Anadolu’nun Konumu, s. 137 – 158.
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Birgit Brandau-Hartmut Schickert, Hititler; Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu, (Çev. Nazife
Mertoğlu) (4. Baskı) Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2015, s. 13
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tarihlerde bu siyasi aktörlere Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluk
tecrübeleri eklenmiştir.”302 Uygarlık tecrübesinin erken tanıklıkları barındırmasının yanında
Anadolu, Eski Dünya’nın ve Eski Çağ’ın uygarlıklarına, tarihsel aktörlerin gelişimine tanıklık
etmiş, ilk büyük siyasi organizasyonların/ büyük devletlerin ortaya çıktığı coğrafya olmuştur.
Anadolu coğrafi mevkii itibariyle Asya, Avrupa kıtalar arasında yer alışı, su ve karayolları
kavşağında bulunuşu dolayısıyla toplumlararası ilişkilerin gerçekleştiği merkezi bir coğrafya
olmuştur.

İsmail Coşkun, Uygarlık Tarihi, 7. Bölüm, Uygarlıklararası İlişkiler Açısından Anadolu’nun
konumu, s. 137-158.
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10.1. Coğrafyanın İmkânları
Anadolu coğrafyasının önemli bir hususiyeti, geçiş, kavşak noktası olmasının yanından
ilk büyük yerleşik tarım uygarlıklarına komşu ve hâkim olmasıdır. Anadolu, yüksek bir plato/
yayla niteliğindedir. Yüksek303, geçit vermez dağ silsileleri bu coğrafyada da bulunuan
topluluklara, diğerlerine karşı koruyucu tabii imkânları da vermekteydi. Coğrafyanın gösterdiği
bu özelliğinin yanında Anadolu coğrafyası dönemin yerleşik tarım uygarlıklarının ihtiyaç
duyduğu hammaddeleri de barındırmaktaydı. Uzun dönemde Anadolu coğrafyası fiziki
nitelikleri ile bir korunma alanı oluştururken, diğer taraftan da hammadde kaynaklarının
zenginliği ile öne çıkmaktaydı. Bu durum, bu bölgenin hem bir ilgiyi, iştihayı çekme anlamında
baskılanmasına yol açtığı304 gibi, aynı zamanda güçlü bir denetim alanını ve uygarlık bölgeleri
ile ilişkide güçlü bir mevkii sağlıyordu.
Bu anlamda Anadolu coğrafyası bir kaç bakımdan önem kazanmaktaydı. Coğrafyanın
sağladığı askerî/ siyasi konum bunların başında gelmektedir. Hammadde kaynaklarının
zenginliği, ekonomik olduğu kadar siyasi bir güç ve imkân sağlamakta, uygarlıklarla kültürel
ve teknolojik alışverişi beslemekteydi. Bir diğer husus ise, en eski tarih zamanlarından itibaren
üzerinden geçen kara ve suyollarının imkânları ile güçlü ticari ağların varlığını beslemekteydi.
Kutu-10.1.: Anadolu: Hammadde Kaynakları ve Askeri/Siyasi İlgi
Ege dünyası ile Doğu dünyası arasında ilişki sağlayan Anadolu Yarımadası idi. Ancak,
bu durumu nedeniyle Anadolu’yu çoğu kez görüldüğü gibi, bir köprü olarak da nitelemek doğru
değildir, çünkü köprü daha çok bir geçiş aracıdır; oysa Anadolu sadece bir yerden bir yere
geçilen bir toprak parçası değil, yerleşilen, yurt edinilen, yöresindeki bütün kültürlerden
etkilenen ve onları etkileyen, değerli bir yaşam alanı idi. Anadolu’nun ikinci önemli yönü
ekonomikti. Anadolu, ilk bilgilere bakılacak olursa Ön Asya’nın, özellikle
Mezopotamya’nın, inşaat ahşabı, bakır ve gümüş gereksinmesini karşılayan bir
hammadde deposu durumundaydı.305
Burşahanda kenti tüccarlarından bir kurul Dünyanın kralı olarak niteledikleri Sargon’a
başvurarak, ondan kendilerini korumasını, rica ederler; çünkü onlar asker değildirler. Fakat eğer
Puruşhanda kenti, araştırıcıların Hitit metinlerinden çıkardığı sonuca göre gerçekten Tuz
Gölü’nün güneyinde yer alıyor idiyse, burada/ Sargon’un koruması altına girmek isteyen
Türkiye, deniz seviyesinden ortalama 1130 metre yükseltide bulunmaktadır. Avrupa kıtasının
ortalama yükseltisi 330 metredir. ...Türkiye dünyanın en yüksek dağlarını ihtiva eden Asya’dan 1050 m.
olan ortalama yükseltisi dikkate alınır ise, daha yüksekte bulunmakta ve adeta bir kartal yuvasını
andırmaktadır. Süha Göney. Türkiye Ziraatinin Coğrafi Esasları. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası,
1979.
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Bu konuda bk. Ali Dinçol, ANADOLU UYGARLIKLARI ANSİKLOPEDİSİ CİLT 1, (Yayınlayan,
Ragıp Yazır) (Genel Yönetmen, Vefa Ülkü) İstanbul: Görsel Yayınlar Ansiklopedik Neşriyat ve Sanayi
A.Ş. 1982.
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Ali Dinçol, a.g.e. s. 18

191

tüccarların bulunması ilgi çekicidir. Hemen şunu söylemek gerekir ki, Tuz Gölü yöresi bugün
olduğu gibi kurak değildi. Bu bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan hayvan ve bitki kalıntıları,
buranın yağışlı bir iklime ve ormanlık bir bitki örtüsüne, doğal olarak da buna uygun hayvan
varlığına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bölgedeki tüccarların Anadolu ile
Mezopotamya arasındaki ticaret ilişkilerinin sıklığını vurguladıkları açıkça belli
olmaktadır.306
Tüccarları Anadolu’ya çeken şey, herhalde buradaki hammadde zenginliği
olmalıdır. Sargon’dan sonra bir başka Akad Kralı olan Naramsin (İÖ 2260-2223) de,
yazıtlarında Anadolu sınırlarına değin varan askeri seferler yaptığını anlatmaktadır. 307
Akad krallarının Anadolu’nun tüccarlarından dinledikleri zenginlikleri
karşısında kayıtsız kalmadıklarını ve buraya ele geçirmek için emeller beslediklerini
göstermeye yeterlidir.308
Hammadde Kaynakları ve Ticaret Ağları
Anadolu coğrafyasında eski Taş Çağından başlayarak ortaya çıkan gelişen giderek de
yerleşik hale gelen ticari ağlar söz konusuydu. “Bu insanların Suriye, Mezopotamya, Kıbrıs,
Kızıldeniz ve Ege Denizi’ne uzanan ticari ilişkileri vardı. 6. ve 5. binyılda (insanların bakır
sayesinde ilk kez el sanatlarında metal kullanmaya başladıkları, Kalkolitik Çağ olarak
nitelenen, Yeni Taş Çağı’ndan Erken Tunç Çağı’na geçiş döneminde) Anadolu, her modern
ekonomi patronunun gurur duyacağı bir “global oyuncu” konumundaydı. Buna da fazla
şaşmamak gerek çünkü ülke bakır ve diğer maden filizleri bakımından zengindi.309 Dönemin
maden işleme teknolojisinde önemli yer tutan kalay, tuncun üretimi için önemli bir madendi.
Tunç üretimi bir çağa adını verecek kadar önemli idi. Tunç silahlara sahip ordular rakipleri
karşısından büyük bir üstünlük tesis ediyorlardı. Bakırla birleştiğinde çok daha sert ve daha
zor aşınan yeni bir metali oluşturan kalay, tuncun elde edilmesi için vazgeçilmezdi. “Tunç
madeni, bakır ve % 5-25 oranında kalaydan oluşan bir alaşımdır. Kalay oranı arttıkça ergime
noktası düşer, sertlik ve gevreklik artar. Tunç, % 5 oranında kalayla soğuk dövme yöntemiyle
işlenebilir duruma gelir; alet ve silah yapımı içinse % 10 kalay oranı uygundur. Daha yüksek
oranda kalay, metali daha da gevrekleştirirken, döküm için de o ölçüde uygun bir hale gelir.”310
Bakır konusunda Anadolu’da sıkıntı çekilmezken, kalay dünyada ender bulunan bir
madendi. Tunç Çağı’nda tüm Avrupa ve Önasya’nın en büyük sorunu, kalay stoklarının
sağlanmasıydı. Uzun bir süre, Tunç Çağı’nın başlıca kalay kaynağı Cornwall olmuştu; daha
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sonra Romalılar da bu değerli metali oradan sağladılar. Ancak orası Anadolu ya da Mısır’a çok
uzaktı, hele ki MÖ. 3 binyıl koşullarında çok çok uzak. Erzgebirge’den çıkarılan kalay biraz
daha yakındaydı ve Tuna ile Karadeniz üzerinden gemilerle çok rahat taşınabilirdi. Ancak
büyük olasılıkla Anadolu ve Yakındoğu’nun tunç ustaları için gerekli kalay Afganistan’dan
geliyordu; Anadolu’da bulunan nadide lapislazuli taşının kökeni de orasıydı zaten.”311
Anadoluyu erken yerleşmelerden itibaren ilgi konusu yapan, ticaret ve yol ağlarının
oluşumunu getiren o gün için uygarlığın ihtiyaç duyduğu hammadde kaynaklarına sahip
oluşuydu. Yerleşik tarım uygarlıkları hemen her şeye ihtiyaç duyuyorlardı. Dicle ve Fırat
vadilerinde gelişen Sümer ve sonrası uygarlıklar taş, kereste, demir, tunç, maden, değerli taş
ihtiyacı içinde idiler. Anadolu coğrafyası bu imkânları o gün için fazlasıyla vermekteydi. Aynı
şekilde Anadolu coğrafyası da geliştirilen maden işleme teknikleri ile yeni alaşımlarda,
özellikle tunç üretiminde dışardan alıma ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyaç Anadolu’yu, tek taraflı
bir hammadde kaynağı ticari partner olmaktan çıkarıyor, dışardan işlemek için hammadde
ihtiyaçları olan bir bölgeye dönüştürüyordu. Bu anlamda bir yanıyla bir üretim bölgesi
olduğunu söylemek mümkündür.
Anadolu’da ilk ticari ağların oluşumunda Asurluların öncülük ettiği görülmektedir.
Asur ticari yerleşmeleri, kolonileri bugün Basra Körfezi’nden başlayarak Kuzey Suriye’yi kat
eden, bu yolla Doğu Akdeniz’e ve kuzeye yani Anadolu’ya ulaşan bir bir yol ağını da
işaretlemektedir. Asurlular Anadolu’da “ticaret kolonileri kurmuşlardı çünkü Anadolu’da bol
bulunan bakır, gümüş, altın ve değerli taşlarla yakından ilgileniyorlardı.”312 Asur tüccarları
yerel yönetim merkezlerinin yakınında, “karum” olarak adlandırılan ticaret merkezlerinde
yaşıyorlardı. Uzak ülkelerle yaptıkları ticaretin yanı sıra, oluşturdukları ticaret yolları ve mal
aktarım merkezleriyle Anadolu’nun iç kısımlarına da mal akışını organize ediyorlardı. Ticaret
merkezleri Orta Anadolu’da, daha doğrusu Pontus dağlarıyla Kapadokya arasında
Kızılırmak’ın çizdiği yayın güneyinde yer alan Kaneş kentiydi.313
Bugün Kayseri il sınırları içerisinde bulunan Kültepe Höyüğü, M.Ö. 4.000’lere kadar
ilk yerleşmelere tanıklık etmektedir. MÖ. 2000 sonrasında Hititler tarih sahnesine çıktıklarında
Kültepe önemli bir ticaret kolonisi idi. “Şehirde Asur ve yerli, Anadolu tüccarları
bulunmaktaydı. Çivi yazılı belgelerden anlaşıldığına göre, Asur Devleti vatandaşları olan
tüccarlar, İÖ. 19. ve 18. yüzyıllarda Kültepe’de olduğu gibi, Anadolu’nun değişik yerlerinde
ticaret kolonileri kurmuşlar ve iyi örgütlenmiş bir pazar ağı geliştirmişlerdi.”314 Bu dönemde
ticaret kolonileri, bir egemenlik birimi ya da uzantısı olmaktan uzaktırlar. “Bunlar, hem Asurlu
tüccarlara, hem de koruması altına girdikleri kent beylerine karşılıklı çıkarlar sağlayan bir
ticaret sisteminin parçalarıydı. Dikkat edilmesi gereken ikinci bir nokta da, bu kolonilerin
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uluslararası bir karakter göstermesidir. Burada yalnız Asurluların değil, yerli Anadolu halkına
ait kişilerin de ticaret şirketlerine sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında Kuzey
Mezopotamya kökenli kişiler de ticaret yapmaktaydı.”315
Anadolu coğrafyası, yerleşik tarım uygarlıklarına hem komşu hem de bu uygarlık
bölgelerine coğrafi imkânların da bir sonucu olarak hâkim bir konumda bulunuyordu. Anadolu
ile Asur arasındaki arasındaki ticaretin temelini, Asur’dan Anadolu’ya genellikle gümüş, bazen
de altın alımı oluşturmaktaydı.316 Ayrıca bakır önemli bir ihraç maddesi idi. “Anadolu ile
yapılan ticaretin Asurlu tüccarlara büyük kazançlar sağladığı, özellikle tunç alaşımında
kullanılan kalayım Anadolu’ya getirilmesinin % 100’ü aşan kar getirdiği, eldeki yazılı
belgelerden öğrenilmektedir. Alıcının borçlanması durumunda % 30 oranında faiz elde
edilmekteydi. Kolonilerin bulunduğu kentlerdeki yerel Anadolu kralları da buna karşılık
dışalımı yapılan mallar üzerinden dökümanlardan 1/20, kalaydan 2/65 oranında vergi
almaktaydılar. Ayrıca, kervan yollarının geçtiği bölgelerdeki başka beylere malın % 10’u
oranında yol vergisi ödemekteydiler.317
Anadolu yol ve yerleşme ağları üzerinde oluşan ticari ağlar, salt yerleşik tarım
uygarlıkları ile Sümer, Babil, Asur ve Mısır uygarlıkları ile ilişki içinde ortaya çıkmış değildir.
Sanılanın aksine erken dönemden itibaren çok güçlü bir uluslararası ticaret söz konusudur.
Oldukça kapsamlı bir alanın, Afganistan, Basra Körfezi, İndus, Mısır, Afrika, Batı Akdeniz,
Baltık, Karadeniz’in kuzeyi bütün bu ticari etkinlik alanını oluşturmaktaydı. Hitit uygarlık
bölgesinden çıkan mezar armağanları güçlü bir madenciliğe olduğu kadar çok kapsamlı bir
uluslararası ticarete de işaret etmektedir: “Mezar armağanları olarak altın, gümüş, elektron
(altın-gümüş karışımı bir alaşım) ve tunçtan, hatta bazen demirden, ayrıca kehribar, akik, necef
taşı ve pişmiş topraktan silah, kült ve takılar sayılabilir. Kullanılan maddeler arasında
kehribarın da bulunması özellikle dikkat çekicidir. Kehribar ticari ilişkilerin – bu arada
Troia’nın ticari ilişkilerinin de- Baltık Denizi’ne kadar uzandığını kanıtlamaktadır çünkü
Avrupa’da sadece orada kehribar vardır.”318
Kısaca ve tekrar ifade etmek gerekirse Hititlerin ilk büyük siyasi yapı olarak ortaya
çıktığı Anadolu coğrafyası, üzerinde yaşayanlara zorluklarla birlikte imkânlar da vermektedir.
Bunların başında hammadde kaynaklarının zenginliği gelmektedir. Hammadde kaynaklarının
zenginliği ve Anadolu coğrafyasının yol ağlarının kavşağından oluşu aynı zamanda Mısır ve
Babil gibi uygarlık bölgelerine komşu oluşu Hititlerin bir siyasi yapı ve uygarlık olarak ortaya
çıkışında önemli rol oynamıştır.
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10.2. Hititler ve Anadolu Uygarlığı
Hititler Anadolu’nun yerli halkı olarak gözükmemektedir. Dilbilimsel
çözümlemelerden hareketle Hint Avrupalı bir topluluk olması yönünde tezler olduğu gibi, daha
doğudan Kafkasya üzerinden Asya’dan geldikleri yönünde değerlendirmeler de vardır. Ancak
kesin olan bir şey var ise Hititlerin bu bölgeye gelmelerinden kısa bir süre sonra, Anadolu
coğrafyasında kendilerinden önce olmayan bir güçlü bir siyasi yapıyı kurma başarısı göstermiş
olmalarıdır. Bu anlamda Hititler bir uygarlık tecrübesi olmaktan çok öncelikle bir siyasi
tecrübe, bir siyasi organizasyon olarak ortaya çıkmıştır denilebilir. Güçlü bir yaşama kültürü,
bir toplumsal yapı yaratmış olmaları anlamında da bir uygarlık tecrübesi olarak
değerlendirilebilir.
Hititler öncesi Anadolu, birbirinden bağımsız, bütünsel bir siyaset etrafından
birleşmemiş siyasi ve ve ticari yapılaşmalardan ibaretti. Asur ticaret kolonileri döneminden
Hititlerin ortaya çıktığı MÖ. 19. yüzyıla kadar Anadolu’da “gevşek bir siyasal dokuya sahip
olduğunu, yani o dönemde henüz güçlü bir merkezi otoritenin var olmadığından”319 söz
edilebilir. Biraz daha ileri giderek bir istikrarsızlık durumunun egemen olduğu da ileri
sürülebilir. Asur ticaret kolonileri çağından kalan belgeler bize “Koloni Çağı Anadolusu’nda
küçük bölgeleri egemenliği altında tutan ve sahip oldukları askeri güç nedeniyle başka kralları
da kendilerine bağımlı kılan yerel kralların varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Genişleme
siyasetlerinin birbirine ters düşmesi nedeniyle, bunlar arasında zaman zaman sert mücadeleler
olmakla beraber, zaman zaman da anlaşmalarla çıkarlarını daha iyi koruyacak ittifaklar
oluşturulmaktaydı.320 MÖ 2. binyıla gelindiğinde “Orta Anadolu’da huzursuzluklar baş
göstermişti: Önce eski krallıklar küçük parçalara bölünmüş, sonra bölünen bu krallıklar kendi
başına egemen olmaya çalışmıştı. Bu konuya, hemen hemen aynı dönemlerde ticaret merkezleri
çökmeye başlayan ve bir süre sonra dağılan Asur tüccarlarının kayıtlarında değinilmektedir.
Asurluların ülkeden ayrılması Hatti Ülkesi’nde ekonomik açıdan belli bir boşluk yaratmış, bu
da yöreyi yeniden cazip hale getirmiş ve yeni olanaklar sunmuştu: Tunç için kalay gerekliydi
ve kalay ticaret yoluyla uzaklardan getiriliyordu. Ticaret için gerekli ilişkilerse, ancak büyük
çapta istikrarlı siyasi ilişkiler yoluyla yürütülebilirdi.” Hititler tam da bu siyasi boşluğun
yarattığı istikrarsızlığı aşan bir siyasi yapıyı geliştirerek bu coğrafyada ilk kez uzun ömürlü bir
siyasetin, bir dünya imparatorluğunun kurucusu oldular. İlk kuruluş, bir dizi beyliği
birleştirerek gerçekleştirildi: “18. yüzyılda, Kuşşaralı Pithana adında bir adamla oğlu Anitta,
Karadeniz’deki Zalpa dâhil bir dizi beyliği egemenliği altına aldılar (Zalpa kenti ve özellikle
yakınındaki Nerik, kült ve din açısından Hititler için her zaman büyük önem taşımıştır.)
Sonunda bu Kuşşara hanedanı, Hatti Ülkesi’nin güneyindeki Kaneş ya da Hitit metinlerinde
geçen adıyla Neşa kentini de fethetti.”321
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Hititlerin geldiği dönemi tanımlayıcı nitelikte ikinci bir özellik, Hititler öncesi dönemde
burada güçlü bir yaşama, yerleşik kültür ve uygarlık düzeyine erişilmiş oluşudur. “Hititler’in
göçebe bir topluluk olarak Anadolu’ya girdikleri zaman, orada kendilerininkinden çok üstün
bir uygarlık düzeyi ile karşılaşmış oldukları kesindir. Etkilendikleri pek çok maddi kültür
öğesini kullanmaya zorunlu kalmışlar, topluma, Kültepe’deki Kaniş Karumu belgelerinin
gösterdiği biçimde her düzeyde sızmışlar, sözünü ettiğimiz gevşek siyasal dokudan
yararlanarak yerel krallıkların yönetiminde söz sahibi olmaya dahi başlamışlardı. Sonuçta bütün
Anadolu’ya egemenlikleri altına alıp, büyük bir siyasal güç halinde tarih sahnesine çıktıklarında
da, ilk zamanlardan beri alışılageldikleri kültürel kültürel etkileşmeleri yine sürdürmüşlerdi.”322
Hititler Anadolu’ya geldiklerinde bölge halklarınca yaratılmış uygarlık düzeyi gelişkin bir
uygarlık, maddi ve kültürel olarak belirli bir kapasiteye ulaşmış gözükmektedir. Uygarlıklar,
birazdan karşılaştıkları dışsal dinamikler karşısında kendilerini üretme kapasiteleri
geliştirebilmeleri ölçeğinde varlıklarını sürdürebilmektedirler. Bu anlamda uygarlıklar içeriye
alma kapasitesi yaratma, kendini yeniden üretme kapasitesi olarak tanımlanabilirler.
Hititler bu bölgeye geldiklerinde yerleşik ya da egemen uygarlıkla bir ilişkiye girmişler ve hızla
da bu uygarlık çevresine dâhil olmuşlardır. Bu süreç, hızla Hititleri siyasal anlamda
aktörleştirirken, aynı zamanda Hititlerin kökeni sorunu aşmaya da imkân vermiştir. Hititler
hızla bölgenin sorumluluğunu üstlenişler, uygarlığın yeniden üretiminde rol üstlenmişlerdir.
Çin uygarlığına Hunların, Mısır’a Hiksos ya da Ptolemelerin ya da İslam uygarlık çevresine
Türklerin dâhil olup rol üstlenmeleri gibi Hititler de bir uygarlık çevresine gelip, ona dâhil olup,
onu sürdürme sorumluluğunu ve başarısını üstlenmişlerdir.
Hitit öncesi maddi kültür unsurları ve yaşama kültürü ile Hititlerin etkileşimi çok çeşitli
düzeylerde gerçekleşmiştir. En başta Hititler buraya gelmeden önceki adlarını bırakacaklardır.
“Bu olağanüstü başarılı “sonradan gelenlerin” Tunç Çağı’nda hızla egemen konuma geçmeleri
bir rastlantıya mı, yoksa ustaca tasarlanış bir stratejiye mi dayanıyordu, bilemiyoruz. Ancak
olağanüstü bir uyum yeteneğine sahip oldukları bellidir ve başlıca özelliklerinden biri budur.
Bunun tipik bir göstergesi de, pek olağan sayılmayan bir uygulamaydı: Kendi adlarını bırakıp,
göçle geldikleri ülkenin adını alarak kendilerini “Hatti İnsanları” olarak nitelediler.”323 Bir içe
içe geçme, sonradan gelenlerin yerli halkla tam bir karışması olgusu yaşanmaktadır. Ekrem
Akurgal, mezarda bulunan bu yapıtlarda, yerli halkın buraya sonradan göç eden ve daha sonra
üstün konuma geçen bir halkla karışmasının izlerini görmektedir.324
Hititlerin geldikleri coğrafya ve uygarlık bölgesi ile ilişkilerinde ikinci bir etkileşim
düzeyi söz konusudur. Hititler salt yerel uygarlık kurum ve kültürü ile değil, aynı zamanda eski
dünyanın güçlü bir uygarlık çevresini Sümer – Babil eksenli, Sümer, Akad ve Asur uygarlık
çevrelerine, havzasına dâhil oluş düzeyinde bir etkileşim düzeyi yaratmışlardır.
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Kutu-10.2.: Hititler Sümer Babil Akad Asur Uygarlık Çevresine Dahil
Olmuşlardır:
Bunlardan ayrı olarak, adının Hattuşa olduğu belgelerden anlaşılan Boğazköy
arşivlerinde, zamanın diplomasi dili olan Akadça (Asur-Babil dili) ile yazılmış tabletler
de vardır. Ancak, bu dildeki tabletler yalnız siyasal içerikli olan bazı yazışma ve devletlerarası
antlaşmalardan ibaret değildir; ilk Hitit büyük kralının siyasal bir vasiyetname niteliği
taşıyan metni ile yine onun yaptıklarını anlatan belge çift-dilli olarak kaleme alındığı gibi,
bazı kehanet ve fal tabletleri ile dinsel içeriğe sahip birkaç metin de Akadçadır. Diğer
yönden, Hitit yazı dilinde Akadça ve Sumerce sözcükler de yer almaktadır. Anadolu’nun
Hititler dönemindeki dilleri ile ilgili bilgi sahibi olabilmemizin nedeni, Hititler’in kendi
kültürlerini dış etkenlere karşı kapalı tutmamış ve beraber yaşadıkları toplumlardan pek çok
kültür öğesi almış olmalarıdır. Bütün bu öğeler bir Hatti uygarlığı içinde birleşmiş, yeni bir
kültür oluşumuna yol açmıştır. Bu, herhalde sadece Hititler’in büyük bir hoşgörüye sahip
olmaları ile açıklanacak bir şey değildir. Hititler’in göçebe bir topluluk olarak Anadolu’ya
girdikleri zaman, orada kendilerininkinden çok üstün bir uygarlık düzeyi ile karşılaşmış
oldukları kesindir. Etkilendikleri pek çok maddi kültür öğesini kullanmaya zorunlu
kalmışlar, topluma, Kültepe’deki Kaniş karum’u belgelerinin gösterdiği biçimde her
düzeyde sızmışlar, sözünü ettiğimiz gevşek siyasal dokudan yararlanarak yerel
krallıkların yönetiminde söz sahibi olmaya dahi başlamışlardı. Sonuçta bütün Anadolu’ya
egemenlikleri altına alıp, büyük bir siyasal güç halinde tarih sahnesine çıktıklarında da, ilk
zamanlardan beri alışılageldikleri kültürel kültürel etkileşmeleri yine sürdürmüşlerdi.”325

10.3. Hitit Siyasetinin Yönelimleri
Hititler bir istikrarsızlık iklimine, Asur koloniler çağının çözülmesi dönemine MÖ.
2000’li yıllarda dâhil olurlar. Proto - Hitit ya da beylikler dönemi bir siyasileşme evresi
yaşadıktan sonra hızla MÖ. 1900’lerden326 itibaren Hititlerin güçlü bir siyasi organizasyona
dönüştüğünü, hatta çağdaş literatürün biraz da abartarak tanımladığı şekilde ifade edersek, bir
dünya imparatorluğuna dönüşmüş327, çöküş dönemi olan 1200 tarihlerine kadar bölgede çok
etkin bir siyasi yapıyı tesis ettiklerini, söyleyebiliriz.
Hitit siyasi yönetimi, devleti en başından itibaren üç ana sorun alanına odaklanmış
gözükmektedir: 1. Anadolu coğrafyasındaki kargaşa ve çekişme durumunun aşılarak istikrarlı
bir toplumsal düzenin tesisi; 2. Bölgede Asur ticari yerleşmeler çağından itibaren oluşmuş olan
ticari ağları ile ticaret yollarının güvenli bir biçimde işler ve kullanılır halde olmasını temini; 3.
Hammadde kaynaklarının denetimi.
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Erken ortaya çıkış, beylikler döneminin ardından gelen Hitit yükselişi doğrudan bu
siyasi ve askeri hedeflere yönelmiştir. Bu anlamda kurucu diyebileceğimiz Hattuşili’nin siyasi
ve askeri yönelimler Hitit siyasi varlığının odaklandığı amaçları göstermektedir. Hattuşili, Asur
koloni yapısının çözülmesi sonrasında ortaya çıkan istikrarsızlık ortamının aşılması yönünde
güçlü bir merkezi otoriteyi tesisi etmek ve istikrarı sağlamaya yönelmişti. Bu anlamda
Hattuşili’nin askeri eylemleri doğrudan siyasi hedeflere yönelikti: Çekirdek ülkede merkezi
otoritenin tesisi edilerek istikrar içinde bir toplumsal düzenin temin edilmesi.328 Hattuşilinin
askeri eylemleri aynı zamanda ticaret yollarının denetimine yönelmişti: “Hattuşili bu akınlarla
bir başka önemli hedefe daha ulaşmak istiyordu: Sürekli genişleyen krallığının güneyinde
değerli ticaret yolları vardı ve çok gözde olan kalay da bu yollardan ülkeye giriyordu. Bu/ yollar
üzerinde belli bir egemenlik kurmak, uzak ülkelerle ticaretin Hattuşa’nın istediği biçimde
sürdürülmesine olanak tanıyor ve ülkeyi daha istikrarlı kılıyordu.”329. Daha sonra Hitit
yönetimine gelecek olan başarılı Kral Murşili’nin askeri seferleri, Hititlerin genişleme
siyasetinin ve ticaret yollarının denetimini ne denli önemsediklerinin ve buna yöneldiklerinin
ifadesidir: “[…] Murşili önce Kilikya’da (o zamanki adıyla Kizzuvatna’da) Hitit egemenliğini
sağlama başlamıştı. Böylece bir sonraki hamle için sıçrama tahtasını sağlamış oluyordu: Amacı
güçlü Halpa/ Halep üzerine yürüyerek büyük babasının başlattığını tamamlamaktı.330 Kilikya,
bugünkü Çukurova bölgesine yönelim sadece bir başlangıçtı. Hititler daha güneye ve doğuya
doğru yöneleceklerdir Kuzey Suriye’deki ticaret eksenlerinin denetimine odaklanacaklardır
“önce Doğu’ya, Fırat’a doğru 800 km yol aldılar; sonra o dönemlerde meydan okunması
çılgınlık sayılan bir düşmana saldırmak için ırmak boyunca güneye yöneldiler: Hedef, dünya
metropolü sayılan Babil’di.”331 “Murşili’nin askeri icraatının ağırlık noktasını 2 kentin alınması
oluşturur: Halpa ve Babil. Bunlardan birincisinin, Hattuşili döneminde yayılma siyasetinin ilk
hedefi olarak kabul edildiğini biliyoruz. Halep’in Hititler’in egemenliğine girmesi sonucu, Ön
Asya’daki kuvvet dengesi bu devletin lehine değişmiş, aynı zamanda ticaret yollarının denetimi
de Hititler’in eline geçmiş oluyordu... Kuzey Suriye’nin fethi, Murşiliye Mezopotamya
kapılarını açan en büyük etken olmuştu... Murşili Fırat’ı izleyerek güneye inmiş ve Babil
önlerine varmıştı.”332 Bu seferler, Kilikya ve Halep’in ele geçirilmesi güneydeki ticaret
eksenlerinin denetimini sağlarken, Babil gibi bir uygarlık merkezinin hedef alınması, Hititleri
Eski dünyanın güçlü aktörleri arasına taşımıştı. Hitit Şuppiluliuma, o dönemin diğer büyük
devletleri olan Mısır, Babil ve Asur’un hükümdarları ile birlikte bir tür ayrıcalıklı
seçkinler kulübü oluşturuyorlardı.333
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Hititler, yerel siyasi otoritelerle çevre siyasi güçlerle ilişkilerde diplomasiyi bir araç
olarak merkeze almışlardır.334 Zaman zaman hakimiyetlerii altına aldıkları bölgelerde bir tür
genel valilik olarak tanımlanabilecek uygulamalarda bulunmuşlardır. Söz gelimi, Kral
Şuppiluliuma, Suriye’deki Halep ve Karkamış şehirlerinde genel valilikler kurmuştu.335 Hititler
güçlü siyasi ve askeri yapıyı tesisi etmiş olmalarına karşın, egemenlikleri altına aldıkları küçük
bağımsız mahalli siyasi yapılarla gevşek olarak tanımlanabilecek bir tabiyet/ bağlılık ilişkisi
kurmuşlardır. Hititler siyasi ve askerî olarak hâkimiyetleri altına aldıkları yerlerde yönetimi,
mümkün olduğunca mahalli yapılara bırakmayı tercih ediyorlardı. Yerel otoriteler kurallara
uyduğu sürece uyduğu sürece, “Hititler tâbi devletlerin işleyişine pek karışmazlardı. Ama daha
önemlisi, askeri kaynakları verimli kullanmak açısından, Hititler yalnızca düşman saldırılarına
açık olan bölgeleri kendi garnizonlarıyla koruyorlardı. Bu yerler, atayurdun periferisinde olup
Yukarı ve Aşağı Topraklar olarak anılan tampon bölgeler ile Suriye’deki Hitit ve Mısır
haraçgüzarları arasında yer alan serhat bölgesi gibi emniyetsiz sınır boylarıydı.”336
Hititler hâkimiyet kurdukları yerlerler olan ilişkilerde diplomasiyi, genel valilik
uygulamasını, gevşek bir tabiiyet ilişkisini bir siyasi strateji olarak benimsemelerine rağmen,
coğrafi olarak çevre siyasi yapıların askerî ve siyasi müdahalesine maruz kalmaktaydılar.
Geliştirdikleri siyasi araç ve stratejiler Hitit varlığını korumaya yetmeyebiliyordu: “Nitekim
beş yüzyıllık tarihleri boyunca Hititlerin tarihi bir parlayıp bir söndü ve krallık birçok kez yok
olmanın eşiğinden döndü. Hitit anayurdu, yani Hatti Krallığı’nın Orta Anadolu’daki merkez
bölgesi kara ile kuşatılmıştı ve düşmanlarla çevriliydi. Düşman komşular, Hitit iktidarında en
ufak bir güçsüzlük veya krallıkta bir istikrarsızlık gördükleri anda, bu durumu kullanmaya ve
yurdun sınırlarını aşarak toprakları ve şehirleri yağmalayıp işgal etmeye, hatta en az bir kez
teşebbüs etmiş oldukları gibi, başkenti kuşatıp yağmalamaya dahi daima hazırlardı.”337 Hitit
üzerindeki bu siyasi askeri baskıya Hitit yönetimin verdiği tepki, güçlü bir askeri teşkilat
geliştirmek yönünde olmuştur. “Çok etkili bir askeri teşkilat, gerek Hitit Krallığı’nın inşasında
gerekse de krallığı parçalayıp işgal etmekle tehdit eden çok sayıda düşmana karşı savunmada
temel bir rol oynamıştı.”338
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Ordu
Hitit ordusunun en temel görevi savaş hali söz konusu olmadığı durumlarda ülkenin
sınır bölgelerini korumaktı. Bunun yanında “saldırıya açık bölgeleri kendi garnizonlarıyla
koruyorlardı. Bu yerler, atayurdun periferisinde olup Yukarı ve Aşağı Topraklar olarak anılan
tampon bölgeler ile Suriye’deki Hitit ve Mısır haraçgüzarları arasında yer alan serhat bölgesi
gibi emniyetsiz sınır boylarıydı.”339 Hitit düzenli ordusunu, yani krallığın seçkin savaş gücünü
oluşturan askerler için statüleri büyük bir gurur kaynağıydı. Birçoğu, özellikle de subay
sınıfındakiler, bizzat kral tarafından seçilmiş ve kendi aralarında güçlü bir takım ruhu ile kimlik
duygusu inşa etmişlerdi. Ancak başlıca sadakatleri devlete değil bizzat krala, yani başkomutana
idi. Düzenli ordu, krallığın bütün savaş gücüne tutarlılık aşılayan temel askerî oluşumdu. Her
şeyden de öte, Hitit askerleri amirlerinin emirlerini sorgusuz yerine getirmek ve altından
kalkması neredeyse imkânsız durumlarda bile geri çekilmemek yahut saflarını bozmamak üzere
eğitilmişlerdi.”340 Hitit ordusu düzenli ve askerî nitelikleri ve kapasitesi itibariyle güçlü bir
orduydu. Bölgesel büyük güçlerle girdikleri savaşlarda Hitit düzenli ordusu güçlü bir kapasite
ile savaş alanında yer alıyordu. Mısır kayıtlarından hareketle yapılan değerlendirmelere göre
“Kadeş Muharebesi’ndeki Hitit kuvvetleri, 3.500’ü savaş arabası askeri ve 37.000’i yaya olmak
üzere 47.500 kişiden oluşuyordu. Bu sayı muhtemelen abartılı değildir. Hitit kralı, Mısır’la
restleşmesinde ülkenin en ücra köşelerinden gelen müfrezeler ve belirsiz sayıda paralı askerler
de dâhil mevcut her kaynağı sonuna kadar kullanmıştı. Bu boyuttaki uluslararası bir çatışma,
on binlerce piyade ve savaş arabasını kapsıyordu.”341
Kutu-10.3.: Hititler Ordusu
Çift tekerli hafif arabalar MÖ 2000’li yıllardan beri Yakındoğu’da biliniyorlar ama
ancak soylu ve seçkin kişilerin prestij araçları sıfatıyla tören ve gösterilerde kullanılıyorlardı.
Gayet tabii bu durum, söz konusu araçlardan birkaçına bindirilmiş usta okçuların çarpışmalarda
ara sıra birkaç atış yapmalarını engellememiş olsa gerektir. Ne var ki, uzun menzilli bileşik
yay ile hafif arabanın hareketliliğini sistematik surette birleştirip kalıcı ve kalabalık araba
kıtaları teşkil etmek şeklindeki devrimci adım MÖ 17. yüzyılda artmış ve bütün savaş
paradigmasını değiştirmişti. Bu öylesine müthiş bir gelişmeydi ki şehir devletlerinin ve
bunların yaya milis kuvvetlerinin rengini verdiği “eski” yahut “Orta” Tunç Çağı’nı kapatıp
yüzlerce, hatta binlerce savaş arabasına hükmeden savaşçı hükümdarların “Yüce Kral”
unvanıyla proto-imparatorluklar kurdukları “yeni” yahut “Geç” Tunç Çağı’nı başlatmıştı.
İşte savaş maslahatı ve devlet inşasındaki bu devrimci gelişmelerin odağında yer alan
başlıca isimlerden biri, kurduğu araba ordusuyla kendisini ilk Hatti yüce kralı yapan I. Hattuşşili
idi. Halefi I. Murşili ise babasının başarılarını dahi aştı: Emrindeki yüzlerce savaş
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arabasıyla, o zamana dek gerçekleştirilmiş en uzun menzilli askeri seferi yapıp Babil’i ele
geçirmişti.342
Yasa
Hititler devlet ve toplumsal düzenin istikrar ve sürekliliği temin noktası hukuki bir yapı
/ düzen tesis etmişlerdir. Zaman zaman çok çağdaş okuma ve yorumlamalardan hareketle
Hititlerde Senato anlamında bir denetleme kurumunun (Panku) varlığı değerlendirmeleri
yapılmıştır. Modern tecrübelerden hareketle yapılan bu değerlendirmeleri ihtiyatla karşılamakta
fayda var. Ancak Hititler devletin işleyişine, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine yönelik
olarak bir hukuki kuralla bütünü geliştirmişlerdir. “Hititler hem dünyanın ilk anayasasına, hem
de yazılı ve yazıya dökülmemiş yasalara sahipti. Ama her şeyden önce, adalet ve tarafsızlık
kadar merhamet ve anlayışın da önemli bir rol oynadığı, oldukça gelişmiş bir adalet duyguları
vardı.”343 Devletin işleyişinin aksamaması, özellikle aile içi kavgalarla aşınmasının önünde
geçmek ilk hukuki düzenlemelerin başında gelmektedir: MÖ. 1500’lerde tahta çıktığında,
Telepinu’nun önündeki temel hedeflerden birisi: “bitmez tükenmez kanlı taht kavgalarına son
vermek, bu görkemli ve güçlü ülkeyi ve baştakilerin ve başa geçmeye aday olanların hırs ve
entrikalarından korumaktı.”344 Telepinu’nun devlet işleyişini düzenleyici hukuki kuralları
geliştirme girişimi, bilindiği “kadarıyla insanlık tarihinde ilk kez, krallığın meşru sayılması için
gerekli koşullar yazıya dökülüyordu. İlk kez, hukuk ve düzeni korumak için üst tabakanın nasıl
işbirliği yapacağı, herkese düşen hak ve görevler, yazıyla saptanmıştı.”345

10.4. Çok Dilli ve Çok Dinli Uygarlık
Hititler ister Hint-Avrupa kökenli, ister Kafkasya üzerinden Asyatik bir topluluk olsun,
Anadolu’ya yabancı bir kültürden, coğrafyadan gelmişlerdi. Kendi adlarını dahi değiştirerek,
yerel adlandırmayı ya da yerellikle ilişkili olarak kendilerini tanımlamayı seçmişlerdir. Bu
tercih, Hititlerin olağanüstü uyum yeteneklerinden346 değil, Anadoluda gelişmiş yaşama biçim
ve kültürünün gücüyle ilgilidir. Hititler, “kendi adlarını bırakıp, göçle geldikleri ülkenin
adını alarak kendilerini “Hatti İnsanları” olarak nitelediler.347 İlk Krallardan Hattuşili,
ismini Hattuşalı Adam anlamına gelen yerel kentle ilişkili olarak benimsemiştir.
Hititler Anadolu coğrafyasına geldikleri iki düzeyde yeni bir uygarlık çevresine dâhil
olmuşlardır. İlki bu bölgede kendilerinden önceki gelişkin bir toplumsal hayat, yaşama kültürü
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söz konusuydu. Anadolu coğrafyası Sümer Akad/ Babil, Asur uygarlık bölgesi ile yakından bir
ilişki içindeydi. Ticari, siyasi ve toplumsal alışverilşler itibariyle tarihsel olarak Anadolu
coğrafyası bu uygarlıklarla ilişki içinde bir anlamda onun parçası durumundaydı. Hititler
Anadolu’ya geldiklerinde sadece buradaki yaşama biçimine değil, daha geniş anlamda bu
uygarlık çevresine de, Sümer, Akad/ Babil, Asur uygarlık çevrsine dâhil oldular. Hititlerin hızla
Anadolu’daki yaşama biçim ve kültür ile Akad/ Babil uygarlık çizgisine dâhil olmalarının
göstergelerini çok dillilikte ve dinlilikte görmek mümkün.
Hititler “yazı kullanmaya başladıktan sonra kendilerini yaşadıkları ülkenin adıyla
andılar; dillerini ise Anadolu’daki bir yer adına göre tanımlıyorlardı: “Neşa/ Kaneş/
insanlarınının dili” anlamında Neşili yani Neşaca (Neşa, kalıntıları arasında Anitta hançeri
bulunan ilk Hitit başkentidir).”348 Bilim adamları, Hitit kil tabletlerinde çok sayıda dille
karşılaşınca epeyce şaşırmışlardı. 1919’da, farklı önemde sekiz ayrı dil saptamıştı. “Bu dillerin
başını, halkın konuştuğu dil olarak Neşaca/ Hititçe ve Tunç Çağı’nın diplomasi dili olarak
Akadca/ Babilce çekiyordu. Bunların dışında, yine kökeni belli olmayan ve Hint-Avrupa dil
grubuna da girmeyen Hurrice uzun metinler bulunmuştu.”349 Kafa karıştırıcı bu karmaşıklık,
Tunç Çağı’nda Anadolu-Önasya bölgesinin, bir bakıma kültürlerin harmanlandığı bir yer
olduğu izlenimini vermektedir.350
Konuşulan yerel dilin dışında o gün için diplomasi dili olarak görülen Akad/ Babil
dilinin Hititlerce kullanılması, diplomatik olmaktan çok ilişkide olunan, bağlı bulunulan
uygarlık bölgesinin dilinin benimsenmesi olarak değerlendirilmelidir. Hititler yazı dilinde
Akad/ Babil dilinin etkinliği bu nedenledir ve bir uygarlık çevresine dâhil oluşun göstergesidir.
Hititlerde din çok tanrılı bir karakter gösterir. Hititler dinî olanla ilişki konusunda ilgi
çekici olan, Hititler gittikleri, fethetettikleri şehir, bölge ya da uygarlık çevrelerinin tanrıları,
dini inanç ve kültleri ile temasa geldiklerinde açık bir tutum sergilerdikleri, daha da öteye
giderek bu tanrıları, inançları, kültleri kendi ülkelerine, şehirlerine transfer ettikleri görülür:
“Hititler yabancı tanrılara ait yontu ve diğer kutsal eserleri yanlarına alarak onlara saygılarını
sunmuş ve onları benimsemiş oluyordu. Tanrı betimleriyle birlikte ilgili kültleri de
benimseyerek yeni yurtlarında sürdürüyorlar ve bu tanrılara “getirildikleri ülkenin dilinde”
hitap etmeye çok önem veriyorlardı.”351 Hititlerin diğer din ve inançlarla girdikleri bu ilişki iki
ayrı noktada Hitit yönetim ve uygarlığının özelliklerine işaret etmektedişr: 1. Hititlerlerin daha
geniş bir uygarlık bölgesi ile ilişkiye, o uygarlık çevresine dâhil oluşlarına 2. Yönetim ve
yaşama biçim ve kültürü olarak kendi özgüvenlerine. Açık olmak öncelikle bir özgüven
durumudur.
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Kutu-10.4: Hitit İnançları: Bir Örnek
Tüm kült etkinliklerinde birinci kural temizlikti. Adaklar, sunu kapları, tanrı betimleri
ve hatta rahiplere dokunanlar, sadece gerçek anlamda temiz değil, dinsel anlamda da arınmış
olmalıydı. Her kim kirlenmişse (soyut anlamda da), hem yıkanmak hem de mistik maddelerle
arınmak zorundaydı. Bedenden atılan her türlü madde kirli sayılıyordu; örneğin cinsel ilişkide
bulunan bir kişi, gerekli arınma işlemleri yapılmadan asla tanrıların önüne çıkamazdı. Hititlerde
rahiplere evlenme yasağı yoktu. Rahip akşamı kentte karısının yanında geçirebilirdi; ancak tüm
gece karısıyla kalamazdı, tapınağa dönmek zorundaydı (büyük olasılıkla da, yatmadan önce
yıkanıp arınması gerekiyordu).
Kurallar gereği yapılması gereken banyo ve yıkanma işleri için tapınakta özel odalar
vardı; arınma işleminden sonra bu odalarda değerli giysiler, bazen de basit sembolik giysiler
giyilirdi. Bu giyinme töreni gibi diğer kült etkinliklerinin de nasıl uygulanacağı, yönetmen
talimatlarına benzeyen kutlama protokolünde tüm ayrıntılarıyla belirlenirdi. 352
Şehir ve Mimari
Hititler sadece askerî nitelikleri ve yönetim kapasiteleri ile öne çıkmazlar. Hititler şehir
ve mimari konusunda da yaşadıkları coğrafyada bir imar ve bayındırlık alanı yaratma başarısı
göstermişleridir: “Hititler yapı işleri konusunda da ustaydılar. Şarişşa gibi koca kentleri
neredeyse basit bir “plan tahtası” üzerinde tasarlamışlardır. Hititler çok zekice planlanmış
kaleler, görkemli tapınaklar ve saraylar inşa etmiş ve bunları görsel açıdan etkileyici
kılmayı da bilmişlerdir. Hitit yapı ustalarının namı öylesine yayılmıştı ki firavunlar bile
onların becerilerinden yararlanıyordu. Mimari yetenekleri konusundaki en canlı kanıtı,
bugün hala Hattuşa’nın kendisi sunmaktadır. En zor arazi koşullarında dönemin dünyasının en
büyük kentlerinden birini inşa etmekle kalmamış, özenle de kurgulamışlardı. Yapı konusundaki
bu başarıları, kullandıkları ileri düzey yapı tekniklerine ve doğru malzemeyi seçme
yeteneklerine dayanmaktadır.”353
Hititlerin hüküm sürdüğü coğrafya bir Nil ya da Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı vadi
tababları ölçeğinde tarım bölgesi değildi. Yine de Tunç Çağı Anadolu’su coğrafi olarak sınırlı
imlanlara rağmen önemli bir tarım alanı sağlamaktaydı. Tarım ürünlerinin hem iklim
şatlarından dolayı istenilen ölçekte ya da çok düşeyde alınması, kıtlık durumuna bir çözüm
oluşturmak hem de savaş durumunda uzun süreli dayanabilme imkânlarını temin etme amacıyla
Hititler tarım ürünlerinin saklandığı devasa ölçekte ve yüksek mühendislik çözümlerini içeren
silolar, tahıl depoları inşa etmişlerdir.
Kutu-10.5: Tahıl Depolama Alanları

352

Birgit Brandau-Hartmut Schickert, a.g.e. s. 72

353

Birgit Brandau-Hartmut Schickert, a.g.e. s. 173/ 174

203

“Hititler öyle büyük miktarda tahıl depoluyorlardı ki, kentlilerin günlük gıda
maddelerini sağlayan çevre köylüler tek başlarına bunu sağlayamazlardı. Tahıl tüm
imparatorluktan ya da “tahıl ambarlarından” toplanıp depolanıyordu. Ve buraya ulaştıktan
sonra da dağıtımı yapılıyordu. ... Kesin olan hükümdarın gücünün merkezi tahıl depolama
sistemine dayandığıdır. Kral ancak bu şekilde kıtlık ya da düşman saldırısı durumunda sistemin
sürekliliğini sağlayabilirdi. Ve ancak bu yolla, üretimin düştüğü olağanüstü durumlarda
savaşçıların ve savaş arabalarını çeken atların oldukça büyük erzak gereksinimi karşılayabilir
ve kral uzun süreli seferlere çıkma riskine girebilirdi./ Ustalıkla düzenlenmiş silolarda tahıl –
belli bir miktarda kuru baklagil- saklanıyordu.
Arkeologlar şimdiye kadar, kentin kuzeydoğusundaki Büyük Kaya’da 13. yüzyıldan
kalma on bir yer altı deposu bulmuşlardır. En büyüğü, 12x18 m boyutlarındaydı ve en az 2
metre derinliği vardı. Yere kazılan bu depoların zemini kaldırım taşlarıyla kaplanır ve olası su
baskınlarına karşı akaçlama yapılırdı. Duvarları yalıtım amacıyla çok killi bir toprakla sıvanırdı.
Daha sonra bu ambar çukurları samanla kaplanıır, içine tahıl doldurulur, üstüne de kalın bir kat
toprak örtülürdü.
Böylece tahıl, kuru ve havasız bir ortamda saklanıyordu: Çukurlar mühürlenince, geri
kalan oksijen de biyolojik süreç gereği tüketiliyor ve bir miktar da karbondioksit açığa
çıkıyordu. Bu koşullarda tahıl zararlılarının yaşaması mümkün değildi: Sıçan ve farelerin hiç
şansı olmadığı gibi, buğday biti ve diğer böceklerin yanı sıra mantar (yani küf) ve mayalar da
bu ortamda yaşayamazdı.”354
Sonuç:
Hititler yaklaşık beş asır boyunca Anadolu, Kuzey Suriye bölgesinde etkin bir yönetim
ve uygarlık kapasitesi geliştirmişlerdir. Askerî nitelikleri öne çıkmakla birlikte bu bölgede
yüksek bir yönetim kapasitesi de geliştirmişlerdir. Bu niteliklerinin yanında Hititler, Anadolu
coğrafyasında bir şehir ve yaşama kültürü geliştirme anlamında bir uygarlık da yaratmışlardır.
Bu uygarlık temel örüntü ve nitelikleriyle daha ziyade Akad-Babil-Asur uygarlık çevresi ile
ilişki içindedir ve onun parçası niteliği göstermektedir. Yine de Hititler esas itibariyle bu
coğrafyada yarattıkları yönetme kapasitesiyle öne çıkmış gözükmektedirler.

354

Birgit Brandau-Hartmut Schickert, a.g.e. s. 190/ 191
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Okuma Önerileri
Okuyucu burada Ali Dinçol’un Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi’nde Hititler
Bölümü’ne bakabilir.(ANADOLU UYGARLIKLARI ANSİKLOPEDİSİ CİLT 1, (Yayınlayan, Ragıp

Yazır) (Genel Yönetmen, Vefa Ülkü) İstanbul: Görsel Yayınlar Ansiklopedik Neşriyat ve Sanayi A.Ş.
1982.) Aynı şekilde J. G. Macqueen’in Hititler ve Hititler Çağında Anadolu isimli eseri ile
Birgit Brandau-Hartmut Schickert, Hititler; Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu, (Çev.
Nazife Mertoğlu) (4. Baskı) Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2015.) isimli metne bakabilir. Ayrıca Hitit

ordusu hakkında çok derli bir metin olarak Bryce Trevor, HİTİT SAVAŞÇILARI MÖ 16501200, (Çev. Esin İleri), Askerî Tarih Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015), isimli
metne bakabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Anadolu tarih boyunca coğrafi mevkii itibariyle Asya, Avrupa kıtalar arasında yer
alışı, su ve karayolları kavşağında bulunuşu dolayısıyla toplumlararası ilişkilerin gerçekleştiği
merkezi bir coğrafya olmuştur.
 Hititler, MÖ. 1800 ile 1200 tarihleri arasında Anadolu coğrafyasında hüküm
sürmüşlerdir.
 Hammadde kaynaklarının zenginliği, Anadolu coğrafyasının yol ağlarının
üzerinde olması ve aynı zamanda Mısır ve Babil gibi uygarlık bölgelerine komşu olması
Hititlerin bir siyasi yapı ve uygarlık olarak ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır.
 Hititler, Anadolu’daki siyasi boşluğun yarattığı istikrarsızlığı aşan bir siyasi yapıyı
geliştirerek bu coğrafyada ilk kez uzun ömürlü bir siyasetin, bir dünya imparatorluğunun
kurucusu oldular.
 Hitit siyasi yönetimi, devleti en başından itibaren üç ana sorun alanına odaklanmış
gözükmektedir: Anadolu coğrafyasındaki kargaşa ve çekişme durumunun aşılarak istikrarlı bir
toplumsal düzenin tesisi; bölgede Asur ticari yerleşmeler çağından itibaren oluşmuş olan ticari
ağları ile ticaret yollarının güvenli bir biçimde işler ve kullanılır halde olmasını temini;
hammadde kaynaklarının denetimi.
 Hititler güçlü siyasi ve askerî yapıyı tesisi etmiş olmalarına karşın, egemenlikleri
altına aldıkları küçük bağımsız mahalli siyasi yapılarla gevşek olarak tanımlanabilecek bir
tabiyet ilişkisi kurmuşlardır.


Hitit ordusu düzenli ve askerî nitelikleri ve kapasitesi itibariyle güçlü bir orduydu.



Hitit uygarlığı çok dilli bir uygarlıktır.



Hititlerde din çok tanrılı bir karakter gösterir.

 Hititler şehir ve mimari konusunda da yaşadıkları coğrafyada bir imar ve
bayındırlık alanı yaratma başarısı göstermişleridir.
 Hititler yaklaşık beş asır boyunca Anadolu, Kuzey Suriye bölgesinde etkin bir
yönetim ve uygarlık kapasitesi geliştirmişlerdir. Askerî nitelikleri öne çıkmakla birlikte Hititler,
bu bölgede yüksek bir yönetim kapasitesi yaratmışlardır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hitit uygarlığı krallarından biri değildir?
a) Hattuşili
b) I. Murşili
c) I. Şuppiluliuma
d) II. Ramses
2) Aşağıdakilerden hangisi Hitit uygarlığına komşu olan uygarlık çevrelerinden biri
değildir?
a) Babil
b) Mısır
c) Çin
d) Asur
3) “Hammadde kaynaklarının denetimi ve ticaret yollarının kontrolü Hititler için
hayati öneme sahiptir.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

4) “Hititlerde tek tanrılı din anlayışı vardır.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) Doğru, 4) Yanlış
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11. ROMA UYGARLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yunan Mirası
11.2. Roma: Şehir, Monarşi, Cumhuriyet ve İmparatorluk
11.3. Yunan-Roma: Süreklilikler ve Farklılıklar
11.4. Roma’nın Sınırlılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Roma uygarlığının, uygarlık tarihi açısından önemi nedir?
2) Roma uygarlığı, Yunan tecrübesinin bir devamı olarak okunabilir mi?
3) Modern uygarlık, Roma tecrübesinden nasıl etkilenmiştir?
4) Roma uygarlığının yıkılmasında etkili olan faktörler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Roma uygarlığı



Yunan tecrübesi



Hukuk



Pax Romana



Yönetim



Kavimler Göçü



Vandallar
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Giriş
Modern uygarlık, Batı uygarlığıdır. Batı menşeli, Avrupa kaynaklı bir uygarlıktır.
Modern uygarlık kendisini ne denli küresel kılma başarısı göstermiş olsa da, ne denli yaygın ve
egemen kılsa da tarihi, kültürel, düşünsel nitelikleri itibariyle Batılı olmaya devam etmektedir.
Bu anlamda anlatının biçim ve mahiyeti zaman zaman değişse de modern uygarlık bir Batı
öyküsü olarak kalmaya devam etmektedir. Yunan uygarlığı, Batı tarihi ve uygarlığı açısından,
tarihe katılma anlamında, Avrupa’nın uygarlığa giriş biletini oluşturmaktadır. Yunan tecrübesi
bir başlangıç, bir giriş bileti iken, Roma tecrübesi bir kurumlaşma, kendini kurma başarısının
ilk evresini oluşturmaktadır. Roma tecrübesi, bir kurumlaşma, başarılı bir kendini kurma
tecrübesi olmanın ötesinde ilk kez Batı’nın kendi hinterlandı dışına çıkıp, eski çağ dünyasının
toplumlar arası ilişkilerinde kapsamlı bir hâkimiyeti tesis etme başarısıdır. Bu anlamda Roma
tecrübesi Batı uygarlığının gelişim öyküsünde ikinci, ama çok temel bir evreyi oluşturmaktadır.
Batı uygarlığının diğer gelişim evreleri Yunan ve Roma tecrübelerini takiben, Orta Çağ
Hristiyanlık dönemi ile Yeniçağ sonrasında gelişen modern uygarlık dönemidir. Roma
tecrübesi başarısı, etkinliği, kalıcı bir düzen oluşturması açısından sonuncu evre ile modern
uygarlık dönemi ile daha da özelde 19. asır Avrupa uygarlığı ile karşılaştırılabilir. Avrupa
uygarlığı açısından bir çıkışı, yükselişi, etkin oluşu ve bunu uluslararası alana diğer bir deyişle
toplumlararası ilişkiler alanına taşıması Batı tarihi açısından bir ilki oluşturmaktadır. Avrupa
uygarlığı bu yönde bir sıçramayı tekrardan ancak modern uygarlıkla birlikte 19. asırda
yakalayabilecektir. Modern uygarlıkla birlikte Avrupa biraz da önceki deneyimleri aşan yüksek
bir uygarlık kapasitesi ve etkinliği yaratmıştır.355 Bu etkinliğin insani, toplumsal ve kültürel
maliyetini ve sonuçlarını burada dışarda tutarak ve eleştiri hakkını saklı tutarak bu
değerlendirmeyi rahatlıkla ifade edebiliriz.
Bir disiplin ve alan olarak uygarlık tarihinin ortaya çıkışı ve kurumlaşması 19. asır
Avrupa ilgi ve kaygılarıyla doğrudan ilgilidir. 19. asır Batı düşüncesi kendisini içerde kurma,
kendi öyküsünü inşa etme arayışında olduğu gibi, kendisinden önce ve karşısında yer alan güçlü
uygarlıklar karşısında tanımlama, uluslararası ilişkilerde ise konumlandırma çabası içindedir.
Tam bu noktada 19. asır batı düşüncesi, tarih içerisinde Batı deneyimlerinin hem bir öyküsünü
hem de bir açıklamasını oluşturmaya koyulmuştur. Yunan uygarlığına olağanüstü ilgi birlikte
Roma mirası da aynı şekilde yoğun bir ilgiye, araştırmaya, açıklama girişimlerine konu olur.
Aynı ilgiyi Orta Çağ Hristiyanlık evresi için söz konusu olmadığı gibi, daha çok olumsuzlama,
yok sayma yönünde açıklamalar dönemin düşüncesine egemendir. Roma mirası ise, modern
uygarlığın adeta nerede kalmıştık sorusuna “Roma’da” diye cevap verme düzeyinde merkezde,
hatta olmazsa olmaz bir ilgi ile ele alınır. Tam da bu anlamda 1789 Fransız İhtilali’nin önde

Okuyucu bu konuda, modern uygarlığın burjuva öznenin yaratıcı ve bir ölçüde de yıkıcı uygarlık
yaratma sürecini ve kapasitesini, etkinliğini kendisinden önceki deneylerle kısmi, çok kabaca ama
etkileyici bir biçimde veren Karl Marx, Komünist Partisi Manifestosu metnine bakabilir.

355
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gelen liderlerinden Saint-Just “Romalılardan sonra dünya çok boş kalmıştı” diyecektir. Bu
değerlendirme çok tipik bir nerede kalmıştık? Sorusuna verilen cevap özelliği taşımaktadır.356
Modern uygarlık kendi açıklamasını, Yunan ve Roma tecrübeleri üzerinden
temellendirerek okumuştur. Bugün çağdaş uygarlığın kanonik357 metinleri ya da klasikleri esas
itibariyle Hristiyanlık öncesi Eski çağ uygarlık tecrübesinin düşünsel ve edebi ürünlerine
yaslanmaktadır. Bu en azından 19. asır itibariyle böyledir. Daha sonra, 20. yüzyılda Hristiyan
Orta Çağı’na ait eserler de modern uygarlığın kanonik metinleri arasında yerlerini almışlardır.
Yine esas klasik metinler Eski Çağ uygarlığının mahsulleri olmaya devam edecektir. 358 Roma
tecrübesinin tarihsel anlamını kavramak, toplumlararası ilişkilerdeki konumunu
değerlendirmek, modern uygarlığı kavrama açısından önemli ipucu sağlayabilecektir. Roma
tecrübesi salt modern uygarlığı değil, Avrupa Orta Çağı’nı, Hristiyanlığı kavrama açısından da
olağanüstü önemli bir tecrübedir.

Batı tarihinde, uygarlık, insan, zaman, öteki algısında, tarihin ve ötekinin okunması konusunda ciddi
bir süreklilik söz konudur. Bütün yenileyici deneyimlere karşılık, bütün bu alanlarda ciddi bir süreklilik
söz konudur. I. Dünya Harbi nihayetinde Şam’a giren müttefik kuvvetleri komutanının Emevi Camii’nde,
Selahattin Eyyubi’nin sandukasını tekmeleyerek “Uyan Selahaddin! Biz geri geldik! Haçlılar!” demesi
öteki algısında ya da tarihsel konumlanmada sürekliliklere önemli ve belirleyici bir işaret etmedir.

356

Kanonik kelimesi, Yunanca kanun, kural anlamına gelen ‘kanon’ kelimesinden türetilmiştir. ‘Genel
olarak kabul edilen’, ‘doğrulanmış’ anlamına gelmektedir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Canonical)
Metinde kullanıldığı şekliyle Batı uygarlığının temel referans noktası olarak kabul edilen metinlerine
göndermede bulunulmaktadır. Aristo, Platon, Saint Aguistin, Dante ve Shakespeare’in eserleri kanonik
metinlere örnek olarak gösterilebilir.
357

Modernliğin klasik metinlerle girdiği ilişkinin geçirdiği değişim evrelerin incelenmesi burada,
uygarlık tarihi ders notu yazımının dışarda kalmaktadır. Ancak modern uygarlığın klasikleri nasıl
okuduğu, nasıl yeniden ürettiği sorusu uygarlık tarihi açısından da, mdoern uygarlığın düşünsel kökenleri
ya da kavramsal vokabülerini çözümlemek, onu kavramak açısından son derece önemli bir konudur.

358
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11.1. Yunan Mirası
Yunan uygarlığının genel açıklamasının yanından bazı özelliklerine ve gelişim
dinamiklerinde 9. haftada, Yunan uygarlığı dersinde değinmiştik: “Yunan uygarlığının bütünsel
bir siyasi birlik geliştiremeyişi ve güçlü bir ekonomik temel yaratamayışı onun en temel zaaf
noktasını oluşturmuştur. Makedonyalı İskender’in seferleri bu zaafı aşma imkânını
yakaladığında ise Yunan uygarlık modeli sıçrama yerine, aşılma, yeni şartlara cevap veren bir
modeli geliştirememe noktasına evrilir. İskender seferleri Yunan uygarlığında polis’i, aşan bir
siyaset geliştirme denemesi olarak okunabilir. Bu seferler polis’e dayalı siyaseti bütünsel,
kapsamlı, merkezi hatta emperyal bir biçimde aşma girişimi olarak değerlendirilebilir. Ancak
aşırı genişleme, Yunan modelini iç çelişkilerini aşma, ekonomik kriz ve çelişkileri çözme
imkânı sunarken bütünsel bir siyaset geliştirme araç ve imkânlarını sunmamaktaydı.
Makedonyalı İskender’in zamansız ölümü bir anlamda polisten imparatorluğa, ya da gelişkin
bir uygarlığa geçişi de sonuçsuz bırakmış gözükmekte.”359
Makedonyalı İskender’in fetihleri ile Asya, Yunan kültürüne açılmıştır. İskender
fetihleri ile Yunan kültürü geleneksel Yunan coğrafya ve kültürel havzasının dışına çıkmış, bu
bölgelerdeki yerel kültürler ile bir etkileşime girmiştir. Bu etkileşim geleneksel Yunan
tutumunun dışında yerellikle ilişki içinde bir Yunan kültürüne işaret etme anlamında Hellenistik
dönem olarak tanımlanacaktır. Hellenistik dönem, İskender sonrası dönem olarak
tanımlanabilir. Hellenistik dönem bir yanıyla, Yunan kültürünün Asya’ya yayılışı, bir
etkileşime işaret etmektedir. Fakat diğer yandan Yunan kültürünün kendisini üretmede
tıkanması olarak da görülebilir. Nitekim Anadolu, Suriye-Meozpotamya, Doğu Akdeniz
örneklerinde, İskender seferleri sonrasında oluşan askeri ve siyasi yapılar, İskender’in ardılı
olma iddiasında olan krallıklar360 kendilerini sürdürememişler, uzun dönemde mahalli uygarlık
çevrelerinde kaybolmuşlardır.
Yunan uygarlığının bir polis tecrübesi, küçük ölçekli kent devleti ve yaşama kültürü –
biçimi olduğuna değinmiştik. İskender seferleri ile bunu aşma kapasitesi geliştirdiğinde de eski
Yunan tecrübesi de aşılmış olmakta idi. Bu aşılma yeni bir siyasetle, bir devlete dönüşme, bir
uluslararası güç ya da aktör konumuna yükselme biçiminde değil, tükenmesi ile neticelenmiştir.
Yunan Polis’i İskender ile aşılmış, ancak yeni bir kurumlaşması, geliştirilmesi de söz konusu
olamamıştır.
Roma ile Yunan mirası ile ilişkisi, çeşitli düzeylerde kendisini gösterir. Romalıların
kullandığı alfabe, Etrüsklerin kullandığı Yunan kökenli bir alfabe idi. Dil resmi yazışmalarda
başlangıcından itibaren Latince olmakla birlikte iyi eğitimliler, elitler arasından arasında Eski
359

İsmail Coşkun, Uygarlık tarihi, Yunan Uygarlığı, 9. Hafta ders notu

Bu krallıklar, Suriye ve Mezopotamya’da Antakya merkezli olarak kurulmuş bulunan Selevkoslar
(Mersin’in Silifke İlçesinin adının kaynağını oluşturmakta), Anadolu’da Pregamon (Bergama)’da hüküm
süren Attalid Hanedanı, Mısır’da çok uzun süre hüküm sürmüş olan Ptoleme hanedanı... Selevkoslardan
kopan, onlara karşı bağımsızlığını ilan eden Yunan – Baktriya kralliğı da burada zikredilebilir... Keza
Yunan – Hint krallığı...
360
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Yunanca yaygındı. Edebiyat eserlerinin Yunan menşeli olması bu etkileşimi ayrıca
beslemekteydi. Keza Yunan mitolojisi, telif tadil tercüme etmek suretiyle, yeni adlandırmalar,
tanımlamalar ve konumlanmalar ile Roma mitolojisinin esas kaynağı haline gelmiştir. Mimari
yapıların tasarlanışı ve mühendisliği esas itibariyle, birçok yenileşmeye konu olmakla birlikte
Yunan kökenli olmuştur. Roma ile Yunan tecrübesi arasında bu anlamda kültürel, düşünsel bir
ilişki, devamlılık söz konusudur. Bununla birlikte Roma ile Yunan arasındaki ilişki, devamlılık,
daha ziyade toplumlararası ilişkilerde konumlanma ya da üstlenilen rol ve bu rolün
kurumlaşmış bir siyasete dönüştürülmesinde aranılmalıdır.361 Roma tecrübesi, Yunan’ın
İskender seferleri ile kazandığı sıçramayı benzer biçimde gerçekleştirme ve bunu
kurumlaştırma tecrübesidir. Roma bir yönetim ve kurumlaşma kapasitesi yaratmıştır. Bu
yaratım Yunan polisinin zaaf ve sınırlıkların aşmakla birlikte, ilerleyen kısımlarda göreceğimiz
gibi, Roma tıpkı Yunan dönemi siyasetin yeni üretici güçler yaratamaması sorununu da bir
miras olarak devralacaktır.

11.2. Roma: Şehir, Monarşi, Cumhuriyet ve İmparatorluk
Eski Çağ’da Roma, bir köy yerleşmesinden bir şehire ve bir kent devletine dönüşmüştür.
Sonra sırasıyla monarşiye, cumhuriyete ve imparatorluğa dönüşerek bir siyaset, yönetim
merkezi haline gelmiştir. Roma uzun tarihi ömrü, yaşama kültürü ve uygarlık tecrübesi olarak
tarihteki yerini almıştır. Roma’nın ilk yerleşme ve köy evresi MÖ. 9. Asıra kadar gitmektedir.
Şehir’in kuruluşuna dair mitolojik hikâye ise Troya’dan başlamaktadır. Mitolojiye göre Roma,
27 Nisan 753 tarihinden Troyalı Aenas’ın torunları olan Romulus ve Remus tarafından kuruldu.
Roma yerleşmesi MÖ. Etrüsklerce yönetim altına alındı. Etrüsklerin yaşadıkları güç kaybının
arkasından MÖ. 6. Asırda Latin ve Sabin toplulukları şehirde yönetimi ellerine alarak bir tür
kent cumhuriyeti kurdular. Tütus Livius’un Roma Tarihine ilişkin anlatılarına yaslanılarak
Roma krallarından Tarkinius’un tahtan indirilerek, yerine her yıl yeniden seçilen magistralar ve
çeşitli temsili kurumların oluşturulmasıyla MÖ. 509’da Roma Cumhuriyet haline geldiği tespit
edilmektedir. Roma bir kaç asır içerisinde önce İtalya yarımadasında farklı topluluk ve siyeleri
hâkimiyet altına aldıktan sonra, yarımada dışında etkinlik arayışına girmiştir. Roma artık
coğrafi hinterlandının dışındaki güçlerle karşılaşmaya başlamıştır. MÖ. 3. Asır’da Kartaca ve
Pön savaşları bu karşılaşmanın ifadesidir. Romalılar MÖ. II. Asra gelindiğinde İskender’in
ardılı olarak varlığını sürdüren Selevkosları ve Makedonya imparatorluğunu tasfiye etme
etkinliğini göstermişlerdir. Romalılar kendi coğrafyaları dışında gösterdikleri bu yayılma
performanslarıyla giderek Eski Çağ dünyasının merkezinde ve Akdeniz’de etkili ve güçlü bir
siyasi aktör haline gelmişlerdir.
Roma, Cumhuriyet döneminde geliştirdiği bu yayılma ve güçlenme performansı
imparatorluk dönemine geçişle daha da etkin hale gelmiştir. Roma, Augustus önderliğinde MÖ.
1. asırda yeniden örgütlenerek imparatorluk haline gelmiştir. Roma bu asırdan itibaren Eski

Bu konuda bakınız: Baykan Sezer, Doğu-Batı İlişkileri Açısından Batı Tarımı, İstanbul: İstanbul
Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990 içinde, ek.
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Dünya’nın güçlü bir siyasi yapısı haline gelmiş, Akdeniz havzasına hâkim bir imparatorluk
olmuştur. Bir kaç asır boyunca bu etkinliğini sürdürmüştür.
Literatürde kuzeyli halklar, barbarlar ya da kavimler göçü olarak adlandırılan olgunun
yaşanması Roma siyaseti açsından zor günlerin başlangıcını işaretler. Uzun Roma tarihinden
güç eğirişi iniş istikamette seyretmeye başlar. MS. 375 yılında başlayan kuzeyli halkların
baskısı Roma’da güç kaybı ve dâhili karşıklıkların ortaya çıkışını getirmiştir. Biraz sonrasında,
20 yıl sonra MS. 395 Roma İmparatorlu, Doğu ve Batı İmparatorluğu olarak ikiye bölünmüştür.
Roma siayseti artık güç kaybediş dönemindedir. Batı Roma, sürekli olarak kuzeyli halkların
baskısı altından kalmış, en nihayet Cermen toplulukların saldırıları neticesinde MS. 476’da
yıkılmıştır. Bu yıkılma siyaseten bir yıkılma olacaktır. Roma impartorluk mirası, dili, kurumları
kendisini yeni dönemde, Orta Çağ’da sürdürme imlanı bulacaktır.362
Doğu Roma imparatorluğu Bizans İmparatorluğu olarak yaklaşık bin yıl boyunca güçlü
bir siyaset ve uygarlık merkezi olarak varlığını sürdürecektir. 1453 öncesi Emevi, daha sonra
Selçukluların üzerinde yarattığı baskıya, Türklerin bu bölgede daha aktif oluşu ile etkinlik
alanının çok ciddi ölçekte daralmış olmasına rağmen Bizans 1453’te İstanbul’un Fethi’ne kadar
etkin bir siyaset ve uygarlık merkezi olmaya devam etmiştir. 1453’te İstanbul’un fethi ile
birlikte Roma İmparatorluğunun dünya siyasetindeki son temsiliyeti de tarihten tasfiye
olmuştur.

11.3. Yunan – Roma: Süreklilikler ve Farklılıklar
Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor isimli metninde Yunan uygarlığının ya da
siyasetinin zayıf noktalarına işaret eder. Ekonomik ve siyasi olarak dar bölgeciliğin
aşılamaması, daha geniş ve kapsamlı bir siyasetin geliştirilememesi zafiyetin esas noktasını
oluşturmaktaydı:
Kutu-11.1.: Yunan Mirası: Dar Bölgeciliğin Aşılamaması Sorunu
Atina’nın Solon ve Peisistratus devrini incelediğimizi Yunan ekonomi devrimiyle karşı
karşıya geliyoruz. Atina’nın bu ekonomi devrimi on sekizinci-on dokuzuncu yüzyıllarda
İngiltere’de yapılan sanayi devrimine benziyor. Ve bu MÖ Altıncı yüzyıl Yunanistan’ının
ekonomik sorununu çözdü. Ne ki, ekonomik sorunun çözümü, ortaya, Yunan medeniyetinin
çözemeyeceği gibi yıkılışına sebep olacak olan siyasal bir sorun çıkaracaktı.
Yeni siyasal sorun aşağıdaki şekilde açıklanabilir. Her şehir-devletinin ekonomik
hayatı kendi dar sınırları içinde kaldıkça, siyasal hayatı da kendi sınırları içinde
kalacaktı. Her şehir-devletinin dar sınırlar içindeki hükümranlığı, sürekli fakat hafif
savaşlar yaratabilirdi. Buna rağmen devrin ekonomik şartlarında bu savaşlar o kadar öldürücü
değildi. Sömürgeci Yunan yayılmasının durdurulmasıyla Atina’da başlayan yeni ekonomik
Roma İmparatorluğu’nun Orta çağ boyunca sürekliliği teması için bk. İsmail Coşkun, Uygarlık
Tarihi, 12. Hafta, Orta Çağ Avrupa Hristiyan Uygarlığı bölümü.
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sistem, uluslararası mübadele için gerekli mahalli üretime dayanmaktaydı. Bu ancak,
ekonomik alanda şehir-devletleri dar bölgeciliği bırakıp birbirlerine bağlı bir hale
geldikleri takdirde başarılabilirdi. Uluslararası ekonomik bağlılığı içeren bir sistem, ancak
uluslararası siyasal bağlılığı içeren bir sistemin çerçevesinde gerçekleştirilebilirdi: mahallî
şehir-devletlerinin dar bölgeciliğini kontrol altına alabilecek kanun ve düzenleri
kapsayan bir sistem çerçevesinde.363
Arnold Yunan uygarlığı ile Roma tercrübesi tek bir başlık altında tek bir uygarlık olarak
değerlendirmekte, bu uygarlığı Greko-Romen medeniyeti olarak tanımlamaktadır. Bu bir
süreklilik anlamında doğru bir tespiti içermekle birlikte, Roma tecrübesi hem Yunan uygarlık
tecrübesini aşan hem de ondan farklılaşan taraflarını geriye itmektedir. Yine de Toynbee’nin
Greko-Romen medeniyeti’ne ilişkin, özellikle sınırlılıklarına ve çöküşüne ilişkin söyledikleri,
Eski Çağ Yunan ve Roma uygarlıklarının zayıflıklarına ve sınırlılıklarına işaret eder
niteliktedir. Toynbee’ye göre Yunan polisi, belirli bir dönemde MÖ. 600. ve 400. asırlar
arasında uluslararası sisteme katılmayı da temin edecek bir şekilde bir ekonomik ve siyasi
başarıyı yakalamıştı. Ancak dar bölgeliği aşmayış, ya da bizim deyişimizle polis siyasetini aşan
daha kapsamlı ve bütüncül bir siyaset geliştiremeyince çöküş sürecine girdi. Uluslararası bir
siyaset geliştiremeyen Yunan polis’i, ya da Toynbee’nin deyişiyle Grekeo-Romen medeniyeti
gerileme sirecine girdi: “Uluslararası bir anarşinin yerine uluslararası bir kanun ve düzeni
yerleştirmede başarısız kalan Greko-Romen medeniyetinin gerilemesi, MÖ. 431 yılından 31
yılına kadar dört yüz yıl sürdü.”364
Roma’nın bir imparatorluğa dönüşmesi, Roma siyasetinin bir imparatorluk olarak
yeniden örgütlenmesi belirli bir toparlanmaya, yeniden kurmaya işaret etme anlamında bir
düzelmeyi içeriyordu. Toynbee, bunu sadece bir düzelme, hatta geçici bir düzelme olarak olarak
görecektir: “Bu dört yüz yıl gerilemeden sonra, Augostos zamanında kısmî ve geçici bir
düzelme görüldü.”365 Ona göre Roma, Yunan sınırlılıklarını sürdürmüştü: “Kültürel olarak
birbirleriyle ilişkili olan Yunan şehir-devletlerinin bir birleşimi olan Yunan şehir-devlerinin bir
birleşimi olan Roma İmparatorluğu, Delian Birliği’nin çözemediği sorun için çok yavaş bir
çözüm sayılabilir. Fakat Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı oldukça geç oldu, Greko-Romen
toplumunun kendi elleriyle kendisini yaralayana kadar rahatı iyiydi. Pax Romana (Roma
Barışı) boşuna yapılmış bir barıştı, yaratıcı olmadığı için uzun süreli olmayan bir barış.
Asıl vaktinden dört yüz yıl sonra gelen bir barış ve düzendi. Roma İmparatorluğu’nun ne
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olduğunu ve neden yıkıldığını anlamak istiyorsanız, bu dört yüz yılı güzelce incelemek
zorundasınız.”366
Roma siyaseti Eski Çağ Yunan mirasını hem sürdüren, onunla ilişki içinde kendini
kuran hem de Yunan tecrübesinin sınırlılıklarını aşan aynı zamanda bir yanıyla da ondan
özgürleşemeyen bir tecrübe ortaya koymuştur. Roma siyaseti daha ziyade bir yönetim
kapasitesi yaratmıştır. Belirgin vasfı gerek şehir devletlerinin birleşik bir yönetim altında
toparlanması, gerekse kendi coğrafi havzasını aşarak Eski Çağ’ın uluslararası ilişkiler ağında
etkin bir aktör haline gelerek yönetim başarısı göstermesidir. Yunan polisi’nin site sınırlarını
aşamayan, dar bölgeci siyasete ve çekişmelere sıkışıp kalması Roma’da aşılmıştır. Roma,
İskender fetihleri ile birlikte Yunan coğrafyası dışında geliştirilen genişleme performansını hem
sürdürme, hem de yarattığı yönetme kapasitesini kurumlaştırma başarısı göstermiştir. Bu
anlamda Roma, Yunan tecrübesini aşan uluslararası bir başarı sergilemiştir. Yunan
tecrübesinden farkı tam da bu noktada ortaya çıkmıştır. Yönetme kapasitesi, uluslararası güç
ilişkilerinde belirleyici bir aktör olama, yönetimin kurumlaşması.

11.4. Roma’nın Sınırlılığı
Uygarlık bölgeleri ile ilişkinin kesilmesi
Roma siyaseti içerde şehir devletlerini birleştirme başarısının yanında uluslarası güç
ilişkilerinde etkinlik geliştirmiştir. Uzun dönemde Roma’nın başarısı esas itibariyle uluslararası
alanda yakaladığı hâkimiyette bulunmaktadır. Özellikle uygarlık bölgelerinde kurduğu
hâkimiyet Roma’nın maddi temelini temin etmiştir. Uygarlık bölgeleri, üretim ve zenginlik
bölgeleridir. Roma bu uygarlık bölgelerinin denetiminden elde ettiği zenginliğin üzerinde bir
yaşama kültürü, şehir kültürü, mimari kültürü inşa edebilmiştir. Mısır, Doğu Akdeniz, Suriye
ve Mezopotamya gibi uygarlık bölgelerinin denetimi, bu ilişkilerin tesisi ve yönetimi Roma’nın
gerçek gücünü, maddi temelini oluşturmuştur. Bu ilişkiler Romanın gücünü oluştururken, bu
ilişkilerin yönetilememesi sorunu da güçsüzlük kaynağını oluşturacaktır. Roma
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması kuzeyli halkların yarattığı baskıyla gerçekleşmiştir. Aynı
şekilde M.S. 476’da Batı Roma’nın yıkılışı da bu halkların baskısı ile gerçekleşir. Cermen
toplulukların nihai saldırısı ile Roma’nın tarihten tasfiyesi gerçekleştiği değerlendirmeleri
literatürde oldukça kesin ve yaygın bir şekilde yer almaktadır. Nihai ve öldürücü darbeyi yine
Cermen kökenli bir topluluk olan Vandallardan gelmiştir. Vandallar Roma’ya olan saldırılarını,
Kuzey Afrika ve Akdeniz’deki Roma hâkimiyet alanlarına yönelterek Roma’nın uygarlık
bölgeleri ile olan ilişkisini kesmeye yönelmiştir. Roma’nın hem bir Doğu ve Batı şeklinde
ayrılmayı yaşaması, Vandal saldırıları ile uygarlık bölgeleri ile ilişkisi kesilmiştir. Bu kesilme
Roma İmparatorluğunun maddi temellerinin kesilmesi anlamına geliyordu. Batı dillerinde
Vandal kelimesinin kıyıcılık anlamına geldiği düşünülürse, Vandalların darbesinin ne denli
kıyıcı sonuçlara yol açtığı ve bunun toplumsal kültürel hafızada nasıl yer ettiği açıkça
görülebilir.

366

Arnold Toynbee, a.g.e. s. 60

218

Üretici Güçlerin Gelişemeyişi
Roma’nın bir siyaset tecrübesi olarak temel sorunu toplumsal alanın üretiminde,
sürdürülmesinde taşıyıcı üretici güçleri yaratamayışıdır. Bu sorun/ sınırlılık, Yunan
tecrübesinden devralınan bir zafiyet noktasıdır. Uygarlık bölgelerinin geçici denetimi maddi
refahın teminini ve toplumsal düzenin sürdürülmesini sağlamıştır. Ancak bu Roma’nın
sürdürülebilirliğini getirmemiştir. Uygarlık bölgeleri kadar iç toplumsal enerjinin, kaynakların
aşırı istismarı beraberinden Roma’nın çelişkilerini, iç toplumsal gerilim ve çatışmalara
sürüklenmesini getirmiştir. Bu çelişkiler, dışsal dinamiklerin yarattığı baskıya karşı
direnememeyi getirmiştir. Roma’nın kuzeyli halkların baskısına direnemeyişi biraz da iç
çelişkilerin yarattığı güçsüzlükte gözükmektedir. Gordon Childe, Eski Çağ dünyasının, daha
özelde Roma’nın çöküşünü üretici güçlerin yaratılamayışı ile ilişkilendirir. “Şehirlerin çoğalıp
güzelleşmeleri ve yukarıda anlattığımız ticaretin canlı bir hareketlilik içinde olması, sınırsız bir
refah izlenimi vermiştir. Gene de İmparatorluk, Hellenistik ekonominin çelişkilerini
ortadan kaldıramamıştı. Roma hiçbir yeni üretici güç yaratmamış ve Hellenistik çağda
yaratılan elinin altındaki üretici güçlerin kullanma alanlarını genişletmemişti.”367
Kutu-11.2.: Dış Sömürü İç Refahı Beslediği İç Çelişkileri de Artırıyor:
İÖ. 88’den sonra giderek bütün İtalyanlar Roma vatandaşlığına alındılar. Bunun tersine
olarak denizaşırı ülkelerde ele geçirilen yerlere bir Doğu monarkının fetihlerine benzer
bir biçimde araç alınarak sömürülecek mülkler gözüyle bakıldı. Fakat Babil, Asur ve Pers
krallarının buralardan sağladıkları gelirleri son çözümlemede uyruklarının refahına
bağlı olduğunu tümüyle unuttukları durumlar pek enderdi. Genellikler valilerinin de
buna göre davranmalarını sağlarlardı. Roma Cumhuriyeti tarafından seçilerek bir yıllığına
vali olarak gönderilen yöneticilerin ise böyle bir ayak bağı yoktu.
Süresini doldurmuş valilerden oluşan Senato, uyrukları tarafından “kurtarıcı” ya da
“Velinimet” diye selamlanmaya özenmiyordu. Evet, zorbalığa karşı yasalar çıkarılmıştı. Fakat
121 yılından sonra, bir vali itham edilip mahkemeye verildiğinde, servet ve rütbelerini vergi
iltizamıyla, tefecilikle, devletten aldıkları imtiyazlarla eyaletleri sömürerek edinmiş olan
kapitalistlerin ve müteahhitlerin oluşturduğu bir jüri önünde yargılanmaktaydı. Aynı
zamanda, bir kimse ancak “Roma Halkı”na rüşvet vererek kendini seçtirebiliyordu. Bu
nedenlerden dolayı, bir valinin eyaletinden –biri seçim masraflarını karşılamak, ikincisi
dönüşünde beraatini sağlamak ve üçüncüsü geçinmek için olmak üzere üç giderini karşılamaya
yetecek kadar servet edinmek zorundaydı. Bu bakımdan valilerin, onları Hellenistik
dünyanın fakirleşmesi hareketini tamamlayan benzeri görülmemiş bir sömürüye
sürükleyen mültezim ve tefecilerle birleşmiş olmasına şaşmamalı.
Cumhuriyetin son yüzyılında Senatörler ve kapitalisteler çok büyük servetler
biriktirdiler: Pompeius’un serveti 11.000, Crassus’un 7.500, Caesar’ı öldürmüş olan Stoacı
Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete Tunçay), Ankara: Odak Yayınları,
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Brutus’un serveti ise, 1.700 talent idi. Hellenistik devrin bazı memurlarının ve bankerlerinin
servetleri bu miktarları aşmış olabilir. Ancak bu, asil Romalıların ganimetin daha az bir kısmını
ceplerine indirdikleri anlamına gelmez, (Heichhlheim’ın belirttiği gibi) ortada cebe
indirilebilecek daha az ganimet bulunduğu anlamına gelir; tahribat ve kötü yönetim birikmiş
serveti öylesine harcamıştı. Ne olursa olsun, bu servetler, endüstriyi ve ticareti örgütlemenin
ödülleri olarak, savaş yağmaları ile ve zorbalık, tefecilik ve para oyunları yoluyla
sağlanmıştı.
İmparatorluk, Roma şehrinde yalnız oldukça küçük bir sınıfı zenginleştirdi.
Borçluluk ve zorunlu askerlik, köylü sınıfının geniş bir bölümünü topraklarından etmişti;
onların küçük mülklerinin yerini, kölelerin çalıştırdığı kapitalist çiftlikler aldı. (Bu
çiftklikler her zaman büyük mülkler değillerdi: ikinci yüzyılda Cato’nun ideali, 13 ilâ 16
kölenin çalıştığı, 260 dönüm ilâ 660 dönüm arasında bir çiftlikti). Mülklerinden edilmiş
köylüler endüstri alanında iş sahibi olma olanağı bulamadılar; çünkü şehirlerin çalışan sınıfları
da, her emperyalist savaş ile pazarlara dökülen kölelerin rekabetinden dolayı
fakirleşmekteydiler ve toplumsal itibarları düşmekteydi. İmparatorluğun başkentinin içinde iç
savaş için, bazı Hellenistik şehirlerdeki devrimleri tutuşturmuş olan malzeme vardı.”368
Roma İmparatorluğunun gücü iki yönde yarattığı yönetim kapasitesi üzerine kuruluydu:
1. İçeride şehir devletlerinin tek bir siyaset, Roma etrafında birleştirilmesi, 2. Dışarda, deniz
aşırı alanda kurduğu hâkimiyet ve bu bölgelerle ilişkilerin yönetme başarısı. Diğer bir deyişle
Roma’nın hâkimiyetini uygarlık bölgelerine taşıyarak bu bölgelerin yönetimini başarıyla temin
etmesindeydi. Ancak Yunan tecrübesinden miras bir sınırlılık olarak Roma’nın üretim
performansı geliştirememesi ya da zenginlik üretimini temin edecek üretici güçleri
yaratamayışı Roma’nın temel zaaf alanını oluşturmuştur. Uygarlık bölgelerinin denetimi
Roma’ya zenginlik akışını sağlayarak belirli bir refahın gelişmesini temin etmekle birlikte,
sürdürülebilir kılmamıştır. Tam aksine uygarlık bölgelerinin aşırı istismarı ve buralardan
kazanılan servetin içerdeki kötü ve verimsiz dağılığı Roma’nın içsel çelişki ve gerilimlere
sürüklenmesini getirmiştir. Bu çelişkiler İmparatorluğu zayıf kılarken, uygarlık bölgeleri ile
ilişkilerin kesilmesi bütünüyle çöküşü getirmiştir.
SONUÇ
Roma tecrübesi, Avrupa tarihi ve modern uygarlığın gerisinde temel uygarlık
evrelerinden birini oluşturmaktadır. Roma İmparatorluğu, Avrupa tarihinde, Yunan
tecrübesinin sınırlılıklarını aşan ve uluslararası ilişkilerde, uygarlıklar arası ilişkilerde sahne
alan büyük bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Yarattığı yönetme kapasitesi ile de bir uygarlığı
beslemiş, yarattığı kurumları geleceğe taşıma başarısı göstermiştir. Bunu en iyi bir biçimde
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Hıristiyanlık ile Roma ilişkisinde, Orta Çağ Avrupası’nda dini ve toplumsal örgütlenmede
görme imkânı vardır.369
Yunan uygarlığı, bir kendini kurma arayışıdır. Bunun üzerine düşünmedir. Heredote’un
Historiası’nı, Yunan felsefesini bu gözle değerlendirmek gerekir. Bugün bir Yunan
felsefesinden söz ediyoruz, bir Yunan düşüncesinden söz ediyoruz. Bu anlamda Yunan
uygarlığı bir düşünce, felsefe, kültür uygarlığı olarak tanımlanabilir. Yunan uygarlığı ile felsefe
arasında, felsefi düşünce arasında doğrudan ve tanımlayıcı ilişkiler söz konusudur. Aynı
doğrudanlık ve tanımlanmayı Roma için kuramıyoruz. Roma bir yönetim kapasitesidir.
Roma’dan bir imparatorluk olarak söz ediyoruz. Bir yönetme kapasitesinden, siyasetten söz
ediyoruz. Roma’da hukuktan söz ediyoruz. Bu anlamda Yunan uygarlığı felsefe etrafında
tanımlanırken, Roma’yı tanımlayıcı özellik Roma hukuku olarak ortaya çıkıyor. Roma’dan
Orta Çağ Avrupası’na ve modern Avrupa’ya kalan miras da bu nedenle Roma hukuku olmuştur.
Halen de modern uygarlığa bıraktığı en temel miras da hukuk alanında olmaya devam
etmektedir.

Roma Mirası ve Orta Çağ Hıristiyan uygarlığı arasındaki ilişkiler için bk. İsmail Coşkun, Uygarlık
Tarihi, 12. Hafta/ Bölüm.
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Okuma Önerileri
Okuyucu Roma uzmanı olmayan kişiler için hazırlanmış, çok kabaca Roma Dünyasının
resmini başarılı bir biçimde veren Atlaslı Büyük Uygarlıklar Dizisi, Roma Dünyası (Tim

Cornell. Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 5: Roma Dünyası (Ş. Karadeniz, Çev.). İstanbul:
İletişim Yayınları, 1988.) isimli esere bakabilir. Antik Dünyanın çöküşü ve gerileyişi için Gordon
Childe’ın Traihte Neler oldu? (Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, (Çev. Alaeddin Şenel-Mete
Tunçay), Ankara: Odak Yayınları, 1974) isimli eserine bakabilir. Aynı şekidle kapsamlı bir

uygarlık tarihi ders kitabı olarak hazırlanmış olan Charles Freeman’ın Mısır, Yunan ve Roma
adlı eserine başvurulabilir. (Charles Freeman, Mısır, Yunan, Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları,
Ankara: Dost Kitabevi, 2005)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Roma İmparatorluğu, Avrupa tarihinde, Yunan tecrübesinin sınırlılıklarını aşan ve
uluslararası ilişkilerde, uygarlıklar arası ilişkilerde sahne alan büyük bir güç olarak ortaya
çıkmıştır.



Roma ile Yunan mirası ile ilişkisi, çeşitli düzeylerde kendisini gösterir. Roma ile
Yunan tecrübesi arasında kültürel, düşünsel bir ilişki, devamlılık söz konusudur.



Roma ile Yunan arasındaki ilişki, devamlılık, daha ziyade toplumlararası ilişkilerde
konumlanma ya da üstlenilen rol ve bu rolün kurumlaşmış bir siyasete dönüştürülmesinde
görülmektedir.



Eski Çağ’da Roma, bir köy yerleşmesinden bir şehire ve bir kent devletine
dönüşmüştür. Sonra sırasıyla monarşiye, cumhuriyete ve imparatorluğa dönüşerek bir siyaset,
yönetim merkezi haline gelmiştir.



MÖ. IX. Yüzyıl: Roma’nın ilk yerleşme ve köy evresi başlamıştır.



MÖ. 509’da Roma Cumhuriyeti kurulmuştur.



MÖ. I. Yüzyıl Roma, Augustus önderliğinde örgütlenerek imparatorluk haline

gelmiştir.



MS. 395 Roma İmparatorlu, Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüştür



Mısır, Doğu Akdeniz, Suriye ve Mezopotamya gibi uygarlık bölgelerinin denetimi,
bu ilişkilerin tesisi ve yönetimi Roma’nın gerçek gücünü, maddi temelini oluşturmuştur. Bu
ilişkiler Roma’nın gücünü oluştururken, bu ilişkilerin yönetilememesi sorunu da güçsüzlük
kaynağını oluşturacaktır.



Uygarlık bölgeleri kadar iç toplumsal enerjinin, kaynakların aşırı istismarı
beraberinden Roma’nın çelişkilerini, iç toplumsal gerilim ve çatışmalara sürüklenmesini
getirmiştir.



Yunan uygarlığı felsefe etrafında tanımlanırken, Roma’yı tanımlayıcı özellik Roma
hukuku olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Roma uygarlığının uygarlık tarihine bıraktığı en önemli miras aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hukuk
b) Felsefe
c) Edebiyat
d) Müzik
2) Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesine sebep olan tarihsel
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul’un Fethi
b) İskender’in fetihleri
c) Vandal akınları
d) Bizans İmparatorluğu’nun kurulması
3) “Roma ile Yunan tecrübesi arasında kültürel, düşünsel bir ilişki, devamlılık söz
konusudur.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

4) “1453’te İstanbul’un Fethi ile birlikte Roma İmparatorluğu’nun dünya
siyasetindeki son temsiliyeti de tarihten tasfiye olmuştur.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) Doğru, 4) Doğru
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12. ORTA ÇAĞ AVRUPASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Orta Çağ: Kuzeyli Halkların Baskısı ve Batı’ya Katılmaları
12.2. Feodalizm, Toplumsal Sınıflar ve Kurumlar
12.3. Rönesans Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern uygarlığı anlamak açısından Orta Çağ’ın önemi nedir?
2) Batı-merkezli tarih yazımında Orta Çağ nasıl konumlandırılır?
3) Orta Çağ’a ilişkin değerlendirmeler tarihsel süreç içinde nasıl değişmiştir?
4) Orta Çağ’da Katolik Kilisesi’nin konumu ve işlevi nedir?
5) Rönesans akımının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Orta Çağ



Feodalizm



Serf



Senyör



Ruhban Sınıf



Kilise



Rönesans



Haçlı Seferleri
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Giriş
Batı Roma İmparatorluğu’nun MS. 476’da yıkılışını müteakip başlayan ve 1453’te Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle nihayetlenen dönem, Batı tarih yazımında Orta Çağ
olarak adlandırılır. Söz konusu olan çağ, Avrupa tarihinin Orta Çağ’ıdır. Batı deneyimine
yaslanılarak geliştirilmiş bir dönemlendirme, açıklama ve adlandırmadır. Orta Çağ, Avrupa
tarihi açısından, kendi uygarlık serüvenin dönemlendirilmesi ve açıklanması açısından üç
önemli dönemden biri olarak karşıma çıkar. 1. Eski Çağ, Yunan ve Roma tecrübeleri, 2. Orta
Çağ, Hıristiyanlık ve Feodalizmin egemen olduğu dönem, 3. Yeni Çağ modern toplum ve
uygarlık dönemi. Orta Çağ dönemi Avrupa tarihi sürekliliği açısından son derece önemli bir
dönem olarak karşımıza çıkar. Çağdaş Batı tarih yazımında, modern toplum ve devletin,
modern uygarlığın tüm kurum ve uygulamalarının radikal bir biçimde Avrupa’yı
dönüştürmesine rağmen bu önemini korumaya devam etmiştir.
Orta Çağ Avrupa tarihi çeşitli dönemlerde çok farklı okumalara konu olmuştur. Orta
Çağ’ın düşünce ve edebiyatının kendisini okuması, dillendirmesinin yanında, sonraki
dönemlerde her dönemin kendi özgül toplumsal, tarihi ve siyasi şartlarından geriye dönük
okuma ve değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Bu anlamda çok farklı Orta Çağ okumaları
söz konusudur. Yeni Çağ’dan itibaren Orta Çağ okumaları kritik değerlendirmelere konu
olurken, bu kritik ele alış Aydınlanma dönemi düşüncesi ile doruk yapar, hatta bütün 18. Asır
“Hıristiyanlığa saldırı asrı” olarak tanımlanabilir. Modern tarih yazımının ortaya çıktığı ve
kurumlaştığı 19. asırda ise Orta Çağ tam bir kopuş ve reddediş dili ile değerlendirilir. 19. asır
tarih yazımına göre Orta Çağ, hoşgörüsüzlüğün, bağnazlığın, yetersizliğin, baskının, karanlığın
hâkim olduğu kötü ve geride bırakılması gereken bir geçmiş olarak olarak değerlendirilir.370
20. Yüzyıl tarih yazımında Orta Çağ’a ilişkin değerlendirmeler bir değişim sürecine girer, 19.
Asrın radikal kopuş ve reddediş dili ve açıklaması terk edilir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise
Orta Çağ’a itibarı iade edilir. Bu değişim öncelikle Orta Çağ tecrübesinin, Hristiyanlığın, feodal
toplum ve ekonomik kurumlarının, kent yönetim deneyimlerinin hem Avrupa tarihinin
sürekliliğini kurma hem de siyasi, toplumsal ve ekonomik alanın yeniden kurulmasında ne denli
önemli olduğunun fark edilmesi ile ilgilidir.
Uygarlık tarihi açısından Avrupa uygarlığının bir bütün olarak ele alınması, kendi
sürekliliği içinde kavranmasını temin bakımından Orta Çağ tecrübesi önemlidir. Modern
toplum ve devlet tecrübeleri ile birlikte ortaya çıkan modern uygarlığın nasıl bir tarihsel değişim
sürecinin neticesinde orta çıktığını kavrama açısından ayrıca önemlidir.
Orta Çağ 1000 yıl süren bir tarih dönemidir. M.S. 476 – 1453. Burada sadece Batı
Avrupa Orta Çağ’ı ve özgül deneyimlerinin bir resmi ve ana dinamikleri ortaya konulmaya
çalışılacaktır.

Bu konuda tipik değerlendirme dili ve tutumu için bakınız: Jules Michelet, Rönesans, (Çev. Kazım
Berker), İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 1998.

370

229

12.1. Orta Çağ: Kuzeyli Halkların Baskısı ve Batı’ya Katılmaları
Batı Roma İmparatorluğu MS. 476 da kuzeyli halkların, diğer bir deyişle ve Avrupa
tarih yazımının tercih ettiği ifade ile barbar akınlarının baskısı neticesinde yıkılarak tarih
sahnesinden çekilmiştir. Roma barbar akınları karşısında bütünsel bir savunma geliştirememiş,
yenilmiştir. Yenilgi Roma siyasetinin tasfiyesini getirmiştir. İmparatorluğun bir siyaset olarak
tasfiyesi, tüm yönetim kurumlarının, uygulamalarının, ilişki biçimlerinin, yol ağlarının dahi
çöküşünü getirmiştir. Toplumsal yeniden üretim mekanizmaları Romalı anlamını yitirmiş yeni
toplumsal, ekonomik, siyasi, dini kurumlaşmalar zaman içerisinde ortaya çıkmıştır. Yenilgi ve
tasfiye karşısında dönemin toplumsal güçleri bu durumu iki yönde tepki vermişleridir. 1. Barbar
akınları karşısında bütünsel bir karşı koyuş ve varoluş imkânının geliştirilememesine bir
karşılık olarak aşırı diyebileceğimiz ölçekte küçük yerleşimlere bölünerek varlığını sürdürme
yolu, 2. Zaman içerisinde Katolik Kilisesi’nin geliştirdiği imkân süreç ve araçlarla barbar
halkların Hıristiyanlaşması, diğer bir deyişle Batı’nın parçası kılınması süreci.
1. Roma’nın yıkılışını müteakip Batı Avrupa coğrafyasının hâkim toplumsallığı,
kendi varlığını sürdürme yolu ve stratejisi olarak küçük birimler halinde bölünmüştür. Bütünsel
olarak kendisini koruma ve sürdürme imkânının yitirilmesine bağlı olarak küçük birimler
halinde var olma, sürekliliği temin etmeye yönelinmiştir. Küçük birimler daha ziyade köy
yerleşmesi yahut bunu biraz aşan toplumsal yapılar niteliğindedirler. Küçük birimler daha çok
da korunmaya elverişli, kendisini yeniden üretme imkânları sağlayan bir coğrafi çevre
niteliğinde olan, bir geçit ya da hâkim bir coğrafi konuma yapılmış şato ve etrafındaki
yerleşimler olarak ortaya çıkarlar. Küçük birimler ekonomik bakımdan kendine yeterli, feodal
beyin /senyörün yönetiminde sevk ve idare edilen yapılardır.
2. Daha Roma İmparatorluğu döneminde, yıkılıştan yaklaşık bir asır önce
Hıristiyanlık resmi din olarak Roma’da kabul edilmişti. Hristiyanlık kilise kurumu ile din
adamları kadrosuyla zaman içerisinde kurumlaşmıştır. Bu kurumlaşma, Roma’nın yıkılışını
müteakip, tek örgütlü güç olarak toplumun varlığının yeniden üretilmesinde en önemli imkân
olarak ortaya çıkacaktır. Hıristiyan kilisesi bu anlamda devletin imkân ve araçları, otoritesi
ortadan kalktığında onun yerini bütünüyle ikame etme anlamında değil ama toplumsal,
ideolojik, siyasi hatta ekonomik roller üstlenmiştir. Kurumlaşma, toplumca kabul edilebilir bir
manevi otoriteyi tesis etmesi beraberinde toplumsal varlığın sürdürülmesinde rol üstlenmesini
getirmiştir. Hıristiyan Kilisesi, burada Katoliklik, özellikle barbar halkların Hıristiyanlaşması,
bu yolla bu halkların Batı’ya katılmasını sağlamıştır. Uzun bir süreçte gerçekleşen bir
Hıristiyanlaşma/ batıya katılma olgusu hem Batı’nın, Avrupa’nın yeniden üretimin temin
etmiştir hem de kazanılan yeni toplumsal enerjinin Avrupa’nın savunulmasına, İslam
hâkimiyetine girmiş topraklarda yeniden Hıristiyan hâkimiyetini temin edilmesinde istihdam
edilmesini sağlamıştır. Bu yönde gelişmelere ilişki olarak Sicilya ve Sardunya adalarının
Hıristiyan güçlerinin eline geçmesi, Haçlı Seferleri’nin insan kaynağında Batı’ya katılmış bu
unsurların rolü örnek verilebilir.
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12.2. Feodalizm, Toplumsal Sınıflar ve Kurumlar
Feodalizm, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışını müteakip Batı Avrupa’da ortaya
toplumsal, ekonomik ve siyasi örgütlenme olarak tanımlanabilir. Feodalizmin tanımlayıcı
özelliği toplum küçük ekonomik ve siyasi birimler olarak bölünmüştür. Bu birimler, feodal
birimler küçük, ekonomik bakımdan kendine yeterli, ayni ekonominin egemen olduğu, para
ekonomisinin geri çekildiği, adeta yok olduğu toplumsal yapılardır. Ekonomik zenginliğin tek
ve temel kaynağı topraktır. Üretim sınırlı ve kendine yeterliliği temin amacına yöneliktir.
Üretimde toprağa bağlı köle, serfler istihdam edilirken birimin yönetmini, sevk ve idaresini,
korunması görevini feodal beyler, senyörler üstlenir. Birimler arasındaki toplumsal ekonomik
ilişki ve iletişim sınırlıdır. Orta Çağ’da toplum sınıflarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
Serfler: Bunlar toprağa bağlı köledirler. Sınırlı, kendine yeterli üretim bu sınıf
aracılığıyla gerçekleşmekte, gündelik işlerin görülmesi dâhil bütün emek Serflerin istihdamı ile
temin edilmektedir. Serfin bu görev, yeniden üretimde üstlendiği bu rolün karşılığı akşam
güven içinde barınma, beslenmedir. En alt toplumsal statüde yer almaktadır.
Aristokrasi: Feodal beylerin, Senyörlerin oluşturduğu toplumsal grup. Aristokrasi,
feodal yerleşim biriminin üretim ve gündelik işlerin sevk ve idaresi ile güvenliğinin temin
görevini üstlenmiştir. Aristokrasinin maddi temeli toprağa dayalı zenginlik oluşturmaktadır.
Ruhban Sınıf: Kilise mensupları, din adamlarının oluşturduğu toplumsal grup. Yaygın
kurumsal ağ içerisinde topluma kilise öğretilerin aktarılması görevini üstlenmişleridir.

12.2.1.

Bir Kurum Olarak Kilise

Roma İmparatorluğunun yıkılışının biraz öncesinde Hıristiyanlığın resmî din olarak
kabulü süreci yaşanmıştır. Yıkılış sonrası Hıristiyan Kilisesi’nin, Katoliklik bir kurum olarak
hızla müesseseleştiği görülmektedir. Katolik kilisesinin kurumlaşma süreci imparatorluğun
yıkılışı süreci sonrasında iki temel özellik göstermektedir. Birincisi imparatorluğun rol ve
kurumlarını bütünsel olarak sürdüremese de kısmen onun bıraktığı boşluğu doldurma/ ikame
etme, ikincisi ise bir kurum olarak kendisini kurmada imparatorluk kurumlarının
örgütlenmesini model olarak almasıdır. Katoliklik kelime olarak evrensel anlamına
gelmektedir. Bu anlamda kilise Roma’nın evrensellik iddialarını sürdürme rolünü üstlenirken,
tüm kilise hiyerarşisindeki unvanların Roma devlet örgütlenmesindeki hiyerarşilerin birebir
karşılığı olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle Kilise Roma devlet örgütlenme modelini
örnek alarak kendisini kurmuştur. Evrensellik iddiası da bu anlamda bir yanıyla Roma’nın
evrensellik misyonunu sürdürme olarak da değerlendirilebilir.
Orta Çağ döneminde toplumsal alanın yeniden üretiminde bir kurum olarak kilise diğer
toplumsal gruplardan çok daha temel toplumsal, siyasi, dinî/ ideolojik görevler üstlenmiştir
diyebiliriz. Kilise yaygın kilise ağı ve ruhban sınıf/ din adamları aracılığıyla küçük birimler
halinde bölünmüş olan toplumun bütün kesimlerine kilise öğretilerini ve ilkelerini
ulaştırmaktaydı. Bu anlamda kilise küçük birimler halinde bölünmüş geniş bir toplumun
birliğini, ortak bilincini oluşturucu, üretici ve sürdürücü bir ideolojik görev üstlenmektedir.
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Ortak bir kimlik ve bilinç sağlanması ve üretimini kilise üstlenmişti. Bu ideolojik mahiyette
değerlendirilecek bir diğer alan ise, Hıristiyanlık âleminin kendi dışındaki alanlara yönelik
askeri ve siyasi kampanyaların ideolojik dilini yine kilise üstlenmekteydi. Haçlı Seferleri
sırasında askerî ve siyasi kampanyanın dilini kilise hem oluşturmuş hem de yönetmişti.
Kilisenin ve kilise mensuplarının zaman zaman dinsel alanın dışına çıkıp askerî, siyasi hatta
ticari roller üstlendiği görülmektedir. Haçlı seferleri sırasında belirli Hıristiyan tarikatlarının,
örneğin Malta Şövalyeleri, savaşa bizzat dâhil olmaları, rol üstlenmeleri, ticareti örgütlemeleri
görülmüştür. Benzer bir rol ve deneyimn, 1492 sonrasında Avrupalı güçlerin deniz aşırı
yayılma girişimleri ve sömürgeci etkinliklerinde Cizvit tarikatının faaliyetlerinde görülebilir.
Kilisenin üstlendiği bir diğer rol/ görev ise, siyaset alanının meşruiyetinin temininde
ortaya çıkar. Küçük birimlerde, yönetim erkini feodal beylerin, senyörlerin oluşturduğu
aristokrasi sınıfı üstlenmekteydi. Orta Çağ boyunca bütünsel bir siyaset geliştirilebilmiş,
merkezi bir yönetim, gelişmiş bir bürokrasi ortaya çıkmış değildir. Siyaset küçük birimlerin
korunması ve yönetimi ölçeğinde son derece sınırlı bir alanı oluşturmaktaydı. Bu dönemde kral,
eşitler arasında birinci olarak tanımlanmaktaydı. Bütün beylerden bir bey, bütün senyörlerden
bir senyör. Senyör düzeyinde olsun, kraliyet düzeyinde olsun bulunulan konumun, görevin
meşruiyeti kilise aracılığıyla temin edilmekte idi. Kralın ya da senyörün meşruiyeti kilisenin
onayına bağlı idi. Bu onayın olmaması durumunda kral meşru bir kral olmaktan çıkardı. Siyasal
alanın meşruiyetini temin etme görevi, kiliseyi siyaset kurumu üzerinde güçlü bir biçimlendirici
aktör olarak ortaya çıkarıyordu.
Orta Çağ Batı Avrupa tarımı verimlilik, o coğrafya üzerinde yaşayan insanların
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz ve sınırlı imkânlara sahipti. Mevcut üretim mekanizmalarının,
Roma İmparatorluk döneminde olduğu gibi dışardan zenginlik üretiminin durduğu, ticaretin
tamamen geri çekildiği bir dönemde sınırlı tarımsal verim beraberinde ciddi bir yoksullaşmayı
getirmiştir. Kilise tam da bu noktada yoksulluğa karşı, yoksullara yardım mekanizması, araçları
ve yolları üretmek suretiyle toplumsal görev de üstlenmiştir. Batı Avrupa Hıristiyan
geleneğinde görülen salt yoksullara yardım konusunda odaklanan tarikatlar, kilisenin açtığı
aşevleri gibi uygulamalar üstlenilen bu toplumsal görevin boyutlarına işaret etmektedir.
Kilisenin toplumsal rol görevşeri arasında kısmen üretiminde bulunduğu söylenebilir. Kilise
Orta Çağ Batı Avrupa’sında en geniş kapsamlı mülk sahibi, toprak sahibi kurumdu. Bu
toprakların üretime açılması, işletilmesi söz konusuydu. Bu anlamda kilisenin kısmen üretimde
de rol üstlendiği söylenebilir.
Kilise ideolojik, siyasi ve toplumsal görevlerinin yanında bilginin üretilmesi, muhafaza
edilmesi, yorumlanması ve bir ölçüde toplumla paylaşım mekanizmalarını da, eğitimi de
üstlenmekteydi. Orta Çağ’da bilginin üretilmesi dar ve sınırlı kadrolar aracılıyla
gerçekleştirilmekteydi. Salt üretimi değil, paylaşımı da sınırlı kadrolara arasındaydı ve
hiyerarşikti. Her bilgiye herkesin ulaşabilirliği söz konusu değildi. Ancak hiyerarşide belirli
konuma gelenler, o konumda olmanın bir neticesi olarak bilgiye, daha üst bilgiye ulaşabilir ya
da yorum yapma otoritesi kazanırlardı. Kilise bilginin üretilmesi, muhafazası ve
paylaşılmasındaki etkin ve belirleyici rolünü 1789 Fransız ihtilaline kadar korumuştur.
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12.3. Rönesans Dönemi
Orta Çağ döneminde Batı Avrupa’da ortaya çıkan, sonraki tarihi süreç ve gelişmeleri
etkileyen önemli süreç ve hadiseler/ olgular yaşanmıştır. Bunların başında kilisenin ciddi bir
kurumlaşma sürecini yaşaması ve merkezi diyebileceğimiz bir otorite kazanmasıdır. Kilise’nin
geliştirdiği araç ve yöntemlerle barbar halkların Hıristiyanlığa kazanılması/ Batı’ya dâhil
olmaları, Haçlı Seferleri ve Rönesans döneminin yaşanması. Rönesans dönemi Batı tarihinde
süreklilik ve sıçrama anlatısında, ya da modern uygarlığın ortaya çıkışını izah eden
açıklamalarda merkezi öneme sahip bir dönem ve olgudur. Orta Çağ’da yaşanan ve modern
uygarlığın orta çıkışında rol oynadığı kabul edilen önemli bir evreyi oluşturmaktadır. Uygarlık
tarihinin bir sorun alanı olarak modern uygarlığın ortaya çıkışı bağlamında bir Orta Çağ dönemi
olarak Rönesans ne anlama gelmektedir?
Rönesans Orta çağ döneminde, 1300 ile 1500 tarihleri arasında bugünkü İtalya yarım
adasında canlanan iktisadi, siyasi ve düşünsel canlanma olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı
itibariyle Rönesans yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Rönesans öncelik maddi şartların
gelişmesi temelinde yükselen bir siyasi ve toplumsal alanda bir canlanma ve güçlenme
dönemidir. Rönesans döneninin maddi, toplumsal ve siyasi canlanmasının kaynağında Orta
Çağ’ın ortalarında 1000li yıllarda yaşanan Haçlı Seferleri girişimi ve getirdiği kazanımlar
bulunmaktadır.

12.3.1.

Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri dinî, siyasi ve askerî unsurların Batı Avrupa’da yaşanan toplumsal,
maddi tıkanmalara bir çözüm arayışı içerisinde Hıristiyanlığın kutsal beldesi olarak tanımlanan
Kudüs’ü ele geçirmek hedefiyle çok kapsamlı bir nüfusu, askeri kampanya eşliğinde uygarlık/
üretim/ zenginlik bölgelerine yöneltme girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Haçlı Seferleri
öncelikle öncelikle Batı Avrupa’da yaşanan iktisadi daralmaya bir çıkış bulma girişimi olarak
ortaya çıkmıştır. Barbar halkların Hıristiyanlığa katılmalarının iki önemli sonucu olmuştur. 1.
Sınırlı beslenme imkânlarının egemen olduğu şartlarda beslenecek nüfus kapasitesinin artması,
yönetici grup ve kurumları baskılayıcı bir rol oynamaktaydı, 2. Barbar halkların Batı’ya
katılması, Hıristiyan oluşları, genç bir enerjinin temin edilmesi/ kazanılması anlamına
gelmekteydi. Bu imkânın ortaya çıkması, İslamiyet’in etkin olduğu topraklara yönelik askerî
seferlerde bulunma güç ve güvenini temin ederek teşvik edici bir rol oynayacaktır. Haçlı
Seferleri girişiminde dini saikler ne derece rol oynamıştır? Esas sebeplerin iktisadi ve siyasi
olduğu, en azından bunun baskın olduğu rahatlıkla söylenebilir. Haçlı Seferlerinde dini
motivasyon da rol oynamış olmakla birlikte, bu belirleyici gözükmemektedir. Askerî ve siyasi
kampanyanın ideolojik dilini kilisenin oluşturması, geniş kitlelerin kilise mensupları
aracılığıyla harekete geçirilmesi dinî dinamiklerin daha belirleyici olduğu algısı yaratmakla
birlikte, iktisadi ve siyasi sebepler daha belirleyici gözükmektedir.
Haçlı Seferlerinin ilki 1095 yılında gerçekleştirilmiştir. Birbiri arkasından bir dizi
halinde dokuz Haçlı Seferi gerçekleştirilmiştir. İlk Haçlı Seferleri ile birlikte Avrupalı güçler,
daha çok İtalya yarımadası kaynaklı aktörler Yakın Doğu’da, Doğu Akdeniz’de uygarlık,
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üretim ve zenginlik bölgelerinde etkinlik kurmuşlar, iki asra yakın bir süre ile bu bölgede
hâkimiyet tesis etmişledir. Batı Avrupa’nın toplumlararası ilişkilerde güçlenmesi ve konum
kazanması anlamında önemli sonuçları olmuştur. Haçlı Seferlerinin sonuç ve kazanımlarını bir
kaç başlıkta toplamak mümkündür. 1. Uygarlık bölgeleri ile temasa gelmenin ilk neticesi bilim,
teknoloji, zanaatın üretiminde önemli bir bilgi transferi imkânının yakalanması ve bunun
gerçekleştirilmesi, 2. Uygarlık bölgeleri ile olan ticari ilişkilerin örgütlenmesinin,
yönetilmesinin getirdiği maddi kazanç ve refah, 3. Siyasi, iktisadi ilişkileri yönetme yeti ve
kapasitesinin geliştirilmesi, 4. Avrupa’nın, Rönesans coğrafyası olarak olarak İtalya şehir
devletlerinin ufuklarının genişlemesi.
Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden itibaren Avrupalı güçler çok uzun bir süre
uygarlık şartları ve hayatı üretme araç ve imkânları bakımından ciddi ölçekte gerilemişler,
sınırlı yaşama şartları içinde olmuşlardı. Uygarlığın kendini üretim mekanizmaları olarak
toplumsal ve ekonomik müesseseler yitirilmiş, iletişim imkânları, yol ağları neredeyse en alt
düzeye çekilmişti. Para ekonomisi tamamen yok olmuş durumdaydı. 371 Bütün bunlarla birlikte
üretimin sınırlılığı, salt kendine yeterlilik ölçüsünde kalması uygarlık şartlarını ve yaşam
kalitesini aşağıya çekmişti. Haçlı Seferleri ile birlikte Avrupalı güçler çok uzun bir dönemden
sonra gelişmiş bir uygarlıkla temasa gelmişlerdi. Maddi üretimin güçlü olduğu, bilgi ve
teknolojik üretimin çağın şartları içerisinde güçlü olduğu, ticari ağların canlı ve maddi refahı
beslediği, bayındır bir şehir kültürünün olduğu, güçlü bürokratik yapıların işler olduğu bir
uygarlıkla, İslam uygarlığıyla karşılaşmışlardı. Ayrıca bu uygarlık bölgesi düşünsel ve kültürel
üretim itibariyle zengin bir uygarlıktı. Ayrıca bu uygarlık, bilgi üretimi ve bunun paylaşım
mekanizmalarının müesseseleşme düzeyi, düşünsel üretimin güçlü ve yaygın oluşu itibariyle
de güçlü bir performansa sahipti. Haçlı Seferleri’nin Avrupalı güçlerce ilk sonuç ve kazanımları
bu uygarlık mahsullerinin, müesseselerinin, üretilmiş bilgilerin ve teknolojinin Avrupalılarca
tanınması, öğrenilmesi ve Avrupa’ya nakli olmuştur.372
Eski Çağ’dan itibaren, ilk yerleşik uygarlıkların ortaya çıktığı ve büyük merkezi devlet
ve imparatorlukların kurulduğu Doğu uygarlık bölgeleri üretim bölgeleri olmuşlardır. Üretim
bölgeleri oluşuna bağlı olarak zenginlik üretimin gerçekleştiği ve maddi refahın yüksek olduğu
bölgeler olmuştur. YakınDoğu, Doğu Akdeniz hem bir zenginlik bölgesi hem de ticaret
yollarının eksen ve merkezinde yer almaktaydı. Haçlıların bu bölgede hâkimiyet kurması ile
Avrupalılar bu refah ve ticari ilişkilerden önemli ölçekte pay alır ve Avrupa’ya servet transferi
gerçekleştirebilir hale gelmişlerdi. Bu pay alış daha çok ticaret ve onunla birlikte seyreden
korsanlık aracılığıyla gerçekleşmekte idi.

Roma İmparatorluğu sonrasında Avrupa’da tekrar para basımı ve basılan paranın tedavüle girmesi,
Haçlı Seferleri sonrasında Rönesans dönemi İtalyası’nda, 1270 tarihindedir.
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Bu konuda Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Aktüel Yayınları, 1997. Bu eserin daha
özet bir halde, derli toplu bir makale olarak Diyanet İslam Ansiklopedisi, Haçlılar maddesine bakılabilir.
(http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=140544)
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Yakın Doğu’da, Doğu Akdeniz’de, uygarlık bölgeleri ile kurulan bu ilişkiler Avrupalı
aktörlerin ticari, siyasi olarak bu ilişkileri örgütleme, yetenek ve kapasitesini artırmıştı. Bu
ilişkileri yönetme konumu elde etmeleri, askerî ve siyasi yetenekleri, karar alma, intikal, lojistik
süreçlerini beslerken, ticari uygulamalarla tanışma, bunu geliştirme, yönetme yetileri de
beraberinde kazanılması ile neticelenmiştir. Bu yetenek ve kapasitenin gelişmesi beraberinde
bir özgüven yükselmeni de beslemişti.
Haçlı Seferleri sonrasında Avrupalıların en önemli kazanımları ufuk genişlemesi
olmuştur. Avrupalıların gözünde uygarlık bölgesi Yakın Doğu ile İslamiyet ile sınırlı idi.
Yöneldikleri coğrafya ve kıyıda tutundukları bölge Kitab-ı Mukaddes’in coğrafyası idi. Onun
dışındaki uygarlık ve zenginlik bölgelerini bilmiyorlardı. Bu bölgenin daha gerisinde, daha
doğuda çok farklı uygarlık bölgelerinin, toplulukların ve zenginlik alanlarının varlığından
haberdar oldular. Bu haberdar oluş beraberinde bir ufuk genişlemesini getirmişti.

12.3.2.

Roma’ya Özlem

Rönesans, Haçlı Seferleri sonrasında sonrasında bu seferlerin iktisadi ve siyasi
sonuçlarının beslediği maddi, toplumsal, kültürel canlanmanın bir sonucudur. Roma
İmparatorlu’nun kaybından sonra uygarlık bölgeleri ile kurulan bir ilişkiler ve bunun
kazanımlarının İtalya Yarımadası’nda kent cumhuriyetleri ile Avrupa’nın toplumsal dokusuna
yayılması beraberinde bir özgüven ile birlikte İtalya yarımadasından başlayarak Avrupa’da bir
konum arayışını tetiklemiştir. Oluşmuş literatürün aksine, Rönesans bir Eskiçağ kültürünün
yeniden canlanması değil, zenginleşmeye, güç biriktirmeye bağlı olarak gelişen özgüvenle
kendisini yeniden Roma İmparatorluğu konumunda olma arayışı ve özlemi olarak
görülmelidir.373
Rönesans ile ilgili yaygın anlatı ve açıklamalar, Rönesans döneminin Eski Çağ Yunan
kültür ve düşüncesi ile temasa gelme ve bunun canlanması olarak görme eğilimindedir. Bu
kabul ve değerlendirmeler, en azından eleştirel bir ihtiyatla karşılanmalıdır. Dönemin İtalya
yarımadasındaki şehir cumhuriyetlerindeki entelektüellerinin Eski çağ Yunan mirası ile ilişki
kurmaları öncelikle çok sınırlıdır. Dönemin bilim insanları ya da din adamları Eski Yunanca
bilmiyorlardı. Çok sınırlı sayıda ve çok sınırlı bir dil bilgisi ile ilişki kurmaları söz konusu idi.
Rönesans dönemi entelektüellerini Yunan düşüncesi ve kültürü ile temas kurmasını sınırlayan
ikinci bir konu da, bu temasın/ ilişkinin İslam uygarlığı ve düşüncesi aracılığıyla kurulmasıdır.
İslam uygarlığı/ düşüncesi aracılığıyla Eski Çağ Yunan düşüncesi ile temas ise iki ayrı düzeyde
sınırlılı ayrıca getirecektir. Öncelikle İslam uygarlığı ve düşüncesi Eski Çağ Yunan düşüncesi
ve uygarlığına ilişkin eserleri tercüme ederken seçmeci davranmış, bütünsel bir temas
kurmaktan kaçınmıştı. Sadece önemli gördüğü, ihtiyaç duyduğu metinleri tercih ederek
Arapçaya kazandırmışlardır. Bu anlamda İslam dünyası aracılığıyla Yunan düşüncesi ile
kurulan temas ve ilişki en başından sınırlı bir ilişkidir. İkinci düzeyde sınırlılık alanı ise Eski
Bu konuda, İsmail Coşkun’un, Modernliğin Kaynakları: Rönesans Üzerine Bir Değerlendirme isimli
makalesine bakılabilir. (http:// www.journals.istanbul.edu.tr/ iusosyoloji/ article/ view/ 1019013297/
1019012513)
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Çağ Yunan düşüncesine ait metinler Yunancadan Arapçaya, Arapçadan da Latince’ye
aktarılıyordu. Tercümenin tercümesi şeklinde bir ilişki kurma söz konusuydu ki, bu durumda
sıhhatli bir ilişki kurmayı en baştan eksikli ve sorunlu kılıyordu.
O halde Rönesans nedir? Rönesans, Haçlı Seferleri sonrasında iktisadi ve siyasi
güçlenmeye bağlı olarak İtalya yarımadasında görülen bütünsel bir canlanmanın neticesi olarak,
bir özgüven gelişmesinin neticesi olarak toplumlararası ilişkilerde, uygarlıklar arası ilişkilerde
yeniden Roma İmparatorluğu gibi konum sahibi olma arayışıdır. Bunun özlemidir. Nitekim
Rönesans dönemi İtalyası’nda ortaya çıkan şehir cumhuriyetlerinin neredeyse tamamı kendisini
Nova Roma, Yeni Roma olarak tanımlamaktaydı. Halk arasında, seçkin sınıflar arasında Roma
kalıntıları toplamak, Roma tarzı bina yapmak eğilimlerinin Rönesans döneminde
yaygınlaşması, tam da Roma gibi olma özlem ve arayışı olarak değerlendirilmelidir.
Rönesans, bir yanıyla görece, geriden sakin bir kilise eleştirine de kapı aralayan bir
dönem olarak görülebilir. Bir kurum olarak kilise çok güçlü olmakla birlikte, Doğu ticaretini
ve bu bölgelerle ilişkileri yöneterek konum kazanmış toplumsal grupların güçlenmesi, din dışı
güçler olarak yükselişi söz konudur. Bu yükseliş, bu toplumsal grupları din dışı alan, düşünce,
inanç ve kültürlerle ilişki içinde kendisini temellendirme ihtiyacını getirmiştir. Daha seküler
olana vurgunun bu dönemde gelişmesi bu nedenledir değerlendirmesini yapmak mümkündür.
Rönesans Avrupa tarihi açısından, modern uygarlığın doğuşunu getiren, besleyen, açan
önemli bir evre olarak görüle gelmiştir. Oluşmuş literatüre yaygın ve egemen açıklamalar bu
yönde olagelmiş ve halen de bu yönde devam etmektedir. Rönesans, Orta Çağ şartlarında ortaya
çıkmış, bir iktisadi ve siyasi canlanmaya bağlı olarak yeniden toplumlar arası, uygarlıklar arası
ilişkilerde bir konum arayışıdır. Bu bir arayış ve kısmi bir girişim olarak kalmıştır. Bu arayışın
tamamlanarak, girişimin sürdürülerek yeni vereye kapın aralanmasını, sıçramayı getirmiş
değildir. Bunun en iyi anlatımı, yine Rönesansın sonraki serüveninde ve modernliğin geliştiği
coğrafyalardaki hareketlili besleyen dinamiklerde görmek mümkündür. Rönesans, İtalya
yarımadası şehir cumhuriyetleri ile sınırlı kalmıştır. Aynı zamanda sınırlı bir tarih döneminde,
1300-1500 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Oysa modernliğin, modern devletin, modern
toplumun, modern uygarlığın çekirdek coğrafyası Batı Avrupa’nın diğer bölgeleri, İngiltere,
Hollanda, Fransa, Almanya olacaktır. Bu anlamda Rönesans bir sıçramayı yakalamış, bir
siyaset ve ekonomik düzeyi geliştirme imkânı sağlamamıştır. Tam aksine Avrupalı diğer güç
ve aktörlerin girişimi ile farklı mecralarda bir gelişme, yayılma ilerleme yakalanırken,
Rönesans coğrafyası giderek taşralaşarak, Avrupa’nın kıyısında algılanan bir bölge haline
gelecektir.
SONUÇ
Orta Çağ yaklaşık bin yıl sürmüş uzun bir tarih dönemidir. Batı düşüncesinde bir
sürekliliği sağlayan önemli bir evredir. Bu evrede bütünsel bir ekonomik ve siyasi işleyiş
imkânı olmamış, daha ziyade kendine yeterli ekonomik ve siyasi birimlerin oluşturdu feodalizm
denilen toplumsal ve iktisadi biçim egemen olmuştur. Bütün bir parçalılık ve devletsizlik
halinin egemen oluşuna rağmen bir kurum olark kilisenin ve din olarak Hristiyanlık bütün bir
Avrupa coğrafyasında ortak bir bilincin, kimliğin sağlayıcı, üreticisi ve taşıyıcı olması Orta
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Çağ’ı karakterize den en önemli olgudur. Bu nedenle Orta Çağ daha ziyade Hıristiyanlıkla
birlikte tanımlanmaktadır. Bu tanımla da en nihayetinde doğru, belirleyici bir tanımlama olarak
görülebilir.
Orta Çağ’ın ikinci önemli bir noktası ise, Avrupa tarihinin bir sonraki evresini, modern
dönemini hazırlamada merkezi bir yere konumlandırılan Rönesans dönemi ve düşüncesidir.
Rönesans dönemi bir olgu olarak Orta Çağ’a ait bir girişim olarak kalmış, bir kapı aralama
teşebbüsü olarak kalmış ama asla Batı tarihi ve gelişimi açısından herhangi bir sıçramaya
dönüşememiştir.
Yeni Çağ, modernlik, modern toplum ve devlet, modern uygarlık çok farklı dinamikler
ve gelişmeler ekseninde gelişecektir.
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Okuma Önerileri
Okuyucu İletişim Yyaınlarının hazırladığı, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi,
Orta Çağ Dünyası isimli kapsamlı ama oldukça basitleştirilmiş bir anlatıma sahip olan esere
başvurabilir. (Donald Matthew. Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 6: Ortaçağ Avrupası (Çev.
M. A. Kılıçbay). İstanbul: İletişim Yayınları, 1988) Haçlı Seferleri konusunda A.H.Nomiku’nun
Haçlı Seferleri, (Çev. Kriton Dinçmen, İkinci Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.) metni ile
Işın Demirkent’in Haçlı Seferleri isimli kitabı (Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya
Aktüel Yayınları, 1997.) ile Haçlılar makalesine (Diyanet İslam Ansiklopedisi, Haçlılar maddesine:
http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=140544) bakabilir.
Ayrıca burada konunun tartışıldığı haline daha fazla bilgi ve tartışma için İsmail
Coşkun, Modernliğin Kaynakları: Rönesans Üzerine Bir Değerlendirme ismli makaleye
bakabilirler. (http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/article/view/1019013297/1019012513)
Bunun yanısıra Umberto Eco’nun Gülün Adı romanı, Orta Çağ Avrupası’nın panoramasını ve
atmosferini yansıtma anlamında oldukça önemlidir. (Umberto Eco, Gülün Adı, (Çev. Şadan

Karadeniz), İstanbul: Can Yayınları, 2016.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Batı Roma İmparatorluğu’nun MS. 476’da yıkılışını müteakip başlayan ve 1453’te
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle nihayetlenen dönem, Batı tarih yazımında
Orta Çağ olarak adlandırılır.



Batı Roma İmparatorluğu MS. 476 da yıkılmasıyla dönemin toplumsal güçleri iki
yönde tepki vermiştir:



1- Barbar akınları karşısında küçük yerleşimlere bölünerek varlığını sürdürme



2-Katolik Kilisesi’nin geliştirdiği imkân süreç ve araçlarla barbar halkların
Hıristiyanlaştırılması



Feodalizm, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrasında Batı Avrupa’da ortaya
toplumsal, ekonomik ve siyasi örgütlenme olarak tanımlanabilir.



Orta Çağ’da toplum sınıflarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Serfler,
Aristokrasi, Ruhban Sınıf.



Hıristiyan Kilisesi bu dönemde toplumsal, ideolojik, siyasi hatta ekonomik roller
üstlenmiştir.



Rönesans, Orta Çağ döneminde, 1300 ile 1500 tarihleri arasında bugünkü İtalya’da
yaşanan iktisadi, siyasi ve düşünsel canlanma olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı itibariyle
Rönesans ‘yeniden doğuş’ anlamına gelmektedir.



Rönesans, Haçlı Seferleri sonrasında iktisadi ve siyasi güçlenmeye bağlı olarak
İtalya yarımadasında görülen bütünsel bir canlanmanın neticesi olarak, uygarlıklar arası
ilişkilerde yeniden Roma İmparatorluğu gibi konum sahibi olma arayışıdır.



Haçlı Seferleri dinî, siyasi ve askerî unsurların Batı Avrupa’da yaşanan toplumsal,
maddi tıkanmalara bir çözüm arayışı içerisinde Hıristiyanlığın kutsal beldesi olarak tanımlanan
Kudüs’ü ele geçirmek hedefiyle çok kapsamlı bir nüfusu, askerî kampanya eşliğinde uygarlık/
üretim/ zenginlik bölgelerine yöneltme girişimi olarak ortaya çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da ortaya çıkan siyasi aktörlerden biri değildir?
a) Vassal
b) Senyör
c) Burjuvazi
d) Serfler
2) Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisinden itibaren Orta Çağ, “aşılması gereken kötü
geçmiş” olarak algılanmaktan çıkmıştır?
a) Rönesans
b) Fransız İhtilali
c) Haçlı Seferleri
d) İkinci Dünya Savaşı
3) “Orta Çağ’da ekonomi büyük ölçüde sanayi faaliyetleri üzerine kuruludur.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

4) “Feodal toplum siyasi bölünmüşlüğüne rağmen, belirli bir kültür ve uygarlık
birliğine sahiptir.”
(

) Doğru

(

) Yanlış

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) Yanlış, 4) Doğru
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13. MODERN UYGARLIĞIN DOĞUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Orta Çağ’dan Çıkış: Coğrafi Keşifler
13.2. Orta Çağ Düzeninin Çözülüşü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern uygarlığın ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
2) Modern uygarlığı kendisinden önceki uygarlık tecrübelerinden farklılaştıran
özellikler nelerdir?
3) Modern uygarlığın ortaya çıkmasında İstanbul’un Fethi nasıl bir rol oynamıştır?
4) Coğrafi Keşifler’in başlamasında etkili olan faktörler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Modern uygarlık



Coğrafi Keşifler



Burjuvazi



Aristokrasi



Reform Hareketi



Mutlak Monarşi



Kent
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Giriş
Günümüz uygarlığı modern uygarlık olarak tanımlanmaktadır. Modern uygarlık
dediğimizde, tarihsel olarak 1500’lerde ortaya çıkma sürecine girmiş, 1800’lerde ise kendisini
bütünüyle kurmuş bir uygarlıktan söz ediyoruz. Tamamlanmış bir süreç olarak değil, bir kaç
asır için de bütün işleyiş mekanizmalarını, müesseselerini kurmuş, geliştirmiş bir uygarlıktan
söz ediyoruz. Toplumlar gibi uygarlıklar da canlı organizmalardır. Uygarlık dediğimizde, bir
yandan model olarak ortaya çıkma sürecini tamamlamış, diğer taraftan da yeni sorun ve
ihtiyaçlar karşısında kendisini yeniden üreten, değişen bir büyük yapıdan söz ediyoruz. Modern
uygarlık, 1500-1800 tarihleri arasında ortaya çıkmış, bugün de değişimini ve yeryüzündeki
etkinliğini sürdüren bir uygarlıktır.
Modern uygarlık, bugünkü dünya ikliminde yeryüzüne yaygın bir uygarlıktır. Modern,
yeni, çağdaş sıfatıyla nitelenmekte, yaygınlığı dolayısıyla küresel olarak kavranmakla birlikte
modern uygarlık bir Avrupa uygarlığıdır. Fernand Braudel’in muhkem bir hüküm haline
getirdiği “uygarlıklar coğrafyalardır” değerlendirmesi374 ile birlikte ele alındığında, modern
uygarlığı coğrafyası Avrupa’dır. Bu coğrafya, dar bir coğrafyadır, dar bir Avrupa’dır. Modern
uygarlık öncelikle Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa’dır derken, tam Batı
Avrupa’dır. Bütünüyle Kuzey Avrupa değildir, bütünüyle Güney Avrupa değildir. Daha ziyade
bugün coğrafi konum ve yerleşmeleri itibariyle İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya’nın
üzerinde yer aldığı coğrafyadır. Siyasi olarak da modern uygarlık daha ziyade daha çok bu
çekirdek coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu çekirdek coğrafyaya II. Dünya Harbi sonrasında
Kuzey Amerika, siyasi olarak ifade edersek Amerika Birleşik Devletleri eklenmiştir. Bugün
modern uygarlığın coğrafyası bunca modernleşme deneyimlerine, uygarlığın küresel ölçekte
yaygınlık ve etkinlik kazanmasına rağmen hala Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dır. 375
Modern uygarlık Avrupa coğrafyasında yaşanan tarihi, toplumsal, kültürel sorun,
ihtiyaç ve yeniden üretim sorunlarıyla ilgilidir. Bu anlamda modern uygarlık belirli bir
coğrafyanın olduğu kadar belirli bir tarihsel dönemin de ürünüdür. Modern uygarlık tarihseldir.
Tarihseldir derken belirli tarihi olayların geliştiği, seyrettiği, biçimlendirdiği bir tarih
döneminin zamanının ürünüdür. Bir dizi tarihsel olay ve tecrübenin bir neticesi olarak ortaya
çıkmıştır. Modern uygarlık tarih şartlarının, tarihsel biçimler ve biçimleştirmelerin bir ürünü
olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Modern uygarlığın tarihsel niteliği, onun çok temel bir
niteliğine işaret etmektedir. Doğuş sürecinde yaşanan tarih döneminin tarihi, siyasi, toplumsal
sorunları ve buna verilen karşılıklar modern uygarlığı biçimlendirmiştir. Belirlemiştir. Bu
anlamda doğuş sürecinin tarihi, siyasi ve toplumsal sorun ve karşılanma biçimlerinin
Bu konuda bk, Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım,
Ankara: İmge Yayınevi, 1996.
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II. Dünya Harbi sonrasında, 1950’lerde bütün sosyal bilimler alanında tartışmalara egemen bir
açıklama modeli olarak ortaya çıkan modernleşme kuramlarında modernliğin coğrafyası ve modern
devlet, ekonomi ve toplum örgütlenmesinin temsiliyeti Batı Avrupa ve Kuzey Amerika olarak ortaya
çıkar. Bu konuda bk. İsmail Coşkun, Modernleşme Kuramı Üzerine, İÜEF Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji
Dergisi, Sayı 1, (http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/article/view/1019016129/1019015305
375
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kavranması, modern dünyanın, modern uygarlığın da doğru kavranmasını, tanımlanmasını,
tarih içerisine yerleştirilmesini kolaylaştıracaktır. Modern uygarlığın tarihsel niteliği bu
uygarlığın bir başka özelliğine daha işaret eder. Modern uygarlık da, tüm diğer uygarlıklar gibi
belirli tarih şart ve biçimlerinin, sorun çözme biçimlerinin tarihsel şartların değişmesine,
sorunların mahiyet değişikliğine uğramasına ve çözülme biçimine bağlı olarak değişir ya da
tarih sahnesinden çekilmek durumunda kalarak ömürlerini tamamlayabilir. Bu anlamda
tarihseldir. Ömürlüdürler. Uzun süreye yayılan ömürleri ile birlikte tarihseldirler.
Modern uygarlık bir uygarlık modelidir. Bir coğrafya olduğu kadar bir tarihtir de.
Kültürel bir bütün olarak bir zihniyetler toplamıdır, ekonomi ve toplumdur.376 Bu anlamda ete
kemiğe bürünmüş, müesseseleşmiş bir gerçekliktir. Yine de modern uygarlık bir anlatı, bir
açıklama modeli aynı zamanda bir ideolojik inşadır. Gerçeklik ve anlatı. İkisi birlikte. Bir
gerçekliğin anlatımı ve açıklaması olduğu kadar inşa edilmiş bir anlatı olma niteliği de gösterir.
Modern uygarlığa ilişkin açıklamalar, 1500’lerde başlayan sürekli geleceğe doğru doğru sürekli
bir yükselişle basamaklanan, gelişimini tamamlayan bir tarih anlatısı niteliğine dönüşür.
Modern uygarlığın açıklama öyküsünde, sanki her tarihi gelişme ve olaylar 19. asrın modern
endüstri toplumunu, şehir gelişmesini, modern ekonomiyi, modern toplum ve siyaseti
hazırlamaktadır. Modern uygarlığa ilişkin anlatıda düz çizgili bir tarih anlayışı, yüksek ve etkin
bir performans, sürekli mükemmel olana doğru giden bir tarihi seyir çizgisi ve anlatısı söz
konusudur. Toplumlar, tarihler, olaylar, sınıflar, gruplar bu çizgiyi desteklediği ölçüde merkeze
alınırlar, değillerse göz ardı edilir. Modernliğin ortaya çıkışındaki başlangıç coğrafyaları,
İspanya ve Portekiz, yerleşik anlatıda, sonradan kenara çıkmış olmalarının bir yansıması olarak
anlatının kenarına tutunurlar, merkezde değillerdir. Yeni Çağ başlangıcı, o günün insanları için
geleceğe doğru, mükemmel olana doğru gidişin bir öyküsü değil, tam aksine üyesi oldukları
koca bir âlemin, Hıristiyanlık âleminin, gök kubbenin üzerlerine çöküşü anlamına gelmekteydi.
Oysa modern anlatı, bu herkesin herkesle savaş halinde olduğu, çöküş duygusunun egemen
olduğu şiddet asrı377 16. yüzyılı modernliğin başlangıç noktası olarak işaret eder. Aristokrasi
Orta Çağ’ın güçlü toplumsal sınıfı, yeni şartlarda yeni çözüm imkânları karşısında muhafazakâr
bir tutum takınmış değildir, çoğu kez, İngiltere örneğinde olduğu gibi çok hızlı bir değişim ve
dönüş süreci ile yeni döneme geçişte aracılık eder, kendisini de dönüştürür. Fransa örneğinde
modern yapılaşmalar, örgütleşme ve siyasetler 1789 Fransız İhtilali’ne kadar aristokrasinin
elinde gelişimini tamamlar. Modernliğin anlatısında ise aristokrasi yoktur, aşılmış, geri bir güç
ve aktördür. Burjuva özne, burjuva sınıfı bütün yaratıcılığıyla ve hayranlık verici kuruculuğuyla
anlatıda yerini alır. Burjuva öznenin modernliğin ortaya çıkış ve kurumlaşmasında merkezi rolü
hiç bir biçimde yadsınamaz. Ancak modern anlatının kendisi bu sınıf ve grupları, sonraki
egemen sınıfın konumundan hareket ederek kurmuştur diyebiliriz. Bu sadece Batı içi
dinamiklerin, grupların, coğrafyaların şu ve ya bu ölçekte kenarda ya da merkezde olmaları ile
sınırlı değildir, aynı zamanda toplumsal maliyetleri de göz ardı eden bir anlatı hüviyetindedir.
Toplumlararası ilişkileri, karşılaşmaları, çatışmaları ve toplumsal, iktisadi, kültürel maliyetleri
Bu konuda bk. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım,
Ankara: İmge Yayınevi, 1996

376
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16. asrın “Şiddet Yüzyılı” olarak nitelenmesi Stefan Zweig’a aittir.
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de göz ardı eden bir anlatıdır. Bütün bu nedenlerle bu çalışmada modernliğin, modern
uygarlığın gelişimi Orta Çağ’dan çıkış ve Yeni Çağ’ın tarihi ve siyasi gelişmeleri etrafında,
tarihsel bir açıklama etrafında ele alınacaktır.
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13.1. Orta Çağ’dan Çıkış: Coğrafi Keşifler
Orta Çağ sonlarında, 1400’lerde dünya tarihi ikinci kez İslamiyet’in, Müslüman
güçlerin yükselişini yaşamaktadır. Eski dünyanın merkezi coğrafyaları İslamiyet’in ortaya
çıkışını müteakip olağanüstü bir değişim sürecine girer ve çok kısa bir süre içerisinde eski
dünyanın kadim uygarlık merkezlerini Mısır, Suriye, Babil, İran, Kuzey Afrika gibi bölgeleri
tek bir uygarlık etrafında toplama başarısını gösterir.378 İslamiyet’in bu ilk yükselişinin aktörleri
bugünkü Hicaz bölgesinden çıkarak İslamiyet’in etkinliğini bütün bu coğrafyalara, Eski
Kartaca/ Pön sınırlarını kapsayacak bir şekilde, İber yarımadası da dahil olmak üzere yayan
Emevilerdir. Emevi etkinliği Orta Çağ sonlarında daralma, dağılma, küçülme evrelerini yaşasa
da 1400’lere kadar etkinliğini sürdürecektir.379 İslamiyet’in ikinci yükselişi 1000’li yıllarda
Anadolu’da etkinliğini artıran Müslüman Türklerin 1400’lerde bu etkinliklerini Anadolu’nun
ötesine, Rumeli’ye, Balkanlara taşımasıyla başlar, 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethetmesiyle doruk noktasına çıkar. İstanbul’un Fethi dünya tarihinin seyrini değiştiren tarihi
bir hadisedir. Gerçekten de bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan olaydır. İstanbul’un Fethi’nin
tetiklediği tarihi ve siyasi süreçler paradoksal bir biçimde modern uygarlığın mayalanmaya
başladığı 16. asır ve 17. asırları biçimlendirmiş, yeni bir uygarlığın doğuşuna yol açmıştır
diyebiliriz.
Kutu-13.1.: İstanbul’un Fethi’nin Avrupa’da, Güney ve Batı Avrupa’da önemli
sonuçları olmuştur:
İstanbul’un Fethi, bu anlamda eski uygarlıklar arası ilişkilerin yeni bir eşiğini
oluşturmaktadır. Eski Çağ’da, Bizans İmparatorluğu döneminde, İstanbul, önce ticari ve siyasi
bir merkez, sonrasında güçlü bir imparatorluk başkenti haline gelmiştir. Orta Çağ boyunca
görkemli bir uygarlık ve güç merkezi haline gelmiş, çok uzun süre de bu konumunu muhafaza
etmiştir. Orta Çağ sonlarında Bizans, eski gücünü hayli yitirmiş, Haçlı Seferleri, özellikler
Haçlı Seferleri ile geleneksel gücünü ve konumunu kaybetme sürecine girmiştir. IV. Haçlı
Seferi birlikte yaşanan Latin istilası ve akabinde kurulan Latin yönetimi, bir siyaset merkezi
olarak Bizans’ı ve bir şehir olarak da İstanbul’u hayli hırpalamıştır. 15. Asır başlarında, Bizans
uzun ömründe bir düşüş eğrisini yaşarken, Doğu’da, Güney’de hatta Boğazları aşarak
Balkanlarda hayli ilerleme kaydetmiş olan bir Türk İlerlemesi olgusu ile karşılaşır. Türk
ilerlemesi çepeçevre Bizans’ı/ İstanbul’u kuşatmıştır. En nihayet, şehrin 1453’te Türkler
tarafından fethi gerçekleşir. 1453’te İstanbul’un Fethi, Eski Çağ’da ortaya çıkmış, Orta Çağ’da
görkemini kazanmış Bizans İmparatorluğu’nun tarihten tasfiyesini getirmiştir.

İslamiyetin erken dönem yükselişinin yetkin bir tarihçi tarafından kaleme alınmış öyküsü için,
Marshall G. S. Hodgson, İslam’ın Serüveni, (Çev. Kollektif) İstanbul: İz Yayıncılık, 2000. Ayrıca erken
dönem İslam toplumuna ilişkin önemli bir metin olarak Maurice Lombard, İlk Zafer Yıllarında İslam,
(Çev. Nezih Uzel) İstanbul: Pınar Yayınları, 1983.
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Son Emevi Müslüman Devleti 1492’de Gırnata Emirliği’nin sukutu ile son bulmuştur.
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İstanbul’un Fethi güçten düşmüş, hatta harap olmuş bir şehrin ele geçirilmesinin
ötesinde bir anlama sahiptir. Öncelikle tarihe uzun süre eşlik etmiş güçlü bir siyasi merkezin
ilk kez bağlı bulunduğu uygarlık çevresinin dışındaki güçlerce ele geçirilmesi söz konusudur.
Bizans İmparatorluğunun tasfiyesi ile birlikte, ilk kez uygarlıklar arası geleneksel sınırlar, diğer
uygarlığın, ihtiyatla söyleyelim Batı uygarlığının iç bölgelerine taşınmıştır. Geleneksel PersYunan, Sasani – Bizans, Emevi – Bizans sınırları aşılmış, Balkanların ötesine uzanmıştır.
Uygarlıkların coğrafyası, sınır hatları değişme sürecine girmiştir. İstanbul’un Fethi’nin en temel
sonucu ise, toplumlararası ilişkilerde, Akdeniz eksenli güç ilişkilerinde bir tarafın kesin bir
üstünlük, egemenlik tesis etmesiyle neticelenmiştir. İtalya coğrafyasının öne çıkmış şehir
devletleri olarak Venedik, Cenova, Floransa gibi güç ve siyaset merkezlerinin Haçlı Seferleri
ile birlikte Akdeniz’de kurduğu askeri, siyasi ve ticari ilişkiler sistemi, üs ve tutamak noktaları
etkinliğini yitirmiş, yerini Osmanlı İmparatorluk güçlerine bırakmak durumunda kalmıştır.
Akdeniz eksenli ilişkiler sisteminde, kara da dâhil olmak üzere Doğu Ticaret yolları
üzerinde Osmanlıların kurduğu hâkimiyet Avrupalı güç merkezlerini ciddi bir biçimde
etkileyecektir. Osmanlı etkinliği, erken dönem İslam ilerleyişinden sonra Akdeniz’de ortaya
çıkan İslam egemenliğinin bir kez daha ortaya çıkması olarak görülmelidir. Bu dönem İslam
hâkimiyeti ile ilgili olarak iktisat tarihçisi, Henri Pirenne’nin söyledikleri önemlidir. Öyle bir
hal aldı ki diyecektir, Hıristiyan tüccarlar Akdeniz’de bir tahta parçası bile yüzdüremez hale
geldiler. İkinci kez tekrarlanan sonuç biraz da budur. Osmanlı hâkimiyetinin Akdeniz’i
bütünüyle denetler hale gelmesi, Avrupalılar için hayati öneme sahip Doğu ticaretinin
imkânlarının yitirilmesi anlamına gelmekteydi. O gün için uygarlık ve üretim merkezi Doğu
ülkelerindeydi. Dönemin her türlü sanayi üretimi, çelik ya da kumaş ya da baharat doğudaki
ülkelerden temin edilmekteydi. Bu anlamda İstanbul’un Fethinin temel sonuçlarından birisi de
ekonomik ve sosyal olarak Batı’da, Avrupa da sıkışma yol açılmış olmasıdır. Bu sıkışma haline
karşılık olarak Batıda yeni arayışlar, bu durumu aşmaya ilişkin girişimler ortaya çıkmıştır.380
İstanbul’un Fethi, Orta Çağ Avrupa’sını çok ciddi bir biçimde sıkıştıracaktır. MS.
476’da Roma İmparatorluğu’nun yıkılışını müteakip Avrupa Orta Çağ şartlarına mahkûm olur.
Zor, sınırlı şartlara Avrupa coğrafyasının sakinleri feodalizm ile karşılık vermişlerdi. Feodal
dönemde Orta Çağ Avrupası’nda ekonomi yok denecek düzeyde bir daralma içerisine girilmiş,
Karl Marx’ın ifadesiyle kendine yeterliliğin dar kalıplarına mahkûm olmuştu. Toplumsal
müesseseler, uygulamalar, yeniden üretimin yol ve yöntemleri ya unutulmuş ya çok sınırlı bir
düzeye inmişti. Bu anlamda Orta Çağ son derece sınırlı toplumsal şart ve imkânların egemen
olduğu zor bir dönem olmuştu. Haçlı Seferleri ile Doğu ticaretinde görece bir etkinlik
yakalanmasına ve bunun yarattığı bir refah etkisi Güney Avrupa’da yaşanmış ise de bu
sürdürülebilir olmamış, İstanbul’un Fethi birlikte ile Avrupa tekrar iktisadi ve siyasi daralmaya
sürüklenmiştir.
Modern uygarlığın doğuşuna ilişkin anlatıda merkezi bir yer tutan Coğrafi Keşifler,
öncelikle İstanbul’un Fethi’nin yarattığı bu sıkışma haline karşı geliştirilen arayış ve
Bakınız; İsmail Coşkun, Uygarlık Tarihi, AUZEF, 2016, ‘Uygarlık Tarihi Nasıl Okunmalı?’
Bölümü, s. 101/ 102.
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girişimlerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Doğu ticaret yolları üzerinde, kadim uygarlık ve
üretim bölgelerinde kurulan Osmanlı hâkimiyeti, Avrupalıların, özellikle bu coğrafyalarla
yakın ticari ilişkileri geliştirmiş bulunan İtalya şehir cumhuriyetlerini olağanüstü baskılamıştı.
Osmanlı engelini aşarak doğu uygarlık bölgelerine ulaşma fikri Batı’da özellikle Güney
Avrupa’da yaygınlık kazanacaktır.381 Hep batıya gidilerek doğuya ulaşma fikri giderek daha
fazla düşünülür olmuş, birbiri arakasından bir dizi girişim başlatılmıştır. Batıya giderek doğuya
ulaşma fikrinin hareket noktası ise ise, Eski Çağ’dan itibaren Batı’da bilinen, fakat Orta Çağ
boyunca unutulmuş olan dünyanın yuvarlaklığı bilgisi idi. Avrupalılar bu bilgiye Haçlı Seferleri
ile birlikte İslam uygarlığı ile geliştirdiği ilişkiler içinde yeniden edinmişlerdi.
Haçlı Seferleri’nin bir başka etkisi ise Avrupalıların ciddi bir ufuk genişlemesini
yakalamaları olmuştu. Bu ufuk genişlemesi İslamiyet’in etkin olduğu yakın doğu bölgesinin
gerisinde, çok daha gerisinde çok farklı uygarlık bölgelerinin ve zengin ülkelerinin varlığını
öğrenmelerine bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Yeni Çağ başlangıcında ortaya çıkan keşif
hareketleri tam da bu bilgi birikimi ve ufuk genişlemesine yaslanarak geliştirilecekti. Örnekleri
de vardı, daha Rönesans döneminde Marco Polo, Çin’e kadar gitmiş, Çin ülkesinde çatıları altın
ve gümüşle kaplı evlerin olduğu zengin, müreffeh şehirlerden söz etmişti. Coğrafi keşiflerin
nedeni sıkışma haline verilen tepki ile birlikte bu konudaki bilgilerin yarattığı motivasyondu.
İki girişim ekseni, Portekiz ve İspanya (İspanya adına İtalyan girişimciler, Kristof Kolomb)
birbiri arkasında neticeye ulaşır: Vasgo de Gama, 1497’de Ümit Burnu’nu dolaşarak yeni
Hindistan yolunun bulunuşunu gerçekleştirir. Hemen öncesinde Kristof Kolomb
öncülüğündeki İspanya girişimi Amerika kıtasının 1492’de keşfiyle neticelenir. Girişimlerin
hedefi Osmanlı engelini aşarak zenginlik diyarı Hindistan’a ulaşmaktı. Nitekim bugünkü Küba
yakınlarında bir kıyı bölgesine ulaştığında Hindistan yakınlarına vardığını düşünecek, bu
bölgenin sakinlerini Hintli/ İndian olarak adlandıracaktı. Daha da fazlasını söyleyelim bir kaç
asır boyunca yeni keşfedilen kıta daha çok Batı Hindistan/ West İndies olarak adlandırılacaktı.
Kıta ölçeğinde yeni coğrafyaların keşfinin Batı Avrupa’da olağanüstü toplumsal,
iktisadi, siyasi sonuçları olacaktı. Keşifler Avrupalılara olağanüstü imkânlara/ zenginliklere
ulaşma, bunları Avrupa’ya naklederek sıkışma halinden çıkışı getirmiştir. Yeni Hindistan
yolunun bulunması ve Amerika kıtalarının keşfi modern Avrupa’nın, modern devlet, toplum ve
uygarlık sürecine girmesinin başlangıcını oluşturmuştur.
Keşifler Batı Avrupa’ya içinde bulundukları sıkışma halinden çıkışı getirmiştir.
Başlangıçtaki girişimlerin getirdikleri bilgiler ne denli yüksek bir ilgi ve iştiha uyandırışa
uyandırırsın, Avrupa insanı, özellikle yerleşik toplumsal düzen ve hiyerarşide yeri olan, belirli
bir statüye sahip toplumsal gruplar yeni keşfedilen coğrafyalara yönelik girişimlere dâhil
olmakta en azından mütereddit davranacaklardır. İnsanlar sonu ne olacağı belirli olmayan deniz
aşırı bir girişime girişime, dâhil olmak istememekteydi. İlk girişimlerde deniz aşırı seferleri
üstlenecek gemilere mürettebat bulunmakta dahi zorlanılmıştır. Hatta durum o kadar vahimdir
Afrika kıyılarını dolaşarak doğuya ulaşma girişimlşerini başlatan Portekizliler dışında Batı
Avrupa’da deniz aşırı keşif girişimlerine öncülük eden isimler, fikir verme ve uygulayıcılar en az bir
yüzyıl boyunca İtalya yarımadası çıkışlı olacaklardır. En bilinen örnek Kristof Kolomb, Cenovalıdır.
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ki, toplum kesimlerinin ilgisizliğinin kırılması ve teşvik edilmesi noktasında kilise kurumu
devreye girecek, Vatikan/ Papalık bu seferlere katılanların ahiret hayatının kurutulacağı
yönünde fetvalar vermek durumunda kalmıştır. İnsanların ilgisizliğinde birinci olarak o günkü
deniz algısı belirleyici olmuştu: O gün için Batı Avrupa’da deniz, gidip de gelinmeyen,
karanlık, meçhul, bilinmeyen bir denizdir. Daha da ötesi belanın, tehlikenin, Vikingler örneğini
hatırlayalım, geldiği bir denizdir. İkinci olarak insanların zihninde orta çağ şartlarının
oluşturduğu bir evren anlayışının egemen olmasının yanından denizin belirli bir noktasında
denizin kaynamaya başlayarak gemileri yutulduğu, yine belirli bir noktadan itibaren gemide
bulunan insanların şeytana/ negroya, zenciye dönüştüğü yönünde inançların yaygınlığı da
belirleyici olmaktaydı.
Denizaşırı girişimlerde gerekli insan kaynağı o günkü şartlar içerisinde daha ziyade
toplumsal düzende yer edinememiş sosyal gruplardan temin edilecekti. Deniz aşırı girişimler
sistematik bir sömürge edinme ve kurma teşebbüsüne döndüğünde bu girişimlerde insan
kaynağı suçluların ve mahkûmların kullanımına dönüşecektir.382 Başlangıçtaki keşif girişimleri
yeni coğrafyalardaki mevcut uygarlık ve topluluklarca üretilmiş zenginliklerin yağmalanarak
Avrupa’ya transferine, daha sonra da bu coğrafyadaki hammadde kaynaklarının işlenerek bir
zenginlik kaynağı haline getirilmesine, bir sonraki aşamada da bu coğrafyalarda bir iktisadi ve
siyasi yapı oluşturarak sürekli bir sömürge haline getirilmesine dönüşmüştür. Deniz aşırı
girişimlerin zenginlik kaynaklarına el koyarak sürekli bir istismar düzeni yaratılmasıyla birlikte
sömürgeciliğe dönüşmesi Avrupa’da iktisadi, siyasi ve toplumsal değişim süreçlerinin maddi
temelini oluşturmuştur.

13.2. Orta Çağ Düzeninin Çözülüşü
Ümit Burnu’nun keşfi ile yeni Hindistan yolunun bulunuşu ve Amerika kıtasının keşfi,
Batı Avrupa’da olağanüstü bir değişim sürecini başlatmıştır. Bir değişim ve dönüşüm süreci
yaşanmakla birlikte ilk anda yaşanan olgu Orta Çağ toplumsal, ekonomik, siyasi ve dinî düzenin
çözülmesi olmuştur. Keşiflerle birlikte çok farklı imkân ve zenginliklere ulaşılması, Batı
Avrupa’da eski düzenin çözülüşünü gerçekleştirmiştir. Zenginliğin Avrupa’ya transferi,
ekonomik temeli toprağa dayalı feodal toplum yapısını, ekonomik düzenini, beraberinde dini
kültürel iklimi sarsıcı bir biçimde çözülmeye zorlamıştır.
Deniz aşırı sefer ve girişimlerin parçası olan bireyler, gruplar para ekonomisinin
kurulmasının da aktörleri olmuşlardır. Ticaret, deniz aşırı ticarette, sömürge deneyimlerinde
zenginleşen gruplar giderek toplumsal hayatta daha etkin roller üstlenmişlerdir. Ekonomik ve
siyasi alana sürekli artan bir tesirde bulunmuşlardır. Deniz aşırı girişimler ve sömürgelerdeki
ticari etkinlikler para ekonomisinin gelişimini tetikleyeceklerdir. Para ekonomisin gelişimi ile
birlikte maddi temelini toprağa dayalı zenginlikte kazanmış ve feodal toplumsal ilişkileri
üretmek ve yönetmekten rol üstlenmiş gruplar giderek güç kaybetme konumunu yaşamaya
başlamışladır. Aristokrasi ticaret ve deniz aşırı girişimlerle ortaya çıkan ve giderek zenginleşen
Bu konuda Avustralya kıtasının sömürgeleştirilmesinde İngilizlerin mahkûmları insan kaynağı
kullanması çok tipik bir uygulamadır.
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burjuva gruplar karşısında güç kaybı yaşamaya başlarken, yeni iktisadi ilişkilerin eski üretim
düzeni üzerinde yarattığı baskı toprağa bağlı kölelik, serflik sisteminin çözülmesini getirmiştir.
Serf geleneksel üretim düzeni içerisinde en alt statüde dahi olsa tanımlı bir konuma sahipti.
Hızla çözülen eski toplumsal düzenin, serflerin bulundukları toplumsal statüyü kaybetmişlerdir.
Serfler eski düzende üretimin gerçekleştirilmesinde istihdam edilmekte ve buna karşılık güvenli
bir yerde kalmak ve hayatlarını sürdürme anlamında beslenmeleri temin edilen toplumsal
gruptu. Yeni oluşmakta olan ekonomik düzen ilk olarak bu toplumsal grupları zorlamış, içinde
yaşadıkları feodal birimlerin, köy yerleşmelerinin, şato ve çevresinin terk edilmasi, yaşadıkları
tarım çevresinin koyun yetiştiriciliği383 gibi yeni ekonomik faaliyet alanlarının gelişmesi,
serflerin bulundukları statüyü kaybetmeleri ile neticelenmişti. Serfler ağır toplumsal maliyet
ödeyerek, serserileşme, şehirlere yığılma sürecine girmişleridir.
Eski toplumsal yapının çözülüşü bir dizi çatışmayı ortaya çıkarmıştır. Batı Avrupa’da,
1500’ler toplumsal düzenin çözülmesine bağlı olarak yoğun bir çatışmalara sahne olmuştur.
Çözülme durumuna ortaya çıkan ilk tepkiler, köylülerin ayaklanması biçiminde
gerçekleşmiştir. Para ekonomisi, feodal kendine yeterliliği açılmaya ve zorlamaya iterken,
toplumsal gruplar da bu duruma tepki vermeye başlamıştır. 16. asır bu anlamda köylü
ayaklanmalarıyla dolu bir asır olmuştur. 384 Bütün bir toplumsal düzen çözülmektedir. Köylü
ayaklanmalarına din savaşları, mezhep kavgaları eşlik etmektedir. Orta Çağ toplumsal
düzeninde çok güçlü bir yer tutan, toplumsal bilinci oluşturan, besleyen, ortak aidiyeti
sağlamakta merkezi bir rol oynayan kilise bir kurum olarak çözülmektedir. Katolikliğin
merkezi Vatikan farklı dinî grupların ortaya çıkışı ve mezhebi ayrılma taleplerinin baskına
altına girmiştir. Protestanlığın, giderek yaygın bir mezhep haline gelişi, Batı Hristiyanlığını ilk
kez güçlü bir bölünme talebinin meydan okuması ile baş başa bıraktı. Katolikliğin evrensellik
iddiaları, Protestanların ayrı ve milli kiliselerini kurma talepleri karşısında zorlanma sürecine
girmiştir. Bütünsel bir Hıristiyan birliği bir gerçeklik olmaktan çıkmıştır. Orta çağ toplumsal
düzeninin koruyucu ortak dinî bilinci Yeni Çağ başlangıcından itibaren radikal bir biçimde
ortadan kalkmıştır.
Deniz aşırı girişimlere bağlı olarak coğrafyanın da önem kazandığı görülmektedir.
Belirli bir coğrafyada bulunan toplulukların, aktörlerin deniz aşırı girişimlerde, doğu ticaretinde
etkinliklerini geliştirme adına feodal birimleri ve yönetimleri aşan daha geniş, daha güçlü, daha
etkin yönetim mekanizmaları geliştirmeye yöneldikleri görülmektedir. Orta Çağ’ın feodal
beyleri, bütün Orta Çağ boyunca eşitler arası birinci olan kralın giderek otoritesini
güçlendirdiğini yeni siyasi düzene uymak zorunda kalmışlardır. Deniz aşırı girişimlerin açtığı
yeni alanlarda olmak, öncelikle belirli bir coğrafya da bulunan toplulukların insan, sermaye,
güç gibi bütün toplumsal enerjinin tek bir kaynaktan ve merkezi bir biçimde yönetilmesini talep
ediyordu. Yeni Çağ başlangıcından itibaren ortaya çıkan, gelecekte de modern ulus devletlerin
İngiltere deneyiminde serflerin yaşadığı yerleşim ve arazilerin boşaltılarak, gelişmekte olan el
tezgâhlarına dayalı dokuma imalatına hammadde temin etmek üzere meralaştırılarak koyun
yetiştiriciliğine açılması olağanüstü bir çözülmeye ve toplumsal maliyetin yaşanmasına yol açmıştır.
383
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Bu konuda bakınız: Friedrich Engels, Köylüler Savaşı, İstanbul: Payel Yayınevi, 1978.
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atası olacak olan mutlak monarşilerin ortaya çıkarak egemen yönetim biçimi hale gelmeleri bu
nedenledir. Mutlak monarşiler bir yandan toplumsal iç enerjiyi tüketen dinî ve toplumsal
ayaklanmaların yarattığı istikrarsızlık durumuna tepki olarak ortaya çıkarken385, diğer yandan
da deniz aşırı alanlarda, sömürge alanlarında etkinlik kurma arayışının bir ürünü olarak ortaya
çıkmıştır. Mutlak monarşilerin ortaya çıkmaları ve kurumlaşmış siyasete dönüşmeleri Batı
Hıristiyanlığını ikinci kez baskılamıştır. Orta Çağ’ın Katolikliğin oluşturduğu ve beslediği
Hıristiyanlık âlemi, mutlak monarşilerle birlikte yeni aidiyetlerin, ulusal aidiyetlerin meydan
okumasıyla karşılaşacaktır. Bir bütün olarak Hıristiyanlık birliği, İspanya, Portekiz, Hollanda,
Fransa, İngiltere gibi yeni siyasi yapılar etrafında bölünmekteydi.
Yeni Çağ ile birlikte eski toplumsal düzen, toplumsal yapı, siyasi düzen, dinî ve kültürel
alan hem bir çözülme hem de yeni yapılaşmaların uçlarının ortaya çıktığı bir dönem olmuştur.
Eski toplumsal yapının aktörü aristokrasi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde ortaya çıkan deniz
aşırı ticaretin beslediği burjuva sınıfı orta çıkmaya başlamıştır. Serflik çözülerek yok olmaya
yüz tutarken, biraz sonra şehirlerde ortaya çıkacak olan yeni üretim düzeninin ihtiyaç duyduğu
emek kaynağı haline geleceklerdir. Küçük ölçekli yerleşim birimleri olan köyler terk edilirken,
birer ticaret ve üretim alanı olarak ortaya çıkan şehirlerin yaygınlaşmaya başladığı
görülmektedir. Kilise, bölünmeleri yaşamakta, maddi gücünü ve manevi otoritesi kaybettiği
gibi, toplumsal alanda görünür etkinliğini yitirme sürecine girmiştir. Yeni Çağ ile birlikte feodal
birimlerin yönetiminden, daha geniş bir coğrafyadaki insan kaynakları ve toplumsal enerjinin
yönetilmesi anlamında daha merkezi ve mutlak yönetimlere geçiş yaşanmıştır. Coğrafya hem
içeride, merkezi ve mutlak yönetimlerin ortaya çıkışıyla birlikte anlam ve önem kazanırken,
deniz aşırı girişimlerle birlikte uluslararası bir etkinlik alanı olarak ortaya çıkmıştır. Yeni Çağ
başlangıcında Batı Avrupa’da yükselen Kraliyet Coğrafya Cemiyetleri, deniz aşırı
coğrafyalarda etkinlik arayışının bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Edebiyatta geleneksel
yazım dili ve türleri yenileşemeye uğrarken, yeni edebi türlerin ortaya çıkışı yaşanacaktır.
Modern roman, Yeni Çağ ile birlikte ortaya çıkmıştır. Keza Orta Çağ da sınırlı kadrolarca
üretilen ve sınırlı insanlarla paylaşılan bilgi, daha geniş bir kadro ile üretilir, eğitimi verilir ve
daha geniş bir kitle ile paylaşılır hale gelmiştir.
Modern uygarlık bütün bu tarihi siyasi hadiselerin gelişimi ile birlikte ortaya çıkma
sürecine girmiştir. Orta Çağ’ın toplumsal, düşünsel, siyasi düzeni deniz aşırı girişimlerle
yükselen yeni sınıfların ortaya çıkışı, toplumsal ve ekonomik alanda, en nihayetinde siyasi
alanda kuruduğu hâkimiyet etrafında ortaya çıkmıştır.

Bu konuda Thomas Hobbes’un Leviethan isimli eseri, tam da bu noktada, istikrasızlık ortamına bir
tepki olarak, mutlak monarşinin/ gücün savunusu olarak okunabilir.
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Okuma Önerileri
Okuyucu David Arnold’un, Coğrafi Keşifler Tarihi adlı küçük ama çok derli toplu
metninde deniz aşırı girişimlere dair kapsamlı bilgi edinme imkânı bulabilir. (David Arnold,
Coğrafi Keşifler Tarihi (3. Baskı) (Çev. Osman Bahadır), İstanbul: Yöneliş Yayınları , 2000.) Deniz
aşırı girişimlerle birlikte sistematik bir uygulama ve siyaset haline gelen sömürgecilik
konusunda okuyucu Raimondo Luraghi’nin Sömürgecilik Tarihi eserine bakabilir. (Raimondo
Luraghi, Sömürgecilik Tarihi (Çev. Halim İnal) (3. Baskı), İstanbul: E Yayınları, 2011.) Yeni Çağ
başlangıcında modern uygarlığın yaşadığı tarihi gelişmeler ve siyasi hadiselerle ilgili olarak
okuyucu İsmail Coşkun’un Modern Devletin Doğuşu, (İstanbul: Derin Yayınları, 1994.) isimli
esere bakabilir. Cemal Bali Akal’ın Modern Düşüncenin Doğuşu (İspanyol Altın Çağı) (Cemal
Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu; İspanyol Altın Çağı (4. Basım), Ankara: Dost Kitabevi, 2010)
yine bu konuda başvurulabilecek önemli eserlerden biridir.
Okuyucu, ayrıca modern uygarlığın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni yazım
türlerinden olan ‘roman’ın ilk örnekleri için Cervantes’in Don Kişot ve Daniel Defoe’nin
Robinson Crusoe romanlarına bakabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Modern uygarlık, 1500-1800 tarihleri arasında ortaya çıkmış, bugün de değişimini
ve yeryüzündeki etkinliğini sürdüren bir uygarlıktır.



Günümüz uygarlığı modern uygarlık olarak tanımlanmaktadır.



Modern uygarlık, bir gerçekliğin anlatımı ve açıklaması olduğu kadar inşa edilmiş
bir anlatı olma niteliği de gösterir.



Modern uygarlığa ilişkin anlatıda düz çizgili bir tarih anlayışı, yüksek ve etkin bir
performans, sürekli mükemmel olana doğru giden bir tarihi seyir çizgisi söz konusudur.



Feodal dönemde toplumsal müesseseler, uygulamalar, yeniden üretimin yol ve
yöntemleri ya unutulmuş ya çok sınırlı bir düzeye inmişti.



Modern uygarlığın doğuşuna ilişkin anlatıda merkezi bir yer tutan Coğrafi Keşifler,
öncelikle İstanbul’un Fethi’nin yarattığı bu sıkışma haline karşı geliştirilen arayış ve
girişimlerin neticesinde ortaya çıkmıştır.



Avrupa insanı, özellikle yerleşik toplumsal düzen ve hiyerarşide yeri olan, belirli
bir statüye sahip toplumsal gruplar yeni keşfedilen coğrafyalara yönelik girişimlere dâhil
olmakta en azından mütereddit davranacaklardır.



Yeni Hindistan yolunun bulunması ve Amerika kıtalarının keşfi modern
Avrupa’nın, modern devlet, toplum ve uygarlık sürecine girmesinin başlangıcını oluşturmuştur.



Eski toplumsal yapının aktörü aristokrasi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde
ortaya çıkan deniz aşırı ticaretin beslediği burjuva sınıfı orta çıkmaya başlamıştır.



Serflik çözülerek yok olmaya yüz tutarken, biraz sonra şehirlerde ortaya çıkacak
olan yeni üretim düzeninin ihtiyaç duyduğu emek kaynağı haline geleceklerdir.



Yeni Çağ ile birlikte feodal birimlerin yönetiminden, daha geniş bir coğrafyadaki
insan kaynakları ve toplumsal enerjinin yönetilmesi anlamında daha merkezi ve mutlak
yönetimlere geçiş yaşanmıştır.



Edebiyatta geleneksel yazım dili ve türleri yenileşemeye uğrarken, yeni edebi
türlerin ortaya çıkışı yaşanacaktır. Modern roman, Yeni Çağ ile birlikte ortaya çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki toplumsal sınıflardan hangisi modern uygarlığın ortaya çıkışıyla birlikte
güç kazanmıştır?
a) Ruhban sınıf
b) Aristokrasi
c) Burjuvazi
d) Serfler
2) “Modern uygarlık, tarihsel olarak 1500’lerde ortaya çıkma sürecine girmiş
1800’lerde ise kendisini bütünüyle kurmuştur”
(

) Doğru

( ) Yanlış

3) “Modern uygarlığın ortaya çıkışıyla birlikte eski toplumsal yapının aktörü
burjuvazi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde aristokrasi ortaya çıkmaya başlamıştır”
(

) Doğru

( ) Yanlış

4) 1453 yılında İstanbul’un Fethi’nin Coğrafi Keşifler’in ortaya çıkmasındaki rolü
nedir?
5) Modern uygarlığın ortaya çıkmasıyla güç kaybeden toplumsal sınıflar hangileridir?

Cevaplar
1) c, 2) Doğru, 3) Yanlış
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14. MODERN UYGARLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Modern Uygarlığın Yaratıcı Öznesi Olarak Burjuva Sınıfı
14.2. Modern Uygarlık, Modern Bilim
14.3. Aydınlanma Dönemi Düşüncesi ve Sonuçları
14.4. Endüstri Devrimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern uygarlığın ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?
2) Modern uygarlığın aynı zamanda hem yapıcı ve hem de yıkıcı bir karaktere sahip
olması nasıl açıklanabilir?
3) Modern uygarlığın ortaya çıkmasında burjuvazi nasıl bir rol oynamıştır?
4) Endüstri Devrimi, toplumsal güç dengelerini nasıl değiştirmiştir?
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14.1. Modern Uygarlığın Yaratıcı Öznesi Olarak Burjuva Sınıfı
Modern uygarlık Yeni Çağ başlangıcından itibaren bir dizi tarihsel olayın gerçekleşmesi
neticesinde ortaya çıktı. Bunlar sırasıyla ilk olarak 1453’te İstanbul’un Fethi’ni müteakip,
Avrupa’da ortaya çıkan iktisadi ve siyasi daralmaya bir tepki olarak, Osmanlı engelinin aşılarak
Doğu ticaretinde etkinlik girişimlerinin ortaya çıkmasıdır. İkinci olarak, bu etkinlik arayışlarına
bağlı olarak 1492’de Amerika kıtasının keşfi ve 1497/ 98’de Ümit Burnu’nun keşfi ile yeni
Hindistan yolunun bulunuşuyla Avrupa’nın önüne çıkan muazzam ölçekte bir imkân ve
zenginlik alanı olarak deniz aşırı coğrafyaların çıkmasıdır. Üçüncü olarak ise deniz aşırı
coğrafyaların istismar edilerek sömürgeleştirilmesi ve elde edilen zenginliğin Avrupa’ya
nakledilmesi ve bu nakledilme neticesinde Avrupa’da Orta Çağ toplumsal düzeninin
çözülmesidir.
Modern uygarlık, Yeni Çağ başlangıcından itibaren, pazar ilişkilerinin gelişmesine bağlı
olarak ticarette ve deniz aşırı ticarette ortaya çıkan burjuva grupların yeni tarihsel ve toplumsal
şartlara verdikleri tepkiler etrafında biçim ve içeriğini kazanmıştır. Bu anlamda modern
uygarlık, burjuvazinin tarihi süreç içerisinde etkinleşerek tüm toplumsal ve iktisadi, en
nihayetinde de siyasi ilişkileri düzenleme rolü üstlenmesi neticesinde ortaya çıkmış ve
kurumlaşmıştır.
Deniz aşırı girişimlere ilk katılan unsurlar başlangıçta feodal toplum hiyerarşisinde yer
edinememiş, dışarda kalmış, diğer bir deyişle Orta Çağ boyunca Batı tarımının sınırlılığı içinde
Avrupa coğrafyasının taşıyamayıp dışarda bıraktığı nüfus olmuştur. Deniz aşırı girişimlerde,
daha sonra sömürgeci süreçte bu unsurlar deniz aşırı coğrafyalarda, sömürgelerde ciddi bir
biçimde zenginlik, ticari ve siyasi deneyim kazanarak Avrupa’ya dönmüşlerdi. Deniz aşırı
girişimlerde zenginleşen bu sınıf Avrupa’ya döndüklerinde toplumda yer edinmek istemişler,
topluma, toplumsal ilişkilere, toplumsal yeniden üretime katkıda bulunmak istemişlerdir. Deniz
aşırı ticarette zenginleşen bu unsurların topluma, toplumsal düzene katılma da ilk geliştirdikleri
strateji aristokrat sınıfın elinde bulunan arazileri yüksek ücretlerle alarak, unvan satın alma
yoluna gitmeleri, bu suretle toplumsal temsiliyet ve konum sahip olmayı temin etmeleri
olmuştu. Deniz aşırı ticarette zenginleşen bu gruplar, deniz aşırı girişimlerle elde ettikleri
deneyim ve ufku, Orta Çağ boyunca eşitler arası birinci olan krala, yeni coğrafyalar ve zenginlik
kaynakları konusunda bilgilendirmek, bu konudaki deneyimleri onunla paylaşmak ve bu
alanlara yönelmek ihtiyacına işaret etmişlerdir. Bu alanlara yönelmenin ilk şartı da, kralın
otoritesinin diğer feodal beylere karşı güçlendirilmesi ve ülkenin insani, ekonomik, askerî
alanlardaki enerjisinin bütün bu siyasi hedefe ve tek elden merkezi bir biçimde yönetilmesinin
temin edilmesiydi. Yeni Çağ başlangıcında mutlak monarşilerin ortaya çıkışında öncelikle bu
siyasi ve iktisadi hedefler bulunmaktaydı. Tam da bu noktada burjuva gruplar, krala maddi
destek sağlayarak otoritesinin güçlenmesini temin etmeleri olmuştu. Burjuva gruplar kralla
girdikleri bu ittifak ilişkisi içinde topluma katılmanın, toplumsal düzende yer edinmenin ikinci
bir yolunu da yaratmış olmaktaydılar.
Modern toplum, ekonomi ve devletin kurucu unsuru, modern uygarlığın yaratıcı aktörü
deniz aşırı girişimler içinde ortaya çıkmış burjuva sınıfı olmuştur:
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Kutu-14.1.: Keşifler, Sömürgecilik ve Burjuva Sınıfı
Amerika’nın keşfi, Ümit Burnu’nun dolaşılması, ortaya çıkmakta olan burjuvazi için
yeni alanlar açtı. Doğu Hindistan ve Çin pazarları, Amerika’nın sömürgeleştirilmesi,
sömürgelerle ticaret, değişim araçlarındaki ve genel olarak metalardaki artış, ticarete,
gemiciliğe, sanayiye o güne dek görülmemiş bir atılım ve böylelikle, çöküş halindeki feodal
toplumunun devrimci öğesine de hızlı bir gelişim getirdi.
Sınaî üretimin, kapalı loncalar tarafından tekelleştirildiği feodal sanayi sistem, yeni
pazarların büyüyen gereksinmelerine artık yetmiyordu. Onun yerini manifaktür sistemi aldı.
Lonca ustaları imâlatçı orta sınıf tarafından bir kenara itildiler; farklı lonca birlikleri arasındaki
işbölümü, tek tek her atelye içindeki işbölümü karşısında yok oldu.
Bu arada, pazarlar durmaksızın büyümeye, talep durmaksızın yükselmeye devam
etti. Manifaktür bile artık yeterli değildi. Bunun üzerine, buhar ve makine, sınaî üretimi
devrimcileştirdi. Manifaktürün yerini dev modern sanayi, sanayici orta sınıfın yerini,
sanayici milyonerler, tüm sanayi ordularının önderleri modern burjuvazi aldı.
Modern sanayi Amerika’nın keşfinin temellerini attığı dünya pazarını kurdu. Bu
pazar, ticarete, gemiciliğe, kara ulaştırmacılığına büyük bir gelişme kazandırdı. Bu
gelişme de, sanayiin yayılmasını etkiledi ve sanayiin, ticaretin, gemiciliğini demiryollarının
genişlemesine orantılı olarak, burjuvazi de aynı oranda gelişti, sermayesini arttırdı ve
ortaçağdan kalma bütün sınıfları geri plana itti.386
Burjuva gruplar ticaret ve üretim alanında yaratıkları yeni süreç ve uygulamalarla
toplumsal alanda etkinliklerini artırdılar. Giderek siyaset alanını da biçimlendirme konumu elde
ettiler. Yeni Çağ başlangıcında ortaya çıkan mutlak monarşilerin müttefiki olarak, onlara maddi
destek sağlayarak görece iktidar ilişkilerine ortak olan bu gruplar, modern ulus devletin
teşekkül sürecini de yönetir hale gelmişlerdir. Modern devletin, modern ulus devletin yönetimi
başlangıçta, “tüm burjuvazinin ortak işlerini yöneten bir komiteden başka bir şey değildir.”387

14.2. Modern Uygarlık, Modern Bilim
Modern uygarlık, deniz aşırı yayılma politikalarıyla birlikte bu süreci etkin bir biçimde
yönetme başarısını gösteren burjuva sınıfının eseridir. Deniz aşırı ticari alanların ortaya çıkışı,
içerde ortaya çıkan devasa üretim süreci, bütün bu sürecin yönetimi modern uygarlığın
tanımlayıcı niteliği olarak ortaya çıkan bilim alanındaki sıçramaları getirmiştir. Keşif
hareketleri ile başlayan Kraliyet coğrafya cemiyetleri, etnoloji dernekleri bir bilimsel girişim
ve müesseseleşme sürecine girerken maddenin, tabiiatın, insan ve hayvan anatomisinin
Karl Marx-Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosu, (Çev. M, Erdost) (İkinci Baskı). Ankara:
Sol Yayınları, 1991 s. 111.
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çözümlenmesi yönünde araştırmaları toplumsal alanın, üretimin sürüdürülenbilirliği anlamında
hayati bir önem kazanmıştır. 19. asırda gerçekleşen Endüstri Devrimi öncesinde Yeni Çağ
başlangıcından itibaren Avrupa’da tabiatın, maddenin incelenme çalışmaları yoğunluk
kazanmıştır. 19. asırda gerçekleşecek olan Endüstri Devrimi ve paralel olarak yükselen bilim
devrimi, daha 18. asırda işleyen bir süreç olarak gerçekleşmektedir. Bilim alanındaki
gelişmenin itici gücü, deniz aşırı ticaret ve bu ticaretin tetiklediği devasa üretim olmuştur.
Üretim süreçleri, artan talepleri karşılama baskısı altındadır. Sürekli bir iyileştirme ve
verimliliği yükseltme baskısı altında üretim uygulamalarının geliştirilmesi ihtiyacı bilimsel
düşünüş ve uygulamaları güçlendirmiş, modern toplum ve devletin, uygarlığın ortaya çıkışında
en önemliği altlıklardan birini oluşturmuştur:
Kutu-14.2.: Üretim Baskısı ve Bilimsel Düşüncenin Gelişmesi
Avrupa’da XVIII. yüzyıla kadar olan bilimsel düşünce gelişimi, modern bilimin etkisini
gündeme getirmektedir; aslında, tıpkı Endüstri Devrimi’nin arefesinde bir ön-endüstriden
bahsedilebildiği gibi, bir ön-bilim söz konusudur.388
Gerçekten de, eşik hangi nedenlerle aşılmıştır ve artık o tarihten sonra, ama yalnızca o
tarihten sonra ebediyen kendi atılını tarafından taşınacak olan bir uygarlığın bilimsel kaderini
böylece güvenceye almıştır? Maddi bir açıklama oldukça ortadadır. XVIII. yüzyılda, eşi
görülmemiş bir ekonomik gelişme dünyanın tümünü yükseltmiş ve Avrupa bu dünyanın emir
veren merkezi haline gelmiştir. Maddi ve teknik, hayat, talep ve zorlamalarını artırmaktadır.
Buna karşı bir cevap, bir işbirliği yavaş yavaş belirginleşmiştir. Bir sonraki bölümde sözünü
edeceğimiz endüstrileşme, böylece belirleyici, sürükleyici unsur olacaktır.389

14.3. Aydınlanma Dönemi Düşüncesi ve Sonuçları
Deniz aşırı ticaretin gelişmesi, yükselen burjuva sınıfı, pazar için üretime dayalı
ekonominin gelişmesi ve bilim alanında sıçramaya yol açan gelişmeler modern uygarlığın
oluşumunu getirecektir. Burjuva sınıfın ticari, ekonomik alandaki belirleyici etkinliği toplumsal
alanda daha görünür bir güç biriktirmesini getirse de, toplumsal düzenin işleyişinde hâkim
aktörler geleneksel aktör ve kurumlardı. Aristokrasi yönetim gücünü elinde tutarken hemen
yanı başında Orta Çağ’ın güçlü kurumu kilise toplumsal alandaki belirleyici rolünü
sürdürüyordu. Bilginin üretimindeki rolü sınırlansa da eğitim süreçlerinde hala etkindi ve
kültürün yeniden üretimi de kilise kurumu etrafında gelişmekte idi. En mühimi toplumsal ve
ekonomik alanın düzenlenişinde, düzenleyici kuralları halen kilise belirlemekteydi. Yeni
ekonomik ve toplumsal ilişkilerin geliştiği, ticarileşmenin ve ekonomik faaliyetin yeni bir
toplum biçimi zorladığı şartlarda, düzenleyici normların Aristokrasi ve Kilise kurumunda
belirneyior olması, siyasi gücün Aristokrasinin elinde oluşu, 18. asıra gelindiğinde modern
Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım, Ankara: İmge
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toplum ve devlete giden süreçte, daha da ötesi, modern uygarlığın gelişmesinde en gerilimli
alanı oluşturacaktır.
Aydınlanma dönemi tam da bu gerilimin, geleneksel düşünüş ve değerler sistemi ile
yeni oluşmakta olan toplumsal ve ekonomik ilişkiler arasında ortaya çıkan gerilime bir tepki
olarak ortaya çıkmıştır. Keza bu gerilimin tarafları olarak yükselen burjuva sınıfı ile aristokrasi
ve ruhban sınıfın gerilim ve çatışması olarak içerik kazanmıştır.
Aydınlanma dönemi düşüncesinin başlangıç tarihleri zaman zaman Eski Çağ Yunan
düşüncesine kadar götürülse de, Aydınlanma düşüncesini hazırlayan şartlar Yeni Çağ
başlangıcında Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Rönesans bir yenilenme, eski güç ve konumu
elde etme arayışı olmakla birlikte, Orta Çağ şartları içinde bir yenilenme olarak kalmış, bütünsel
olarak modernliğe geçişi sağlayıcı bir sıçrama gerçekleştirememiştir. Bu anlamda Aydınlanma,
Yeni Çağ başlangıcından itibaren ortaya çıkan yeni tarihi ve toplumsal şartların ürünüdür. Bunu
işaret eden tarihleri ise, Eski Çağ’da ya da Rönesans dönemi İtalyası’nda değil de, Yeni Çağ
sonrasında İngiltere’de, 1640 ve 1688 devrimlerinde aramak daha doğru olur.
16. asrın sonlarında İngiltere, Yeni Çağ başlangıcında İspanya ve Portekiz gibi deniz
aşırı etkinliklerde, sömürgeci yayılmada öncü olarak ortaya çıkan aktörleri 16. asra geldiğinde
tasfiye ederek, Hindistan ve Amerika kıtasına yönelik girişimlerde daha etkin bir bir konuma
gelmiştir. İngiltere içerdeki toplumsal ve ekonomik dönüşümü de kıta Avrupası ile
karşılaştırıldığında görece daha sancısız bir biçimde gerçekleştirmiştir. Bu sancısız geçişte Orta
Çağ’a ait dinî, toplumsal ve ekonomik kurumların görece daha zayıflığı geçişi kolaylaştırmış
değerlendirmesi yapılabilir. İngiltere ekonomik ve toplumsal dönüşümde bizzat yönetici sınıfın,
aristokrasinin bu sürece dâhil olması, dönüşümün gerçekleşmesinde rol sütlenmesi de, sürecin
daha sancısız bir bircimde gerçekleşmesini getirmiştir. 1640 ve 1688 devrimleri ile İngiltere
ekonomik, toplumsal ve siyasi dönüşümleri geliştirmiş, modern toplum ve devlet
örgütlenmesinin ilk kez kurumlaştığı Avrupa ülkesi olmuştur diyebilir. İngiltere örneği, 18. asır
Aydınlanma düşünürleri açısından sürekli bir örneklik ve model konusu olmuştur. “İngiltere
modernleşme sürecinde modern ekonomik işleyişi, siyasi dengeyi erken dönemde yakalamıştır.
İngiltere, “1688 “burjuva” devrimiyle siyasal dengesini kurmuştur; kapitalizme açık bir
topluma sahiptir. (İngiltere bankası 1694’te kurulmuştur), ekonomisi genel yarara yönelik çok
sayıda yatırımdan (yollar, kanllar; İngiltere XVIII. yüzyılda bir “kanal çılgınlığı” yaşamıştır)
kâr sağlamıştır. İngiliz devrimi, o sırada tüm dünyayı ayağa kaldıran XVIII. yüzyılın temel
ekonomik atılımı sayesinde harekete geçmiştir.”390
Aydınlanma dönemi düşüncesi, öncelik bir 18. asır dönemi düşüncesidir. Esas itibariyle
Fransız düşünce geleneği, toplumsal ortamı içerinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Fransa Yeni
Çağ başlangıcından itibaren deniz aşırı girişimlere katılmakta, Kuzey Amerika ve Hindistan
coğrafyalarda sömürge kurma yarışına etkin bir biçimde katılmış bir ülkedir. Modernleşme
sürecinde modern toplumsal ve ekonomik süreçlerin geliştirilmesinde de oldukça yol giden bir
Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım, Ankara: İmge
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ülkedir. Buna karşılık dünya pazarında, sömürge edinme yarışında etkin bir aktör haline
gelemediği gibi, İngiltere örneğinin aksine modernleşme süreçleri geleneksel aktörlerin
yönetiminde ve geleneksel düşünüş ve değerlerce belirlenmeye devam etmektedir. Fransa
İngiltere ve Hollanda ile karşılaştırıldığında göre Orta Çağ’a ait kurumların, feodal ve kilise
kurumlarının güçlü olduğu bir ülkedir. Modernleşmenin aktörleri ile yönetimi elinde tutanlar
arasındaki gerilim, bu nedenle Fransa’da daha sert yaşanmıştır. Aydınlanma dönemi düşüncesi
biraz bu gerilimin aşılmasına yönelik eleştirel bir hesaplaşma olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır.
Aydınlanma dönemi düşüncesi radikal bir biçimde geleneksel düşünüş, açıklama ve
değerler sistemimi eleştiriye tabi tutan filozoflarca geliştirilmiştir. Aydınlanma düşüncesinin
mimarları olan filozoflar eleştirilerindeki keskinlik dolayısıyla radikal ve militan olarak
tanımlanmışlardır. Aydınlanmacı filozoflar iki temel kurum ve aktörü eleştirinin hedefine
almışlardı: Kilise ve Aristokrasi. Katolik kilisesi Fransa’da Almanya, Hollanda, İngiltere ile
karşılaştırıldığında gücünü korumakta, erken dönemde, 1570’ler bölünme tehlikesini de sert bir
biçimde bertaraf ederek güçlü bir kurum olarak hayatiyetini korumaktadır. 391 Aristokrasi tüm
modernleşme süreçlerinin parçası olmasınana rağmen yönetme erkini elinde tutmaktadır.
Aydınlanmanın aristokrasiye ve Katolik kilisesine sert eleştirilerinin arkasında modern, din dışı
laik güçlerin gelişmesine rağmen, iktidar ilişkilerinin halen geleneksel sınıf ve kurumlarda
oluşudur. Aydınlanma dönemi düşüncesi geleneksel düşüncenin esaslarına saldırmaktadır.
Kilise yoğun bir eleştiri altındadır. Batı düşüncesinde, 18. asır Hristiyanlığa eleştiri ve saldırı
asrı olarak nitelenir.
Aydınlanma topluluğu, cemaati değil bireyi öne çıkarmaktadır. Geleneksel düşüncenin
dini öğretiyi da da kilise babalarının yazıp ettiklerini değil, aklı öne çıkararak dünyayı, zamanı,
insanı anlamanın mümkün olduğunu öne sürer. Doğuştan gelen statüleri tartışmaya açarak,
insanın kendi bireysel çabasını, kazanılan statüye işaret eder. Hıristiyanlığın Tanrı inancı
yerine, deizmi392 önererek dinin toplumsal alana müdahil olmasını sağlayacak kapsamlı
mahiyetini sınırlamaya yönelir. Aydınlanma düşünürleri Katolikliğin, ruhban sınıfın ve
aristokrasinin etkinliğinin, iktidar mevkiini işgal etmelerinin modernleşmenin, sivil/ din dışı
güçlerin etkinliğini sınırladığını, dolayısıyla Fransa’nın Avrupa dengesinde ve dünya ilişkilerde
geri bir konumda kalmasına yol açtığı inancındadırlar.
Bu anlamda Aydınlanma dönemi düşüncesi iki yönlü bir arayışın ifadesi olarak
değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi bir sınıf olarak deniz aşırı ticaret ve yayılma deneyimi
içerisinde ortaya çıkmış, gelişmiş ve toplumsal alanda, ekonomik alanda dönüşümün öznesi
olan burjuva grupların, etkinlik alanlarını siyasete ve iktidar ilişkilerine de taşımak arayışıdır.
Fransız burjuvazisi, Fransa dışındaki ülkeler, söz gelimi İngiltere gibi ülkelerde bu dönüşüm
Fransa’da Katolik kilise ciddi bir protestanlaşma, bölünme tehlikesini 1570’lerde yaşar. Katoliklik
ve aristokrasinin buna tepkisi 1572 Saint-Bartelmy’de Fransız Protestanların katliamında görüleceği
üzere sert bir tasfiye şeklinde olmuştur.
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Dinde tanrı inancı kabul eden, buna karşılık vahiyi ve peygamberlik müessesesini ile kilise
öğretilerini reddeden dinî anlayış.
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yaşadığını görüp, benzeri gelişimin Fransa’da da yaşanması için taleplerini filozoflara aracılıyla
yükseltmektedir. Fransız burjuvazisi İngitere deki gibi, Kilise’nin ve aristokrasinin
hâkimiyetinde kurtulduğunda, bireysel, toplumsal ve kamusal alanın düzenlenmesinde dinî ve
aristokratik değerlerin belirlemesinden özgürleştiğinde kendi sınıf hâkimiyetini temin
edeceğine inanmaktadır. Bu anlamda Aydınlanma düşüncesi burjuva sınıfının Fransa içinde
iktidar ilişkilerinde konum arayışının ürünü olarak tanımlanabilir. Aydınlanma ikinci olarak
Avrupalı güçlerin Avrupa dengesinde kendi etkinlik arayışında Fransa’nın İngiltere’ye nazaran
daha etkin bir konum arayışının sonucu olarak görülebilir. Arayışın bu yönde oluşuna
Aydınlanma düşünürlerin kendilerine İngiliz modernleşme ve iktidar ilişkilerini model
almaları, bunu tartışmaları örnek verilebilir. Aydınlanma döneminin sonunda, Fransa’nın çok
radikal bir devrimin, 1789 Fransız Burjuva İhtilalinin gerçekleşmesi, ihtilalin sonrasında
Fransız siyasetinin hemen bütün enerjisini İngiltere hegemonyasını Avrupa’da ve sömürge
savaşında kırmaya verdiğini görüyoruz. Bu yöndeki siyasi girişim ve arayışlar Napolyon’un
politikalarında cisimleşir. Bu anlamda Aydınlanma Fransa’nın, Avrupa ve dünya dengesinde
bir arayışın ifadesi olarak da değerlendirilebilir. İki yöndeki arayışı, Aydınlanma Fransız
burjuvazisinin içerde toplumsal konum ve güç arayışı olduğu kadar, Fransa’nın da Avrupa
dengesinde, dünya ilişkilerinde güç ve konum arayışı olarak ifade edebiliriz.
Aydınlanma düşüncesi Yeni Çağ sonrasında oluşum sürecine giren modern toplum,
ekonomi, devlet ve uygarlığın önündeki geleneksel düşünüş ve engellerin temizlenmesi
ameliyesini üstlenmiştir. Aydınlanma, bir modern uygarlığın inşasında bir anlamda masanın
temizlenmesi işlevini görmüştür. Aristokrasi ve Kilisece biçimlenen kültürel alanın, düşünsel
alanın, değerler alanının dinin etkisinden arındırılması Aydınlanmanın eleştirel mücadelesi ile
gerçekleşmiştir. Bu anlamda Aydınlanma modern uygarlığın din dışı karakterini oluşturan
önemli hamlenin ifadesidir. Modern uygarlık din dışı, seküler bir uygarlıktır. Aydınlanma,
Hıristiyanlığın dinî değerler yerine aklı ve bilimi öne çıkararak, modern uygarlığın din dışı
karakterini hazırlamıştır. Bilimin etkinliği ile ile birlikte toplumsal alanın yeniden üretiminde
akılcılığın merkeze alınması akılcılık, modern uygarlığın uygarlığın en önemli niteliğini
oluşturmaktadır.
Aydınlanma salt Orta Çağ’a ait kurumların ve değerlerin yeni toplumun kurulması
sürecinde tasfiye edilmesi rolünü üstlenmemiştir. Modern uygarlığın yaslandığı çok temel bir
alanın, bilimsel gelişmenin önündeki yine geleneksel düşünüşün bir kenara itilmesi rolünü de
üstlenmiştir. 19. asır bilim devrimi aydınlanmanın hazırladığı modern dünya görüşü, insan,
evren, zaman kavrayışı üzerinde yükselir. Bu 19. asırdaki bilim alanındaki gelişmeler,
Aydınlanma düşüncesi ile doğrudan bir devamlılık ilişkisi içinde ortaya çıkmıştır. Sosyal
bilimler alanında modern tarih, insan, uygarlık, bilim anlayışı Aydınlanmanın temel kabulleri
üzerinde yükselirken, sosyal bilimler, tarih, sosyoloji, antropoloji, modern hukuk, iktisat
kavramsal vokabülerini de Aydınlanma ile ilişki içinde geliştirecektir.

14.4. Endüstri Devrimi
Endüsti Devrimi, 19. asır başlangıcında gerçekleşir. Buhar gücünün makineye
uygulaması 18. asrın sonunda gerçekleşse de endüstri devriminin sıçramaya, bir devrime
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dönüşmesi, tüm üretim, ekonomi alanının merkezinde yer alması 19. asır başlarında gerçekleşir.
Endüstride ikinci sıçrama, daha doğrusu sıçramanın ve etkinliğin gerçekleştiği alan metalürji
alanıdır. Endüstri devrimi Batı Avrupa’da ilk olarak İngiltere’de gerçekleşmiştir. Daha sonra
etkileri Hollanda, Fransa ve hayli gecikerek, geç 19. asırda Almanya’da gerçekleşmiştir.
İngiltere sömürgeci yayılmada, burjuva sınıfının iktidar ilişkilerini üstlenmede, modern
ekonomik değişimleri geliştirmede olduğu gibi, endüstri devriminde de öncü ülke olmuştur.
Endüstri alanındaki sıçrama önce dokuma sektöründeki gelişme kaydetmiş, demir yollarının
geliştirilmesiyle ikinci bir gelişme evresine girmiştir. Esas sıçrama dokuma alanında ortaya
çıkar. Endüstri devrimi, modern uygarlığın tanımlayıcı özelliklerini inşa etmede en ktiritik
eşikleriden birini oluşturur. Bu kritik eşik ta en baştan beri anlatageldiğimiz deniz aşırı
genişleme, sömürgeci yayılma, dünya pazarının gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan üretim
talebinin bilimsel etkinliği tetiklemesi gibi bir dizi olayın birbirine eklemlenerek gelişmesinin
ürünüdür. İngiltere’de endüstri devrimi, “iki zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Önce 1780-1830
arasında pamuk, sonra metalürji. Ağır endüstrininki olan ikinci zaman ise, demiryollarının inşa
edilmesiyle belirlenmiştir.”393 Motor endüstri dokuma sanayyiidir. Dokuma sanayii hammadde
olarak pamuğu kullanmakta, pamuk sömürgelerde üretilmektedir. Sömürgeler endüstri
devriminde sıçramanın ekonomik temelini sağlamakla kalmıyor, sonraki sıçramalarında da,
ekonomik ve siyasi güç olarak yükselişin de esasını oluşturuyordu. İngiliz deneyimi sömürge –
endüstri devrimi ilişkisini çok bariz bir biçimde ortaya koymaktadır.
Kutu-14.3.: İngiltere, Endüstri Devrimi, Sömürgeler
Pamuk modası, o sıralarda İngiltere de dâhil tüm Avrupa’yı kapsamına almıştır.
İngiltere uzun süre hem kendi, hem de Avrupa ve Avrupa dışı piyasalar için, Hint’deki kendi
ticareti işletmelerinden pamuklu kumaşlar... İthal etmiştir. Bu kumaşların başarısı, İngiliz
manifaktürleri tarafından taklid edilmelerine yol açacaktır. Teknik iyileştirmelerden teşvik
gören pamuklu endüstrisi, büyümeye ara vermeyecektir. Önce Afrika kıyılarındaki muazzam
talepten ötürü (burada bir köle, bir “parça kumaş” etmektedir, eski Portekizce bir söze göre,
“uma peça d’India”, yani bir köleye karşı bir parça Hint pamuklusu verilmektedir); kısa bir
süre sonra, İngiltere’nin kendisi için açıp tekeline aldığı Brezilya piyasasının (1808) talebi
sayesinde. İngilizler aynı işlemi iki yıl sonra İspanyol Amerika’sında tekrarlayacaklardır.
İngilizler bu sürecin sonunda, Hint pamuklularıyla anavatanlarında rekabete girişecekler ve
onları sonunda tamamen yok edeceklerdir. İngiltere Akdeniz’i de istila edecektir. Ve İngiliz
kumaşlarının dünyadaki satışı, 1820-1880 arasında sürekli artış halinde olmuştur. İngiliz
fabrikalarının ham pamuk tüketimi, 1760’daki 2 milyon liradan, 1850’de 366 milyona
çıkacaktır.
Bu muazzam başarının çok sayıda yansıması olmuştur. Pamuktaki müthiş atılımı
kendine siper alan İngiltere, dünya piyasasını çok çeşitli mallarla doldurmaktadır. Diğerlerini
bu dünya pazarından kovmaktadır. Saldırgan, gerektiği her seferinde savaşan bir yönetim,
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İngiliz endüstrisine, artık genişleme olanaklarının sonsuza benzediği geniş bir alan
sunmaktadır.
Daha sonra kural olacağı üzere, bu üretim artışının arkasından müthiş bir maliyet düşüşü
geldiği için (1800-1850 arasında pamukluların fiyatı 530’dan 100’e gerilerken, örneğin
buğdayın ve diğer zahirenin fiyatları ancak üçte bir azalacaklardır), kimse bu dünya pazarı
konusunda İngiltere’yle tartışmaya girememiştir.”394
Endüstri Devrimi, modern uygarlığın işleyiş mekanizmalarının ortaya çıkışında ve
kurumlaşmasında nihai evreyi oluşturmaktadır. Endüstri Devrimi, modern uygarlığın bir diğer
tanımlayıcı niteliği olarak şehirlerin yaygınlığını ve merkeziliğini getirmiştir. Yeni Çağ
başlangıcından itibaren gelişen pazar için üretimin, giderek ulusal ve dünya pazarının artan
talep baskısıyla olağanüstü gelişmiştir. Üretimin gelişmesi ve ekonomik işleyişte merkezi bir
konuma gelmesiyle şehirler birer üretim ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Endüstri Devrimi
üretim imkân, araç ve güçlerinda sıçramaya yol açtığı gibi, aratan emek ihtiyacı içinde
şehirlerin devasa ölçekte büyümesinin de yolunu açmıştır. Bu anlamda Endüstri Devrimi salt
üretimde ve ekonomide değil, toplumsal alanın biçimlendirici, dönüştürücü ve belirleyici rol de
üstlenmiştir. Modern uygarlık, biraz da endüstri devrimin tetiklemesiyle şehir uygarlığı haline
gelmiştir.
Sonuç
Modern uygarlık bir Avrupa uygarlığıdır. Avrupa uygarlık tarihinde Eski Çağ Yunan ve
Roma, Orta Çağ Hıristiyanlık tecrübelerine eklenen üçüncü evreyi ifade etmektedir. Modern
uygarlık bir dizi tarihi, siyasi, toplumsal gelişmenin gerçekleşmesinin ürünüdür. İstanbul’un
Fethi, Avrupa’da ortaya çıkan iktisadi ve siyasi daralmaya tepki olarak deniz aşırı girişimler,
sömürgeci yayılma, burjuva grupların etkin bir özne haline gelerek modern toplum, ekonomi
ve siyasetin örgütlenmesinde rol üstlenmesi, ulus devletlerin ortaya çıkışı, Aydınlanma, bilim
devrimi ve endüstri devrimleri modern uygarlığı ortaya çıkarmıştır.
Modern uygarlıkla birlikte, Batı uygarlığı daha önceki uygarlık tecrübelerindeki
sınırlılığı aşacaktır. Batı uygarlığında, Yunan, Roma ve Hıristiyanlık tecrübelerinde en temel
sorun toplumsal alanın, ekonomik alanın üretiminde üretici güç çıkaramayışı, zenginlik
üretemeyişidir. Yunan tecrübesi de, Roma tecrübesi de bu sınırlılıklar neticesinde, kendisini
sürdürülebilir kılamamıştır. Keza Orta Çağ dünyasının da en temel sorunu da bir üretimi,
zenginlik üretimini gerçekleştirmeyişidir. Modern uygarlıkla, Batı uygarlığı ilk kez kendisinden
önceki yerleşik tarım uygarlıkları gibi bir üretme kapasitesi yaratmış, zenginlik üretme başarısı
göstermiştir. Bu anlamda kendi sınırlılığını aşıp, yeni bir uygarlık yaratma gücü ve etkinliğine
ulaşmıştır.
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Modern uygarlık etkinliği ve gücü ile ilk kez kendi hinterlandı, doğduğu geliştiği coğrafi
alanı aşarak, kendisini yeryüzüne yayma başarısı da göstermiştir. Ancak bu başarı, kendisinden
önce ortaya çıkmış tüm uygarlık tecrübelerini değişime ya da yok olmaya zorlama şeklinde
gerçekleşmiştir. Bu zorlama, karşıtı yok etme kendisini egemen kılma anlamında güçlü bir
başarıyı ifade etse de, uygarlığın herhangi bir iktisadi, siyasi, kültürel krizde, çıkışı getirecek
alternatif yol, araç ve imkanalarında tğketilemsi anlamına gelmektedir. Bu anlamda modern
uygarlık yaratıcı nitelikleriyle olduğu kadar, yıkıcı nitelikleriyle de karşımıza çıkan bir
uygarlıktır.
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Okuma Önerileri
Okuyucu modern uygarlığın doğuş dinamiklerini anlamak adına İsmail Coşkun’un
Modern Devletin Doğuşu, (İstanbul: Derin Yayınları, 1994.) isimli eserine bakabilir. Ahmet
Çiğdem’in Aydınlanma Dönemi kitabı (Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, 9. Baskı, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2015.) Aydınlanma düşüncesi üzerine kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır.
Bununla birlikte Komünist Manifesto, (Karl Marx-Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosu,
(Çev. M, Erdost) (İkinci Baskı). Ankara: Sol Yayınları, 1991) burjuva sınıfının yükselişini,
modernizmin getirdiği hızlı dönüşüm ve dinamikleri net olarak ifade etmektedir. Bunun yanı
sıra Fernand Braudel’in Uygarlıkların Grameri (Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev.
Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Basım, Ankara: İmge Yayınevi, 1996.) eserinden modern uygarlık ile ilgili
bölümler okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Modern uygarlık Yeni Çağ başlangıcından itibaren bir dizi tarihsel olayın
gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıktı.
-Doğu ticaretinde etkinlik girişimleri
-1492 Amerika kıtası-1498 Ümit Burnu
-Deniz aşırı coğrafyaların sömürgeleştirilmesi
-Zenginliklerin Avrupa’ya aktarımı



Modern toplum, ekonomi ve devletin kurucu unsuru, modern uygarlığın yaratıcı
aktörü deniz aşırı girişimler içinde ortaya çıkmış burjuva sınıfı olmuştur.



Deniz aşırı ticari alanların ortaya çıkışı, içerde ortaya çıkan devasa üretim süreci,
bütün bu sürecin yönetimi modern uygarlığın tanımlayıcı niteliği olarak ortaya çıkan bilim
alanındaki sıçramaları getirmiştir.



Aydınlanma düşüncesini hazırlayan şartlar Yeni Çağ başlangıcında Batı Avrupa’da
ortaya çıkmıştır.



Aydınlanmacı filozoflar iki temel kurum ve aktörü eleştirinin hedefine almışlardı:
‘‘Kilise ve Aristokrasi’’



Bilimin etkinliği ile ile birlikte toplumsal alanın yeniden üretiminde akılcılığın
merkeze alınması, modern uygarlığın uygarlığın en önemli niteliğini oluşturmaktadır.



Endüstri Devrimi, deniz aşırı genişleme, sömürgeci yayılma, dünya pazarının
gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan üretim talebinin bilimsel etkinliği tetiklemesi gibi bir dizi
olayın birbirine eklemlenerek gelişmesinin ürünüdür.



Endüstri Devrimi salt üretimde ve ekonomide değil, toplumsal alanın
biçimlendirici, dönüştürücü ve belirleyici rol de üstlenmiştir.



Modern uygarlıkla, Batı uygarlığı ilk kez kendisinden önceki yerleşik tarım
uygarlıkları gibi bir üretme kapasitesi yaratmış, zenginlik üretme başarısı göstermiştir. Bu
anlamda kendi sınırlılığını aşıp, yeni bir uygarlık yaratma gücü ve etkinliğine ulaşmıştır.



Modern uygarlık yaratıcı nitelikleriyle olduğu kadar, yıkıcı nitelikleriyle de
karşımıza çıkan bir uygarlıktır.
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Bölüm Soruları
1) Endüstri Devriminin ortaya çıkmasında aşağıdaki ülkelerden hangisi öncü rol
oynamıştır?
a) Fransa
b) İspanya
c) İngiltere
d) Amerika
2) Aşağıdakilerden hangisi
gelişmelerden biri değildir?

modern

ekonominin

beraberinde

ortaya

çıkan

a) Köyden kente göç
b) İşçi sınıfının ortaya çıkması
c) Haçlı Seferleri
d) Nüfusun artması
3) Aydınlanma dönemi filozoflarının eleştirilerin hedefindeki iki temel kurum ………
ve ……….. dır.
4) Ekonomide yeni tekniklerin kullanımı ve ekonomik faaliyet alanlarının gelişmesi
ile üretimin büyük ölçüde büyümesini ifade eden gelişme …….. dir.

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) Aristokrasi-kilise, 4) Endüstri devrimi
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