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SUNUŞ (1.-7. HAFTALAR)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için yazılan Avrupa Tarihi isimli bu
kitabın ilk bölümü, elden geldiğince batı tarihçiliğinin son bulguları göz önüne alınarak
hazırlandı. II. Dünya Savaşı’nın ardından mesleğe dâhil olan batılı tarihçiler kuşağı, 19.
yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa tarihine dair ortaya konan eserlere
eleştirel gözlerle bakmaktadırlar. Bu yeni nesillerin kaleminden çıkan araştırmalar, bir
zamanlar büyük devrimci kırılmalar olarak takdim edilen, batı medeniyetinin üstünlüğüne
vurgu yapan ve “ortaçağın karanlığından” çok erken tarihlerde kurtuluşu müjdeleyen tarih
anlatılarına mesafeli durmayı tercih etmektedirler. Bu sebeple, elinizdeki kitabın ilk
bölümünde, Rönesans, Reform ve hümanizm gibi konular ele alınırken aynı çizgi takip
edilmiş ve bu kavramların 20. yüzyılın başlarında ele alınış şekillerinin eksiklik ve
yetersizlikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
Avrupa Tarihi’nin ilk yedi ünitesi, Avrupa’nın erken modern dönem olarak
adlandırılan kabaca 1500–1800 yılları arası tarihinin sadece bir dilimini, yaklaşık 1500‒1650
senelerini kapsayan zaman aralığını ele almaktadır. Bu tarihlemede erken modern teriminin
tercih edilmesinin sebebi, Avrupa tarihinde bu dönemin ortaçağdan keskin hatlarla bir
kopuştan ziyade bir devamlılığı vurgulamasıdır. Bu süreklilik halinin 1789 Fransız
Devrimi’nin getirdiği ilke ve idealler ve sanayileşmenin yarattığı yeni toplum modeliyle sona
erdiğinden emin olunabilir.
Ders kitabının ilk bölümünde konular, kronolojik bir sıralamanın yanı sıra tematik
bir yaklaşımla verildi. Kitabın ilk iki ünitesi, nispeten geniş bir zaman diliminde Avrupa’da
gerçekleşen siyasî olayların kısa bir öyküsünü ihtiva ediyor. Buna ilaveten kitapta yer alan
Coğrafî keşifler, Rönesans ve Reform başlıkları, Avrupa Tarihi öğrencisinin beklediği konular
arasında olmakla birlikte burada başka bir gözle ele alındıkları dikkatlerden kaçmayacaktır.
Reform başlığı, Almanya merkezli Luthercilik, İsviçre merkezli Reformcular ve Roma
Katolik kilisesinin “Karşı-Reform”u olarak uzun uzadıya, üç ayrı ünite halinde işlendi. Bunun
nedeni, erken modern dönem Avrupa’da yaşanan belli başlı değişimlerin ve bir bütün olarak
toplumsal yapının Reformasyon ilke ve uygulamalarıyla son derece bağlantılı olmasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KOLÇAK

V

SUNUŞ (8.-14. HAFTALAR)
Günümüzde gelmiş olduğumuz uygarlık düzeyinin yaklaşık 400 yılını, Avrupa’da
yaşanan ve etkileri dünyanın öteki bölgelerine de yansıyan, olaylar oluşturur. Ortaçağ’ın sonu
ile başlayan bu süreç, Yeniçağ’ın tüm aşamasında ve izleyen dönemlerde de görülür. Bu da
Avrupa’yı, dünyanın merkezi yapar.
Aynı merkezi özelliği, başta Mezopotamya olmak üzere, onun uzantıları olan uygarlık
bölgeleri üstlenmişse de, onlar çoğunlukla, kapalı uygarlık biçiminde kalmıştır. Bu bağlamda
Avrupa’nın farkı, kendi coğrafyasına sığamayan, bilginin ışığında dünyaya açılan, yeni
düşünce ve buluşlar yardımı ile hem kendini, hem de evreni keşfeden bir ilerleyiş
göstermesidir.
Tanrı’nın insana verdiği en değerli özellik olan akıl ve akıl için vazgeçilmez değer
olan bilgiden yola çıkan Avrupa, haklı bir başarı ve bunun getirisi olan üstünlüğün de sahibi
olur. Bu çabayı, bir zincirin halkaları gibi sıralarsak; akıl, bilgi, buluş, teknoloji, ürün, kazanç
ve mutluluktur.
Bu süreçlerin her biri, bir insan ömrünü aşan dönemlerdir. Ancak en önemlisi, ilk
aşama olan akıl, daha doğrusu, aklı kullanma cesaretidir. Bu bağlamda, kendi aklını kullanma
cesareti olmayan insan, özgür değildir. Sorun bununla da kalmaz, kendini başkasına, gönüllü
köle yapar.
İkinci büyük aşama ise bilgidir. Bu da, yeni bilgiye gerek duymakla başlar. Bu gereğin
farkına varmak ise, sahip olduklarını, gerektiğinde acımasız biçimde, sorgulamayı gerektirir.
Ancak bundan sonradır ki, eksikliğini duyduğu şeylerin ardından gider ve onu buluncaya
kadar, sınır tanımadan ilerler.
Bu düşünce ve istekle yola çıkınca, sonrası, kendiliğinden gelir. Avrupa Tarihi’nin,
Aydınlanma Dönemi ile birlikte başlayan ve günümüze kadar uzanan serüveni, bu akış
çizgisinde ilerlemiştir. Biz de bu derste, Avrupa’nın nereden nereye geldiğini, bu çizginin
nasıl bir yol izlediğini, birlikte göreceğiz.
Uygarlığın zirvesinde olmak, dünyanın hiçbir bölgesi için, sonsuza dek kalıcı değildir.
Bu zirve özelliği, 6.000 yıl öncesinde Mezopotamya’da, 400 yıl önce Avrupa’da başladı.
Gelecekte, dünyanın hangi bölgesinin zirve olacağını, yine, akıl ve bilgi adımları ile
yürüyenler belirleyecektir.
Onlar; yalnızca, üzerinde konuşamadığı ve nedenlerini tartışamadığı şeyden korkarlar.

Prof. Dr. Mahir AYDIN
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1. MERKEZİYETÇİ DEVLETİN DOĞUŞU (1500–1650)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1500’lerde Kıta Avrupası ve Hanedan Rekabeti
İtalyan Savaşları
16. Yüzyılın İkinci Yarısında Hâkimiyet Mücadelesi
Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
16. yüzyılda İspanyol Habsburglarının Avrupa’nın en üstün siyasî gücü olması
nasıl değerlendirilebilir?
2.
Hanedan ilişkileri yoluyla tevarüs edilen kraliyet unvanlarının devletlerarası
siyasete etkisi nasıl olmuştur?
3.
Otuz Yıl Savaşı’nda din olgusu nasıl değerlendirilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hanedan
kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kavramını Fikir yürütme, tartışma

Erken
modern
Avrupa Okuma, araştırma
hanedanlarını tanımak
Otuz Yıl Savaşı hakkında Okuma, araştırma
bilgi sahibi olmak
Hanedan mücadelesi ve Fikir yürütme, tartışma.
mezhep farklılığı arasındaki
bağlantıyı kavramak
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Anahtar Kavramlar

Alçak Ülkeler: Günümüzde Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Fransa’nın
bazı bölümlerini ihtiva eden tarihî bölge.

Birleşik Eyaletler: Alçak Ülkeler’deki yedi eyaletin 1581’de İspanyol
Habsburglarından ayrılarak kurduğu devlet, Felemenk cumhuriyeti.

Büyük Armada: 1588’de İngiltere’ye saldırmak üzere Alonso Pérez de
Guzmán komutasında yola çıkan İspanyol donanmasına verilen ad.

Palatinlik: Güneybatı Almanya’da tarihî bir bölge ve prenslik.

Elektör Prens: Kutsal Roma imparatorunu seçme yetkisine sahip prenslerden
her biri.
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Giriş
Erken modern Avrupa, birçoğu akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı hanedanlar
tarafından yönetiliyordu. Şan ve şöhret peşinde koşan bu aileler, bunu sağlamak için bir
yandan topraklarını genişletmeye çalışıyor; öte yandan, Hıristiyan inancının koruyucusu
olarak öne çıkmak suretiyle rakip hanedanların siyasî meşruiyetini zayıflatmak istiyorlardı.
16-17. yüzyıllarda İspanya’da Habsburglar ve Fransa’da Valoislar, rekabeti en üst sınırına
taşıyarak Kutsal Roma imparatorluk tacı için yarıştılar. İmparatorun kim olacağı seçimle
belirleniyordu. Alman elektör prensleri, başka bir deyişle, imparatorluk seçimlerinde oy
kullanma hakkına sahip olan prenslikler, geleneksel olarak büyük manevî anlam taşıyan tacın
hangi hanedana geçeceğine karar veriyorlardı. Valois ailesinden gelen Fransa kralı I.
François’nın Habsburg Karl karşısında seçimleri kaybetmesi, Avrupa’nın erken modern
tarihine damga vuran uzun soluklu bir mücadelenin başlangıcı oldu. 17. yüzyılda Otuz Yıl
Savaşı, hanedanlar arasındaki egemenlik rekabetine Reform sonrası ortaya çıkan mezhep
gerilimini ekleyerek hanedan ve din propagandasını yan yana getirdi.
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1.1. 1500’lerde Kıta Avrupası ve Hanedan Rekabeti
1500’lere geldiğinde Batı Avrupa sahnesinin en başta gelen siyasî kuvvetleri Fransa ve
İspanya’ydı. Bu iki güç, 1494–1559 ve 1635–1659 arasında neredeyse kesintisiz biçimde
savaştılar. İki devlet de, stratejik ve ekonomik menfaatlerinin hasmının arzu ve hevesleri
yüzünden zarar gördüğünü düşünüyordu. Fransız ve İspanyol kraliyet haneleri açısından ise,
hanedanlarının itibarı ve aile mülkleri söz konusuydu. Reform hareketinin Avrupa’yı sarması,
Fransa-İspanyol çekişmesine dinî bir boyut ekledi. Ne var ki, 17. yüzyılın ortasına
gelindiğinde, evrensel iddialara sahip iki güçten sadece biri, Fransa, 1500’lerdeki görüntüsünü
muhafaza ediyordu. 1648’de, elinden çıkan Felemenk eyaletlerini geri alabilmek için
gösterdiği muazzam bedellere mal olan bir mücadeleyi kaybeden İspanya krallığı eski
ihtişamını özlemle arıyordu.
Fransa ve İspanya’yı gırtlak gırtlağa getiren meseleler uzun bir maziye dayanıyordu.
13. yüzyılın sonlarında Anjou hanedanı, Napoli kraliyetinin kime ait olduğu hususunda
Aragon krallığıyla kapışıyordu. Anjou hanesinin hükümranlık unvan ve hakları 1481’de
Fransız krallığına devredildi. Keza Aragon’lu Ferdinand’la Kastilya’lı Isabella’nın
evliliğinden doğan yeni İspanyol tahtı, bir zamanların tartışmasını bu kez Fransızlara karşı
sürdürmeye karar verdi. Tartışma sıkça askerî mücadeleye dönüşüyordu.
16. yüzyılın başında Fransızlara sorulursa, 1387’de Milan dükünün kızıyla Orleans
dükü evlenmiş olduğuna göre, Milan düklüğü miras yoluyla Fransa tacına katılmış olmalıydı.
V. Charles’ın (1516’da İspanya kralı I. Carlos; 1519’da Kutsal Roma imparatoru V. Karl)
doğum yeri olan Burgonya paylaşılamayan yerlerden bir diğeriydi. 1477’de son Burgonya
dükü Korkusuz Charles’ın vefatının ardından bölgede sular durulmamış; ülkenin kuzey
vilayetleri (Felemenk diyarı) Habsburgların eline geçerken güney kısmı Fransız Valois
sülalesinin hâkimiyetinde kalmıştı. Valoislar Habsburgların, Habsburglar Valoisların elinde
kalan kısmın aslen kendilerine ait olması gerektiğini söyleyip duruyorlardı. Fransa ve
İspanya’yı karşı karşıya getiren rekabet, başka iki çatışma sahasının daha ortaya çıkışıyla
iyice şiddetlendi: Habsburglar ve Alman Protestanları ve Habsburglarla Osmanlılar arasındaki
mücadeleler.
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Titian, V. Karl at sırtında, 1548

1.2. İtalyan Savaşları
1494’de İtalya’ya giren Fransız birlikleri, Avrupa tarihinin gördüğü en gürültülü siyasî
çalkantı ve yıkımların başlatıcısı oldular. O dönemde İtalyan topraklarında bulunan belli başlı
beş güçten biri olan Floransa, 1494’den 1530’a değin dört rejim değişikliği geçirdi. Milan
düklüğü ve Napoli krallığı, benzer şekilde birkaç defa yıkılmanın eşiğine geldiler. Roma
1527’de istila edilip yağmalandı. 1509’da, Agnadello’da Fransız kuvvetleri tarafından ezici
bir mağlubiyete mahkûm edilmeden biraz önce Venedikliler, İtalyan anakarasında yer alan
mülklerinin büyük kısmını yitirdiler. Venedik cumhuriyeti, 1516’ya değin binbir zahmetle
eski topraklarını bir araya getirmeye çalıştı. Bu tarihlerde İtalya’daki yönetici ailelerin en
büyük korkusu, yabancı bir devletten askerî yardım alan komşularının tasallutuna uğramaktı.
Bu kargaşa dönemine şahitlik eden Machiavelli’nin çağdaşı yazarlara nazaran devletlerarası
siyasete çok daha fazla kafa yormuş olması oldukça anlaşılabilir bir durumdu.
Fransızların Napoli krallığını ele geçirme teşebbüsleri hüsranla sonlandı. Doğrusu
istenirse, 1495’te, VIII. Charles’ın önüne çıkan Aragon, Papalık ve Floransa kuvvetlerini ses
getiren zaferlerle darmadağın ettiği günlerde Fransız muzafferiyeti kesin görünüyordu. Ne var
ki, istilacıların adamakıllı bir ikmal hattı kuramaması ve güçlü bir Fransız karşıtı ittifakın
kurulmasıyla Fransız hayalleri suya düştü. Charles’ın halefi XII. Louis, Aragon’lu
Ferdinand’ı yanına çekerek kraliyeti elde etmeye çabaladı; ama Louis’yi tuzağa düşüren
Ferdinand, 1504’te Fransızları Napoli topraklarından sürüp attı. Orleans mirasını tevarüs
etmiş olan Louis, hakkı olduğuna inandığı Milan düklüğünü 1500’de ele geçirdi ve kısa bir
ara hesaba katılmazsa 1512’ye kadar yönetti. Louis, Milan’ı zapt ederken Papa VI. Alexander
ve Venedik’in desteğini almasını becermişti. En azından Papalık mülkleri üzerinde azalan
otoritesini yeniden kurmada yardım vaat edilen Alexander’ı ikna etmek zor olmamıştı.
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Bu arada Papa II. Julius, İtalya’yı yabancı istilacıların boyunduruğundan kurtarmak
için öne atıldı. 1508’de Cambrai’de Venedik’e karşı Fransa ve diğer büyük devletlerle ittifak
kurdu. İttifak en başından beri kısa ömürlü olmaya yazgılıydı. II. Julius, bundan sonra yardım
istediği İspanyol ve İsviçre askerleriyle 1512’de Fransızları Lombardiya’dan çıkardı.
Fransızlar gitmişti; ama yarımada bariz bir Habsburg nüfuzu altına girdi.

Vecellio Tiziano, I. François’nın yağlıboya tablosu, 1538
1515’te I. François önderliğinde dönen Fransızlar Milan’ı yeniden aldı. İlk başlarda
İspanya’nın çiçeği burnunda hükümdarı Habsburg’lu I. Carlos, Milan’ın düşüşüne tepki
veremeyecek denli meşguldü; ama 1519’da imparator seçildikten iki sene sonra (V. Karl
olarak) İspanya’yı üç cephede Fransızların üstüne yöneltti: Lüksemburg, Fransızların elindeki
İspanyol bölgesi Navarra ve Lombardiya. Fransızlar bir kez daha Milan’ı boşaltmak zorunda
kaldı. 1525’te umut vaat eden bir sefere çıkan I. François, en nihayetinde Pavia’da Fransız
ordularının Agincourt’dan (1415) bu yana gördüğü en küçültücü yenilgiyi almaktan
kurtulamadı. Papa II. Clement’in korktuğu başına geliyordu. İtalyan yarımadasında Habsburg
etkisi günden güne büyüdü. İmparatorluk askerleri 1527’de Roma’yı talan etti; 1528’de,
Fransızların bir kez daha iyi başlayan Napoli seferi başarısızlıkla neticelendi. I. François,
1529’da akdedilen Cambrai Barışı’nda İtalya’daki emellerinden vazgeçtiğini duyurup
Fransızların elindeki Burgonya toprakları için İmparator Karl’a haraç ödemeyi kabul etti.
Aslına bakılırsa, François’nın İtalya’da görülecek hesabı kalmadığını ilan etmesi
sadece günü kurtarmaya yönelikti. Fransız birlikleri 1536’da Savoy ve 1537’de Piedmont’a
girdiler. François, 1547’de öldüğünde bu topraklar hala Fransız tacına aitti; ama Napoli
krallığı ve Milan Habsburgların elindeydi. Öte yandan Karl, Fransız Burgonya’sına hiçbir
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zaman sahip olamadı. Dahası, ne yapıp etse, 1520’lerden beri Alman diyarında Protestanlığın
yayılmasını engelleyemiyordu. İtalya’ya yolladığı ordular Almanya’da dizginleri ele almasını
zorlaştırıyordu. François ve bilhassa halefi II. Henri, Karl’a kafa tutan Protestanları uzun süre
desteklediler. Karl, 1552’de Mühlberg’te Protestan güçler karşısında muazzam bir zafer
kazanmıştı kazanmasına; ama bundan sadece beş yıl sonra Protestan prenslerle ittifak kuran
II. Henri, birkaç ay içinde Metz, Toul ve Verdun’u ele geçirdi. Karl, nihayet 1 Ağustos
1553’te vazgeçmek zorunda kalacağı, yüklü meblağlara mal olan Metz seferinin ardından
Almanya’yı zapturapt altına alamayacağını anladı. II. Henri’nin hamlesi, 1555 Augsburg
Barışı’nın imzalanarak Protestanlığın resmen tanınmasına giden yolu açmıştı.

Avrupa siyasî haritası (1559)

Karl’ı düşündüren hasımların haddi hesabı yoktu. Osmanlılar, I. Süleyman döneminde
Macar arazisine girerek Viyana’ya kadar ilerlediler. V. Karl’ın kardeşi Ferdinand, 1526’ta
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paramparça olan Macar kraliyetinden geride kalanlarla Osmanoğullarına komşu olmuştu.
Akdeniz’de Osmanlı-Fransız işbirliği 1544’te Osmanlı gemilerinin Toulon’da sekiz ay
geçirmelerini sağlayacak denli sıkı fıkıydı. İspanya’daki Müslüman azınlığın silaha
sarılmasından çekinen Karl, aynı zamanda Osmanlıların İtalya’daki Habsburg mülklerine
yönelebileceğini düşünüyordu. Karl’ın 1556’da tahttan inip inzivaya çekilmeye karar verdiği
düşünülürse, herhalde saltanatını bir başarısızlık dönemi sayıyordu. Ne de olsa, Protestanlığın
yükselişini önleyemediği gibi, Osmanlı ordularını durdurmayı başaramamıştı. Oğlu Felipe,
İspanya, Alçak Ülkeler, İtalya’daki mülkler ve Amerika’daki kolonileri alırken kardeşi
Ferdinand’a imparatorluk tacı nasip oldu. Viyana ve Madrid bir daha hiçbir zaman tek bir
hükümdarın yönetimine girmeyecekti.
Gerçi Fransızlar için de sevinilecek bir şey yoktu. Habsburg-Valois mücadelesini
bitiren Cateau-Cambrésis antlaşmasıyla Fransızlar Milan ve Napoli’den vazgeçtiler.
İmparatorluk topraklarını birbirine katarken zevkle izledikleri dinî çekişmeler Fransız yurduna
sıçradı. 1558’de Lutherci müttefikleriyle ipleri koparan II. Henri, Fransa’da Kalvinizmin
yayılmasını durdurmak için mücadeleye başladı. Henri’nin ölümüyle başlayan siyasî kargaşa,
meşhur Fransız mezhep savaşlarına yol verdi ve Fransız krallığını uzun süre Avrupa siyaset
sahnesinin gerilerine itti.

1.3. 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Hâkimiyet Mücadelesi
Fransa’nın yarıştan çekilmesi Avrupa kıtasında İspanyol egemenliğini bariz hale
getirdi. Yeni Dünya’dan gelen yüklü miktarda gümüşle zenginleşen Habsburgların, yine de
rakipsiz olduğu söylenemezdi. Osmanlılar 1565’te Malta’da başarısız olmalarına ve 1571’de
İnebahtı’da deniz güçlerinin önemli bir kısmını kaybetmelerine rağmen hala dimdik
ayaktaydı. 1566’da Süleyman’ın vefatı, Osmanlılarla Habsburglar arasındaki sınırın daha
belirgin hale gelmesine sebep oldu ve Osmanlı güçleri batı yönünde daha temkinli
davrandılar.
II. Felipe’nin en büyük derdi, Alçak Ülkeleri birbirine katan isyandı. Ayaklanmanın
sebebi, Felipe’nin, babası döneminde Habsburg iktidarına sadakatle hizmet etmiş Oranje ve
Egmont gibi asilzade aileleri fena halde gücendirmiş olmasıydı. Birçok Katolik soylu bıkıp
usanmadan aksini telkin etseler de, II. Felipe, ne pahasına olursa olsun, Kalvinizm ve
Anabaptizm gibi akımların önüne set çekmek için sert sapkınlık yasalarının uygulanmasını
dayatıyordu. İsyan, 1566’da Katolik ikonaları paramparça eden kitlelerle başladı. Birleşik
Eyaletleri (geleceğin Felemenk cumhuriyeti) altüst eden ayaklanmanın iki farklı sonucu oldu.
Birincisi, II. Felipe, başka yerlerde kullanabileceği muazzam miktarlarda malî ve askerî
kaynağı kuzey illerine göndermek zorunda kaldı. İkincisi, asileri destekleyen veya Habsburg
sarayını asilere yardım eli uzatmakla tehdit eden yabancı güçlerle İspanya askerî anlamda
karşı karşıya geldi. Örneğin, 1584’te Oranje’li Willem’in katli Felemenk isyanının ateşini
söndürecek gibi olduğundan İngiltere kraliçesi I. Elizabeth, ertesi sene Leicester dükü
komutasında bir orduyu Alçak Ülkelere yolladı. II. Felipe, buna 1588’de İspanyol armadasını
İngilizlerin üzerine göndererek cevap verdi. Ne var ki, kötü hava şartları ve İspanyolların
beceriksiz planlamaları Büyük Armada’nın kötü bir yenilgi almasına yol açtı. Keza Aşağı
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Ülkeler’deki İspanyol kuvvetlerine komuta eden Parma dükü, 1590’ların başında Protestan
Henri’nin Fransız tahtına çıkmasını engellemek için buraya yollanmıştı; çünkü Felipe,
Fransa’da Protestan bir hükümdar bulunması halinde kuzeydeki isyanın çok daha hararetle
süreceğini biliyordu.
Doğu diyarlarında askerî güçleri sahip oldukları devasa toprakları bir arada tutmaya
güç bela yeten devletler yer alıyordu. Moskova Knezliği, 1462 ilâ 1600 arasında 168.000 km2
olan topraklarını iki milyon km2nin üzerine çıkardı. Bu, 1569’da temelleri atıldıktan sonra
Avrupa’nın en hacimli siyasî yapısı haline gelen Lehistan-Litvanya krallığından bile geniş bir
arazi anlamına geliyordu. Korkunç İvan, Livonya savaşlarında Rusları İsveç ve Lehlilere karşı
Baltık’a yerleştirmeye çalışmakla birlikte başarısız oldu. İvan, 1582–83’te Livonya’yı
Lehistan ve Estonya’yı İsveç’e bırakarak çekildi. Öte taraftan, İsveç İç Savaşı’nda, Wasa
hanesinden gelen III. Szigismund, Lehistan-Litvanya hükümdarı olmasına rağmen amcası
Karl (1598–99) karşısında yenilgiye uğradı.

1.4. Otuz Yıl Savaşı (1618–1648)
Otuz Yıl Savaşı, 17. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’nın belli başlı bütün siyasî
figürlerini ihtiva eden geniş çaplı bir savaştı. Savaş ilk patlak verdiğinde batıdaki devletlerin
hepsi birden silaha sarılmamıştı; ama Otuz Yıl Savaşı’nın ilerleyen safhalarında çarpışmalara
katılanların sayısı birer ikişer arttı. Savaşın ana ekseni Kutsal Roma İmparatorluğu’ydu.
İspanyol ve Felemenkler arasındaki gibi uzun ömürlü çekişmeler veya Fransız ve İspanyollar
arasında olduğu türden ezelî düşmanlıkların hepsi, 1618’de başlayan savaşın içine sızıp
kendini ifade etmenin bir yolunu buldu.
Kutsal Roma İmparatorluğu’na bakıldığında 1555’te kâğıda dökülen Augsburg
antlaşmasının çoktan miadını doldurmuş olduğunu görmek kolaydı. Bir kere, antlaşma
maddelerinde yer almayan, resmen tanınmamış bir inanç, Kalvinizm, imparatorluk sathında
hızla yayılıyordu. Kilise mülklerinin kime ait olduğuna dair tartışmalar bitmeyecek gibiydi.
Bu arada Habsburg hükümdarları her zamankinden daha fazla Katolik inancının
savunuculuğuna soyunmuşlardı. Bunların hepsinin bir arada oluşturduğu ağırlık imparatorluk
kurumlarının taşıyabileceğinden fazlaydı. Nihayet imparatorluk sarayı mülkiyet davalarını
dinlemeyeceğini duyurdu ve 1608’de imparatorluk meclisi hükümsüz kaldı. Arabulucu
kurumların çöküşü Katolik ve Protestan ittifakların doğuşunu hızlandırdı. Birkaç defa savaşın
eşiğine gelinmişti; ama bardağı taşıran son damla, Habsburg’lu Ferdinand’ın Katolikliği
yerleştirmek için Protestan azınlıklarla dolu bir memleket olan Bohemya’ya yaptığı müdahale
oldu. Bohemya asilzadeleri Ferdinand’ı devirip yerine Elektör Palatin V. Friedrich’i kral ilan
ettiler (1619). Bu taht değişikliği başarıya ulaşsaydı, Bohemya kralının da mensubu olduğu
imparatorluk seçim heyetindeki Protestan oyların sayısı Katolik oylarını geçmiş olacaktı. Ne
var ki, neredeyse aynı anda Ferdinand imparator seçildi ve Bavyera dükü I. Maximilian
komutasındaki Katolik İttifak ordusu ve İspanyol kuvvetleri elbirliğiyle Prag yakınlarında
Beyaz Dağ muharebesinde isyancıları ezdiler (1620). İsyanın önderlerinden sürgüne
gönderilmeyenler öldürüldü ve toprakları Ferdinand’ın ünlü generali Wallenstein gibi
Katoliklikleriyle öne çıkan kişilere dağıtıldı. 1627’de Bohemya’da daha mutlakiyetçi bir
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yönetime geçildi. Friedrich Birleşik Eyaletlere kaçtı ve Palatinlik, elektörlük hakkıyla birlikte
Maximilian’a bağışlandı.
İspanya’nın savaşa girme sebebi dinî olmaktan ziyade stratejikti. İmparatorluğun
ortasında meydana gelen bir çatışma, İspanyol Yolu ismiyle nam salmış, askerî birlikleri
İtalya’dan Alçak Ülkeler’e ulaştıran güzergâhın kesilmesine yol açabilirdi. Kaldı ki,
İspanya’nın Avusturyalı müttefikine uzattığı yardım eli, bu devirde her hanedanın peşinden
koştuğu itibar ve saygınlığı sağlamanın en şık yollarından biriydi.
Habsburgların göz göre göre güç kazanması herkesin hoşuna gitmedi. İngilizler,
İngiliz prensesi Elizabeth ve sürgündeki kocası Friedrich (tahtta sadece bir kış dayanabildiği
için Bohemya’nın Kış Kralı diye biliniyordu) lehine araya girmeye çalışsalar da, çabaları çok
sınırlı kaldı. Fransızlar, başlangıçta el altından malî ve diplomatik bir savaş vermekle
yetiniyorlardı; fakat 1628–31’de Kuzey İtalya’da İspanyollara saldırdılar. 1625’te sahneye
çıkan Danimarka, sınır komşusu Alman piskoposluklarına yönelik emellere sahipti. Ertesi
sene bölgeye gelen Katolik İttifak komutanı Tilly, bu hayalleri suya düşürdü. Kuzey
Almanya’da geniş araziler istila eden imparatorluk generali Wallenstein, Mecklenburg
düklüğünü kendine ayırdı. Wallenstein ve İspanyol başvekili Olivares, İsveç güçleriyle
yüzleşmek için bir Baltık filosu kurmayı denediler. İmparator, 1627’de öylesine güçlenmişti
ki, Protestanların 1552’den beri el koyduğu kilise arazilerinin hepsinin Katolik kilisesine iade
edilmesini buyurdu.
İsveç krallığı, 1620 başından beri Lehistan’la mücadele ediyordu. 1628’de kısa bir
süreliğine Alman arazisine giren İsveç birlikleri Stralsund’u aldılar. 1630’daki İsveç istilası,
Danimarka’nın bertaraf olduğu bir ortamda, aslında Lehistan’la yürüttüğü savaşın bir
parçasıydı. Zaten Leh kralı imparatorun safında olduğundan İsveç’in askerî hamleleri Katolik
ittifaka indirilen darbeler halini alıyordu. İsveç’in savaşçı kralı Gustavus Adolphus’un
sahneye çıkışı, savaşın seyrini Habsburglar aleyhine döndürdü. Yeri geldiğinde baskı
kullanmaktan çekinmeyen İsveç kralı, yaptığı propagandayla Alman Protestan prenslerini
sancağı altında topladı; Rusya ve Fransa’dan maddî yardım aldı ve çoğunluğu yabancı paralı
askerlerden oluşan ordusunu dost düşman ayırmaksızın saldığı salmalarla besledi. 1631’de
kazandığı Breitenfeld zaferi, Bavyera’ya kadar Alman topraklarını işgal etmesini sağladı.
Gustavus Adolphus, ertesi sene Lützen’de ölse de, İsveçliler Almanya’daki kazanımlarını elde
tutmayı becerdiler. Ne var ki, 1634’te Nördlingen’de uğradıkları hezimet İsveç gücünü epeyce
zayıflattı. II. Ferdinand, Protestan ve Katolik prenslerin sadakatini kazandığı Prag Barışı’nda
(1635), 1627’de yayımlanan imparatorluk fermanını geçersiz sayıp Protestanlara eski
haklarını iade etti.
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1631 Breitenfeld muharebesinde İsveç kralı Gustavus Adolphus
Fransa, ne İsveç’in ne Habsburgların fazlaca güçlenmesini istemiyordu. 1635’te
ülkesini savaşa sokan Kardinal Richelieu, Katolik bir kraliyet olmasına karşın devletinin
menfaatleri doğrultusunda Habsburglara karşı Protestanlarla işbirliği yapmaya razı olduğunu
söylemekten hiçbir zaman çekinmedi. On iki sene daha bir o yana bir bu yana gidip gelen
savaş, Almanya’da büyük yıkıma sebep olup beş milyondan fazla insanın, başka bir deyişle,
toplam nüfusun üçte birinin ölümüne yol açtı. İspanya, 1640’ta Portekiz ve Katalonya’daki
isyanlar ve 1643’te bir Fransız ordusu karşısında Rocroi’da alınan yenilgiyle zayıfladı. Otuz
Yıl Savaşı’na katılan devletler, son ana değin en ufak bir toprak parçasını bile ellerinde
tutmak için uğraştılar. Münster ve Osnabrück’te bir yandan barış müzakereleri yapılırken
çatışmalar devam ediyordu.
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17. yüzyılın ilk yarısında Fransız tüfekçileri
Savaşın başında havaya hâkim olan dinî mülahazalar kısa sürede siyasî meşruiyet
söylemleriyle birleşmişti. Bir taraf, Katolik Roma’da kirli oyunlar oynandığını iddia ederken
diğer taraf Protestan Cenevre’de kurulan tezgâhlardan dem vuruyordu. Orta yolu bulmaya
çalışan bir azınlık olsa da, savaşın başından sonuna sert bir dille yazılmış, müsamahasız bir
dinî propaganda hüküm sürdü. Stratejik kaygılar zamanla belirgin hale gelmiş olmasına
rağmen dinî bölünmüşlük son sözü söyledi. 1648’de varılan Westphalia antlaşması (Din
Barışı), ibadette ve imparatorluk kurumlarının kullanımında üç inanca (Katoliklik,
Luthercilik, Kalvinizm) tam eşitlik sağladı. Bundan böyle bir hükümdarın din değiştirmesi
durumunda tebaasının onu izlemesine gerek yoktu. İmparator III. Ferdinand, şahsına
doğrudan bağlı Avusturya ve Bohemya dışında hiçbir yerin dinî meselelerine karışmayacaktı.
İsviçre ve Felemenk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı teyit edildi. Alman prensleri toprakları
üzerinde daha geniş haklara sahip oldular. Westphalia’ya ruhunu veren Fransız başvekili
Kardinal Mazarin, Alsace’taki Habsburg bölgesinin Fransızlara geçmesini sağladı.
1648’den sonra Fransa-İspanya mücadelesi çeşitli vesilelerle devam etti. “Güneş Kral”
XIV. Louis riyasetinde parlayan Fransız krallığı Avrupa’nın egemen gücü haline yükseldi.
İsveç krallığı da Baltık bölgesinin en önemli devleti haline geldi. Westphalia’da görülen
kongre diplomasisi, Avrupa devletleri açısından zamanla norm haline geldi. Avrupa, bir
Hıristiyan birliği olmaktan ziyade uluslararası hukukun arabuluculuk ettiği bir devletler birliği
olarak görülmeye başlandı.
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Uygulamalar
1- Ünitede geçen Avrupa’daki kent, bölge ve ülke isimlerini bir tarih haritası üzerinde
bulunuz. Bulduğunuz şehir ve bölgelerin bugünkü siyasî sınırlarıyla tarihî sınırlarını
karşılaştırınız.
2- Otuz Yıl Savaşı hakkında yazılmış Türkçe eserleri tespit edip inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- Günümüz Avrupa siyasî haritasıyla 1500–1650 tarihleri arasındaki hanedan
devletleri arasındaki farklar nelerdir?
2- Tespit ettiğiniz literatürün miktarı sizce yeterli mi? Değilse, nedenlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1500’lerin başında Batı Avrupa’nın en güçlü iki devleti İspanya ve Fransa
krallıklarıydı. İspanya’daki Habsburglar ve Fransa’yı yöneten Valois ailesi, hanedan itibarı ve
aile müklerini korumak adına 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca devamlı mücadele halinde
bulundular. Habsburg-Valois rekabetinin yoğunlaştığı yerler, Milan düklüğü ve Burgonya
eyaletiydi. Bu bölgelerden ilki, 16. yüzyılda taraflar arasında el değiştirip dururken Burgonya,
1477’den beri olduğu üzere, Fransa ve İspanya krallıkları arasında paylaşıldı.
1494’te İtalya’ya giren Fransız birlikleri, Napoli krallığını Valois hanedanına
kazandırmaya çalıştılar. Savaşın ilk yıllarında Fransız orduları göz kamaştırıcı zaferler elde
etmelerine rağmen yarımadada kendilerine karşı kurulan ittifakı yenmeyi başaramadılar.
Papalık, yeri geldiğinde, İspanyollardan destek alarak Fransa’nın hayallerinin suya
düşmesinde rol oynadı. 1525’te Pavia’da hezimete uğrayan Fransa kralı I. François,
Valoisların egemenli mücadelesinde büyük yara almasına sebep oldu. Bu tarihten sonra
Habsburg imparatoru V. Karl’ın İtalya’daki etkisi arttı. Ne var ki, 1520’lerden sonra Alman
topraklarını birbirine katan Protestan huzursuzluğu, Karl’ın güney sınırında istediği düzeni
kurmasına mani oldu. Habsburgların Fransa krallığı güçleri karşısında üstünlük kurması,
köşeye sıkışan Valoisların Osmanlılarla işbirliği içine girmelerine yol açtı. 16. yüzyılın
ortasında Akdeniz’de birlikte hareket eden Osmanlı ve Fransız denizcileri, özellikle
İtalya’daki Habsburg mülklerine zarar vermeye çalışıyorlardı.
İspanyollar II. Felipe döneminde dikkat ve enerjilerini imparatorluktan ayrılmak için
isyan eden kuzey vilayetlere vermek zorunda kaldılar. 1566’da Felemenk bölgelerinde
başlayan ayaklanma, 1581’de Birleşik Eyaletlerin kurulmasıyla iki yerleşik güç arasındaki bir
savaşa dönüştü. İngiltere tahtı, Alçak Ülkeler’de İspanyol egemenliğine karşı çarpışan
Protestan hükümeti bazen gizli bazen açıktan destekledi. Yine de, mezhep gerginliğinin en
açık şekilde ifade edildiği askerî mücadele, 1618’de başlayıp 1648’e değin süren Otuz Yıl
Savaşı oldu. Savaşın ana ekseni Kutsal Roma İmparatorluğu’ydu. İmparatorluk topraklarında
1555’te imzalanan Augsburg Barışı’ndan bu yana güç bela bir arada yaşamaya çalışan Katolik
ve Protestan kitleler, 1618’de Bohemya’da patlak veren siyasî karışıklığın ardından kılıçlarına
davrandılar. Viyana, Habsburg ailesinin elindeki başkentlerden biriydi. Katolik İttifak ordusu
ve İspanyol kuvvetleri, elbirliğiyle Bohemya’daki Habsburg karşıtı ayrılık hareketini
bastırmış olsalar da, Protestan İsveç krallığının müdahalesiyle kargaşa bir tür genel Avrupa
savaşına dönüştü. Otuz Yıl Savaşı’nda hanedanların geleneksel hâkimiyet mücadelesi,
stratejik öncelikler ve mezhep davaları iç içe geçmişti.
1648’de imzalanan Westphalia Antlaşması, üç mezhebin (o zamanki anlayışa göre
Katoliklik, Luthercilik ve Kalvincilik) mensuplarına ibadette ve imparatorluk kurumları
karşısında eşitlik tanıdı. Habsburg iktidarı önemli ölçüde sınırlandırıldı. Bu tarihten itibaren
Fransa, bir kez daha Avrupa’nın egemen devletlerinden birisi haline yükselecekti.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

16. yüzyılda Batı Avrupa’nın en önde gelen siyasî güçleri aşağıdakilerden
Fransa-İtalya
Fransa-İspanya
İngiltere-Portekiz
İspanya-Hollanda
Fransa-Almanya

2)
16. yüzyılda Habsburg ve Valois hanedanlarını karşı karşıya getiren temel
sebep aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Fransa’nın İspanyol krallığına karşı başka güçlerle ittifak yapması
b)
Alçak Ülkeler’de çıkan isyan
c)
Mezhep farklılıkları
d)
Papanın V. Karl’ı Fransızlara karşı kışkırtması
e)
İki hanedanın da aynı topraklar üzerinde hak iddia etmesi
3)
Aşağıdakilerden hangisi Papa VI. Alexander’ın 1500’de Milan’ı ele geçiren
XII. Louis’e destek vermesinin başlıca sebebidir?
a)
Papalık mülkleri üzerindeki otoritesini yeniden kurmak istemesi
b)
Milan düklüğünün Fransızlara ait olduğuna inanması
c)
Ferdinand ile arasının bozuk olması
d)
XII. Louis’in Milan düklüğünü Papalığa devredeceğini vaat etmesi
e)
Venedik’in üzerinde kurduğu baskıya dayanamaması
4)
a)
b)
c)
d)
e)

1529 Cambrai Barışı ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
Fransızların 1528 Napoli seferinden sonra gündeme gelmiştir.
I. François, Burgonya toprakları için V. Karl’a haraç ödemeyi kabul etti.
Burgonya toprakları Habsburglara terk edildi.
I. François, İtalya üzerindeki emellerinden vazgeçtiği ilan etti.
Antlaşma sonrası Fransızlar İtalya topraklarına saldırmaya devam ettiler.

5)
Aşağıdakilerden hangisinin Habsburg İmparatorluğu’nun Protestanlığın resmen
tanındığı 1555 Augsburg Barışı’na engel olamamasının sebepleri arasında olduğu
söylenemez?
a)
Fransızlarla İtalya üzerinde şiddetli bir mücadele yürütmekle meşgul olması
b)
İmparator V. Karl’ın vicdan özgürlüğüne taraftar olması
c)
II. Henri’nin Almanya’daki Protestan prenslikleri desteklemesi
d)
II. Henri’nin Metz, Toul ve Verdun’u ele geçirmesi
e)
V. Karl’ın 1553’teki Metz seferinde başarısız olması
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6)
Aşağıdakilerden belirtilen yerlerden hangisi Otuz Yıl Savaşı’nın cereyan ettiği
başlıca bölgedir?
a)
Fransa
b)
İsveç
c)
İspanya
d)
Kutsal Roma İmparatorluğu
e)
Danimarka
7)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden devletlerden hangisi Otuz Yıl Savaşı’na katılmamıştır?
Fransızlar
İspanyollar
Osmanlılar
Habsburglar
Danimarkalılar

8)
Otuz Yıl Savaşı’na katılarak Alman Protestan prensliklerini himayesi altına
alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İsveç
b)
Portekiz
c)
Rusya
d)
Lehistan
e)
Danimarka
9)
söylenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisinin Otuz Yıl Savaşı’nın seyrine etki ettiği
İsveç kralı Gustavus Adolphus
V. Friedrich
Fransa başvekili Kardinal Richelieu
Habsburg generali Wallenstein
Habsburg imparatoru V. Karl

10)
Otuz Yıl Savaşı’na son veren 1648 Westphalia Antlaşması ile ilgili olarak
aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a)
Katolik, Lutherci ve Kalvincilere eşitlik sağladı.
b)
Hükümdar ve tebaasının arasındaki din birlikteliği zorunlu olmaktan çıktı.
c)
Habsburg imparatoru III. Ferdinand, Avusturya ve Bohemya dışındaki yerin
dinî meselelerine karışmamayı kabul etti.
d)
Fransızların Alman prensleri toprakları üzerindeki hakları arttı.
e)
İsviçre ve Felemenk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı teyit edildi.

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) a, 4) c, 5) b, 6) d, 7) c, 8) a, 9) e, 10) d
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2. AVRUPA’DA SAVAŞ VE SİYASET (1648–1789)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Büyüyen Devletler ve Büyüyen Rakamlar
Denge Siyaseti ve İttifaklar Çağı
Avrupa’daki Güç Mücadelesinin Küreselleşmesi
Savaşın Düşünce Dünyası
Fransız Devrimi ve Kadim Avrupa’nın Çöküşü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
söylenebilir?

1650 ve 1800 arasında savaşların artması neye bağlanabilir?
Avrupa savaşlarının küreselleşmesi ne anlama gelir?
Fransız Devriminin askerî tarih açısından etkisi ne olmuştur?
Bu dönemde savaş olgusunun halk kültürü üzerindeki tesirleri hakkında ne

23

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Savaşın
kitleselleşmesi Araştırma, fikir yürütme
olgusunu kavramak
Westphalia
sonrası Okuma, araştırma, tartışma
Avrupa’da denge siyasetinin
temel dinamiklerini anlamak
Kolonileştirme ve savaşın Okuma,
küreselleşmesi
arasındaki yürütme
bağlantıyı fark etmek

tartışma,

fiir

Fransız
devrimi
genel Okuma, araştırma, tartışma,
seferberlik kavramı ve halk fikir yürütme
ordularının
doğuşunu
kavramak
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Anahtar Kavramlar

Ancien Régime: 1789 Fransız Devrimi’nin ardından devrimcilerin Fransa’nın
15–18. yüzyıllardaki monarşik ve aristokratik siyasî ve sosyal yapısını anlatmak üzere
çıkardıkları terim. Siyaset ve sosyalbilimlerde, Devrim öncesi Avrupa’nın hanedanlara dayalı,
hiyerarşik bir toplumu öngören, iktidarın ilahî seçilmişlikle meşrulaştırıldığı uzun dönemine
atıfla kullanılır.

Avrupa Denge Siyaseti: Uluslararası ilişkilerde devletlerin komşu devletlerin
haklarına tecavüz edemeyecek bir askerî güçte tutulmalarını anlatan terim, Avrupa tarihinde
herhangi bir monarşi veya devletin kıtanın tamamını hâkimiyeti altına geçirmesini engellemek
için alınan diplomatik, askerî ve siyasî tedbirleri ifade eder. Avrupa Devlet Sistemi adıyla da
bilinir.

Jakoben: Fransız Devrimi esnasında öne çıkan üniter cumhuriyet taraftarı
radikal sol grup üyelerine verilen isim.

Merkantilizm: Mirabeau kontu Honoré Gabriel Riqueti tarafından 1763’te
yaşadığı devrin ekonomik yapısını tarif etmek için türetilmiş terim. Merkantilist ülkelerde iç
sanayiyi korumak üzere yüksek gümrük tarifeleri uygulanır; iktisadî başarı ihracatın ithalattan
fazla olmasıyla ölçülürdü. Bu anlayışa karşı çıkıp serbest ticareti savunan Adam Smith, aynı
zamanda terimin popülerlik kazanmasına yardımcı oldu.
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Giriş

1648 Westphalia Antlaşması, 1790’larda Fransız devrim ordularının Avrupa’yı alt üst
ettiği günlere değin Avrupa devletlerinin dış ilişkilerine yön veren bir diplomatik çerçeve
çizmişti. En özlü şekilde, denge siyaseti olarak özetlenen bu yeni yapı, Avrupa’nın egemen
devletlerinden hiçbirinin fazlaca güçlenip kıtada tek başına bir hegemonya kurmasına izin
verilmemesi anlamına geliyordu. Bu maksatla 1650’den başlayarak tarafların sıkça değiştiği,
bir önceki savaşta yan yana çarpışan devletlerin bir sonrakinde gırtlak gırtlağa geldiği sayısız
askerî mücadele yaşandı. 18. yüzyılda devletler büyüdükçe ellerindeki askerî imkânlar da arttı
ve savaş çok daha fazla cana mal olan bir girişim haline geldi. Bu dönemde öne çıkan
gelişmelerden biri, ortaçağdan beri başka bir insan topluluğuna şiddet uygulamayı
meşrulaştırmak için kullanılagelmiş olan dinin yerini yavaşça ideolojiye bırakıyor olmasıydı.
Bu eğilim Fransız Devrimi esnasında zirve yaptı ve insanlar özgürlük ve adalet gibi ideolojik
kavramlar adına orduya davet edildiler. 1789’daki devrim, modern dünya tarihinde
askerlikten anlaşılan şeylerin çoğunun ilk tohumlarını atmıştı.
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2.1. Büyüyen Devletler ve Büyüyen Rakamlar
18. yüzyıl, bazılarına göre her haliyle bir aydınlanma çağıdır. Bu doğru olsa bile,
Westphalia’yı takip eden yılların aynı zamanda bir harp çağı olduğunu kabul etmek gerekir.
1648’de imzalanan antlaşmanın Avrupa’ya kalıcı bir barış ve huzur getireceğini sananlar fena
halde yanılmıştı. 1650 ile 1800 arasında bir veya birkaç batılı devletin birbirine girmeden üst
üste savaşsız geçen bir yıl bile neredeyse yok gibiydi. İnsan zayiatı dudak uçuklatıcı
seviyelerdeydi. İspanya Veraset Savaşı’nda (1700–14) 1.250.000 kişi hayatını kaybetti.
1704’te Blenheim’da bir defada ölen insan sayısı 30.000’di. Avusturya Veraset Savaşı’nda
(1740–48) 350.000, Yedi Yıl Savaşı’nda (1756–63) yaklaşık bir milyon ve Fransız Devrim ve
Napolyon savaşlarında iki buçuk milyon kadar kişi hayatını kaybetti.

1648 Westphalia antlaşması sonrasında Avrupa

27

Devletlerin beslediği ordu mevcutları arttıkça savaşta son nefesini verenlerin sayısı da
artıyordu. 18. yüzyılda ortaya çıkan güçlü bürokratik devletler, varlarını yoklarını devasa
ordular toplamak, askerlerin ikmal ve iaşesiyle ilgilenmek ve kalabalık askerî kıtalara
mühimmat ve teçhizat yetiştirmek uğruna harcıyorlardı. Otuz Yıl Savaşı’nda sahaya inen
orduların mevcudu, nereden bakılsa, on binlerle ifade ediliyordu. Oysaki Yedi Yıl Savaşı
başladığında Fransız ve Rus orduları 250.000 kişiyi aşan toplam sayılarıyla heybetli ölüm
makinelerine dönüşmüşlerdi. Prusya ordusu da asker sayısı bakımından bu ikisinden geri
kalmıyordu. Barış zamanlarında ordu sayısı elbette daha düşüktü; ama eskisine kıyasla önemli
bir fark vardı. Sefer mevsimi için bir araya getirilen geçici ordulardan düzenli ordulara
geçilmişti ve askerî kıtalar sene boyunca muhafaza ediliyordu. Deniz kuvvetleri de şişiyordu.
İngiliz kraliyet donanması ve İspanyol deniz gücü, 18. yüzyıl boyunca hemen hemen üç kat
büyüdüler. Bu denli büyük ordu ve donanmaları var edebilmek için akla gelen her türlü idarî
tedbir alınıyordu. Tebaanın rızasının her zaman alındığını söylemek zordu ve zorlayıcı
tedbirler yeri geldiğinde ters tepebiliyordu.
Savaşı finanse etmenin bir yolunu bulmak, askerî birliklerin ikmali ve stratejik
hedefler belirlemek hükümdar, hükümet ve diplomatların gecesini gündüzüne karıştırıyordu.
Ne de olsa, silahlı kuvvetler bir devletin beslemek zorunda olduğu en pahalı kurumdu. Öte
yandan savaş olgusu, toplum ve siyaseti bir bütün halinde değişmeye zorluyordu. Siyasî yapı
ve kültürün nasıl da başkalaştığını uluslararası çarpışmalara bakarak izlemek kolaydı. 18.
yüzyılın en önemli siyasî olayı olan Fransız Devrimi (İhtilal-i Kebir), eşi benzeri görülmemiş
bir askerî şiddet dalgası yaratması bir yana siyaset hayatında insan varlığının yeniden
tanımlanmasına yol açan ideolojik savaşları dünyaya armağan etti.

2.2. Avrupa Denge Siyaseti ve İttifaklar Çağı
Westphalia’yı takip eden bir buçuk asırda Avrupa kıtasını sarsan savaşlara
bakıldığında bazı devletlerin siyasî ihtişamlarının son demlerini yaşarken bazılarının coşkulu
bir dinçlikle egemenlik savaşlarına katıldıkları dikkati çeker (Tablo I).

Tablo I: Avrupa siyasetine yön veren belli başlı savaşlar (1648–1802)
Tarih
1648–59
1652–54, 1665–67, 1672–74
1663–64
1672–78
1683–99, 1716–18
1689–97
1700–21
1700–14

Taraflar
Fransa-İspanya Savaşı
İngiltere-Birleşik Eyaletler Savaşı
Osmanlı-Avusturya Savaşı
Fransa-Birleşik Eyaletler Savaşı
Osmanlı-Avusturya (ve müttefikleri) Savaşı
Dokuz Yıl Savaşı (Fransa’ya karşı İngiltere, Avusturya,
İspanya, Birleşik Eyaletler, Savoy, Brandenburg-Prusya)
Büyük Kuzey Savaşı (İsveç-Rusya) Lehistan, Danimarka,
Osmanlı İmparatorluğu ve Britanya savaşa dâhil oldular
İspanya Veraset Savaşı (Fransa ve İspanya-Britanya, Birleşik
Eyaletler, Avusturya, Prusya, Portekiz)
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1727–29
1733–38
1736–39
1739
1740–48
1741–43
1756–63
1768–74
1775–83
1778–79
1787–92
1788–90
1792–1802

Fransa-İspanya Savaşı
Lehistan Veraset Savaşı (Rusya ve Avusturya-Fransa ve
İspanya)
Avusturya-Rus-Osmanlı Savaşı
İngiltere-İspanya Savaşı
Avusturya Veraset Savaşı (Prusya, Fransa ve İspanyaAvusturya, Britanya, Birleşik Eyaletler, Rusya)
Rus-İsveç Savaşı
Yedi Yıl Savaşı (Prusya ve Britanya-Avusturya, Fransa,
Rusya ve İsveç)
Rus-Osmanlı Savaşı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı (Britanya’ya karşı Amerika
kolonileri, Fransa, İspanya ve Birleşik Eyaletler)
Bavyera Veraset Savaşı (Prusya-Avusturya)
Rus-Avusturya-Osmanlı Savaşı
Rus-İsveç Savaşı
Fransız Devrim Savaşı (Fransa’ya karşı İspanya, Britanya,
Prusya, Rusya, Avusturya, Portekiz, Osmanlı İmparatorluğu
ve Birleşik Eyaletler)

1700’e gelindiğinde Felemenkler eski azametlerini büyük ölçüde yitirmişlerdi. Buna
mukabil İngiltere (ya da 1707’de İskoçya’yla kurulan birliğin ardından daha doğru ismiyle
Britanya), 1688’deki talihsiz Felemenk istilasına rağmen sadece denizlerde değil, karada da
muktedir bir uluslararası güç olarak sahneye çıktı. İngiliz kuvveti, yanına çekmeyi başardığı
müttefikleriyle Dokuz Yıl Savaşı ve İspanya Veraset Savaşı’nda Avrupa’nın en büyük gücü
Fransa’yı dize getirdi. Britanya ve Fransa arasındaki amansız düşmanlık 18. yüzyıla
damgasını vurdu. Fransa kralı XIV. Louis’nin 1715’teki vefatının ardından silahlar bir ara
susar gibi oldu; ama Avusturya Veraset Savaşı, büyük gürültü patırtıyla yeni bir siyasî gücün,
Prusya’nın doğuşuna vesile oldu. Bu arada inkişaf etmekte olan başka bazı doğulu güçler,
askerî etkinlik sahalarını genişletiyorlardı. Avrupa meselelerine gerçek anlamda ilk kez
müdahil olan Rusya, krallığın adeta bir çöküntü yaşadığı İsveç ve açgözlü komşularının
elinde toprakları defalarca paylaşılan Lehistan aleyhine topraklarını genişletti. Kırım’da
önemli kazanımlar elde eden Rus çarlığı, Osmanlıların baş düşmanı Habsburgların varisi
olarak tebarüz etti. 18. yüzyıla girilirken bir zamanların şanlı Kutsal Roma İmparatorluğu,
sessiz sedasız Avusturya’daki çekirdeğine çekiliyordu. Balkanlar, İtalya ve Orta Avrupa’da
sayısız menfaatin peşinden koşmaya devam etse de, Avusturya, yeni rolü olan Batı ve Doğu
Avrupa arasında aracılık etme işine kendini alıştırmaya çalışıyordu. 1750’lere gelindiğinde,
bir sonraki yüzyılda dünya siyasetine yön verecek büyük devletler (düvel-i muazzama),
Fransa, İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya çoktan yerlerini almışlardı.
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2.3. Avrupa’daki Güç Mücadelesinin Küreselleşmesi
Westphalia’ya kadar batılı güçler neredeyse istisnasız biçimde Avrupa kıtası içinde
çarpışmışlardı; ama 1750’lerde bambaşka bir manzara vardı. Küreselleşen Avrupa güç
mücadelesi birden fazla kıta üzerinde aynı zamanda yürütülüyordu. Bu tarihte İngiliz ve
Fransız imparatorlukları muazzam bir genişliğe ulaşmışlardı. Ne denirse densin, Felemenk ve
Portekiz deniz imparatorluklarının da can çekiştiğini söylemek mümkün değildi. İspanya’nın
bir zamanların ihtişam ve pırıltısından yoksun olduğu herkesin diline dolanmıştı; ama
1789’da Fransa’da devrim patladığında, 1763’te Louisiana ve 1783’te Florida’yı ele geçirmiş
olan İspanyol İmparatorluğu tarihinin gelmiş geçmiş en geniş sınırlarına sahipti. Avrupa
güçleri arasında çıkan çekişme ve kapışmalar, ister istemez, küresel ölçekli emperyal
kavgalara dönüşüyordu. Bazen Avrupa’da siyasî iklim güllük gülistanlık olduğu halde, batılı
kuvvetler dünyanın başka köşelerinde savaşa devam edebiliyorlardı. Fransa ve Britanya’yı
birbirine düşüren çatışma bölgeleri, Kuzey Amerika, Karayipler, Hindistan ve rakip kâşif
gruplarının durup soluklanmadan gezdikleri Pasifik’ti.

Tablo II: Emperyal güçlerin belli başlı koloni savaşları
Tarih
1664
1689–97
1702–13
1739
1744
1744–54
1756–63
1770’ler
1775–83

1780–83
1788
1792–1815

Taraflar
İngiliz-Felemenk Savaşı
Kral William’ın Savaşı (Fransızlar,
Amerikan yerlileri)
Kraliçe Anne’in Savaşı (Fransa,
İspanya ve Amerikan yerlileri)
İngiliz-İspanyol Savaşı
İngiliz-Fransız Savaşı
İngiliz-Fransız Savaşı
Yedi Yıl Savaşı

Mücadele sahası
Kuzey Amerika
Kuzey Amerika
Kuzey Amerika

Karayipler
Cape Breton adası
Hindistan
Kuzey Amerika, Karayipler,
Hindistan, Akdeniz, Filipinler,
Batı Afrika
İspanyol-Portekiz çarpışmaları
Güney Amerika
Amerikan
Bağımsızlık
Savaşı Kuzey Amerika, Karayipler,
(İngiltere’ye karşı Fransa, İspanya ve Akdeniz
Birleşik Eyaletler)
İngiliz-Felemenk Savaşı
Doğu Hint adaları
İngiliz-İspanyol Savaşı
Nootka Sound (günümüzde
Vancouver adası)
Fransız Savaşları
Karayipler, Kuzey Amerika,
Doğu Hint adaları, Hindistan,
Güney Amerika

Avrupalı devletlerin mücadeleyi kolonilere taşımaları, 18. yüzyılın ortalarında nerede
savaş çıkacağını belirlediği gibi askerî mücadelenin yöntemlerini de tayin etmeye başladı.
Koloniler stratejik olarak önemli kabul ediliyordu. Örneğin, Britanya için Ümit Burnu deniz
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yollarını denetim altında tutan hayatî önemi haiz stratejik bir noktaydı; Cebelitarık ve
Minorka, Akdeniz’de sözünü geçirmeye çalışan hiçbir devletin vazgeçemeyeceği yerlerdi ve
Karayip adalarının temin ettiği hammadde ve zenginlik kıyas kabul etmezdi. Britanya, tıpkı
rakiplerinin yaptığı gibi, iktisadî kazancını azamileştirmek adına rakip tacirleri önlemeye
yönelik ticarî engeller kullandı. Yabancılara yüksek tarifeler dayatırken yarı özel İngiliz
ticaret şirketlerine devlet desteği ve himayesi sağladı. Merkantilist zihniyetin hâkim olduğu
bu çağda ticarî rekabet bilhassa şiddetliydi; çünkü taraflardan birinin kazanması halinde
rakibinin tamamen kaybettiğine inanılıyordu. Karşılıklı ticaret ve alışverişin iki tarafın
yararına olabileceği düşüncesi henüz yerleşmemişti.
Doğrusu istenirse, savaş başlı başına bir ekonomik girişim halini alabiliyordu. Ne de
olsa, bir devletin küresel bir mücadeleye katılabilmesi ve kazanabilmesi için askerî
kaynaklarının yeterli olması şarttı. Bunun için para gerekiyordu. Ordu ve donanmalar
büyüyüp seferler daha kapsamlı hale geldikçe devlet hazinesinden askerî amaçlarla çıkan
meblağlar arttı. Yükselen giderleri karşılamanın yolu halkı daha sıkı vergilendirmek,
gerektiğinde borç verecek doğru kapıları çalmak ve malî verimi arttırmak adına bürokratik
kurumları yenilemekti. Tarihçilerin malî-askerî devletler adını verdiği büyük güçler vücuda
geliyordu.

2.4. Savaşın Düşünce Dünyası
Savaş, küresel ticarî rekabetin bir parçası halini aldıkça Reform dönemi insanının
zihnine egemen olan dinî hüviyetinden kaybetmeye başladı. Dinî hassasiyetlerin halen
devletler arasında kurulan ittifak veya devletleri birbirine düşüren savaş kararlarına etki
edebildiği tabii ki doğruydu. Örneğin, Britanya’nın Fransa’ya duyduğu dinmek bilmez öfke,
Protestanların Katolik kitleler karşısında duyduğu geleneksel kızgınlıktan besleniyor, ya da
1750’lerde Prusya ile kurulan ittifak işbirliği yapılan gücün Protestan niteliklerinden ötürü
memnuniyet yaratıyordu. Yine de, bir zamanların Katolik-Protestan veya HıristiyanMüslüman ayrımına dayalı din savaşlarından eser kalmadı. Katolik Fransa’yı dize getirmeye
çalışan Büyük Birliğin içinde Katolik güçler de vardı. Hatta savaşın başında Papa Fransa’ya
yönelen kuvvetlere desteğini bile açıklamıştı. Keza 1683’te Viyana önlerinde dağılan Osmanlı
güçlerinin yarattığı iştah açıcı durum bile, Kutsal İttifak’ın pek uzun ömürlü olmasına
yetmedi. Avusturya orduları Sırbistan’a doğru gitmeye çalışırken Fransızlar Habsburgların
elindeki Alman topraklarına saldırdılar.
Savaş olgusu belki eskisine nazaran daha dünyevî ve çıkarcı bir hal alıyordu; ama
ideoloji insanlara birbirlerine karşı yürüttükleri mücadeleye anlam katmada yardımcı
oluyordu. Zorbalığa karşı mücadele, uluslararası hukuktan doğan haklar, nefs-i müdafaa
hakkı, doğuştan gelen eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar devletler arası ilişkilerde belirleyici
olmaya başladı. Bu fikirler, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kurulan dünyada günden
güne daha anlamlı hale geldi. 1640 ve 1650’lerde İngiltere’de çıkan ayaklanmalar ve 1770 ve
1780’lerde Amerika’da çarpışanlar açısından özgürlük ve haksızlığa karşı çıkmak gibi
ideolojik kavramlar önemliydi. Keza XIV. Louis Fransa’sına karşı kurulan ittifaklarda
Avrupa’nın üzerine karabasan gibi çöken Fransız “zorbalığı”na bir set çekmekten
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bahsediliyordu. Bu cins fikirler, savaşın ideolojik veçhesini daha önce görülmemiş seviyelere
taşıyan Fransız Devrim Savaşları (1792–1802) döneminde iyice belirginleşip kuvvetlendi.
Ne olursa olsun, 1792’den önce savaş dendiğinde akla yine de ilk olarak geleneksel
hanedan rekabeti geliyordu. 1650’den sonra vuku bulan savaşların nitelik bakımından
seleflerinden farklı olduğu gün gibi aşikârdı; ama hanedanların varlık ve itibar kavgası
Avrupa’nın hâkim mücadelesi olmayı sürdürüyordu. Hükmetmek, savaşmak ve şan ve toprak
kazanmak isteyen krallar hala ordaydı. Kaldı ki, 1688’de İngiltere, 1701’de İspanya, 1733’de
Lehistan ve 1740’da Avusturya’da olduğu üzere, yönetici hanelerden birinin soyunun inkıraza
uğraması veya silsilede bir kırılma olması halinde ortaya çıkan Veraset Savaşları Avrupa’nın
en önemli meselesi oluveriyordu.
Bununla birlikte değişen bir şeyler vardı. Hükümdarlar, geleneksel hanedan
hedeflerinin peşinden koşarken tebaalarından yükselen yeni talepleri göz önüne almak
zorunda kalıyorlardı. Neticede merkantilist rekabet, savaşın küresel bir sahneye taşınması ve
malî-askerî devletlerin doğuşu, hep bir arada insanların içinde yaşadığı toplumu değiştiriyor;
tebaanın hayatını doğrudan şekillendiriyordu. Birçok insan devlet eliyle her an değişebilecek
ekonomik yapıya yatırım yapmış haldeydi. Bu yüzden de, denizaşırı veya kıta içi olsun,
savaşların nasıl gelişeceğini hevesle bekliyor; siyasî ve askerî gidişatı kendi arasında hararetle
tartışıyordu. Basit şekilde ifade etmek gerekirse, hükümdarın yapıp ettikleriyle yakından
ilgilenen bir “kamuoyu” doğuyordu. Gariptir ki, malî-askerî devlet kurumları, eskisine göre
daha fazla iş, bürokratik mevki ve makam yaratmış olduğu için halkın devlet siyasetini
tartışma ve toplumun faydasına olmadığına inanılan seçimler karşısında hükümdarı eleştirme
gücü artıyordu. Bundan böyle tebaa sadece seferler esnasında başvurulan bir insan havuzu
değildi; savaşlara bizzat katılıyor ve askerî kararları etkilemeye çalışıyordu.
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Jean-Baptiste Charpentier, çikolata içen seçkinler, 18. yüzyıl Avrupa’sında çay,
kahve ve çikolata “hane”lerde birçok şeyin yanı sıra siyaset sohbetleri yapıyorlardı.
Örneğin, Fransa ve Britanya arasında çıkan savaşlar, iki ülke halkı arasında da hasım
milleti aşağılamaya meyilli nefret söylemlerinin doğmasına ve millî kimliklerin inşasına yol
açtı. İki hanedan egemenlik mücadelesine girdiğinde devlet ricali ve soyluların birbirleri
hakkında acımasız laflar sarf etmeleri alışılagelmiş bir şeydi; şimdi ise, savaşa tutuşan
devletlerin halkları bu koroya katılmışlardı. Öte yandan, hükümdarlar kamuoyu tepkisi ve
halk taleplerinin onları eskisi kadar serbest bırakmadığını kabullenmek durumundaydılar.
Westphalia’da kurulduğuna inanılan güç dengesi, Rusya ve İsveç’in dâhil olmasıyla
birlikte Batı Avrupa devletleriyle birlikte doğulu güçleri de kapsayacak şekilde genişletilmek
zorundaydı. Ne var ki, bu uluslararası sistem ve denge siyasetinin hayatî bir kusuru vardı.
Kendi haline bırakıldığında denge ister istemez değişiyor; Avrupa siyaset aktörlerinden bir
veya birkaçı diğerlerinin önüne geçiyordu. Böyle durumlarda diplomatik vasıtalar veya
gerekli hallerde ortaklaşa hareketle fazlaca güçlenen devletin önünü kesmek icap ediyordu.
Mesela 1761’de, Fransa ve İspanya, Britanya’nın denizlerin tek hâkimi olmaya “niyetlendiği”
ve İngiliz halkının menfaatine uygun olmayan hiçbir ticarî düzenlemeye izin vermeme
“hevesinde” olduğu için Britanya’ya karşı bir işbirliği paktı kurdular.
1750’lerden itibaren Avrupa’daki güç dengesi muazzam bir ağırlığın altında esnemeye
başladı. Britanya’nın Yedi Yıl Savaşı’nda Fransız kuvvetlerini ezip geçmesi, Lehistan’ı
aralarında paylaşmaya niyetli Avusturya, Prusya ve Rusya’yı bu işten caydırabilecek yegâne
batı kuvvetinin ortalardan kaybolması anlamına geliyordu. Lehistan 1772’de parçalandı. Öte
taraftan Britanya Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı kaybedince dengenin yeniden tesis
edilebileceği düşünülmüştü; ama zaferin bedeli, savaşın malî yükü altında ezilen Fransa’ya
öylesine ağır gelmişti ki, ülkeyi 1789’daki Büyük Devrime sürükleyen bir malî darboğaza
teslim oldu. Bu arada Avusturyalıların aklını çelmeyi başaran Ruslar, Avusturya askerlerini
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı açılan ortak cepheye çektiler. Orta Avrupa’da doğan
boşluktan istifade eden Prusya kralı II. Friedrich, Hollanda’daki krizden yararlanıp Prusya
gücünü Fransa’nın aleyhine kuzeye yaydı. İngiliz başvekili William Pitt’in Fransa’da devrim
yaşandığını duyduğunda akşam yemeğini paylaştığı misafirine “yaşanan olayın Britanya’nın
hayrına olduğunu ve Fransa’yla uzun süre uğraşmak zorunda kalmayacaklarını” söylediği
rivayet edilir. 18. yüzyılın sonunda Fransa büyük bir dünya devleti olmaktan çıkacağa
benziyordu.

2.5. Fransız Devrimi ve Kadim Avrupa’nın Çöküşü
Fransız devrimi, Avrupa’da savaş adına bilinen her şeyi altüst etti. Fransa Millet
Meclisi, 1792’de Avusturya’ya savaş ilan ettiği andan itibaren yaşananları tarif etmek zordu.
1792 Nisan’ında Fransız ordusunda 200.000’den daha az insan bulunuyordu. 1794’te,
monarşinin ilga edilip cumhuriyetin kurulmasının ardından ordu ve askerî tesislerde hizmet
edenlerin sayısı bir buçuk milyonu aştı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa kıtasında bir
Fransız hegemonyasından bahsetmek doğaldı. İşlerin buraya varabileceğini kimse tahmin
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etmemişti. Birçok devlet adamı, devrimcilerin Fransız devletinin tepesine yürüdüğünü
duyduklarında Fransız ordularının uzun süre memleketlerinden dışarı ayak basmayacaklarını
düşünmüştü. Aslına bakılırsa, 22 Mayıs 1790’da Millet Meclisi’nin istila savaşlarından el
çekileceğini alenen ilan ettiği hatırlanırsa, aynı düşünce Fransa’da da hâkimdi.
Devrim ordusunun neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın en kalabalık
muharip kitlesine dönüşmesini sağlayan kesinlikle Fransız devlet bürokrasisinin maharetli
elleri değildi. İnsanlar, devrimin can verdiği değerleri koruyup savunmak uğruna ideolojik bir
coşku ve iştiyakla silah başına koşuyorlardı. Ne de olsa, Fransa, savaş başlar başlamaz üst
üste aldığı hezimetlerle bir anda Avrupa’nın birleşik ordularına karşı bir millî müdafaa
mücadelesi verir hale düşmüştü. 23 Ağustos 1793’te, Fransa Millet Meclisi, meşhur “genel
seferberlik”i ilan ederek eli silah tutan tüm erkekleri orduya çağırdı. Yüz binlerce insan
cepheye yollanırken kadın, çocuk ve yaşlılara askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için
çalışmaları emredildi. Cepheye gitmeyenler barut imali için güherçile topladı ve askerler için
kıyafet ve çadır dikti. 1793’te yaşananlar, bir bakıma zorunlu askerlik hizmeti ve modern
kitlesel seferberliğin ilk denemesiydi.
Bu kitlesel seferberlik Fransa’daki siyasî seferberliğin bir parçasıydı. Şehirdeki işçileri
ve kırdaki köylüleri orduya celp eden Millet Meclisi, insanlara uğruna mücadele edecekleri
bir şeyler vermek zorundaydı. Meclisteki Jakobenler, fiyatların sabitlenmesi, topraksız
köylülere toprak dağıtımı ve refah yardımlarından oluşan bir programı yürürlüğe koydu.
Cepheye koşan yoksullar, cumhuriyet yönetiminin “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” şiarında
şöhret bulan devrimci ideallerini yüceltmek ve (toplumu ilahî iradeyle oluştuğu iddia edilen
hiyerarşik tabakalara bölen) Ancien Régime’den artakalanları söküp atmak için hevesle
mücadeleye katıldılar. İdeoloji harp meydanına şaşaalı bir dönüş yapmıştı. Ancien Régime’in
hanedan orduları, aldıkları sıkı talim ve terbiye ve sahip oldukları yüksek disiplin sayesinde
makine düzeninde her adımlarını ölçüp biçerek hareket ederlerdi. Devrim ordularını teşkil
eden eğitimsiz ve fakir kitleleri talime tabi tutacak zaman yoktu. Fransız ordusu, düşmanın
üzerine topyekûn, dağınık saflar halinde hep birlikte hücum edip hasmıyla boğaz boğaza
kavgaya tutuşan, askerî yetersizliklerini sürat ve cesaretle telafi etmeye çalışan gözü pek
savaşçılardan oluşuyordu. Devrim ordusunun yöntemi, tüfeği ateşler ateşlemez doğrudan
süngüye davranmak ve vatanseverlikti.
Kitleselleşen savaş Fransa’nın dışına taşmaya adaydı. 1792 Kasım’ında “Kardeşlik
Bildirgesi”ni neşreden Millet Meclisi, Fransızların özgürlüğünü geri kazanmaya çalışan bütün
halklara yardım eli uzatmaya hazır olduğunu duyurdu. Aykırı Jakoben Maximilien
Robespierre, insanların elinde silahla gelen hiçbir kurtarıcıyı sevmeyeceğini söyleyip teklife
karşı çıksa da, meclisin kalanına sözünü dinletemedi. Millî müdafaa mücadelesi olarak
başlayan savaş, devrim ilkelerini Avrupa’ya yaymak isteyen Fransız ordularının harekete
geçişiyle bir istila savaşına dönüştü.
Fransızlar, 1790’ların sonuna gelindiğinde Avusturya’nın kapı bekçiliğini yaptığı
Doğu Avrupa dışında kalan bölgelerde egemenliğini yerleştirdi. Doğrudan ele geçirmediği
yerlerde Fransa’yla kardeşlik bağları kuran tampon cumhuriyetlerin kurulmasına önayak oldu.
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19. yüzyılın hemen başında imparatorluğa geri dönüş yapacak olan Korsikalı Napolyon
Bonaparte, henüz genç bir generalken İtalyan yarımadasında başarılı seferler yaptı. İngiliz
kraliyet donanması, 1793’ten itibaren Fransa’nın kolonilerle olan bağlantısını kesip Kıta
Avrupasına abluka uyguladı. Fransızların Ortadoğu’daki İngiliz nüfuzunu ortadan kaldırmak
amacıyla 1798’de Mısır’a asker çıkarmaları ise, ufak çaplı bir fiyaskoyla neticelendi.
Fransız yayılmasının ilk safhaları uluslararası hukukta yeni bir ilkenin doğuşuna zemin
hazırladı: halkların kendi kaderini tayin hakkı. Avignon’daki eski Papalık mülkleri ve Doğu
Fransa’daki bazı feodal Alman prenslik toprakları, burada yaşayan insanların rızasıyla eski
sahiplerinin öfkeli bağırış çağırışları arasında Fransa’ya katıldı. Devrim savaşlarının şatolara
savaş, çiftçi kulübelerine barış getirmeyi vaat eden ilk seferleri, toplumsal adalet duygusunun
öne çıktığı bir zamana işaret ediyordu. Fransız hâkimiyetine giren bölgelerde feodalizmin
ilgası, dinî reformlar ve anayasal yönetime geçiş, Fransızlara gittikleri her yerde halkın bir
kısmından destek bulmalarını sağladı. Buna karşın Katolikliğin kuvvetli olduğu yerlerde
devrimcilerin reform çağrıları hoş karşılanmadı. Ne var ki, vakit ilerledikçe Fransız orduları
işgalci güçlere dönüşerek başlangıçtaki rollerinden uzaklaştılar.
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Uygulamalar
1- Ünitede geçen Avrupa’daki kent, bölge ve ülke isimlerini bir tarih haritası üzerinde
bulunuz. Bulduğunuz şehir ve bölgelerin bugünkü siyasî sınırlarıyla tarihî sınırlarını
karşılaştırınız.
2- Eric Hobsbawm’un Devrim Çağı 1789-1848 isimli kitabını okuyup tartışınız.
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Uygulama Soruları
1- Günümüz Avrupa siyasî haritasıyla 1648–1789 tarihleri arasındaki hanedan
devletleri arasındaki farklar nelerdir?
2- Kitaptan edindiğiniz fikirler ve bilgiler nelerdir? Hangisini mutlaka paylaşmak
istersiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Otuz Yıl Savaşının ardından 1648’de imzalanan Westphalia anlaşması beklenildiği
gibi Avrupa’ya barış huzurunun yaşanmasını sağlayamamış; aksine 1650-1800 yılları arası
neredeyse savaşsız geçen bir yıl olmamıştı. Bunun doğal sonucu olarak insan zayiatı çok
yüksek rakamlara ulaşmıştı. 18. yüzyılda ortaya çıkan güçlü bürokratik devletler, devasa
ordular toplamak, askerlerin ikmal ve iaşesiyle ilgilenmek ve kalabalık askerî kıtalara
mühimmat ve teçhizat yetiştirmek için çok paralar harcadılar. Silahlı kuvvetler bir devletin
beslemek zorunda olduğu en pahalı kurum olduğundan savaşı finanse etmek için kaynaklar
bulunmaya çalışıldı. Bu arada savaş olgusu, toplum ve siyaseti bir bütün halinde değişmeye
zorluyordu. Siyasî yapı ve kültürün başkalaştığını uluslararası çarpışmalara bakarak izlemek
zor değildi. 18. yüzyılın en önemli siyasî olayı olan Fransız Devrimi, eşi benzeri görülmemiş
bir askerî şiddet dalgası yaratması bir yana siyaset hayatında insan varlığının yeniden
tanımlanmasına yol açan ideolojik savaşları dünyaya armağan etti.
Westphalia’yı takip eden 150 yıllık sürecin sonunda hangi devletlerin siyasî
ihtişamlarının son demlerini yaşarken hangilerinin coşkulu bir dinçlikle egemenlik savaşlarına
katıldıkları belli olmuştu. İngiliz ve Fransız imparatorlukları muazzam bir genişliğe
ulaşmışlarken Felemenk ve Portekiz deniz imparatorlukları da halen varlıklarını
sürdürüyorlardı. İspanya eski ihtişamından uzak olmakla birlikte sınırlarını hiç olmadığı kadar
genişletmeyi bilmişti. Bir taraftan Avrupa devletleri arasında çıkan çekişmeler, küresel ölçekli
emperyal güç mücadelesine dönüşüyordu. Örneğin Fransa ve Britanya’nın çatışma bölgeleri,
Kuzey Amerika, Karayipler, Hindistan ve Pasifik’ti. Koloniler stratejik olarak önemli kabul
edilen yerlere kuruluyordu. Ümit Burnu deniz yollarını denetim altında tutarken, Cebelitarık
ve Minorka, Akdeniz kontrolünün vazgeçilmezleriydi. Öte yandan bir devletin küresel bir
mücadeleyi kazanabilmesi için askerî kaynaklarının yeterli olması şarttı. Bunun için iyi bir
mali düzenleme gerekiyordu. Ordu ve donanmalar büyüyüp seferler daha kapsamlı hale
geldikçe devlet hazinesinden askerî amaçlarla çıkan meblağlar arttı. Yükselen giderleri
karşılamanın yolu halkı daha sıkı vergilendirmek, gerektiğinde borç alınabilecek yerleri tespit
etmek ve malî verimi arttıracak bürokratik kurumları yenilemekti. İş tüm bu yaşananlarla
tarihçilerin malî-askerî devletler adını verdiği büyük güçler vücuda geliyordu.
Savaş, küresel ticarî rekabetin bir parçası halini aldıkça Reform dönemi insanının
zihnine egemen olan dinî hüviyetini kaybetmeye başladı. Bununla birlikte Protestan ve
Katolik devletlerin birbirlerine duydukları kızgınlık savaşa dönüşebildiği gibi mezhepdaş
kitleler arasında ittifak ilişkileri hala kurulabiliyordu. Ancak netice itibariyle bir zamanların
Katolik-Protestan veya Hıristiyan-Müslüman ayrımına dayalı din savaşlarından eser kalmadı.
Katolik Fransa’yı dize getirmeye çalışan Büyük Birliğin içinde Katolik güçler de vardı. Bütün
bunların yanında gerek 1640 ve 1650’lerde İngiltere’de çıkan ayaklanmalarda gerekse 1770
ve 1780’lerde Amerika’daki çarpışmalarda özgürlük ve haksızlığa karşı çıkmak gibi ideolojik
kavramlar kendini gösterdi. Zorbalığa karşı mücadele, uluslararası hukuktan doğan haklar,
nefs-i müdafaa hakkı, doğuştan gelen eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar devletler arası
ilişkilerde belirleyici olmaya başladı. Bu fikirler, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
kurulan dünyada günden güne daha anlamlı hale geldi. Son olarak Fransız devrimi, Avrupa’da
savaş adına bilinen her şeyi altüst etti. İnsanlar, devrimin değerlerini koruyup savunmak için
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ideolojik bir coşkuyla silah başına koşuyorlardı. Cepheye getirilen yoksullar, cumhuriyet
yönetiminin “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” şiarında şöhret bulan devrimci ideallerini
yüceltmek için hevesle mücadeleye katıldılar. Devrim savaşlarının şatolara savaş, çiftçi
kulübelerine barış getirmeyi vaat eden ilk seferleri, toplumsal adalet duygusunun öne çıktığı
bir zamana işaret ediyordu.
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Bölüm Soruları
1)
18. yüzyılda Avrupa’da egemenlik mücadelesine giren iki devlet aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a)
Fransa-İspanya
b)
Osmanlı-Avusturya
c)
Fransa-İngiltere
d)
Osmanlı-Rusya
e)
Avusturya-İsveç
2)
18. yüzyıl siyasî ve askerî tarihi düşünüldüğünde aşağıdaki devletlerden
hangisinin bir önceki asırdaki gücünden kaybedip Avrupa siyasetine etki etmekten uzaklaştığı
iddia edilemez?
a)
Fransa Krallığı
b)
İspanya Krallığı
c)
Lehistan Krallığı
d)
Osmanlı İmparatorluğu
e)
Felemenk Cumhuriyeti
3)
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ortasında Avrupa siyasetine yön veren
büyük devletlerden biri değildir?
a)
İngiltere
b)
Rusya
c)
Prusya
d)
İspanya
e)
Avusturya
4)
Aşağıdakilerden hangisi sonuçları Yedi Yıl Savaşlarının mücadele sahaları
arasında gösterilemez?
a)
Batı Afrika
b)
Hindistan
c)
Karayipler
d)
Filipinler
e)
Baltıklar
5)
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa ve Britanya’yı
birbirine düşüren çatışma bölgelerinden biri değildir?
a)
Güney Afrika
b)
Hindistan
c)
Karayipler
d)
Pasifik Okyanusu
e)
Kuzey Amerika
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6)
Geleneksel rakipler oldukları halde İspanya ve Fransa’nın 1761’de Britanya’ya
karşı bir işbirliği paktını imzalamaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a)
Britanya’nın Kıta Avrupa’sına saldırı planı içinde olması
b)
Amerika kolonilerindeki karışıklık
c)
İspanya ve Fransa’nın Britanya topraklarını paylaşmak istemesi
d)
Uluslararası denge siyasetinin gereği olarak güçlenen Britanya’nın önünü
kesmek
e)
İngiliz hâkimiyetindeki İskoçlara yardım eli uzatmak
7)
Aşağıdakilerden hangisi dünya tarihinde zorunlu askerlik uygulamasının ilk
örneği sayılabilir?
a)
Avusturya ve İspanya’da veraset savaşlarının çıkışı
b)
18. yüzyılda ordu mevcutlarını arttırmaya çalışan devletlerin yürüttüğü
politikalar
c)
1793’te, Fransa Millet Meclisi’nin seferberlik ilan ederek eli silah tutan tüm
erkekleri orduya çağırması
d)
18. yüzyılda malî-askerî devlet yapılarının doğuşu
e)
Osmanlı topraklarında uygulanan devşirme sistemi
8)
Fransa Millet Meclisi tarafından 1792’de yayımlanan Kardeşlik Bildirgesi
aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
a)
Fransa sınırları içinde ve dışında yaşayan Fransızların bağlantıya geçmelerine
b)
Devrim ilkelerini Avrupa’ya yaymak isteyen Fransız ordularının istila savaşına
c)
Habsburg İmparatorluğunun ortadan kalkmasına
d)
Silah zoruyla hiçbir talebin karşılanmayacağının anlaşılmasına
e)
Amerika’nın bağımsızlığını ilanına
9)
Aşağıdakilerden hangisinin Fransız devrim ordularının muharebe taktiklerini
belirleyen temel etken olduğu söylenebilir?
a)
Çok güçlü ordularla karşılaşmaları
b)
Napolyon Bonaparte’ın ordu düzenini yenilemesi
c)
İdeolojik kavramlarla hareket etmesi
d)
Millet Meclisi’nin orduya sıkça müdahale etmesi
e)
Ordunun belkemiğini oluşturan köylülerin yeterince askerî eğitim almamaları
10)
Fransa Millet Meclisi’nin 1792’de Avusturya’ya savaş açmasının ardından
yaşananlar hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a)
Fransız ordusu bir istila savaşı başlattı.
b)
Fransız devrim orduları gittikleri her yerde büyük memnuniyetle karşılandı.
c)
Fransa, on sene içinde Avrupa’nın büyük kısmına hâkim oldu.
d)
1793’te Fransa’da genel seferberlik ilan edildi.
e)
Fransızların eline geçen bölgelerde feodalizm kaldırıldı ve anayasal
yönetimlere geçildi.
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Cevaplar
1) c, 2) a, 3) d, 4) e, 5) a, 6) d, 7) c, 8) b, 9) e, 10) b
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3. AVRUPA DENİZ İMPARATORLUKLARININ KURULUŞU
(1492‒1700)

43

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Atlantik Keşifleri
İspanyol ve Portekiz Deniz İmparatorlukları
Uzak Sularda Kardeş Kavgası: Batılı Güçlerin Denizaşırı Mücadelesi
Batı Yayılmacılığının Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
16. yüzyıl batı yayılmasında dinî ideal ve beklentilerin yeri ne olmuştur?
2.
Coğrafî keşif seferlerinin Amerika ve Afrika kıtalarında farklı neticeler
doğurmuş olması nasıl açıklanabilir?
3.
Erken modern keşif ve yayılma seferleriyle kölelik olgusu arasında nasıl bir
ilişki kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Tarihî anlamda Avrasyalılık Okuma, araştırma,
kavramını tanıma.
yürütme

elde
veya
fikir

16. yüzyıl İspanya ve Okuma, araştırma
Portekiz
deniz
imparatorluklarını tanıma.
16.
yüzyılda
emperyal Fikir yürütme, tartışma
mücadelenin
doğası
ve
dinamiklerini anlamak.
Coğrafî keşifler ve kölelik Fikir yürütme, tartışma
arasındaki ilişkiyi kavrama.
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Anahtar Kavramlar

Aztekler: 14–16. yüzyıllar arasında Meksika’nın orta kısımlarında büyük bir
medeniyet halinde yaşayan Amerikalı yerli halk

Batı Hint Kumpanyası: 1621’de Batı Afrika ve Amerikalarda ticarî tekel
oluşturmak amacıyla Felemenk cumhuriyeti himayesinde kurulan anonim şirket.

Birleşik Doğu Hint Kumpanyası: 1602’de Asya ticareti üzerinde tekel
kurmak amacıyla Felemenk cumhriyetinin himayesinde kurulan anonim şirket.

Doğu Hindistan Kumpanyası: 1600’de Doğu Hint adalarıyla ticaret yapmak
amacıyla kurulan kraliyet himayesineki İngiliz anonim şirketi. Sonradan faaliyetlerini
Hindistan’a genişleten şirketin üyeleri, İngiliz kralından aldıkları hakla bölgede ticaret
tekeline sahip oldular.

İnkalar: Kolomb öncesi Amerika’nın siyasî ve askerî anlamda en büyük
imparatorluğunu kurmuş olan Peru merkezli yerli halk.

Karavele: 15. yüzyılda Portekizliler tarafından geliştirilen ufak, manevra
kabiliyeti yüksek yelkenli gemi.

Kolomb Takası: Christopher Columbus’un 1492’de Amerika’yı keşfinin
ardından Avrasya ve Amerika kıtaları arasında başlayan bitki, hayvan, insan, kültür, hastalık,
teknoloji ve fikir değiş tokuşunun genel ismi.
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Giriş
Ortaçağın sonlarında Avrupa’da zenginlik ve refah başlıca iki bölgede toplanmıştı:
Uzakdoğu ve Avrupa arasında yükte hafif pahada ağır malların ticaretiyle semiren İtalyan
şehir devletleri ve kuzey diyarlarının deniz, maden, orman ve çiftliklerinin bahşettiklerini
ticarete tahvil eden Almanya’daki Hansa şehirleri birliği. Buna ilaveten 15. yüzyılda Alçak
Ülkelerin güneyi, sanayi ve ticaret kaynaklarıyla beslediği Burgonya düklüğünü Fransız
krallığına meydan okutmaya yetecek denli güçlendiren başka bir iktisadî faaliyet merkeziydi.
Bununla birlikte 1500’lerde Avrupa’nın ekonomik merkezleri yavaşça yer değiştirmeye
başladı. Portekiz ve İspanyol denizcilerin açtığı yeni ticaret yolları, başlarda eklendikleri
Avrupa’nın geleneksel ticaret ağını bir süre sonra aştılar. Lizbon ve Sevilla’dan başlayan yeni
ticaret güzergâhları, Afrika, Asya, Amerikalar ve Avrupa’yı birbirine bağlıyordu. Bu sayede
hayalini bile kurmadığı zenginlik kaynaklarına erişen batılı devletler, kıta içinde ekonomik,
siyasî ve kültürel değişikliklere yol açan bir değişimden geçtiler.
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3.1. Atlantik Keşifleri
Batılı denizcilerin keşif seyahatlerine çıkmasının nedenlerinden biri, 15. yüzyılın
sonlarından itibaren istikrarlı biçimde güçlenen Osmanlı İmparatorluğu’nun Yakındoğu
ticaret yollarının üzerine heybetle kurulmasıydı. Asya’dan gelen kıymetli metaların
kesilmesinden korkan İtalyan ve diğer batılı tacirler, gözlerini Akdeniz’in ötesine diktiler.
Hindistan’la doğrudan baharat ticareti yapabilmek ve Marco Polo’nun Çin’e gidip gelişini
anlattığı hatıralarında ballandırarak aktardığı Büyük Han’ın zengin diyarlarını bulmak için
Okyanus’a açılmak dışında bir seçenek yoktu.
Batılı denizcilerin Avrupa’nın güvenli sularından çıkıp bilinmezlerle dolu okyanusa
adım atmaları, ancak denizcilik teknolojisi ve bilgisinde hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmekle
mümkündü. Avrupalı denizciler, ortaçağ sonlarında gemi dümenini kıç bodoslamasına
yerleştirip seren ucuna takılan kare yelkenleri geliştirdiler. 15. yüzyılda kare yelkenlerle latin
(üçgen şekilli) yelkenlerin bir arada kullanıldığı çok direkli karaveleye geçiş, denizcilere çok
daha büyük bir manevra kabiliyeti sağladı. Karaveleler sayesinde rüzgâra karşı seyretmek ve
uzun menzilli deniz yolculuklarına çıkmak artık hayal değildi. Büyük ihtimalle 13. yüzyılda
Çin’den gelen pusula ve kıyı şeritlerini gösteren deniz haritaları, Akdeniz’de ve Akdeniz’in
ötesinde daha yaygın biçimde kullanılmaya başlandı. Batı donanmaları uzun mesafe deniz
gezilerine çıkmak için yeterince donanımlı görünüyordu. Dahası, Araplar ve Çinlilerle
kıyaslandığında batılıların ipek, baharat, biber ve şarkın diğer kıymetli maddelerine sahip
olmak için çok daha iştahlı seferler planlamalarında şaşılacak bir taraf yoktu. Araplar,
kendilerini bildiklerinden beri bu malların ticaretini zaten yapıyorlardı. 15. yüzyıl başlarında
Hint sularına ve Afrika kıyılarına devasa gemiler yollayan Çin ise, uçsuz bucaksız sınırlarını
korumak için bir süre sonra keşif gezilerinden vazgeçip içine kapanmıştı.
15. yüzyılda Atlantik’e yönelen keşif gezilerinde İtalyan denizcilere tesadüf etmek
işten değilse de, bu dönemde batı ve güney yönündeki keşif ve hamleleri üstlenenler aslen
Portekizliler ve Kastilyalılar oldu. Portekizliler bu hususta öncü sayılırlardı. Portekizli gemici
ve denizciler, Batı Afrika sahilini takip ederek güçleri yettiğince aşağı doğru indiler.
Afrika’nın içlerinden Müslümanların hâkimiyetindeki Mağrip’e taşınan altın ve baharatı
yolda iken yakalamak öncelikli hedeflerden biriydi. 16. yüzyılda önem kazanan ikinci bir
sebep ise, Kara Afrika içlerinden köle temin edip plantasyon ve çiftliklere nakletmekti.
İslam’a karşı haçlı fikri birçok hükümdar ve denizcinin zihninde yer tutmaya devam ediyordu.
Bu, Afrika’ya yönelen gezilere siyasî ve dinî bir motivasyon kattı. Dahası, birçoğu sıradan
insanlar olan gemi mürettebatı, popüler halk kültüründe sağlam bir yer işgal eden kayıp bir
Hıristiyan ülkesinden bahsediyordu. Preste João’nun (Prester John) efsanevî diyarı, Kuzey
Afrika’dan başlayıp Karadeniz’e uzanan İslam ülkelerinin arkasında bir yerde güvenilir bir
müttefikin Hıristiyan denizcileri beklediğini müjdeliyordu. Kayıp Hıristiyan krallığının
bulunmasıyla Afrika’da tutunmak ve Müslüman güçlere karşı yeni bir cephe açmak mümkün
olabilirdi.
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Cantino haritası (1502)

Portekizli denizciler iki yönde ilerledi. Fas ve Sahra’nın batısında kalan iki Atlantik
takımadası ilk yerleşim sahası oldu. Prens Henrique (Denizci), 1420’lerde, bazı Fransız ve
Kastilyalı yerleşimcilerin Kastilya kralının himayesinde birkaç küçük adayı mesken tutmuş
olmalarına aldırış etmeksizin Kanarya adaları üzerinde hak iddia etti. Bu, Atlantik adalarının
kime ait olacağı hususunda Portekiz ve Kastilya krallıkları arasında uzun boylu bir
tartışmanın başlangıcı oldu. Atlantik’teki adalar, ne de olsa, zengin hammadde kaynakları
vaat etmekle kalmıyor; Afrika sahilinin biraz uzağında deniz yolları açısından son derece
stratejik bir konumda bulunuyorlardı.
Portekizlileri çeken ikinci bölge, Afrika’nın batı sahilinden güneye doğru inen
güzergâhtı. Batı Afrika kıyılarına yerleşen tacirler gözlerini hemen altın, tropikal mal ve köle
bulabilecekleri yerlere dikiyorlardı. 1434’te, Batı Sahra’nın en kuzey ucunda yer alan ve batılı
denizcilerin yüzülebilir suların sınır çizgisi kabul edegeldikleri Bojador Burnu (Re’s-i
Bûcâdûr) aşıldı. Prens Henrique, Gine’yle başlattığı alışveriş sayesinde Portekiz’i Afrika
ticaretinden en fazla nemalanan Avrupa gücü haline getirdi. Portekizliler, ellerine altın ve
köle geçtikçe daha güneye inmek için cesaretlenip keşif gezilerini eskisine nazaran daha
sistemli bir hale soktular. Preste João’nun efsanevî krallığının bulunabileceğine dair ümitler
yeşermiş; dillere destan Hint sularına giden güvenli bir deniz yolu kurulabileceğine inananlar
çoğalmıştı. 1488’de Ümit Burnu’nu aşan Bartolomeu Dias, Arapların elindeki Hint sularına
giden yolu uzaktan da olsa işaret etti. 1497–99’da başarılı bir yolculukla Hindistan’a varan
Vasco da Gama, selefinin gösterdiği yolu ilk defa kullanan denizci oldu.
15. yüzyılın sonlarında Atlantik’te gezinen başka bir güç İspanyollardı. Kastilya
krallığı, onlarca yıl Kanarya adalarında ticaret üsleri ve koloniler kurmaya çalıştıktan sonra
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nihayet 1475’te adaları Portekizlilerin elinden çekip almayı bildi. İspanyollar, buradaki
adaları üs edinerek okyanusun derinliklerine filolar yollayacaklar ve keşif yarışında bir adım
öne geçeceklerdi. İspanya’da da 15. yüzyılın sonlarında herkesin aklı fikri doğuya giden bir
ticaret yolu bulabilmekteydi. Bu yüzden Christopher Columbus, sürekli batıya gitmek
suretiyle Asya kıyılarına ulaşmayı amaçlayan bir yolculuk planladığını duyurduğunda
İspanyol sarayından olumlu bir tepki almakta güçlük çekmedi. Columbus, nihayet Kastilya
kraliçesi Isabel ve Aragon kralı Fernando’yu (bu ikisi 1469’da evlenerek iki krallığı
birleştirmişti) ikna edene değin Portekiz, Fransa ve belki de İngiltere sarayında sükût-ı hayale
uğramıştı. Columbus, 1492’de Çin’e giden daha kısa bir yol bulacağı inancıyla batıya doğru,
Atlantik’e yelken açtı. Seyahatinin sonunda Karayip adalarını buldu; fakat uzunca bir süre
ayak bastığı toprak parçasının Asya kıyılarına çok yakın adalardan ibaret olduğunda ısrar etti.
Ne var ki, Columbus’un sonraki seferleri ve İspanyol krallığı adına bölgeye intikal eden diğer
gezgin, tacir ve memurlar, sonradan “Yeni Dünya” adını verdikleri bilinmeyen bir kıta
keşfedildiğini ortaya çıkardı.
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Christopher Columbus’un batı yolculuğunu anlattığı ilk mektubunun 1494
tarihli başlık sayfası.
Bu arada Portekizliler başka bir yönde genişliyorlardı. 1498’de Hindistan’ın batı
sahilinde Kalküta’ya varan Vasco da Gama, Portekiz deniz imparatorluğunun temellerini attı.
Portekizliler, Afrika’daki ticaret merkezlerinden çok daha ötelere, Uzakdoğu ve Güney
Asya’daki kıyı şehirleri ve adalara uzanan zengin bir ticaret imparatorluğu kurdular. Yine de,
Portekiz keşifleri Amerikan kıtasını atlamadı. 1500’de Pedro Álvares Cabral komutasında
Hindistan’a ikinci seferine çıkan Portekiz gemileri, Atlantik’te batı yönünde ilerlerken
tesadüfen o ana değin Avrasya insanına sır olarak kalmış bir kara parçasına rastladı. Keşfettiği
toprağa “Kutsal Haç Ülkesi” adını veren Cabral, burasının 1494’te imzalanmış Tordesillas
antlaşması hükümleri gereğince Portekiz’e ait olduğunu duyurdu. 1494’te Papa VI.
Alexander’ın huzurunda bir araya gelen Portekiz ve İspanyol temsilcileri, Avrupa dışındaki
dünyayı hayalî bir sınır çizgisiyle ikiye bölen antlaşmayı tasdik etmişlerdi. Buna göre, Afrika
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ve Asya Portekizlilere kalırken sınır hattının batısında yeni keşfedilen topraklar İspanya’nın
oluyordu. Ne var ki, antlaşmanın imzalandığı günlerde Amerikan kıtasının büyüklüğü ve şekli
hakkında kimsenin bir fikri yoktu ve Cabral’ın bulduğu yer zamanında kabul edilen sınır
çizgisinin doğusunda kalıyordu. Böylece Portekiz, hayli talihli ve bir o kadar da yasal olarak
geniş Brezilya topraklarında hak sahibi oldu.

3.2. İspanyol ve Portekiz Deniz İmparatorlukları
İspanyolların Amerikalarda inşa ettiği imparatorluk, batı yarımkürede kurulan en
güçlü ve sağlam imparatorluktu. Karayiplerdeki Hispaniola ve Küba adalarından yola koyulan
İspanyol sömürgecileri, altın, köle ve istila edilecek toprak bulma umuduyla Amerikan
karasının içlerine sokuldular. İlk kolonizasyon hareketleri 1509–10’da Güney Amerika’nın
kuzey sahillerinde başladı; ama esas İspanyol başarıları Meksika ve Peru gibi yerlerde
kazanıldı. Buralarda sayıca çok küçük İspanyol bölükleri, muazzam sayıları bulan yerli
topluluklardan oluşan devletleri yıkarak kraliyetin en zengin ve bereketli kolonilerine hayat
verdiler. Bir avuç istilacının on binlerce kişiden oluşan orduları nasıl alt ettiği tam bir
muammaydı. Yine de, Avrasya insanının gemilerde taşıdığı mikropların Aztek ve İnkaların
bağışıklık sisteminde bir karşılığının olmaması doğal bir kıyımı beraberinde getirmişe
benziyordu.
1519’da Meksika’ya giren Hernán Cortés, iki yıl içinde Aztek devletini yıkıp bu köklü
medeniyetin kadim başkenti Tenochtitlán’ın kalıntıları üzerine yeni bir şehir (Mexico City)
kurdu. Yeni İspanya denilen sömürge devletinin yönetim merkezi burası olacaktı. Francisco
Pizarro 1532’de Peru’ya adım attı. İnka imparatoru Atahualpa’yı esir alan Pizarro, akıllara
durgunluk veren miktarda bir fidye almasına rağmen sözünü tutmayıp imparatoru öldürdü.
1533’te İnka başkenti Cuzco’ya giren İspanyol fatihleri (conquistador), Güney Amerika’daki
istila seferlerini yönetecekleri bir üs edindiler. 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, ilk ele
geçirilen bölgelerden etrafa yayılan çok sayıda İspanyol fatih ve yerleşimci komşu
topraklardaki yerli kabilelere egemenliklerini kabul ettirmişlerdi.
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Theodor de Bry, Atahualpa’nın İspanyollarca öldürülmesi, 16. yüzyıl
İspanyol denizaşırı kolonileri, yerlilerle dolu kırsal alanı denetim altında tutmak için
şehirleri idare merkezi olarak kullanıyorlardı. İspanyol sömürgecileri, ilk başlarda yerlileri
gönüllerince işe koştukları ve yerel nüfustan yiyecek başta olmak üzere her türlü mal ve
hizmeti karşılıksız aldıkları bir zorbalık düzeni kurmuşlardı. Bu dönemde Avrupa kıtasından
gelip Yeni Dünya’ya yerleşmiş olan bireyler, yerli halktan hukukun cevaz verdiği şekilde
angarya hizmetler veya vergiler talep edebiliyorlardı. Bu yöntemle keşfedilen dünyanın
zenginliklerinden sınırsızca istifade eden bazı öncü girişimciler, İspanyol krallığını temsil
eden yöneticilerin bile söz geçiremediği muazzam zenginlikte ailelere dönüştüler. Olan biteni
kaygıyla izleyen Habsburg yönetimi, zamanla Amerikalarda kraliyet otoritesini hâkim kılan
tedbirleri almaya başladı. İspanya’da oturan kral ve Batı Hint Meclisi, Yeni Dünya
yönetiminin merkezine yerleştirilirken kolonilere tayin edilen valiler Meksika ve Peru’da
kurdukları idare merkezlerinden kraliyet iktidarını tek geçerli otorite haline yükseltmeye
çalıştılar. Kolonilerin her birinde birer yüksek mahkeme teşkil edildi ve çok sayıdaki düşük
payeli makam sahibi İspanyol krallığını temsilen gündelik hayata çekidüzen vermekle
görevlendirildi.
İspanyol krallığı, Amerikan toprakları ve yerli halklar üzerinde hak iddia ederken
dünyanın bu köşesine doğru inancı ve medeniyeti getirdiğini ileri sürüyordu. Putperestleri
vaftiz etmek belki de ciddiye alınan bir hizmetti; ama Hıristiyanlaştırma süreci Kızılderilileri
batılılarla kurdukları temastan sonra hayatta tutmaya hiçbir surette yetmedi. İspanyol
sömürgecilerinin ayak bastığı Karayiplerde sadece iki nesil içinde büyük bir demografik
yıkım yaşandı ve yerli halkın neredeyse tamamı yok oldu. İspanyollar anakarada ilerledikçe
Avrasya’nın bedenlerine eşlik eden çiçek, kızamık, difteri ve nezle gibi hastalıkları,
Kızılderili nüfusu kırıp geçirdi. Columbus’un keşfini takip eden bir asır içinde İspanyolların
elindeki Amerika topraklarında yaşayan yerlilerin yaklaşık %80’i, ya hiç ya da çok az
bağışıklık sahibi oldukları salgın hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti. Sonuç olarak
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İspanyol denizaşırı memleketleri birçok farklı etnik kökenden gelen insanın karışıp kaynaştığı
çok milletli bir yapıya büründü. Avrupa’dan gelenler bir azınlık teşkil ederken köle olarak
getirilmiş Afrikalılar ve onların çocukları diğer bir azınlıktı. Çoğunluğu Kızılderililer ve
mestizos veya mulattos olarak bilinen melezler, başka bir deyişle beyaz, Kızılderili ve
siyahların karışımından doğanlar oluşturuyordu. Irkların karışması ne toplumsal entegrasyonu
ne de toplumsal eşitliği sağladı. Beyazlar, sırf etnik kökenlerinden ötürü üstün kabul
edilirlerken Kızılderililer, melezler ve siyahlar toplumun aşağı tabakalarına itiliyorlardı.

Theodor de Bry, Dans eden Amerikan yerlileri, 16. yüzyıl
İspanyol sömürgecileri Yeni Dünya’nın vaat ettiği doğal zenginliklerden
faydalanmaya çalışırken Amerika’daki iktisat ve üretim yapısıyla birlikte ekolojik dengeleri
de epeyce değiştirdiler. Avrupa’dan taşınan hayvan, tahıl türleri ve ziraat yöntemleri ekolojik
değişimin başlıca sorumlusuydu. Amerikan yerlileri, hayatlarında ilk defa sığır, at, koyun,
keçi, domuz ve tavuk gibi hayvanları görüyorlardı. Sömürgelerdeki nüfusu beslemek
amacıyla geleneksel Kızılderili tahılları olan mısır, bezelye, patates ve muzların yanına
Avrupa’dan getirilen buğday ve arpa eklendi. Kolomb takası denilen olgu, hayvan olsun bitki
olsun, Avrasya’dan getirilen canlı türlerinin Yeni Dünya’da kolayca kök salmasını sağladığı
halde tersi yönde bir akışı temsil eden ürünlerin sayısı oldukça azdı. Kızılderili darısı da
denilen mısır, patates, domates, bazı biber cinsleri, balkabağı, adi bezelye ve ananas, zorlu
sınavı geçip Avrupa’da hayatta kalmayı beceren Amerikan bitkileri oldular. Tabii ki,
Atlantik’i aşıp Avrasya topraklarında kendine parlak bir gelecek yaratmasını bilen tütün en
önemli Amerikan ihraç malı olarak öne çıktı.
Meksika ve Peru’da ortaya çıkan zengin gümüş madenleri, erken modern dönem
dünyasını baştan aşağı şekillendirecek denli önemli bir etki yarattı. Buradaki madenlerden
çıkarılan muazzam miktarlardaki gümüş, aynı anda hem İspanyol kraliyet hazinesini hem de
doğrudan sömürgelerde yaşayan müteşebbislerin keselerini dolduruyordu. Koloni sâkinleri,
yaşam tarzlarının ayrılmaz parçası addettikleri eşya ve malları Amerikan toprağına ithal
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edebilmek için göz kırpmadan yüklü meblağlarda altın ve gümüşü eski kıtalarına
gönderiyorlardı. 16. yüzyılın sonunda Sevilla limanından savaş teknelerinin refakatinde
ayrılan büyük ticaret filoları, düzenli olarak Atlantik’in iki yakası arasında gidip geliyor;
Avrupa’ya gelen gümüş yüklü gemiler batı mallarıyla dolu olarak aynı yolu dönüyorlardı.
Atlantik’i boylu boyunca kat eden bu ticaret ağı, 16. yüzyılda tesis edilen yeni bir
ticaret güzergâhıyla zenginleştirildi. 1564’te Filipinlerde üsler kuran İspanyollar, 1571’de
Manila’da temellerini attıkları koloni merkezi sayesinde yerküreyi tamamen dolaşan bir değiş
tokuş sistemine sahip oldular. Bundan böyle Meksika’dan çıkan gümüş, Avrupa’da epeyce
rağbet gören Çin ipek ve porselenlerini satın almak için kullanılıyordu. Batılı aristokratlar ve
gün geçtikçe bunlara katılan orta sınıf tacirler, Uzakdoğu’nun otantik ürünlerine dindirilemez
bir iştah duyuyorlardı. Aynı vakitlerde, Çin’de, ipek ve tahıl halinde ödene gelmiş geleneksel
vergi mükellefiyetlerinin artık sadece gümüş cinsinden nakitle karşılanabileceği
kararlaştırılmıştı. Bu da, ister istemez, Çin’de büyük bir gümüş ihtiyacının doğuşuna yol açtı;
çünkü Japonya’da birkaç tane gümüş madeni olsa bile, Çin anakarasında gümüş çıkan hemen
hiçbir yer yoktu. İhraç edilen ipek ve porselen karşılığında batılı tüccardan nakit para almak
en akıllıca yöntemdi.
Portekizliler, Amerika’daki topraklarını kolonileştirmede İspanyol komşuları kadar
çabuk davranmadılar. Ne de olsa, Brezilya’nın uçsuz bucaksız arazisinde zengin yerli
kültürlerden veya değerli maden kaynaklarından eser yoktu. Yine de, 16. yüzyılın sonlarında
Brezilya’yı Avrupa’ya şeker ihraç eden en büyük merkez haline getiren Portekizliler bölgeyi
Avrupa ticaretinin önemli bir ayağı haline getirmeyi başardılar. Madeira’da edindikleri şeker
üretimi tecrübesini Brezilya’ya taşıyan Portekizli yerleşimciler, Afrika’dan getirtilen siyahî
köleler sayesinde Amerikan yerlilerini devre dışı bırakıp büyük şeker plantasyonları kurdular.
Bölge yerlileri beyazlarla karışık yaşamalarından ötürü bedenen zayıf düşüyorlar ve çileli
şeker istihsalinin altından doğru düzgün kalkamıyorlardı. Dahası, çalışma koşullarının
ağırlaştığı durumlarda bunların her köşesini avuçlarının içi gibi bildikleri Brezilya’da firar
etmelerini önlemek çok zordu. Kraliyet, 1559’da Afrika’dan Brezilya’ya köle ihracına resmen
izin verdi. Bu tarihten itibaren tekne ambarlarında Güney Amerika’ya taşınan siyahî kölelerin
sırtında dünyanın en kapsamlı plantasyon ekonomisi inşa edildi. 1600 başlarında Brezilya
dünyanın en büyük şeker üreticisi durumundaydı ve memleketin geleceğine yön veren AfroBrezilya kültürü yavaş yavaş şekilleniyordu.
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Abraham Ortelius haritası (1570)
Asya, Portekizliler açısından Amerika’daki kazanımlarından daha önce geliyordu.
Bunu anlamak kolaydı. 1510’da Goa’da kurulan ticaret merkezinden Seylan’a, oradan Malaka
ve Moluk adaları üzerinden Çin’in güneyindeki Makao yarımadasına uzanan ticaret şebekesi
muazzam bir servet üretiyordu. Portekizliler, çok daha saldırgan olan İngiliz ve Felemenk
tacirler tarafından bölgeden sürülüp atılana değin Hint sularındaki ticaretten pay alan yegâne
Avrupalı güç oldular. Osmanlılar, 16. yüzyılın ortalarına doğru şiddetlenen bir mücadele
sayesinde doğu ticaretinde Portekizlilerin baş rakibi ve ortağı haline yükselmişlerdi. 16.
yüzyılın ilk yarısında Makao’da vücut bulan Portekiz üsleri, Çin’le bereketli bir ticarete
başladılar. Hindistan ve Uzakdoğu’ya gelen Portekizlilerin aklında ilk başlarda karabiber
üretim merkezlerini bulmak vardı; ama Avrupa pazarlarına zamanla kumaş, boya maddeleri
ve porselenden oluşan karma yükler götürmeye başladılar. Bu mallar arasında porselenin ayrı
bir yeri vardı. Vasco da Gama’nın ilk porselen işlerini getirdiği günden beri, Çin’den batıya
taşınan porselen miktarı durmaksızın artıyordu ve Avrupa imalathanelerinde gecesini
gündüzüne katan ustalar bir yolunu bulup aynı ürünleri kendi memleketlerinde imal etmeyi
deniyorlardı. Ne var ki, 1708’de, II. Augustus’un (Saksonya elektörü ve Lehistan kralı)
sarayında hizmet eden uzmanlar, porselen üretiminin sırrını nihayet çözene değin Çin
porselen piyasasında tekelini devam ettirdi. Batı gemileri bu dönemde milyonlarca parça
porseleni Avrupa kentlerine taşıdılar.
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3.3. Uzak Sularda Kardeş Kavgası: Batılı Güçlerin Denizaşırı
Mücadelesi
Portekizliler ilk keşif gezilerine kraliyet himayesinde çıkmışlardı. Buna karşın İngiliz
müteşebbisler 1600’de kurulan Doğu Hindistan Kumpanyasının birleşik çatısı altında faaliyet
gösteriyorlardı. Hisse ortaklığını esas alan kumpanyaya para yatıran tüccar ve yatırımcılar,
bunun karşılığında Asya ile yapılan ticaret üzerinde tekel hakkı kazanıyorlardı. 1602’de
Amsterdam’da kurulan başka bir şirket, Birleşik Doğu Hint Kumpanyası, aynı yöntemleri
kullanarak Portekiz ve İngiliz tacirlerle Asya’dan gün geçtikçe daha fazla gelen doğu
ürünlerini ele geçirmek için kıyasıya bir rekabete girişti. 1621’de ortaya çıkan Batı Hint
Kumpanyası ise, Kuzey ve Güney Amerika ve Batı Afrika’yla ticaret yapmak isteyen
Felemenk tacirlerin kurduğu bir birlik olarak kaçınılmaz şekilde İspanyollarla karşı karşıya
geldi. Bu arada Birleşik Doğu Hint Kumpanyası, Hindistan ve Uzakdoğu’da hâlihazırda
kurulu olan ticarî şebekeden istifade etmek suretiyle Asya’dan Avrupa’ya mal taşıyarak
başladığı ticaret serüvenini bir adım daha ileri taşıdı ve Asya’nın çeşitli bölgeleri arasındaki iç
ticarete dâhil oldu. Örneğin, Peru’dan elde edilen küçük miktarda gümüş, Asya’dan ham ipek
almak için kullanılabilir; Japonya’ya götürülen ham ipek karşılığında bakır ve altın alınabilir;
bu kıymetli madenlerle satın alınan Hint kumaşları Moluklarda karanfil, küçük hindistan
cevizi veya bunun öğütülerek toz haline getirilen kabuğuna çevrilebilir ve en sonunda batıya
taşınan mallarla Hollanda’da rahatlıkla küçük çaplı bir servet sahibi olunabilirdi. Doğu
sularında kızışan rekabet, batılı tacir ve devletleri bir süre sonra gırtlak gırtlağa getirdi.
Felemenkler Endonezya civarındaki adalara yerleşmek için çaba harcarken İngilizler
Hindistan’ı kendilerine ayırdılar.
İngilizler, Hint anakarasındaki ilk köprübaşlarını 1639’da Fort St. George’un inşa
edildiği Madras, 1661’de Bombay ve 1702’de Kalküta’da elde ettiler. Bu şehirlere yerleşen
İngiliz tacirleri, kahve ve kumaş topladıkları gibi Çin’e yolladıkları gemileri çayla
doldurdular. Hint kumaşlarından kazanılan servet, Karayiplerdeki plantasyonlara göndermek
üzere bir araya getirilen siyah kölelerin masraflarını karşılamada kullanılıyordu. İngilizlerin
Hint kıyılarından içeri sızmaya çalıştıkları tarihlerde bölgenin en eski ve güçlü devletlerinden
olan Babür İmparatorluğu yıkıldı. İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası, ortaya çıkan devasa
iktidar boşluğunu kendi yararına doldurmak için fırsatı kaçırmadı. Hindistan yönetimine
geçen tacir kökenli İngilizlerin önceliği, yerel kültürleri değiştirmekten ziyade ticaretin
pürüzsüzce yapılabilmesini güvence altına almaktı. 18. yüzyıl ilerledikçe İngilizlerin eline
geçen idarî makamların sayısı arttı. En nihayetinde, 1773’te, Bengal’in İngiliz valisi, bütün
Hindistan’ın en üst yetkili yöneticisi ilan edildi.
Öte yandan Fransız, Felemenk ve İngilizler, Amerikalarda İspanyolların eline
düşmemiş bölgelerde koloniler kurmaya çalışıyorlardı. Fransızlar, Kanada ve Aşağı
Antillerde kalıcı yerleşimlere hayat verdiler. Bir süre sonra İspanyolların Karayiplerden
çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmak isteyen Fransızlar harekete geçtiler. Aynı zamanda,
tıpkı İngilizlerin yaptığı gibi, Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları boyunca yeni alanlara doğru
adım attılar. Felemenklerin en büyük hayallerinden biri Brezilya’nın iç kısımlarına nüfuz
edebilmekti; ama 1654’te Portekiz ve Brezilyalılardan oluşan bir ittifak ordusu Felemenklerin
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hayallerini suya düşürdü. Karayiplerde bazı adalara sahip olan Felemenkler, ekip biçmek
amacıyla yeni alanlar açmaktan ziyade ticaretle ilgiliydiler. Kuzey Amerika’daki en önemli
yerleşimleri New Amsterdam, İngilizlerin eline geçtikten sonra New York adını aldı.
Neticede Felemenkler, Amerika’nın kuzeyinde Protestan kültürünün yerleşmesinde rakip
komşuları İngilizler kadar etkili olamadılar.

William Clark, Antigua adasında şeker kamışı kesen köleler, 1823
1600’lerin başında şekillenen İngiliz kolonileri Amerika’da derin kökler saldı. 1607’de
Jamestown, 1620’de New England ve 1625’de Barbados’u kuran İngilizler, aralarında
muazzam mesafeler bulunan bu yerleşimleri birbirine bağlayan bir imparatorluk yönetimi
tesis ettiler. İngiliz idaresi, Amerikalarda faaliyet gösteren diğer batılı güçlerin siyasî
yapılarından nitelik bakımından büyük bir fark arz ediyordu. İspanyolların Amerika’daki
uçsuz bucaksız mülkleriyle kıyaslandığında Karayiplerdeki birkaç ada ve Kuzey Amerika’da
daracık bir sahil şeridinden ibaret olan İngiliz toprakları epeyce küçüktü. Dize getirilecek yerli
halklar ve kıymetli madenler tespit etmek amacıyla kıtanın içlerine dalmaya meraklı
İspanyolların aksine, İngilizler temelde denizcilikle geçinen şehirli bir topluluk olarak kaldı.
Ne gümüş, ne de tahakkümleri altına alacak Kızılderili kitleler bulan İngiliz kolonileri başka
bir yol izledi. Kuzey Amerika’da New England’da koloniler büyük çoğunlukla aile
çiftliklerine dayandığı halde, Virginia ve Maryland, kiralık emekle işletilen tütün
plantasyonlarıyla doldu. Karayiplerde ise, Portekizlilerin Brezilya’da açtığı yolu izleyen
İngilizler, köle emeğine dayanan şeker plantasyonları kurdular. Bu yöntem Fransız ve diğer
Avrupalı güçler tarafından da benimsenince Karayipler bölgesi Afrikalı kölelerin toplandığı
bir çekim merkezi haline geldi. Köle emeği Amerikalardaki plantasyonları ayakta tutan kârlı
bir yöntem olmaya devam ettiği süre içinde milyonlarca Afrikalı anavatanlarından koparılıp
okyanusun ötesine nakledildi. Köle ticareti, Afrika toplumları üzerinde yıkıcı ve kalıcı etkiler
bırakacaktır.
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3.4. Batı Yayılmacılığının Etkileri
Batılı güçlerin 16. yüzyılın başlarından itibaren ticaret ve yerleşim amacıyla hareket
sahalarını genişletmeleri dünyanın tamamı üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Denizaşırı seferlere
öncelik veren Portekiz ve İspanyolların ve bunları takip eden Felemenk, Fransız ve
İngilizlerin önemli bir değişimden geçmelerinde şaşırtıcı bir taraf yoktu. Bununla birlikte
Avrupalı toplulukların gelişi, ticaret döngüleri ve hayat tarzları temellerinden sarsılan
dünyanın diğer köşelerindeki toplumların tarihini de bambaşka bir yöne itti. Coğrafi keşiflerin
en köklü ve acı etkileri Amerika kıtalarında görüldü. Dünyanın geri kalanından apayrı, kopuk
bir hayat süren Amerikan yerlileri, zorla ilişkiye geçmek zorunda kaldıkları batılılara
topraklarını kaptırıp istilacılara esir düştüler. Avrupalılar, Amerika’nın yerli topluluklarına
daha üstün olduklarına inandıkları batı kültür, idare tarzı ve dinî inançlarını aşıladılar.
Afrika, batı yayılmacılığından kötü etkilenen yerlerden bir diğeriydi. Bazı Afrikalı
hükümdar ve Müslüman tacirlerin köle ticaretinden semirip zenginleştikleri doğruydu; ama
batılıların bitmek tükenmek bilmez köle talepleri, mensupları köle avcılarına esir düşen veya
kaçırılan Afrikalı toplulukların büyük bölümünü felakete sürükledi. Asyalı kitleler, özellikle
Endonezya civarında Portekiz ve Felemenk mücadelesinin şiddetlendiği dönemlerde değerli
metalara erişmeye çalışan tacirlerin açgözlülüğünden büyük ıstırap çektiler. Bununla birlikte
batılı tacir ve yerleşimcilere karşı en başarıyla direnenler yine Asya insanları olmuştu. Ne de
olsa, Asya’nın kadim uygarlıkları batılı istilacıların kültürel dayatmalarını def edecek bir
geçmişe sahiptiler; yeri geldiğinde, topraklarını savunabilecek askerî güçleri bir araya
getirebiliyorlar ve ticaretin hangi şartlarda yapılacağına dair kendi fikirlerini kabul
ettirebiliyorlardı.
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Uygulamalar
1- Jared Diamond’ın Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabını okuyup tartışınız.
2- Osmanlı harita ve coğrafya eserlerinde Amerika’nın keşfiyle ilgili ne tür bilgiler
olduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Avrasyalıların Yeni Dünya insanına öldürücü salgın hastalıklar bulaştırmasına
rağmen ters yönde bir sürecin görülmemesi nasıl açıklanabilir?
2- Piri Reis, Seydi Ali Reis, Mehmed Suûdî Efendi gibi Osmanlı denizci ve
coğrafyacıları Yeni Dünya ile ilgili bilgileri hangi vasıtalarla temin ediyorlardı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1500’lerde Avrupa’nın ekonomik merkezleri yavaşça yer değiştirmeye başladı.
Portekiz ve İspanyol denizciler açtıkları yeni ticaret yolları ile Avrupa’nın geleneksel ticaret
ağını genişlettiler. Lizbon ve Sevilla’dan başlayan yeni ticaret güzergâhları, Afrika, Asya,
Amerikalar ve Avrupa’yı birbirine bağlıyordu. Bu sayede büyük zenginlik kaynaklarına
ulaşan batılı devletler, kıta içinde ekonomik, siyasî ve kültürel değişikliklere yol açan bir
değişimden geçtiler.
Batılı denizcilerin keşif seyahatlerine çıkmasının nedenlerinden biri, 15. yüzyılın
sonlarından itibaren istikrarlı biçimde güçlenen Osmanlı İmparatorluğu’nun Yakındoğu
ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmesiydi. Asya’dan gelen kıymetli metaların
kesilmesinden endişelenen İtalyan ve diğer batılı tacirler, dikkatlerini Akdeniz’in ötesine
dikmek zorunda kaldılar. Bunu yapmak için Okyanus’a açılmaktan başka çareleri yoktu. İlk
olarak Portekizli denizciler, Batı Afrika sahilini takip ederek güneye doğru indiler. Bu sayede
Portekiz, Afrika ticaretinden en fazla nemalanan Avrupa gücü haline geldi. 1488’de Ümit
Burnu’nu aşan Bartolomeu Dias’ın ardından 1497–99’da başarılı bir yolculukla Hindistan’a
varan Vasco da Gama, selefinin gösterdiği yolu ilk defa kullanan denizci oldu. Bundan sonra
Portekizliler, Afrika’daki ticaret merkezlerinden çok daha ötelere, Uzakdoğu ve Güney
Asya’daki kıyı şehirleri ve adalara uzanan zengin bir ticaret imparatorluğu kurdular. Öte
yandan İspanya’da da 15. yüzyılın sonlarında herkesin aklı fikri doğuya giden bir ticaret yolu
bulabilmekteydi. Bu yüzden Christopher Columbus, sürekli batıya gitmek suretiyle Asya
kıyılarına ulaşmayı amaçlayan bir yolculuk planladığını duyurduğunda İspanyol sarayından
olumlu bir tepki almakta güçlük çekmedi. Columbus, 1492’de Çin’e giden daha kısa bir yol
bulacağı inancıyla batıya doğru, Atlantik’e yelken açtı. Seyahatinin sonunda Karayip adalarını
buldu; fakat uzunca bir süre ayak bastığı toprak parçasının Asya kıyılarına çok yakın
adalardan ibaret olduğunda ısrar etti. Ne var ki, Columbus’un sonraki seferleri ve İspanyol
krallığı adına bölgeye intikal eden diğer gezgin, tacir ve memurlar, sonradan “Yeni Dünya”
adını verdikleri bilinmeyen bir kıta keşfedildiğini ortaya çıkardı. 1500’de ise Hindistan’a
ikinci seferine çıkan Portekiz gemileri, Atlantik’te batı yönünde ilerlerken tesadüfen o ana
değin Avrasya insanına sır olarak kalmış bir kara parçasına rastladı. Bu durum İspanyol ve
Portekizlileri karşı karşıya getirdiğinden 1494’te Tordesillas antlaşması imzalandı. Bu
antlaşmaya göre Portekiz ve İspanyol temsilcileri, Avrupa dışındaki dünyayı hayalî bir sınır
çizgisiyle ikiye bölen antlaşmayı tasdik etmişlerdi. Buna göre, Afrika ve Asya Portekizlilere
kalırken sınır hattının batısında yeni keşfedilen topraklar İspanya’nın oluyordu. Ne var ki,
antlaşmanın imzalandığı günlerde Amerikan kıtasının büyüklüğü ve şekli hakkında kimsenin
bir fikri yoktu ve Portekizlilerin bulduğu yer zamanında kabul edilen sınır çizgisinin
doğusunda kalıyordu. Böylece Portekiz, hayli talihli ve bir o kadar da yasal olarak geniş
Brezilya topraklarında hak sahibi oldu.
İspanyolların ilk kolonizasyon hareketleri 1509–10’da Güney Amerika’nın kuzey
sahillerinde başladı; ama esas İspanyol başarıları Meksika ve Peru gibi yerlerde kazanıldı.
Buralarda sayıca çok küçük İspanyol bölükleri, muazzam sayıları bulan yerli topluluklardan
oluşan devletleri yıkarak kraliyetin en zengin ve bereketli kolonilerine hayat verdiler. Tabi bu
sırada kıtanın esas sahipleri olan Aztek ve İnkalar sömürü düzenine kurban gittiler. İspanyol
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krallığı, Amerikan toprakları ve yerli halklar üzerinde hak iddia ederken dünyanın bu
köşesine doğru inancı ve medeniyeti getirdiğini ileri sürüyordu. Putperestleri vaftiz etmek
belki de ciddiye alınan bir hizmetti; ama Hıristiyanlaştırma süreci Kızılderilileri batılılarla
kurdukları temastan sonra hayatta tutmaya hiçbir surette yetmedi. İspanyol sömürgecilerinin
ayak bastığı Karayiplerde sadece iki nesil içinde büyük bir demografik yıkım yaşandı ve yerli
halkın neredeyse tamamı yok oldu. Avrasya insanının gemilerde taşıdığı mikropları yani
çiçek, difteri ve nezle gibi hastalıkları, Kızılderili nüfusu kırıp geçirdi. Columbus’un keşfini
takip eden bir asır içinde İspanyolların elindeki Amerika topraklarında yaşayan yerlilerin
yaklaşık %80’i, ya hiç ya da çok az bağışıklık sahibi oldukları salgın hastalıklar yüzünden
hayatını kaybetti. Sonuç olarak İspanyol denizaşırı memleketleri birçok farklı etnik kökenden
gelen insanın karışıp kaynaştığı çok milletli bir yapıya büründü. Avrupa’dan gelenler bir
azınlık teşkil ederken köle olarak getirilmiş Afrikalılar ve onların çocukları diğer bir azınlıktı.
Irkların karışması ne toplumsal entegrasyonu ne de toplumsal eşitliği sağladı. Beyazlar, sırf
etnik kökenlerinden ötürü üstün kabul edilirlerken Kızılderililer, melezler ve siyahlar
toplumun aşağı tabakalarına itildiler.
Meksika ve Peru’da ortaya çıkan zengin gümüş madenleri, erken modern dönem
dünyasını baştan aşağı şekillendirecek denli önemli bir etki yarattı. Buradaki madenlerden
çıkarılan muazzam miktarlardaki gümüş, aynı anda hem İspanyol kraliyet hazinesini hem de
doğrudan sömürgelerde yaşayan müteşebbislerin keselerini doldurdu. 16. yüzyılın sonunda
Sevilla limanından savaş teknelerinin refakatinde ayrılan büyük ticaret filoları, düzenli olarak
Atlantik’in iki yakası arasında gidip geliyor; Avrupa’ya gelen gümüş yüklü gemiler batı
mallarıyla dolu olarak aynı yolu dönüyorlardı. Meksika’dan çıkan gümüş, Avrupa’da epeyce
rağbet gören Çin ipek ve porselenlerini satın almak için kullanılıyordu. Batılı aristokratlar ve
gün geçtikçe bunlara katılan orta sınıf tacirler, Uzakdoğu’nun otantik ürünlerine dindirilemez
bir iştah duyuyorlardı.
Portekizliler, 16. yüzyılın sonlarında Brezilya’yı Avrupa’ya şeker ihraç eden en büyük
merkez haline getirdiler. Afrika’dan getirtilen siyahî köleler sayesinde Amerikan yerlilerini
devre dışı bırakıp büyük şeker plantasyonları kurdular. Bölge yerlileri beyazlarla karışık
yaşamalarından ötürü bedenen zayıf düşüyorlar, dahası çalışma koşullarının ağırlaştığı
durumlarda kaçıyorlardı. Kraliyet, 1559’da Afrika’dan Brezilya’ya köle ihracına resmen izin
verdi. Bu tarihten itibaren tekne ambarlarında Güney Amerika’ya taşınan siyahî kölelerin
sırtında dünyanın en kapsamlı plantasyon ekonomisi inşa edildi. 1600 başlarında Brezilya
dünyanın en büyük şeker üreticisi durumundaydı ve memleketin geleceğine yön veren AfroBrezilya kültürü yavaş yavaş şekilleniyordu. Ancak Asya, Portekizliler açısından
Amerika’daki kazanımlarından daha önce geliyordu. 1510’da Goa’da kurulan ticaret
merkezinden Çin’in güneyindeki Makao yarımadasına uzanan ticaret şebekesi muazzam bir
servet üretiyordu. Portekizliler, çok daha saldırgan olan İngiliz ve Felemenk tacirler
tarafından bölgeden sürülüp atılana değin Hint sularındaki ticaretten pay alan yegâne
Avrupalı güç oldular.
Öte yandan Fransız, Felemenk ve İngilizler, Amerikalarda İspanyolların eline
düşmemiş bölgelerde koloniler kurmaya çalışıyorlardı. Fransızlar, Kanada ve Aşağı
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Antillerde kalıcı yerleşimlere hayat verdiler. Bir süre sonra İspanyolların Karayiplerden
çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmak isteyen Fransızlar harekete geçtiler. Aynı zamanda,
tıpkı İngilizlerin yaptığı gibi, Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları boyunca yeni alanlara doğru
adım attılar. Karayiplerde bazı adalara sahip olan Felemenkler, ekip biçmek amacıyla yeni
alanlar açmaktan ziyade ticaretle ilgiliydiler. Neticede Felemenkler, Amerika’nın kuzeyinde
Protestan kültürünün yerleşmesinde rakip komşuları İngilizler kadar etkili olamadılar.
1600’lerin başında şekillenen İngiliz kolonileri Amerika’da derin kökler saldı.
Netice itibariyle coğrafi keşiflerin en köklü ve acı etkileri Amerika kıtalarında
görüldü. Dünyanın geri kalanından apayrı, kopuk bir hayat süren Amerikan yerlileri, zorla
ilişkiye geçmek zorunda kaldıkları batılılara topraklarını kaptırıp istilacılara esir düştüler.
Avrupalılar, Amerika’nın yerli topluluklarına daha üstün olduklarına inandıkları batı kültür,
idare tarzı ve dinî inançlarını aşıladılar. Afrika, batı yayılmacılığından kötü etkilenen
yerlerden bir diğeriydi. Köle emeği Amerikalardaki plantasyonları ayakta tutan kârlı bir
yöntem olmaya devam ettiği süre içinde milyonlarca Afrikalı anavatanlarından koparılıp
okyanusun ötesine nakledildi. Köle ticareti, Afrika toplumları üzerinde yıkıcı ve kalıcı etkiler
bıraktı. Diğer taraftan Portekiz ve Felemenk mücadelesinin şiddetlendiği dönemlerde zorluk
yaşayan Asyalılar, kadim uygarlıkları batılı istilacıların kültürel dayatmalarını def edecek bir
geçmişe sahip olduklarından az zararla kurtulmayı başarmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyılda batılı güçleri keşif seyahatlerine çıkmaya
teşvik eden gelişmelerden biri değildir?
a)
Marco Polo gibi seyyahların doğunun zenginlikleri hakkında anlattıkları
b)
Amerika kıtasına ulaşma arzusu
c)
Gemi inşa teknolojisinde görülen ilerlemeler
d)
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yakındoğu ticaret yollarını elinde bulundurması
e)
Afrika’da olduğuna inanılan kayıp Hıristiyan ülkelerini bulma isteği
2)
1494 Tordesillas Antlaşması’yla Portekiz sömürüsüne açık hale gelen yerler
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a)
Kuzey ve Güney Amerika
b)
Batı Avrupa
c)
Akdeniz
d)
Çin’in güney kıyıları
e)
Afrika ve Asya
3)
Aşağıdaki yerlerden hangisi 16. yüzyılın başlarında Amerika kıtasının şeklinin
doğru bilinmemesinden ötürü Portekiz egemenliğine geçmiştir?
a)
Brezilya
b)
Doğu Hint adaları
c)
Kanarya adaları
d)
Karayip adaları
e)
Güney Amerika
4)
Amerika kıtasında yaşayan yerli halkların büyük bir nüfus kıyımına
uğramalarına sebep olan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Bağımsızlık mücadelesi savaşlarında uğradıkları kayıplar
b)
Köleliğin olumsuz etkileri
c)
Batılı sömürgecilerin kıtaya taşıdığı bulaşıcı hastalıklar
d)
Ateşli silahlara karşı kendilerini koruyamamaları
e)
Beyazlarla karışarak melez ırklara dönüşmeleri
5)
Aşağıdakilerden hangisi Kolomb takası sürecinde Avrupa’ya getirilen ziraî
ürünlerden biri değildir?
a)
Domates
b)
Patates
c)
Tütün
d)
Mısır
e)
Soğan
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6)
16–17. yüzyıllarda Amerikalardan getirilen gümüşün Avrupa’dan Asya’ya
akışını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Avrupa devletlerinin gümüşe ihtiyaç duymaması
b)
Çin pazarında gümüşe yönelik yüksek talep
c)
Osmanlıların para politikası
d)
Batılı sarrafların yüksek kazanç peşinde koşmaları
e)
Japonya’da çıkarılan gümüşün yeterince saf olmaması
7)
Aşağıdakilerden hangisi batılı tacirlerin 16–18. yüzyıllarda Asya’dan ithal
ettikleri ticarî metalardan biri değildir?
a)
Karanfil
b)
Ham ipek
c)
Porselen
d)
Mısır
e)
Hint kumaşları
8)
Aşağıdaki devletlerden hangisi 16–17. yüzyıllarda Hindistan ve Uzakdoğu
ticaret yollarını elde etmek için mücadele eden batılı güçler arasında yer almaz?
a)
Venedik
b)
Portekiz
c)
İngiltere
d)
İspanya
e)
Hollanda
9)
Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtasında İngiliz sömürgeciler tarafından
kurulan veya isimlendirilen yerler arasında değildir?
a)
Jamestown
b)
New England
c)
New York
d)
New Amsterdam
e)
Barbados
10)
Coğrafî keşifler çağında batı sömürgeciliğinden en az etkilenen bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Kuzey Amerika
b)
Afrika
c)
Asya
d)
Güney Amerika
e)
Atlantik adaları

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) a, 4) c, 5) e, 6) b, 7) d, 8) a, 9) d, 10) c
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4. RÖNESANS VE İTALYA (1300‒1550)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Neden İtalya?
Siyasî Hayat
Rönesans Dünyası ve İktisat
Ortaçağ ve Rönesans Kültürleri
Hümanizm
Dilbilim ve Güzel Sanatlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Batı tarihçiliğinde Rönesans’ın ele alınış şekli nasıl bir değişime uğramıştır?
Rönesansın İtalya’da doğmasının sebepleri nelerdir?
Hümanizm ve Rönesans arasındaki ilişkinin niteliği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
hakkında Fikir yürütme, tartışma
son

Rönesans
tarihçilikteki
yaklaşımları
değerlendirebilmek.
Hünamizm
tanımak.

kavramını Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Rönesansın öncü isimleri ve Okuma, araştırma
eserleri hakkında bilgi sahibi
olmak.
16. yüzyılda İtalya’da siyasî Okuma, araştırma
hayatı tanımak.
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Anahtar Kavramlar

Antikite: Rönesans bilginlerinin ortaçağ öncesi Antik Yunan ve Roma
medeniyetlerini tarif etmek üzere kullandıkları terim.

Belagat (Retorik): Grek ve Roma dünyasında ortaya çıkan, hitap edilen kişiyi
ikna etmeyi amaçlayan, güzel ve etkileyici konuşma ve yazma sanatı.

Hümanizm: Skolastik gelenekten kısmî bir kopuşu temsil eden ve antik
metinlerin dilbilimsel bir eleştiri süzgecinden geçirilmesini savunan entelektüel hareket. 1500
dolaylarında ortaya çıkan hareketin en büyük temsilcileri Rotterdam’lı Erasmus ve Thomas
More idi. Hümanistler, Antik Yunan ve Romalılardan kalan eserlerin incelenerek klasik
dönemin ideallerine geri dönülmesini istiyorlardı.

Komün: İtalya’daki kent devleti cumhuriyetleri.

Signor: İtalya’da kent devletlerindeki cumhuriyet rejimlerini yıkıp tek
başlarına mutlak bir idareye geçen hükümdarlar.

Skolastik: Hıristiyan inancının tüm yönlerini uyumlu ve mantıklı bir tahlilde
birleştirmeye çalışan ilahiyat âlimlerini kapsayan genel terim.
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Giriş
İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (İtalya’da
Rönesans Kültürü) isimli ölümsüz eserini 1860’da tamamladı. Bu çalışma, 19. yüzyılın
ortasında kültür tarihi incelemeleri açısından öncü bir eserdi ve birçok uzmana göre o ana
değin modernizm öncesi İtalyan kültürü hakkında yazılmış en önemli kitaptı. Burckhardt’ın
fikirlerinin hatırı sayılır bir kısmı, 20. yüzyılda aynı konulara ilgi duyan tarihçiler tarafından
eleştirilip reddedildi. Bununla birlikte İsviçreli öncü tarihçinin bildiğimiz anlamıyla modern
dünyanın beşiğinin Rönesans devri İtalya’sı olduğu iddiası ilgi çekmeye devam etti.
Günümüzde birçok tarihçi, kısmen tadil edilmiş ve düzeltilmiş bir yaklaşım tercih etseler de,
Burckhardt’ın temel tezinin geçerliliğine inanmaya devam etmektedirler.
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4.1. Neden İtalya?
Rönesans’ın neden başka bir yerde değil de, İtalyan karasında ortaya çıktığı eskiden
beri sorulagelmiş bir soruydu. Burckhardt’a bakılırsa, bu ömürlük sorunun cevabı İtalya’da
hüküm süren olağandışı siyasî koşullarda yatıyordu. Fransa ve İngiltere gibi kuzeyli güçlerin
aksine İtalya’nın tümüne hâkim tek bir saltanat yoktu. Yarımadanın kuzey ve orta kısımları
birbirine diş bileyen bir dizi kent devleti arasında paylaşılmıştı. Bu temel özellik, bir şehirden
diğerine iltica edip saklanabilme imkânına sahip olan bireyin düşünce özgürlüğünü nispeten
teminat altına alıyordu. Dahası, İtalyan toplumsal yapısı, katı monarşilerle idare edilen
dindaşlarının tersine açık ve geçişken bir hayata izin veriyor; üst mevki ve makamlara
gelebilmek için kan temizliği veya soyluluk yerine liyakat ve cesarete değer veriliyordu.
Este’li Ferrara ve Milan’lı Sforza gibi Rönesans signorları, bu seküler ve bireyci âlemde
devletlerini adeta bir sanat eseri işlercesine özenle yaratıp hamilerinin cömertliğine övgüler
düzen yazar ve sanatkârların şahsında doğal müttefikler buldular. Rönesans’a ruhunu katan bu
üretken sanatçı taifesi, hamilerinin iktidar ve ihtişamını süslü laflar, usta fırça darbeleri ve
yetenekli taş işçiliğiyle desteklediler. Rönesans (Yeniden Doğuş), hakikaten de, klasik
edebiyat ve sanatın geri dönüşünü ihtiva ediyordu; ama Burckhardt’a sorulursa, en
nihayetinde batı dünyasının tamamını dönüştürecek bu çocuğa can veren 14–15. yüzyıl
İtalyan halkının dehâsıydı. Sonraki araştırmalar, bazı temel görüş ve bilgileri paylaşsalar da,
Rönesans İtalya’sını kutsayan bu resimde önemli değişiklikler yaptı.

Sforza hanedanının kurucusu Francesco Sforza (1401‒1466)
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4.2. Siyasî Hayat
19. yüzyılın ortasında ortaya atılan geleneksel yaklaşımı takip edenler açısından
Rönesans, ortaçağlardan kalın çizgilerle ayrılan bir dönemdi ve yalnızca sanat ve edebiyatta
bir gelişim basamağı olarak geçiştirilebilecek cinsten mütevazı bir olgu değildi. Ne var ki,
Rönesans’a bu denli büyük anlamlar yüklemeyen birçok tarihçi, İtalya’da yaşananları bir
kültür hareketi olarak almakla yetinme taraftarıdır. İtalya siyasî tarihi, bu görüşlerden
hangisinin daha isabetli olduğunu anlamada yardımcı olabilir. Yarımadadaki siyasî yapının
gerçekten de az bulunur, kendine özgü hususiyetleri vardı. Bir kere, antik dünyayı temsil eden
kent devletler, Avrupa’nın hiçbir yerinde İtalya’da olduğu gibi yeniden ortaya çıkmamıştı.
İtalya’nın kuzeyi ve ortasında yer alan şehirlerin, surları dışında kalan topraklarda kurdukları
egemenlik ve kendi başlarına kazandıkları serbestlik düşünülürse, bunlar için kent devleti
tabirini kullanmak hakkaniyetli olur. Hâlbuki Avrupa’da, İsviçre ve Almanya’daki birkaç yer
dışında aynı statüye sahip olduğunu iddia eden kentler yoktu.
Burckhardt, eserinin merkezine 14–15. yüzyıl İtalya’sını yerleştirmişti. Ne var ki,
İtalyan kent devletlerinin altın çağı 1075’ten 1300’e geçen dönem oldu. Ne de olsa,
İtalya’daki komünler, başka bir deyişle, şehir cumhuriyetleri, bu yıllarda Papalık ve
imparatorluk yönetimiyle aralarına mesafe koyup teoride olmasa bile pratikte kendi
kendilerini yöneten siyasî birimler haline gelmeyi başarmışlardı. Aynı yıllarda şehir
devletlerinde eşi benzeri görülmemiş idarî yenilikler çıktı. Kent idaresini üstlenen
bürokrasiler doğdu; mahkemeler inşa edildi; kamu maliyesini düzenlemek ve askerî
masrafların altından kalmak için tedbirler alındı. Bu devirde Avrupa’nın başka hiçbir
köşesinde kamu yönetimi, İtalya’daki komünlerde olduğu kadar katılımcı bir ruha ve hayatın
her alanını kucaklayan bir genişliğe sahip değildi. Düzenli olarak bir araya gelen kent
meclisleri, şehrin bakım, onarım ve planlaması, ulaşım hizmetleri, üretim ve ticaret, kamu
refahı, kent sakinlerinin gözetmesi icap eden dinî ve ahlakî kurallar ve aile düzenine dair
nizamname ve talimatnameler yayımlıyordu. İtalyan kent devletleri, idareye katılan ve fikir
bildiren vatandaş sayısının çokluğu ve çeşitliliği ve üst makamların el değiştirmesinde seçime
atfedilen önem bakımlarından Fransız Devrimi’ne kadar Avrupa’nın en ayrıcalıklı bölgesi
olmayı sürdürdü.
1250–1325 arasında cumhuriyet rejimlerini devirip işbaşına geçen signorlar, halkın
yönetime katılımını ellerinden geldiğince sınırladılar. Ne var ki, bu mutlak yönetici olmaya
özenen efendiler, Burckhardt ve takipçilerinin zannettiğinin aksine büyük değişim ve
dönüşüm hamlelerinin peşinde koşmuyorlardı. Aslına bakılırsa, tahtta oturmalarına mani
olmadığı sürece devraldıkları idarî yapı ve kurumlara el sürmemeyi tercih ettiler. Bu yüzden
de, gariptir ki, günümüz toplumlarını ifade eden modernlik kıstasları bakımından ortaçağdaki
İtalyan kent komünleri Rönesans’taki haleflerine kıyasla çok daha moderndiler. Bir zamanlar
ısrarla anlatılagelen yenilikçi, özgürlükçü ve yaratıcı “Rönesans devleti” modeli tarihî
gerçeklikten kopuk iyi niyetli bir abartı olabilirdi. 15. yüzyılda İtalya’da belli başlı altı
bölgesel devletin vücut bulduğu doğruydu; ama bu devletlerin oluşum süreci 1300’den çok
önce başlamıştı.
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Milano kentinin kuşbakışı gravürü, 16. yüzyıl
Signorun muhafazakâr bir hükümdar tipi olmasının başlıca sebebi, bunların neredeyse
hepsinin asil İtalyan ailelerinden geliyor olmalarıydı. İtalya’nın ekonomik, sosyal ve siyasî
hayatında soyluların işgal ettiği imtiyazlı yeri gözden kaçırmamak gerekir. Bu yörelerin
ekâbir ailelerinin ayırt edici özelliklerinden biri, şehir surları dışında geniş arazilere sahip
olmalarına rağmen kent içinde yaşamayı tercih etmeleriydi. Üstelik bunların hatırı sayılır bir
kısmı, servetlerini toprak zenginliğinin yanı sıra ticarî faaliyetlere katılarak artırmaya
çalışıyorlardı. Bu, genç İtalyan komünlerinin Papa veya İmparatorun sultasından kurtulmada
seferber ettikleri iktisadî ve askerî kaynakları nereden bulduklarını açıklıyordu. Ne var ki,
aynı olgu, komünlerin çoğunun neden ortaçağların sonunu göremeden dağıldığını da izah
ediyordu. Birbirleriyle sıkça menfaat kavgasına tutuşan asilzadeler, kırılgan kent devletlerinin
elden ayaktan düşmesine yol açıyorlardı.
Signorlar, hiçbir zaman tek başlarına yönetime el koyan mutlak hükümdarlar
olamadılar. Daha ziyade, birçok soylu ailesinin bir araya gelip oluşturduğu bir hizbin görünen
yüzü oluyorlardı. Bu sebeple, bir signor, tahtta kalmak istiyorsa, kendisini destekleyen
aileleri, özellikle de, en soylu olanları memnun etmesi gerektiğini bilirdi. Venedik ve Floransa
gibi ayakta kalmayı beceren cumhuriyetlerde bile, siyasî hayat köklü ailelerin tekelindeydi.
Bölgelerindeki soylu aileleri yanlarında tutmaya çalışan signorlar, bu amaçla, idare tarzlarının
vazgeçilmez bir parçası olarak bu aileleri vergiden muaf tutuyor; soylu ailelerden gelenlere
devlet makamları veya toprak bağışlıyorlardı. Bu yönleriyle Kuzey Avrupa’daki
hükümdarlardan bir farkları yoktu. Rönesans döneminde göz önünde olan aileler,
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ortaçağlardan beri İtalya’da kök salmış ailelerle aynı olduklarından ortaçağ dünyasından
kökten bir kopuştan ziyade bir tür devamlılıktan bahsetmek daha doğru olur.

4.3. Rönesans Dünyası ve İktisat
1000 ve 1300 yılları arasında Avrupa, başını İtalya’nın çektiği bir ticarî devrim yaşadı.
Bu dönemde bankacılık, muhasebe, şirket yapısı ve sigorta ve ticaret hukuku sahalarında
büyük yenilikler getiren İtalyan kent devletlerinin ticaret kapitalizminin en temel kaidelerini
geliştirmiş oldukları aşikârdı. Tacirler ve sarraflar, bu tarihlerde, İtalya’da ve Kuzey
Avrupa’da o vakte değin kendilerine bahşedilmemiş saygınlık ve sosyal önemi talep etmeye
başladılar. Antik dönemde paraya tapan kaba saba insanlar yaftasını yemiş olan ticaret erbabı,
toplumsal saygınlık hiyerarşisinin epeyce alt basamaklarında yer alıyordu. Aristoteles,
Katolik kilisesinin faizle para borç verilmesini yasaklamasından çok önceleri, doğal bir uğraş
kabul etmediği ticareti lanetliyordu. Karl Marx’ın tespit ettiği gibi, klasik antikitede şehir
devletleri tacirler tarafından değil, zengin toprak sahipleri tarafından yönetiliyordu.
1000–1300 arasında vuku bulan devrimci yenilikler, İtalya’yı klasik dünyadan koparıp
ayıran köklü bir değişimi sağlamıştı. Ne var ki, burada sayılanların hepsi, Rönesans’la
ilişkilendirilen dönemden önce büyük ölçüde tamamlanmıştı. 14. ve 15. yüzyıllarda birtakım
iktisadî değişikliklerin olduğu açıktı; ama bunlar Rönesans ekonomisi şeklinde bir
isimlendirmeyi haklı çıkaracak denli etkili ve özgün değildi. Demek ki, eski çağlardan veya
gelecek yüzyıllardan kesin çizgilerle ayrılan, Rönesans’a özgü bir devlet tarzı, iktisat düzeni
veya toplum yapısından bahsetmek biraz zorlama oluyordu. Bu nedenle, Rönesans’ı bir tarihî
dönem olarak ele almaktansa kültürel bir dönem veya başlı başına bir kültür hareketi olarak
görüp değerlendirmek daha inandırıcı olabilir.

4.4. Ortaçağ ve Rönesans Kültürleri
Klasik dönemin sonundan yaşadığı güne değin arada kalan döneme “Karanlık Çağ”
adını veren ilk kişi, 14. yüzyılın meşhur hümanist ve klasik bilgini Petrarca’ydı (1304–74).
Tarihçi Flavio Biondo (1392–1463), yıllar sonra bu tabirin yanına “Ortaçağ” deyimini ilave
etti. Petrarca’nın yazılarına bakılırsa, onun içinde yaşadığı günlerde, Antik dönemin ışığıyla
aydınlanıp insanlığı bir önceki devrin karanlığından kurtaracak bir çağ başlamak üzereydi. Bu
müjde, Petrarca’nın fikirlerini takip edenler tarafından büyük bir şevkle paylaşıldı. “Karanlık
Çağ” ve “Ortaçağ” deyimleri en az iki şeyi akla getiriyordu. İlki, Rönesans bir yeniden doğuş
hadisesi olduğuna göre, geçmişte bir yerlerde kültürel bir ölüm yaşanmış olmalıydı. İkincisi,
Petrarca’nın müritlerine göre, şayet “Karanlık” olan çağ “Orta”da kalanla aynı ise, modern
kronolojiyi üç temel ayrıma göre yeniden düzenleyebilmek mümkündü: Antik dünya, orta
zamanlar ve modern zamanlar. Tabii ki, neyin ne zaman modern olduğu kişiye bağlı bir
tanımlamaydı ve Rönesans döneminde yaşamış mütefekkirlerin “modern” olandan anladıkları
bugün bizim anladığımızla aynı değildi.
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Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sından bir sahne
Petrarca ve takipçileri, karanlık ve aydınlık metaforlarını sonuna kadar inanarak
kullanıyorlardı. Başka bir deyişle, içinde yaşadıkları günün araya giren karanlık bir çağ
tarafından antik dünyanın sanat ve bilgisinden ayrıldığını, bunun antik zenginliklerden
mahrum kalan insanlık adına büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorlardı. Ne var ki,
Petrarca’nın Ortaçağı anlamsız, yoz ve insan kültürüne zararlı bir boşluk halinde tasavvuru
temelden yanlıştı. Ne de olsa, Latince ortaçağ kilisesinin dili olarak kalmıştı. Kökü Eski
Yunan’a inen temel bilimler, ortaçağ tedrisatının vazgeçilmez bir parçası olagelmişti.
Örneğin, bir ortaçağ üniversitesinde hukuk okumak isteyen talebenin karşısına mutlaka Roma
hukuk metinleri konuyor; felsefe veya ilahiyat mezunu olmak isteyenler, bazıları Arapçadan
yeniden yapılmış tercümelerinden olmak üzere Aristoteles’in eserlerine aşina oluyorlardı.
Keza tıp eğitimi alanlar, yine tercüme olsa da, Antik Yunan’da kaleme alınmış tıp metinlerini
okuyorlardı. Ortaçağ şair ve tarihçileri klasik dönemde yazmış meslektaşlarından haberdar
oldukları gibi sıklıkla eski devirlere atıfta bulunuyorlardı. Dante’nin ölümsüz şaheseri İlahi
Komedya, Roma’nın eşsiz şairi Virgilius’un şiirlerinden birçok öğe barındırıyordu.

4.5. Hümanizm
Rönesans yazar ve sanatçılarını ortaçağlardaki meslektaşlarından ne denli farklı
oldukları bir tartışma konusudur. Eski tarih araştırmalarında Rönesans devrinde “insanın
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keşfedildiği” ileri sürülüyor ve bu devirde yaşamış İtalyanların ortaçağa ruhunu veren uhrevî
değer ve kaygılardan sıyrılmış halde çok daha dünyevî bir anlayışla hareket ettiklerine
inanılıyordu. Ne var ki, bu ayrım biraz yüzeysel olabilir. Hatta eski bazı çalışmalarda dünyevî
ve dünyevî olmayan arasındaki geçiş, doğrudan hümanizm teriminin yanlış kavranmasından
kaynaklanıyor gibidir. Günümüzün hümanisti, insanın varoluşundan kaynaklanan doğa ve
doğaüstüyle ilişki kurabilme yetenek ve potansiyeline vurgu yapan, doğal olarak seküler bir
dizi beşerî değeri öne alan bir kişi olabilir. Gelgelelim, 15. yüzyıl İtalya’sında bir
humanistanın yukarıdaki tanımla bir ilgisi yoktu. Humanista, studia humanitatis olarak anılan
ve dilbilgisi, belagat, şiir, tarih ve ahlak felsefesinden oluşan belirli bir müfredatı öğreten
âlime verilen addı. Dolayısıyla hümanistlerin yeni bir insan felsefesi geliştirmek gibi bir
iddiaları olmadı ve felsefeyle uzaktan ilgilenen klasik edebiyat hocaları olarak kalmayı
yeğlediler.
Hümanistlerin esas meşguliyeti, söz sanatlarını inceleyen belagat (retorik) ilmiydi.
Belagat, ortaçağlar boyunca yedi temel bilimden biri kabul edildi. Hümanistler, kendilerine
oratores (hatip) demekten büyük zevk alıyorlardı. Ahlak felsefesinden bahsettiklerinde veya
hasbelkader ahlak felsefesi üzerine yazdıklarında genelde özgün fikir veya tespitler
paylaşmıyorlar; ortaçağlarda uzun uzadıya tartışılmış, şerh ve tefsir edilmiş Aristoteles,
Seneca veya Cicero’nun klasik eserlerinden iktibas ediyorlardı. Dahası, hümanistler belli bir
dünya görüşünün ortak sözcülüğünü yapmıyorlardı. Bazıları prensleri savunurken bazıları
cumhuriyet yönetimlerini beğeniyor; kimisi insanın hayata coşkuyla katılmasını salık verirken
kimisi maddî âlemden el ayak çekmeyi öngören çileciliği övüyordu. Bazıları Protestan oldu;
bazıları Katoliklik inancına sıkı sıkıya sarıldı. İnsanın eşref-i mahlûkat olduğuna canı
gönülden inanan da vardı; gökyüzü cennetinden kovulmuş insanın yeryüzündeki varlığını bir
sefalet olarak gören de. Bazen sırf hitabet yeteneklerini sergilemek için topluluk içinde
sırasıyla birbirine taban tabana zıt fikirleri yüksek sesle savunuyorlardı.
Bazı hümanistlerin yazılarında Hıristiyanlık değerlerine hiç değinmedikleri doğruydu;
ama hümanist olarak bilinen âlim ve sanatçıların çoğu böyle değildi. Hatta kiliseden gelen ve
yazılarını doğrudan Hıristiyan ruhları kurtarmak için yazan bir sürü hümanist vardı. Bu gözle
değerlendirildiğinde, hümanistler, 12–13. yüzyıl İtalyan hatipleri dictatoreslerle
kıyaslandıklarında çok daha az seküler eser bırakmışlardı. Machiavelli (1469–1527), Il
Principe’de (Hükümdar) Hıristiyan ahlakına acımasızca saldırıyordu; ama onun kadar
kendine özgü, gözü pek ve yaratıcı başka bir hümanist bulmak kolay değildir.
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Machiavelli’nin Hükümdar’ının 1640 tarihli İngilizce çevirisinin kapak sayfası.
1350’lerden 1600’lere kadar, hümanistlerin onca çaba ve saldırısına rağmen
üniversitelerde çoğunlukla Aristoteles’in eserlerine vurgu yapan cinsten bir Skolastik eğitim
hâkim oldu. Gelgelelim, 15. yüzyılda Floransa’da eğitim veren Bizanslı âlimler sayesinde
Platonculuk ve Yeni-Platonculuk akımları kısmen de olsa öne çıktılar. Gerçi bu akımların ilk
öncülerinden olan Ficino ve Giovanni Pico della Miranda, hümanistleri ele aldıkları konularda
sathî olmakla itham edip küçümsüyorlardı; ama ortaya koydukları yeni fikirler hümanistler
arasında da taraftar buldu.
Doğrusu istenirse, hümanistler, eğitim sahasında da iddia ettikleri kadar yeni bir şey
getirmemişlerdi. Günümüzün İtalyan eğitim tarihi uzmanlarına sorulursa, Guarino ve
Perotti’nin 15. yüzyılda telif ettikleri Latince dilbilgisi kitapları, bir önceki yüzyıldaki
meslektaşlarının derleyip çıkardıkları eserlerden pek az farklıydı. Keza aynı dönemde gramer
mekteplerinde okutulan müfredat, uzun asırlardır olduğu gibi değişmeden kalmış olan
dilbilgisi ve belagat gibi dilbilim ağırlıklı derslerden ibaretti. Talebelere ahlak felsefesi
okutulup tartıştırıldığına dair bariz belirtiler yoktu.

4.6. Dilbilim ve Güzel Sanatlar
Bu mülahazalarla telakki edildiğinde Rönesans’a ortaçağdan devrimci bir kopuşla
ayrılan müstakil ve kendine özgü bir kültürel dönem yakıştırması yapmak mümkün değildir.
Ne var ki, bu dönemde ciddi etkileri olan kültürel bir hareket yaşandığı rahatlıkla söylenebilir.
Neticede Rönesans hümanistlerinin klasik âlimlerin ortaya koymuş oldukları bilgi yığınına
önemli ilaveler yaptıkları tartışmasızdır. Birincisi, bunlar, ortaçağ bilginlerinin çok az bildiği
ya da hiç tanımadığı Latin yazarların eserlerini ortaya çıkardılar. İkincisi, ortaçağda Antik
Grekçe bilen âlim bir elin parmaklarını geçmezken birçok hümanist bu kadim dilin
inceliklerini öğrenmekle meşgul oldu. Üçüncüsü, işinin ehli hümanistlerden bazıları, Latince
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olsun Grekçe olsun, klasik metinler üzerine yapılan çalışmaların evsafını yükseltip bu
eserlerin hangi yöntemlerle daha iyi anlaşılabileceğini meraklılarına gösterdi. Örneğin,
Lorenzo Valla’nın Yeni Ahit üzerine yaptığı çalışma, sonradan çığır açacak iki kişiyi, Luther
ve Erasmus’u önemli ölçüde aydınlatmış görünüyordu. Dördüncüsü, hümanist mütefekkirler,
antik dünyadan intikal eden kalıntıları sorgulayıcı gözlerle ele alma geleneğini başlatan
kişilerdi.
Yine de, hümanistlerin en büyük katkısı, klasik eğitimin Avrupa kıtasında yayılmasına
önayak olmalarıydı. Bunlar, batı toplumlarının en üst tabakasını teşkil edenleri, gerçek bir
beyefendinin, aynen Cicero ve Quintilian’ın eserlerinde görülen kibar beyzadeler gibi, esaslı
bir klasik eğitimden geçmesinin şart olduğuna ikna ettiler. Görünüşe bakılırsa, hümanistlerin
uyarısı epeyce ciddiye alınmıştı. 15. yüzyıl başlarında Floransalı soylular Palla Strozzi ve
Niccolò Niccoli’nin şahsında yükselen asalet, kibarlık ve klasik eğitim dalgası, takip eden
yüzyılda Avrupa’nın bütününe yayıldı. Castiglione, 16. yüzyılın ilk yarısında adab-ı muaşeret
kurallarını tarif ettiği, soru-cevap şeklinde örnekleyici tarzda ilerleyen meşhur kitabı Il
Cortegiano’yu (Saraylının Elkitabı) yazdı.
Hümanistler, klasik bilgiyi ve görgüyü yaymaya çalıştıkları sırada aynı zamanda
matbaa denilen baskı aletinin günden güne daha fazla kullanılmasını takdir ve memnuniyetle
seyrediyorlardı. Başka bir alanda, halk kütüphanelerinin tesisinde ise çok daha doğrudan bir
rol oynadılar.
Hümanizm, 15. yüzyılda Alpleri aşıp kuzeydeki memleketlere sirayet etti. İngiltere’de
Tiptoft ve Grey, Almanya’da hümanist bilginlerin mantık ilmindeki yeniliklerini ileri taşıyan
Rodolphus Agricola ve Hıristiyan âlimleri İbranice çalışıp öğrenmeye teşvik eden Johannes
Reuchlin, Fransa’da Jacques Lefèvre d’Etaples en göz önüne çıkan şahsiyetlerdi. 16. yüzyılın
ilk çeyreğinde eşsiz bir klasik bilgin ve yaşadığı çağın dünyevî eşitsizlik ve sözüm ona uhrevî
batıl itikatlarını acımasızca eleştiren Rotterdam’lı Erasmus (1466–1536) ortaya çıktı. Thomas
More’la (1478–1535) çok sıkı dost olan Erasmus, bu arkadaşlığı iftiharla Deliliğe Övgü isimli
yergi kitabının başlığına taşıdı (Yunanca “Moria” deli anlamına geliyordu). Thomas More,
toplumundaki eşitsizlikleri, özel mülkiyetin olmadığı mutlu ve kusursuz bir ada komünüyle
karşılaştırdığı Utopia’yı (sonradan bu tür edebiyat eserlerinin ortak adı oldu), Erasmus’un
tavassutuyla 1516’da Louvain’de bastırdı.
Bazı bireylerin yol göstericiliği çığır açıcı olabiliyordu; ama bunun yanında belirli bazı
kurumları da göz ardı etmemek gerekiyordu. Hümanist programı eğitim müfredatı haline
getirmiş olan okullar kurulmaya başlandı. Londra’daki St. Paul ve Erasmus’un mezun olduğu
Deventer’daki St. Lebwin bunlar arasındaydı. 16. yüzyıl kapanırken İngiltere’deki ekâbir
aileleri, klasik eğitim almanın sahip oldukları toplumsal imtiyazların bir gereği olduğunu
kabul etmişlerdi.
Doğa felsefesine yönelik ateşli bir tutkunun Rönesans hümanizminin önkoşulları
arasında olduğunu iddia eden pek yoktu. Zaten ortaçağ münevverlerinin büyük kısmının
düşünürken doğa ve felsefeyi yan yana getirdiği iyi biliniyordu. Bununla birlikte gökbilim
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alanında çığır açan Copernicus ile teşrih ve anatomide yepyeni ufuklara erişen Vesalius,
Antik Grek düşüncesine büyük saygı duyan klasik bilginlerdendi.
Rönesans, yalnızca klasik antikitede yazılmış eserleri gün ışığına çıkarıp incelemeyi
hedef alan bir hareket değildi; heykelcilik ve mimaride antik dünyadan kalan yadigârları
örnek alıp taklit etmeye çalışan yeni eserler de Rönesans düşüncesinin bir parçasıydı. Gotik
tarza mahsus sivri kemer ve yüksek pencereler bir kenara bırakıldı ve klasik tarzda sütun,
kemer ve bina alınlıklarına geçildi. Raffaello (Raphael), Papa X. Leo’nun ailesi için Roma’da
Villa Madama’yı tasarlarken Vitruvius’un De Architectura (Mimarlık Hakkında On Kitap
adıyla basılmıştı) isimli eseri ve (Genç) Plinius’un mektuplarında kendi köşkleri hakkında
yazdıklarından istifade etmişti. Aynı Raffaello’nun, başka bir inşaat işinde, yapacağı binanın
özelliklerini zamanında Plinius’un kullandığı terimlerle ifade etmeyi seçmesi kayda değerdi.
Giorgio Vasari (1511–74), Le Vite dè più eccelenti pittori, scultori, e architettori (En
Muhteşem Ressam, Heykeltraş ve Mimarların Hayatı) adlı eserinde yaşam öykülerine yer
verdiği sanatçıların antik sanat eserlerini taklit etme becerisinden büyük sitayişle
bahsediyordu. Vasari’ye bakılırsa, kendi çağdaşı olan veya birkaç kuşak öncesine mensup bir
sanatkârın antik dünyadaki işçiliğe bu denli kusursuz biçimde yeniden hayat vermesi, bu
kişilerin ne kadar “modern” olduklarının bir kanıtıydı. Bu bakış açısı, Vasari ve takipçilerinin
zihninde yer alan “modernlik” tanımının bizim anladığımızdan ne denli farklı olduğuna bir
kez daha işaret ediyordu. Herhalde günümüz sanat anlayışının içine sızmış olan yaratıcılık
kaygısı, Rönesans insanı için anlaşılmaz bir şey olurdu; ne de olsa, 16. yüzyılda İtalyanca arte
(İng. art, sanat) kelimesi, “yetenek”, “el becerisi”, “terbiye” ve “talim” gibi anlamlara
geliyordu. Yine de, 15. ve 16. yüzyıl mimarları antik binaları kuru kuruya taklit etmekle
kalmayıp yeni eserler ortaya koydular. Benzer şekilde, Filippo Brunelleschi’nin perspektifi
keşfi, Masaccio gibi 15. yüzyıl ressamlarının manzara mekânını antik meslektaşlarının
hayalini bile kuramayacağı derinlikte çizebilmesine imkân tanıdı.
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Uygulamalar
1- Jacob Burckhardt’ın İtalya’da Rönesans Kültürü isimli kitabını okuyup tartışınız.
2- Machiavelli’nin devlet iktidarı ve yönetim felsefesine dair fikirlerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Jacob Burckhardt’ın Rönesans tarifiyle ders kitabında Rönesans’ın ele alınış şekli
arasındaki farklılıklar nelerdir?
2. Machiavelli’nin hükümdarın otoritesini mutlaklaştırma teklifinde 15. yüzyıl
Osmanlı tecrübesinin etkisi ne olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Birçok görüşe göre Rönesans’ın İtalya’da ortaya çıkmasının nedenleri altında
olağandışı siyasî koşullarda yatıyordu. Fransa ve İngiltere gibi kuzeyli güçlerin aksine
İtalya’nın tümüne hâkim tek bir saltanat yoktu. Yarımadanın kuzey ve orta kısımları bir dizi
kent devleti arasında paylaşılmıştı. Bu temel özellik, bir şehirden diğerine iltica edip
saklanabilme imkânına sahip olan bireyin düşünce özgürlüğünü nispeten teminat altına
alıyordu. Dahası, İtalyan toplumsal yapısı, katı monarşilerle idare edilen dindaşlarının tersine
açık ve geçişken bir hayata izin veriyor; üst mevki ve makamlara gelebilmek için soyluluk
yerine liyakate değer veriliyordu. Üstelik Erken modern dönem öncesi şehir cumhuriyetleri,
Papalık ve imparatorluk yönetimiyle aralarına mesafe koyup kendi kendilerini yöneten siyasî
birimler haline gelmeyi başarmışlardı. Kent idaresini üstlenen bürokrasiler doğmuş;
mahkemeler inşa edilmiş; kamu maliyesini düzenlemek ve askerî masrafların altından kalmak
için tedbirler alınmıştı. Bu devirde Avrupa’nın başka hiçbir köşesinde kamu yönetimi,
İtalya’da olduğu kadar katılımcı bir ruha ve hayatın her alanını kucaklayan bir genişliğe sahip
değildi. İtalyan kent devletleri, idareye katılan ve fikir bildiren vatandaş sayısının çokluğu ve
çeşitliliği ve üst makamların el değiştirmesinde seçime atfedilen önem bakımlarından Fransız
Devrimi’ne kadar Avrupa’nın en ayrıcalıklı bölgesi olmayı sürdürdü. Özetle 15. yüzyılda
İtalya’da belli başlı altı bölgesel devletin vücut bulduğu doğruydu; ama bu devletlerin oluşum
süreci 1300’den çok önce başlamıştı. Dolayısıyla tüm bu şartların büyük bir sonucu olarak
Rönesans, İtalya’da vücut buldu; Klasik edebiyat ve sanatın geri dönüşünü ihtiva eden
Rönesans (Yeniden Doğuş), en nihayetinde batı dünyasının tamamını dönüştürecek bir akım
olarak ortaya çıktı.
Klasik dönemin sonundan yaşadığı güne değin arada kalan döneme “Karanlık Çağ”
adının verilmesi Antik dönemin ışığıyla aydınlanıp insanlığı bir önceki devrin karanlığından
kurtaran Rönesans’ı ayırt etmek gereksinimiyle ortaya çıktı. Bazılarına göre Rönesans bir
yeniden doğuş hadisesi olduğuna göre, geçmişte bir yerlerde kültürel bir ölüm yaşanmış
olmalıydı. Söz konusu dönemde antik dünyanın sanat ve bilgisinden ayrıldığı, bunun antik
zenginliklerden mahrum kalan insanlık adına büyük bir kayıp olduğu düşünülüyordu. Ne var
ki, ortaya konan bilgiler bu görüşlerin pek doğru olmadığını göstermektir. Eldeki veriler
karanlık çağ olarak tanımlanan ortaçağın Antikite ile aynı temel kaynaklara dayandığı
yönündedir. Bununla birlikte Rönesans hareketinin bazı değerleri birkaç adım öne taşıdığı
tartışma götürmez bir gerçektir. 1350’lerden 1600’lere kadar, hümanistlerin onca çabasına
rağmen üniversitelerde çoğunlukla Aristoteles’in eserlerine vurgu yapan cinsten bir Skolastik
eğitim hâkimken 15. yüzyılda Floransa’da eğitim veren Bizanslı âlimler sayesinde
Platonculuk ve Yeni-Platonculuk akımları kısmen de olsa öne çıktılar.
Bu mülahazalarla telakki edildiğinde Rönesans’a ortaçağdan devrimci bir kopuşla
ayrılan müstakil ve kendine özgü bir kültürel dönem yakıştırması yapmak mümkün değildir.
Ne var ki, bu dönemde ciddi etkileri olan kültürel bir hareket yaşandığı rahatlıkla söylenebilir.
Neticede Rönesans hümanistlerinin klasik âlimlerin ortaya koymuş oldukları bilgi yığınına
önemli ilaveler yaptıkları tartışmasızdır. Birincisi, bunlar, ortaçağ bilginlerinin çok az bildiği
ya da hiç tanımadığı Latin yazarların eserlerini ortaya çıkardılar. İkincisi, ortaçağda Antik
Grekçe bilen âlim bir elin parmaklarını geçmezken birçok hümanist bu kadim dilin
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inceliklerini öğrenmekle meşgul oldu. Üçüncüsü, işinin ehli hümanistlerden bazıları, Latince
olsun Grekçe olsun, klasik metinler üzerine yapılan çalışmaların evsafını yükseltip bu
eserlerin hangi yöntemlerle daha iyi anlaşılabileceğini meraklılarına gösterdi. Örneğin,
Lorenzo Valla’nın Yeni Ahit üzerine yaptığı çalışma, sonradan çığır açacak iki kişiyi, Luther
ve Erasmus’u önemli ölçüde aydınlatmış görünüyordu. Dördüncüsü, hümanist mütefekkirler,
antik dünyadan intikal eden kalıntıları sorgulayıcı gözlerle ele alma geleneğini başlatan
kişilerdi. Hümanistlerin en büyük katkısı ise, klasik eğitimin Avrupa kıtasında yayılmasına
önayak olmalarıydı. Onların klasik bilgiyi ve görgüyü yaymaya çalıştıkları sırada aynı
zamanda matbaanın günden güne daha fazla kullanılmasını memnuniyetle seyrediyorlardı.
Başka bir alanda, halk kütüphanelerinin tesisinde ise çok daha doğrudan bir rol oynadılar.
16. yüzyılın ilk çeyreğinde eşsiz bir klasik bilgin ve yaşadığı çağın dünyevî eşitsizlik
ve sözüm ona uhrevî batıl itikatlarını acımasızca eleştiren Rotterdam’lı Erasmus ortaya çıktı.
Thomas More’la çok sıkı dost olan Erasmus, bu arkadaşlığı iftiharla Deliliğe Övgü isimli
yergi kitabının başlığına taşıdı. Thomas More, toplumundaki eşitsizlikleri, özel mülkiyetin
olmadığı mutlu ve kusursuz bir ada komünüyle karşılaştırdığı Utopia’yı bu dönemde orata
koydu.
Rönesans, yalnızca klasik antikitede yazılmış eserleri gün ışığına çıkarıp incelemeyi
hedef alan bir hareket değildi; heykelcilik ve mimaride antik dünyadan kalan yadigârları
örnek alıp taklit etmeye çalışan yeni eserler de Rönesans düşüncesinin bir parçasıydı. Gotik
tarza mahsus sivri kemer ve yüksek pencereler bir kenara bırakıldı ve klasik tarzda sütun,
kemer ve bina alınlıklarına geçildi. 15. ve 16. yüzyıl mimarları antik binaları kuru kuruya
taklit etmekle kalmayıp yeni eserler ortaya koydular. Ayrıca Filippo Brunelleschi’nin
perspektifi keşfi, Masaccio gibi 15. yüzyıl ressamlarının manzara mekânını antik
meslektaşlarının hayalini bile kuramayacağı derinlikte çizebilmesine imkân tanıdı.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya topraklarında ortaya çıkmasının
sebebi olarak kabul edilebilir?
a)
Eski tarihlerden beri eğitime büyük önem verilmesi
b)
Maddi refah düzeyinin insanları sanata teşvik etmesi
c)
Tek merkezden yönetilen monarşik devletlerin aksine şehir devletlerinin
yarattığı nispeten özgürlükçü ortam
d)
Katolikliğin merkezi olarak dinî sanat çalışmalarına destek verilmesi
e)
Roma İmparatorluğu’nun kalıntı ve arşivlerinin burada bulunması
2)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

“Karanlık Çağ” tabirini ilk olarak kullanan hümanist bilgin aşağıdakilerden
Flavio Biondo
Erasmus
Machiavelli
Giorgio Vasari
Petrarca
Hümanizm hakkında aşağıda yazılanlardan hangisi doğru değildir?
Rönesans’a özgü çığır açıcı bir ahlak felsefesi geliştirdiler.
Belagat (retorik) ilmiyle uğraştılar.
Latince ve Grekçe öğrenimine önem verdiler.
Dilbilim sahasında kalıcı eserler bıraktılar.
Ortak bir dinî anlayışları yoktu.

4)
Aşağıdakilerden hangisi 15–16. yüzyıllarda hümanizm akımının yayılmasına
hizmet eden isimler arasında gösterilemez?
a)
Machiavelli
b)
Erasmus
c)
Johannes Reuchlin
d)
Virgilius
e)
Lorenzo Valla
5)
Aşağıdakilerden hangisi hümanist bilginlerin Rönesans kültürüne yaptıkları
katkılar arasında değerlendirilemez?
a)
Romalı yazarların kaybolmaya yüz tutmuş eserlerini ortaya çıkardılar.
b)
Dönemin bazı eğitim kurumlarının müfredatını belirlediler.
c)
Kutsal metinler üzerindeki çalışmaların seviyesini yükselttiler.
d)
Roma İmparatorluğu’nun yıkılışıyla ortadan kalkan Latinceyi canlandırdılar.
e)
Antik kalıntıları sorgulayıcı gözlerle ele alma geleneğini başlattılar.
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6)
Aşağıdaki hümanistlerden hangisi Hıristiyan inancıyla olan ilişkisi bakımından
diğerlerinden ayrılır?
a)
Petrarca
b)
Machiavelli
c)
Thomas More
d)
Giorgio Vasari
e)
Erasmus
7)
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Rönesans çağında düşünce dünyasına
damgasını vuran isim ve eser eşleştirmesi doğru değildir?
a)
Erasmus - Deliliğe Övgü
b)
Thomas More - Utopia
c)
Raffaello – Mimarlık Hakkında On Kitap
d)
Machiavelli - Hükümdar
e)
Castiglione - Saraylının Elkitabı
8)
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminde mimarî ve resim sanatında
görülen gelişmelerden biri değildir?
a)
Mimarlık ve resim sanatında günümüzün ölçütleri belirlendi.
b)
Perspektik tekniği kullanılmaya başlandı.
c)
Antik eserler örnek alındı.
d)
Mimarî eserlerde klasik tarzda sütun ve kemerlere dönüş yaşandı.
e)
Giorgio Vasari, meşhur ressam ve mimarların hayat hikâyesini anlatan kitabını
çıkardı.
9)
Aşağıdaki tanımlamaların hangisi Rönesans sanatçılarının benimsediği
“modern” kavramına daha uygundur?
a)
Yaratıcılığın ön planda tutulduğu eserler
b)
Eski dönemlerde yapılanlardan çok farklı, yenilikçi eserler
c)
Bireysel zevklerin ve tercihlerin ön plana çıktığı eserler
d)
Yaşadıkları çağda üretilen eserler
e)
Yaratıcılığın göz ardı edilmediği ama el becerisi ve yeteneğin sergilendiği,
antik olanı yeniden kurmaya yönelik eserler
10)
Rönesans İtalya’sında yaşanan iktisadî değişimlerle ilgili olarak
aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)
Geçen yüzyıllardan çok farklı yeni bir ekonomi anlayışı doğmuştur.
b)
Tüccarlar antik dönemin aksine saygın bir konum elde etmişlerdir.
c)
Tüccarlar İtalya’da toplumsal saygınlık hiyerarşisinin alt basamaklarında yer
almıştır.
d)
Şehir devletleri tacirler tarafından yönetilmiştir.
e)
Rönesans ekonomisi, iktisadî hayatta büyük bir devrim yaratmıştır.
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Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) d, 5) d, 6) b, 7) c, 8) a, 9) e, 10) b
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5. MARTİN LUTHER VE LUTHERCİLİK (1517‒1598)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Neden Almanya?
Martin Luther ve Öğretisi
Kır ve Kentlerde Reformcu Hareketler
Prensler ve Reform
Reform Dönemi Siyaset Oyunları
Halk ve Reformasyon Sınavı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Martin Luther’in kişiliği ve fikirlerinin Reform hareketine katkısı nedir?
Kutsal Roma imparatoru V. Karl’ın Reformculara tepkisi ne olmuştur?
Reformasyon 16. yüzyılda halkın dine bakışını ne ölçüde değiştirdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Martin Luther’in Avrupa Okuma, araştırma, tartışma
düşünce tarihinde oynadığı
rolü kavramak.
Reform hareketi ve Kutsal Okuma, araştırma
Roma
İmparatorluğu’nun
siyasî yapısı arasındaki
ilişkiyi tarif edebilmek.
Katolik ve Lutherci öğreti Okuma,
arasındaki farkları tanımak.
tartışma

fikir

yürütme,

Reformcular, V. Karl ve Okuma, araştırma
Alman prensleri arasındaki
ilişkileri anlamak.
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Anahtar Kavramlar

Anabaptist: 16. yüzyılda Reformasyonun radikal kanadını oluşturan Protestan
gruplardan biri. Yeniden vaftiz eden anlamına gelen Anabaptist ismi, hareket mensuplarının
çocukken vaftiz edilme uygulamasını kabul etmeyerek herkesin yetişkin olarak inancını
seçmesi gerektiğini iddia etmelerinden geliyordu.

Aşa-i Rabbânî (Evharistiya): İsa’nın son akşam yemeğini canlandıran,
kutsanan ekmek ve şarabın İsa’nın beden ve kanını temsil ettiğine inanılan Hıristiyan ayini.

Berzah (purgatorium): Hıristiyan eskatolojisinde ölenlerin ruhlarının
kıyamete kadar kaldığı yer. Cennetin kapısından geçmeden önce purgatoriumdaki ruhlar
alevler içinde yanarak son günahlarından arınır.

Bütün İnananların Ruhbanlığı: Her Hıristiyanın kendi rahibi olduğu ve
İncil’in mesajını diğerlerine tebliğ etmekle yükümlü olduğu fikri.

Endüljans: Kilise otoritelerinin hacca gitmek veya belli ayinlere katılmak
karşılığında Berzah’ta geçirilecek vakti azalttıklarını duyuran bağış. Reformcular endüljansın
para karşılığı satılmasına karşı çıkıyorlardı.

Hıristiyanın Özgürlüğü: Tanrı’yla insan arasında bir aracı veya temsilcinin
gerekli olmadığını ileri süren Protestan görüşü.
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Giriş

16. yüzyılın ilk yarısında Almanca konuşulan topraklarda büyük etki bırakan Reform
hareketi, Martin Luther’in kişiliğine çok şey borçluydu. Hepsi, çoğu vakit tek bir başlık
altında Protestanlık olarak ifade edilse de, birden çok reform hareketi vardı ve bunlardan
doğan öğretiler bazen birbirinden epeyce farklı olabiliyordu. Bu sebeple, ismini ve temel
ilkelerini Alman ilahiyatçı ve vaiz Martin Luther’den alan Luthercilik ile aşağı yukarı aynı
dönemlerde Avrupa’da etkili olmuş Roma kilisesi karşıtı dinî uyanışları birbirinden ayırmak
icap eder. Lutherciliğin ve diğer Protestan akımların esas gayesi, dinî kaide ve doğruların
toplumsal hayatın yapıcı unsurları haline getirilmesiydi. Katolik kilisesine yönelttikleri
eleştirilerin başında İsa’nın öğretisine yeterince sahip çıkılmaması geliyordu. Martin Luther,
dinî kaidelerin en saf şekliyle bulunduğunu düşündüğü İncil’e müracaat edip Kilise babaları
denilen eski azizlerin veya mevcut Papalık otoritelerinin kanun haline getirilmiş yorumlarını
eleştirmeye başladı.
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5.1. Neden Almanya?
Reform hareketi, 1512’deki Köln Diet’inde resmen “Alman Halkının Kutsal Roma
İmparatorluğu” ismini alan imparatorluk topraklarında Avrupa’nın diğer ülkelerinden çok
daha hızlı ve köklü bir yer edindi. Martin Luther’in insan üzerinde etki bırakan karizmatik
şahsiyeti, bu beklenmedik gelişmenin yegâne sebebi olamazdı. Hangi devirde olursa olsun,
öncü bir şahsiyetin kalabalık kitlelerin dünyaya bakışını toptan değiştirebilmesi için en müsait
şartların belirli bir olgunlukta bir araya gelmesi icap eder.
Almanya’da Kiliseye yöneltilen şikâyet ve serzenişler birçok bakımdan diğer
yerlerdekilerden farklı değildi. Kilise makamları, inançlı bireylerin ruhanî açlıklarını
dindirmekten çok uzak maddeci bir yapıya bürünmüşlerdi; başka yerlerde olduğu gibi
Almanya’da da bir tür yabancı düşmanlığı uç veriyordu ve Desiderius Erasmus’un (1466–
1536) kafa karıştırıcı yazıları başta olmak üzere Hıristiyan hümanistlerin kurumsallaşmış
dinin doğrularına yaptıkları acımasız eleştiriler artıyordu. Yine de, Almanya’ya özgü olan bir
şeyler vardı. İmparatorluğun siyasî yapısı, Reform peşinde koşanlara batıdaki sıradan
monarşilerde sahip olamayacakları bir koruma bağışlıyordu. Örneğin, bizatihi İmparator V.
Karl 1521’de Worms Diet’inde Reformasyon taleplerini alenen lanetlemiş olmasına rağmen
küçük çaplı soylular, kentliler ve köylülerle imparator arasında güvenli bir bölge yaratan
büyük asilzadeler, kent meclisleri ve prensler yaşadıkları bölgenin Reform hareketine
açılmasını sağlayabiliyorlardı. İmparatorluk, geçen asırda, özellikle de 1500’den sonra ardı
arkası kesilmeyen köylü isyanları ve şehir karışıklıklarıyla sarsılıyordu. 1520’lerde
imparatorluktaki toplumsal huzursuzluk arttıkça Reform taleplerini yüksek sesle dile
getirenlere verilen halk desteği arttı. Alman diyarına özgü bazı kültürel hususiyetler de, yeni
fikirlerin daha çabuk benimsenmesine yol açıyordu. 15. yüzyılın ortasında Almanya’da icat
edilen matbaa, o günden bu yana bastığı dinî risale, klasik edebiyat eserleri ve halk öykü ve
şiirlerinin yanına 1518’den itibaren Luther’in öğretilerini ihtiva eden broşür ve kitapçıkların
hızla çoğaltılıp dağıtılmasının bir yolu oldu. Fikirlerin kolayca yer değiştirmesini sağlayan
başka bir yöntem nutuk çekmekti. Almanya’da kentin işlek bir köşesinde vaaz vermek ve
dilenci tarikat üyelerinden birini dinlemek için bir yerde toplanmanın epeyce köklü bir
geçmişi vardı.
Bir yandan dışa dönük dinî faaliyetler artarken Kiliseye yönelik nefret olduğu gibi
duruyordu. Hasta ve muhtaçların bakımını üstlenen binlerce dinî tarikat, Bakire Meryem
kültünü canlı tutup hac yolculuklarını sıklaştırdı ve bir sürü dinî vakfın kurulmasına önayak
oldu. Anadillerine tercüme edildiğinden beri İncil okuyanların sayısı günden güne artıyordu.
İnzivaya çekilip bir başına dua etme uygulaması yerleştikçe kutsal emanetlerden medet uman
veya bir mucize veya keramete şahit olduğunu söyleyenler çoğaldı. Ne gariptir ki, sıradan
Hıristiyanlar, ruhlarının kurtarılıp kurtarılmayacağı kaygısını Kilisenin teşvik ettiği yollarla,
yani ölülerin hatırı için aşa-i rabbânî ayinlerinin (Hz. İsa’nın son akşam yemeğini sembolize
eden son lokma) masraflarına katkıda bulunarak veya doğrudan endüljans (Kilisenin işlenen
bir günahtan dolayı dünyada çekilecek cezayı affetmesi) kâğıtları alarak bertaraf etmeye
çalıştıkları halde, öte yandan Kilise mensuplarının gözlerinin önünde semirip
zenginleşmesinden haz etmiyorlardı. Ruhban karşıtlığı ve Papa düşmanlığı had safhaya
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ulaşmıştı. Aslına bakılırsa, Papalığın imparatorluk topraklarını sömürüp yüklü miktarlarda
parayı Vatikan’a taşıdığı abartılı ve haksız bir yakıştırmaydı. Bununla birlikte ruhbanlıkla
ilişkisi olmayanların Alman rahiplerine yönelik ekonomik ve dinî temelli şikâyetleri oldukça
doğruydu. Alman taşrasındaki ekili arazinin üçte biri ve şehirlerdeki gayrimenkulün üçte
birinden fazlası, kardinal veya kilise manastırlarına aitti. Mahallî hâkimlerle arazi sahibi
piskoposlar çoğunlukla aynı kişilerdi. Bu kişiler, Luther’in saldırılarından en büyük hisseyi
aldılar.

5.2. Martin Luther ve Öğretisi
Martin Luther (1483–1546), 1517’de on iki yıllık keşiş, ünlü bir ilahiyatçı ve
Saksonya’da Wittenberg Üniversitesi’nde profesördü. Karmaşık aile bağları ve geçmişi
Luther’i tanıyıp sevenlerin sayısını artırıyordu. Sonradan madenciliğe geçen bir çiftçi ve
mütevazı bir kasaba cemaatinden gelme bir annenin oğluydu. 1525’te, düşük dereceli
soylulardan olup din değiştirerek rahibe olan Katherine von Bora’yla evlendi. Gecesi
gündüzünü İncil, Kilise babaları, ortaçağ skolastikleri ve ortaçağın sonlarına damga vuran
mistik akımları anlamaya çalışarak geçiren Luther, 1517’de nihaî bir kopuş yaşayana kadar
Kilisenin temel öğretileriyle epeyce boğuştu. Luther, kaleme aldığı Doksan Beş Tez’de
Kiliseye karşı ilk münazarasını Papalığın Tanrı’nın Berzah’taki (purgatorium) ruhlara reva
gördüğü cezaları kaldırma karşılığında Hıristiyanlara sattığı endüljans hakkında yaptı.
Luther’in tahammül edemediği sadece Papalığın açgözlülüğü değildi; endüljans kâğıdının
varlığını meşrulaştıran fikri, yani Papa’nın İsa ve azizlerin kendi kurtuluşları için ihtiyaç
duymuş oldukları fazilet hazinesinden inananlara gönlünce ihsanda bulunabileceği
düşüncesini kabul edilemez buluyordu. Kilise açısından endüljans, imanla birlikte kurtuluşa
giden yolun vazgeçilmez duraklarından biri olduğu için tartışma ister istemez ruhun
kurtuluşunun aslında ne olduğu hakkında bir akaid meselesine dönüştü. Luther’e sorulursa,
ruh ancak tövbe ve iman yoluyla kurtulabilirdi. Ne de olsa, tövbe, kişinin günahkârlığını
kabul edip hak yoluna dönmek için varlığını ilahî merhamete teslim etmesinden başka bir şey
değildi. İnsan kendi yapıp ettikleriyle selamete eremezdi; ama İsa’nın çarmıhta gerilirken
çektiği ıstırabın ve insanlık adına yaptığı fedakârlığın yüzü suyu hürmetine affedilmeyi umut
edebilirdi.
Luther görüşlerini İncil’e dayandırıyordu. En şiddetli anlaşmazlık Kilise iktidarının
nereden geldiği hususunda patlak verdi. Papa X. Leo’nun 1517 ve 1519 arasında yolladığı
temsilcileri reddeden Luther, Papa iktidarını, Kilise’nin kural koyucu meclislerini ve Kitap’ın
tek ve doğru tefsiri olduğu söylenen kilise hukukunu tanımıyordu. Ona göre, Tanrı’nın kelamı
olan saf İncil’den başkasına ihtiyaç yoktu. Ne var ki, Luther’in İncil’den çekip çıkardıkları
kendi algısını yansıtıyordu. O ve en yakın dostu ve dava arkadaşı Philipp Melanchthon, kutsal
metinlerin salt imanla kurtuluşun mümkün olduğu görüşüne ters düştüğünü hissettikleri
kısımlarını görmezden geliyorlardı.
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Lucas Cranach, Martin Luther’in portresi, 1532

İman doktrininden sonra sıra başka temel akidelere geldi. Luther’in ortaya attığı
“Bütün İnananların Ruhbanlığı”na göre, herkes Tanrı’yla doğrudan iletişim halindeydi. Bu
yüzden de, bir papaz Tanrı ve kul arasında aracılık yapamaz, sadece cemaatin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik idarî ve düzenleyici hizmetler üstlenebilirdi. Luther’in 1520’de yazdığı
An den christlichen Adel deutscher Nation’da (Alman Milletinin Hıristiyan Asilzadelerine
Hitap) ruhban sınıfına ve Kilise’nin dinî hayatı düzenlemek adına yerleştirmiş olduğu ritüel
ve yapılara yönelttiği saldırıları okuyan Katolik yorumcular, Alman bozguncunun Hıristiyan
ittihadını tehlikeye düşürdüğünü söylüyorlardı. Lutherciler, Aşa-i Rabbânî’de Tanrı’nın
rahmetine nail olanın inancının önemli olduğunu, bu yüzden de, ayinin bir kurban değil
şükran ayini olması gerektiğini iddia ediyorlardı. Luther, İsa’nın şarap ve ekmekte var
olduğuna inanmasına rağmen ayindeki şarap ve ekmeğin İsa’nın et ve kanına dönüştüğü
fikrini reddediyordu. Luther, 1522’de manastıra kapanmanın doğru ameller arasında
sayılmasına karşı olduğunu ilan etti.
Bu öğretiler, takip eden on yıllar içinde ruhbanlar arasında Luther’e yakın duranlar ve
az sayıda da olsa eğitimli kilise dışı kişi için geliştirildi ve Luther’in muhaliflerini sindirmek
amacıyla ısrarla savunuldu. Bununla birlikte sıradan kitleler açısından Luther’in çekiciliği,
Alman reformcunun Kilise’nin insanların elinden almış olduğunu söylediği ahlaklı yaşam ve
salih dindarlığı canlandırarak Avrupa’yı baştan aşağı tekrar Hıristiyan inancıyla inşa
edeceğini ilan etmesinde yatıyordu. Bu amaçla Luther, avama hitaben basit, sade ve anlaşılır
bir Almancayla hümanistlerin karşılarındakini iknaya yarayan söz sanatları, halk hikâyeleri ve
özdeyişlerle süslediği risaleler yazdı ve vaazlar yayımladı.
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Martin Luther’in kilisede reform çağrısında bulunduğu 1520 tarihli risalesinin
başlık sayfası.
Luther’in berberine verdiği öğütler dinî ve toplumsal hayatın gündelik meseleleriyle
ne denli içli dışlı olduğunu gösteriyordu. On Emir, dinî ayinlerin düzeni ve kilise mallarının
nasıl kullanılması gerektiğine dair tavsiyeler veriyordu; ama bir yandan da, evlilik, tefecilik,
çocuk eğitimi ve muhtaçlara nasıl yardım eli uzatılabileceği hakkında konuşmaktan geri
kalmıyordu. Salih ameli teşvik ediyordu; ne var ki, bunun Hıristiyan inanç ve şefkatinin doğal
bir sonucu olduğunu söylüyor, ruhu kurtuluşa erdiren yöntemlerden biri olduğunu kabul
etmiyordu.
Birçok kentli rahip ve kilise dışı vaiz, Luther’in fikirlerinin yayılmasına ellerinden
geldiğince katkıda bulundular. Vaaz, nüfusun yüzde doksanının okuma yazma bilmediği bir
ortamda insanları yeni öğretilerle buluşturmanın en etkin yoluydu. Bunun yanında ilahiler,
şarkılar, okul piyesleri, cemaati bir araya getiren yemekhane ve toplantılarda dönen
tartışmalar gibi başka bazı görsel ve işitsel yöntemler vardı. 16. yüzyılın ilk yarısından kalan
tek sayfalık broşür, kitapçık ve risaleleri süsleyen ağaç baskı resimler, Reformcuların nasıl bir
düşünce dünyasında yaşadıklarını basit ve anlaşılır bir üslupla resmediyordu. Altlarındaki
birkaç cümleyle resmedilen hikâyenin ne olduğunu açık eden bu çizimler, yine okuma yazma
bilmeyen veya güç bela okuyabilen insanlara en basit cinsinden ruhban ve papalık karşıtı
fikirler aşılamayı amaçlıyordu. Gerçi, şüpheci bazı tarihçilerin dikkat çektiği üzere, bunların
ne kadarının sıradan halk tarafından anlaşılabildiği açık değildi. Her halükârda resimli
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kitapçıkların yüksek sesle insanlar arasında okunması gerekiyordu. Belki de, baba oğul
Cranach’ların yaptığı cinsten ağaç baskı resimler, en nihayetinde eğitimli insanların eline
geçiyordu. Ama ne olursa olsun, matbaa ve ağaç baskı resimlerin Reformasyon fikirleriyle
insanların tanışmasına vesile oldukları ve iletişimi hızlandırdıkları kesindi.

5.3. Kır ve Kentlerde Reformcu Hareketler
Köylüler, Papa ve imparatora korkusuzca meydan okuyan cesur Luther imgesini gıpta
ve hayranlıkla izliyorlardı. Herhalde bunların çok azı Luther’in İncil’den alıp geliştirdiği
öğretileri anlıyordu; büyük çoğunluk, Luther’in niyetlerini yanlış anlayan Thomas Müntzer
(y. 1489–1525) ve diğer mahallî dinî önderlerin Martin Luther’in yazılarına ekledikleri sosyal
içerikli çağrıların cazibesine kapılıyorlardı. Asırlardır iktisadî ve toplumsal yükler altında
ezilen çiftçi kitleleri, Tanrı’nın kelamı, “Hıristiyanın özgürlüğü” ve kardeş sevgisi gibi şiarları
serflik bağlarını fırlatıp atma zamanının geldiğine dair işaretler olarak algıladılar. 1524–26’da
Almanca konuşulan bölgeleri birbirine katan isyancı köylüler, toplumsal anlaşmazlıkların
gelenekle değil, İncil’e müracaat edilerek çözülmesis gerektiğini söyleyen Zürihli reformcu
Huldrych Zwingli’ye (1484–1531) ait “ilahî adalet” lafını dillerinden düşürmüyorlardı. Ne var
ki, kıyam hareketleri kanlı şekilde bastırılan köylülerin çoğu, haddi zatında fazlaca kopmamış
oldukları Katolik adet ve uygulamalara geri dönerlerken az bir kısmı da Anabaptist oldu.
Köylülerin hakiki manada Lutherci ve Reformist oluşu, 16. yüzyılda ve gelecek asırlarda
kurulan Protestan devlet kiliselerinin başarısı olacaktı.
Kutsal Roma topraklarında güneydeki imparatorluk şehirleri gibi büyük ve müreffeh
kentler vardı. Reform hareketi, Augsburg, Frankfurt, Nürnberg, Strasbourg ve bir dizi diğer
büyük şehirde vaiz, hümanist, şehir papazları ve hukukçular marifetiyle yayılıp güçlendi. Bir
bakış açısına göre, 1520’lerde, Reformun öncü isimlerini himaye eden prensler henüz
ortalıkta yokken ve köylü isyanları acımasızca bastırılmışken, şehir sakinleri Reform
hareketini bağrını basıp ayakta kalmasını sağladı. Görünen o ki, vaizlerin ateşli sözleriyle
coşan şehir ve kasaba insanları kent meclislerine Reform’un kabulü yönünde baskı yaparken
meclisler ellerinden geldiğince ağırdan alıyorlardı. Aynı zamanda şehrin yönetim yapısının,
belirli ailelerin elinde el değiştiren irsî mülk sahiplerinin yanı sıra esnaf loncalarının etkisiyle
daha katılımcı olduğu yerlerde Lutherci bir Reformasyon’dan ziyade Zwingli’nin fikirleri
daha kolay kabul ediliyordu. Şehir meclisleri kent ahalisi arasında Reform hareketinin geri
döndürülemez biçimde yerleştiğine kani olduklarında ise, yepyeni bir kilisenin kurulmasına
izin verip kendi yönetimlerini pekiştirmek için bu kiliseye şekil vermeye çalışıyorlardı.
Ne var ki, son araştırmalar, Reform hareketinin güç kazanmasına dair yukarıda çizilen
manzarada bazı değişiklikler yapılmasını gerekli kılmışa benzemektedir. Aslına bakılırsa,
1520’lerde kent yönetiminde oy sahibi olanların büyük bölümü Reform’a taraftardılar.
Bununla birlikte Katolik kilisesi ve imparatoru karşılarına almak bir çırpıda cesaret
edebilecekleri bir iş değildi. Dahası, Katolik inancına sıkı sıkıya sarılmaya devam eden komşu
prenslikler, kamu düzeninin sarsılma ihtimali ve kentlerinin ticarî menfaatleri pervasız
hamleleri dizginliyordu. Halk baskısının bunları günden güne Reform yoluna ittiği doğruydu;
ama halktan yükselen şikâyetler olmasaydı bile, kent idarecilerinin eninde sonunda aynı yola
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girmeye niyetli oldukları aşikârdı. Bir yerin Zwingli ve yahut Luther’in öğretilerinden
hangisini benimseyeceği, şehrin anayasası ve yönetim yapısıyla ilgili olmaktan ziyade
İsviçre’ye ne uzaklıkta olduğu ve kentteki Reform taraftarlarının ilahiyattan ne anladıklarına
bağlı görünüyordu. Strasbourg’un esnaf temsilcilerine çok önceden mecliste koltuk verdiği
doğruydu; fakat 16. yüzyılın başlarında, en iyi ihtimalle, yönetimde loncalara hiç yer
vermeyen koyu bir Lutherci olan Nürnberg oligarşik bir tarzda yönetilmesine rağmen
kesinlikle Zwingli etkisi altındaydı. 1525’te köylü isyanları ezilene değin Reform talepleri
aynı anda iki kaynaktan besleniyor gibiydi. Bir taraftan oligarkların idaresi altındaki şehirliler,
öte taraftan zengin arazi sahiplerine bağlı köylüler, ikisi de, kendilerine ait dinî kurumları
canla başla savunuyorlardı. Yine de, bu iki kitlenin bilinçli şekilde elbirliğiyle hareket ettiğine
dair çok az karine vardır.
Yüksek soyluluktan gelen kent idarecilerinin temkinli tavırları Reformasyonun
şehirlere yerleşme sürecini uzattı. 1523’ten 1635’e ulaşan zaman diliminde Reform
taleplerinin karşılanması birbirinden farklı seyirler izledi. Strasbourg’ta sancılı bir doğum
yaşayan Reform, en nihayetinde 1598’de, Zwingli etkilerinin tamamen silinip Lutherci
anlayışın yerleşmesiyle tamamlandı. 1540’lara gelindiğinde Zwingli’nin fikir ve öğretileri
hemen her yerde etkisini yitiriyordu. Şehir yönetimleri hayal edilenin aksine daha otokratik
bir hal alıyordu; Zwingli 1531’de ölmüştü ve başsız kalmaktan çekinen şehirler,
Protestanların dış müdahaleye karşı dayanışmasını temin etmek üzere Lutherci prens ve
şehirler tarafından kurulan Schmalkaldic Birliği’ne (1531–46) katılıyorlardı. V. Karl,
yönetime katılan lonca temsilcilerinin devrimci bir Protestanlığı savunup toplumsal
ayaklanmaları yüreklendirdiğine inanıyordu. Bu sebeple, 1547’de Protestan güçleri alt
ettikten sonra 1548’de kabul ettirdiği Augsburg Bildirgesi’yle Katolik inancına öncelik veren
bir düzeni yeniden tesis etmeye çalıştı. Tabii ki, Protestanlık bu tarihlerde çoktan görmezden
gelinemeyecek bir vaka halini almıştı. V. Karl, bildirgeyi kabul edip kendisine ve Katolikliğe
biat edecekleri umuduyla Almanya’nın güneyindeki şehirlerden yarısının anayasasını
değiştirdi ve iktidarı çok daha dar bir muhite, şehrin en soylu şahsiyetlerinden oluşan ufak bir
kitleye teslim etti. Gelgelelim, Karl’ın hesabı tutmadı; çünkü 16. yüzyılın ortasında büyük
asilzade ailelerin çoğunluğu Lutherci olmuştu bile ve Augsburg bir kenara bırakılırsa sadece
birkaç küçük şehir Katolik inancına döndü.

5.4. Prensler ve Reform
Prenslerin Reform hareketine bakışları birbirinden epeyce farklı olabiliyordu. Alman
prenslerinin imparatorun tasallutundan yakayı kurtarmak veya ülkedeki Kilise mallarına el
koymak için Reform taraftarı oldukları iddiası biraz abartılıdır. Neticede bunların çoğu, şayet
ortada gerçekten de kuvvetli siyasî sebepler yoksa imparatorun düşmanlığını kazanmayı
istemiyorlardı ve imparatorluk kanunları nazarında suçlu konumuna düşmemek için Protestan
azınlığa katılmaya hevesli olmadılar. Luther’in eserlerinin yasaklanmasını öngören Worms
fermanına karşı yayımlanan 1529 Protestosunda (harekete ismini veren bildirge) sadece altı
prens ve on dört şehrin imzası vardı.
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Hesse ve Württemberg’te olduğu gibi, dinî değişikliklerin bazen prenslerin siyasî
çıkarlarına hizmet edebildiği doğruydu. Bununla birlikte samimi hislerle dinî anlayış ve
kanaatini savunmaya çalışan bir prensin siyaseti bir pazarlık aracı olarak kullandığı örnekler
de az değildi. Hesse’li Philipp gibi bazı prensler ilahiyatla bizzat ilgileniyorlardı. Bir bölgede
Reformun kök salabilmesi için çoğu kez hanedan içinde en az bir neslin değişmesi gerekiyor;
bu arada kadın akrabaların ve ilahiyattan anlayan danışmanların etkisi bariz hale geliyordu.
Saksonya elektör prensi Bilge Friedrich ölüm döşeğine yatmadan evvel Luther’in fikirlerini
kabul etmişti; ama en darda olduğu zamanda Luther’e yardım eli uzatıp onu himayesine
alması, tebaasından birini Papa’ya karşı koruma güdüsünden ibaretti. Saksonya’da tepeden
aşağı Reformasyonun ruhuna uygun tedbirlerin alınması kardeşi Johann’ın 1525’te tahta
geçmesinden önce başlamadı. Johann’ın oğlu Johann Friedrich ise, doğru bildiği inanç uğruna
elinde avucunda bulunan her şeyden umarsızca vazgeçebilecek denli kararlı birisiydi. 1547’de
Mühlberg’te V. Karl’a tutsak düşen Friedrich, Katolikliğe dönmesi karşılığında serbest
bırakılıp aile mülklerinin aynen kendisine teslim edilmesi teklifini derhal reddetti. İtikadı
uğruna şehit olmayı göze alan fazla prens olmadığı doğrudur; ama işleri bu raddeye
vardırmasalar da, prensleri toprağa tapan çıkarcılar olarak ele almak yanlış olur. Daha ilginci,
Bavyera’nın Wittelsbach dükleri, Katolik itikadına sonuna kadar bağlı kaldıkları halde,
Papalığın göz yummasıyla prensliklerindeki Kilise kurumlarını devralıp ruhban sınıfını iyice
vergileyebildiklerini gösterdiler.
1530’lardan itibaren Reformun geleceği Alman nüfusunun büyük kısmını idare eden
prenslerin eline terk edilmiş gibi görünüyordu. Prensler, tıpkı Pomeranya’da yaşandığı gibi,
tebaalarını oluşturan soylu aileler ve şehirlerin çoğunluğunun mezhep değiştirmiş olduğunu
gördüklerinde Reformu kabul ettiklerini ilan ediyorlardı. Luther, 1520’de prenslerin reform
başlatmak iddiasıyla yeni bir kilise kurup yönetime geçmeleri fikrine sıcak bakmıyordu. Ne
var ki, 1525’te, Saksonya ve daha birçok yerde kadim kurumların birer ikişer yıkıldığı ve
Kiliseye ait vergilerin uçup berheva olduğu gün yüzüne çıktı. Ortada kalan Kilise mallarının
nasıl kullanılacağı, papazların nasıl teftiş edileceği, toplumsal asayişi kimin sağlayacağı ve
ruhban sınıfının eğitilmesi için gereken kaynakların nereden bulunacağı acil sorular halini
aldı. Elden ayaktan düşüp bir kenara çekilen eski piskoposlukların yerini ancak gerekli otorite
ve bürokratik araçlara sahip olan prensler alabilirdi. Luther, köylü isyanlarının yol açtığı
yıkımı gördüğünde mutlak otorite sahibi bir yöneticinin erdemlerine biraz daha inanmış
olabilirdi; ama yine de, prensleri “olağanüstü hal piskoposları” olarak isteksizce de olsa
göreve davet etmesinin arkasında eski kurumların yok olmasıyla ortaya çıkan boşluğu
giderme kaygısı daha belirleyiciydi. Ne var ki, iktidarı bir kez ele geçiren prensler bundan
vazgeçmediler. Luther, prenslerin din adamının hangi konuda vaaz vereceğine karıştığı
hallerde sesini yükseltiyordu; lakin yeni kurulan devlet kiliselerini gönülsüzce kabul etmek
zorunda kaldı. Hükümdarlar genç kiliseleri pekiştirmek için kendi iktidarlarını kullandıkları
gibi iktidarlarını pekiştirmek için de kiliseleri kullandılar. Luther’in cevaz vermesiyle bilhassa
Kuzey Almanya’da piskoposluk bölgeleri ve manastırlara ait araziler prenslik hazinesine
devredildi; mevcut veya yeni kurulan üniversitelerdeki tedrisat elden geçirildi ve eğitim,
fakirlere yardım ve evlilik düzenlemeleri devletin müdahale ettiği alanlar haline geldiler.
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5.5. Reform Dönemi Siyaset Oyunları
V. Karl, 1530’a değin Fransız ve Osmanlı güçleriyle yaptığı amansız mücadeleden
başını kaldıramadığından Almanya’da olan bitenlerle yeterince ilgilenemedi. Bununla birlikte
imparatorluğun karmaşık siyaset dünyası, Karl’ın sonuçta Protestanların sadakatini
sağlayamamasında en az yabancı devletlerle yürütülen savaşlar kadar etkili oldu. Karl, uzun
bir süre Protestanların üzerine salt askerî güçlerle yürümek veya Erasmus’un telkin ettiği
şekilde uzlaşmanın bir yolunu aramak arasında bocalayıp durdu. 1530’larda imparatora karşı
kurulan silahlı bir Protestan birliği meseleyi iyice çetrefil hale getirdi; Protestanlığını ilan
etmiş birçok hükümdar, memleketlerindeki Kilise mülklerinin kime ait olacağı gibi siyasî ve
dinî veçheleri olan davalarda imparatorluk sarayının verdiği hükümleri tanımamaya başladı.
Demek ki, varlık yokluk kavgası veren sadece Hıristiyanların birliği değildi; imparatorluk
iktidarına açıktan bir meydan okuma vardı. Karl, imparator unvanının bir anlama gelmeye
devam etmesini istiyorsa, yüzüne karşı meydan okuyan Protestan birliğini ezip geçmek
zorundaydı; ama dinî bir barış ve huzurun yalnızca imparatorluk şanı adına asilerin başına
inecek kılıçlarla elde edilemeyeceğinin farkındaydı. 1546–47’de Protestanlarla savaşa
girildiğinde bile, seferin esas amacı, Protestanları Trent Konsili’ne katılmaya razı etmekti.
Köşeye sıkıştırılan Protestanları yeniden Katolik kilisesinin tahakkümüne almaya zorlayan
Papanın aksine V. Karl, konsile gelen temsilcilerle samimi bir fikir alışverişinde bulunmayı
düşünüyordu. Karl, imparatorluktan kopmaya çalışanları yenilgiye uğrattıktan sonra bile bir
orta yol bulmaya çalışıyordu; ama girişimleri ne Protestan ne de Katolik önderlerden olumlu
bir yanıt aldı.
Siyasî şartlar V. Karl’ı 1530 ve 1545 seneleri arasında barışçı bir çözüm aramaya
yöneltti. Arkasında yekpare bir Katolik bloğun bulunmadığını iyi biliyordu. Piskoposların
çoğu kendi imtiyazlarını korumak dışında bir şey düşünmüyordu ve Karl’ın imparatorluğun
bütününde tek bir dinî anlayışı hâkim kılmak için adımlar atılmadan önce Kilise yapısında
yapılması gerektiğini söylediği reformları hayata geçirmek için elini taşın altına sokmaya
hevesli değildi. Ruhban olmayan idarecilerin elindeki en büyük Katolik prenslik olan
Bavyera, bir yandan Karl’ın mensubu olduğu Habsburg hanesinin gücünün artmasına öte
yandan Protestan eylemcilere ödün verilmesine aynı anda karşı çıkıyordu. Aralarında yedi
elektör prensin büyük kısmı, on iki piskopos ve birçok prenslik ve imparatorluk şehrinin yer
aldığı Protestan ve Katolik soylulardan oluşan bir tarafsızlar grubu, on yıldan fazla bir süre
aşırı uçların açıktan bir savaşa tutuşmasını engellemeye çalıştı. Bu çabalar sayesinde 1546’ya
kadar Katolik ve Protestanlar arasında silahlı mücadele başlamadı. Savaşın kaçınılmaz bir
şekilde başlamasının ardından aynı uzlaşmacı kişiler, tarafları barış masasına oturtmak için
arabuluculuk yaptılar.
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Kutsal Roma imparatoru V. Karl Augsburg antlaşmasını imzalarken

1555’teki Augsburg Barışı, niteliği bakımından dinî olan bir soruna siyasî bir çözüm
getiriyordu. Savaşın başındaki hallerinden silkinip kurtulan Protestanlar, 1552’de V. Karl’ı
bozguna uğrattılar. Bununla birlikte Katolikler, halen nispî bir üstünlüğe sahip oldukları halde
bundan istifade etmektense bencilce arazi menfaatlerini sağlama almaya çalışarak bir anda
ipleri ellerinden kaçırdılar. Barışın ana ilkesini teklif eden bizzat bir başpiskopostu. Buna
göre, her hükümdar sahip olduğu topraklarda hangi dinin yaşanacağına yine kendisi karar
verecekti. Augsburg Barışı, Protestanlara eşitlik bahşetmiyor, sadece Katolikler nazarında
resmen tanınmalarını sağlıyordu. Kiliseye ait prensliklerden hiçbirinin Protestanlığa geçişine
izin verilmiyordu. Keza mevcut halde Reformasyonun yerleşmemiş olduğu bir şehirde,
sonradan alınan meclis kararlarıyla Luhter’in ortaya attığı fikirler geçerli olamayacaktı.
Antlaşmanın en büyük eksiklerinden biri Kalvinizmin antlaşma maddeleri arasında dâhil
edilmemiş olmasıydı; ama Kalvinizmin 1555’te hiçbir prenslikte baskın inanç haline
gelmemiş olduğu düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durumdu. En nihayetinde, imzalandığı
günden itibaren antlaşmayı lekeleyen boşluklar, ileride düşman dinî-siyasî hiziplerin yeninden
doğmasına zemin hazırlayıp Otuz Yıl Savaşı’na (1618–48) giden yolu açacaktı. Mevcut
şartlar, Bohemya, Macaristan ve Lehistan’da Lutherci görüşlerin yayılmasını zorlaştırırken
İskandinav ülkelerinde sürecin çok daha emin adımlarla yürümesine yardımcı oldu. 1523’e
kadar Norveç’le birlikte Danimarka kralı II. Christian’ın yönetimi altında yaşayan
İsveç/Finlandiya, bu tarihte Gustavus Vasa önderliğinde başarıya ulaşan bir isyanla
bağımsızlığına kavuştu. Gustavus Vasa, 1536’da krallığında Reform hareketinin başlamasına
önayak oldu.

5.6. Halk ve Reformasyon Sınavı
Reform hareketinin halkın dine bakışını nasıl değiştirdiği ve dinî davranış modellerini
gündelik hayata ne kadar egemen kıldığını tespit edebilmek kolay bir iş değildir. 1530
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dolaylarında Luther ve yakın meslektaşları, davalarının başarıya ulaştığı ve onların rahle-i
tedrisatından geçen veya onlar tarafından yazılan ilmihallerle büyüyen ertesi kuşağın sahih bir
dinle yaşayacağı hususunda oldukça iyimserlerdi. Otuz yıl sonra reformcular aynı iyi niyeti
paylaşmıyorlardı. Köylerde teftişler yaptıran Protestan hükümdarlar, burada hizmet veren
papaz ve rahiplerin dinî meselelerdeki yetkinlik bakımından Reform öncesi çağdaki
yoldaşlarından daha iyi seviyede olmadıklarını üzülerek tespit ediyorlardı. Kilise ayinlerine
katılım düşüktü ve ruhban sınıfına mensup olmayan sıradan halkın ilmihallerden
edinebildikleri, anlamadan ezber edip ergenliğe geçer geçmez önemli bir kısmını unuttukları
kulaktan dolma bilgilerden ibaretti. Kasaba ve kentlerde daha iyi vaiz ve okulların bulunduğu
doğruydu; ama reformcular buralarda da doğru dinin yaşanmadığı fikrindeydi. Ne var ki,
gördüklerinden bir türlü tatmin olmayan gayrimemnunların söylediklerini olduğundan daha
ciddiye almamak gerekir. Anlaşıldığı kadarıyla, örneğin Strasbourg şehrine bağlı köylerde
olduğu gibi, denetimlerin nispeten sıkı tutulduğu yerlerde dinî kurallara riayet ağır ama
istikrarlı bir biçimde artıyordu. Görünen o ki, belki hiçbir zaman Martin Luther’in hayalini
kurduğu yoğunluk ve ciddiyette olmasa da, Reformu yaşamış bölgelerde 16. yüzyılın sonlara
değin ağır ilerleyen ama kalıcı değişiklikler oldu.
Reformcular, zararlı gördükleri Katolik adetlerini toptan süpürüp atmaya yeltendikleri
halde sıradan insanlar aksine hangi Lutherci öğretiyi hayatlarına sokup hangisini dışarıda
bırakacaklarına kendi ruh halleri ve beklentilerine göre karar veriyorlardı. Yarım yamalak
işleyen bir süreçle kalp ve ruhların kazanılması uzun zaman alıyordu. Ne de olsa, 16. yüzyılın
sonlarında Luthercilik, Luther’in günlerindeki insancıl tutumları mumla aratan katı ve sert bir
şekilciliğe bürünme yoluna girmişti. Lutherciler, akaid tartışmaları ve Anabaptistler gibi aynı
devirde doğan diğer akımlarla fikir yarıştırma işine öylesine derinlemesine dalmışlardı ki,
eğitim seviyesini yükseltip Lutherci fikirleri tatbik edecek din adamı yetiştirmeye yeterince
emek sarf etmemişlerdi. Lutherci rahipler, sadakatleri işverenleri olan devlet ve yüz yüze
baktıkları cemaat arasında gidip gelen üniversite mezunu, içine kapalı ve deyim yerindeyse
babadan oğla geçen bir kasta dönüştüler. Halk arasında ruhban karşıtlığı bir kez daha yeşerdi.
Bu ortamda mahallî soylular ve kent ve köy seçkinleri, devletin dinî hayata müdahalesini hoş
karşılamayarak yeni kiliselerin kendi bölgelerinde kök salmasına pek yardımcı olmadılar.
Resmî dinin birkaç defadan fazla değiştiği prensliklerde, dinî olana kayıtsızlık ister istemez
arttı. 16. yüzyılın ilk yarısındaki köylülerden biri, rüzgâra göre bir o yana bir bu yana boyun
büken bir saz gibi yaşamaktan şikâyet ediyordu. Bavyera ve Güney Almanya’daki
piskoposluklarda azınlık hayatı sürmeye çalışan Protestanlar Reform değerlerine hala sıkıca
sarılıyorlardı; ama Protestanların çoğunluk haline geldiği yerlerde 16. yüzyılın ortasından
itibaren dinî coşku ve toplumu dönüştürme hevesi yavaşça ortadan kayboldu. Kent
merkezlerinden uzaklaşıldıkça büyü ve cadıların varlığına inanan batıl itikat sahibi insanların
sayısı birden bire artabiliyordu.

105

Uygulamalar
1- Irving Pichel’in 1953 ve Eric Till’in 2003’te çektikleri Martin Luther isimli filmleri
izleyip tartışınız.
2- Martin Luther’in Osmanlılar hakkındaki fikirlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Sinemadaki Martin Luther imgesiyle tarihyazımında ortaya çıkan Martin Luther
arasındaki farklar nelerdir?
2- Martin Luther’in Osmanlılar hakkındaki düşüncelerinin değişmiş olması nasıl
açıklanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Reform hareketi, 1512’deki Köln Diet’inde resmen “Alman Halkının Kutsal Roma
İmparatorluğu” ismini alan imparatorluk topraklarında Avrupa’nın diğer ülkelerinden çok
daha hızlı ve köklü bir yer edindi. Bu o dönemin Alman topraklarındaki şartların belirli bir
olgunlukta bir araya gelmesiyle mümkün olmuştu.
Almanya’da Kiliseye yöneltilen şikâyet ve serzenişler birçok bakımdan diğer
yerlerdekilerden farklı değildi. Kilise makamları, inançlı bireylerin ruhanî açlıklarını
dindirmekten çok uzak maddeci bir yapıya bürünmüşlerdi; Desiderius Erasmus’un kafa
karıştırıcı yazıları başta olmak üzere Hıristiyan hümanistlerin kurumsallaşmış dinin
doğrularına yaptıkları acımasız eleştiriler artıyordu. Yine de, Almanya’ya özgü olan bir şeyler
vardı. İmparatorluğun siyasî yapısı, Reform peşinde koşanlara batıdaki sıradan monarşilerde
sahip olamayacakları bir koruma bağışlıyordu. Örneğin, bizatihi İmparator V. Karl 1521’de
Worms Diet’inde Reformasyon taleplerini alenen lanetlemiş olmasına rağmen küçük çaplı
soylular, kentliler ve köylülerle imparator arasında güvenli bir bölge yaratan büyük
asilzadeler, kent meclisleri ve prensler yaşadıkları bölgenin Reform hareketine açılmasını
sağlayabiliyorlardı. İmparatorluk, geçen asırda, özellikle de 1500’den sonra ardı arkası
kesilmeyen köylü isyanları ve şehir karışıklıklarıyla sarsılıyordu. 1520’lerde imparatorluktaki
toplumsal huzursuzluk arttıkça Reform taleplerini yüksek sesle dile getirenlere verilen halk
desteği arttı. Alman diyarına özgü bazı kültürel hususiyetler de, yeni fikirlerin daha çabuk
benimsenmesine yol açıyordu. 15. yüzyılın ortasında Almanya’da icat edilen matbaa, o
günden bu yana bastığı dinî risale, klasik edebiyat eserleri ve halk öykü ve şiirlerinin yanına
1518’den itibaren Luther’in öğretilerini ihtiva eden broşür ve kitapçıkların hızla çoğaltılıp
dağıtılmasının bir yolu oldu. Fikirlerin kolayca yer değiştirmesini sağlayan başka bir yöntem
nutuk çekmekti. Almanya’da kentin işlek bir köşesinde vaaz vermek ve dilenci tarikat
üyelerinden birini dinlemek için bir yerde toplanmanın epeyce köklü bir geçmişi vardı.
Alman taşrasındaki ekili arazinin üçte biri ve şehirlerdeki gayrimenkulün üçte birinden
fazlası, kardinal veya kilise manastırlarına aitti. Mahallî hâkimlerle arazi sahibi piskoposlar
çoğunlukla aynı kişilerdi. Bu durumlar halkın Alman rahiplerine yönelik ekonomik ve dinî
temelli şikâyetlerini artırıyordu. Kilise mensuplarının gözlerinin önünde semirip
zenginleşmesinden haz etmeyenlerin ruhban karşıtlığı ve Papa düşmanlığı had safhaya
ulaşmıştı.
Martin Luther, gecesi gündüzünü İncil, Kilise babaları, ortaçağ skolastikleri ve
ortaçağın sonlarına damga vuran mistik akımları anlamaya çalışarak geçiriyordu. Papalığın
endüljans kâğıdının varlığını meşrulaştıran fikrine, yani Papa’nın İsa ve azizlerin kendi
kurtuluşları için ihtiyaç duymuş oldukları fazilet hazinesinden inananlara gönlünce ihsanda
bulunabileceği düşüncesine tahammül edemiyordu. Luther’e sorulursa, ruh ancak imanla
edilen tövbe sayesinde kurtulabilirdi. Ne de olsa, tövbe, kişinin günahkârlığını kabul edip hak
yoluna dönmek için varlığını ilahî merhamete teslim etmesinden başka bir şey değildi. Ona
göre, Tanrı’nın kelamı olan İncil’den başkasına ihtiyaç yoktu. Bu onun Kilise iktidarının
nereden geldiği hususuna yaptığı önemli bir saldırı niteliğindeydi. Herkes Tanrı’yla doğrudan
iletişim halindeydi. Bu yüzden de, bir papaz Tanrı ve kul arasında aracılık yapamaz, sadece
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cemaatin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik idarî ve düzenleyici hizmetler üstlenebilirdi. Bu
öğretiler, takip eden on yıllar içinde ruhbanlar arasında Luther’e yakın duranlar ve az sayıda
da olsa eğitimli kilise dışı kişi için geliştirildi ve Luther’in muhaliflerini sindirmek amacıyla
ısrarla savunuldu. Bununla birlikte sıradan kitleler açısından Luther’in çekiciliği, Alman
reformcunun Kilise’nin insanların elinden almış olduğunu söylediği ahlaklı yaşam ve salih
dindarlığı canlandırarak Avrupa’yı baştan aşağı tekrar Hıristiyan inancıyla inşa edeceğini ilan
etmesinde yatıyordu. Asırlardır iktisadî ve toplumsal yükler altında ezilen çiftçi kitleleri,
Tanrı’nın kelamı, Hıristiyan’ın özgürlüğü ve kardeş sevgisi gibi şiarları serflik bağlarını
fırlatıp atma zamanının geldiğine dair işaretler olarak algıladılar. 1524–26’da Almanca
konuşulan bölgeleri birbirine katan isyancı köylüler, toplumsal anlaşmazlıkların gelenekle
değil, İncil’e müracaat edilerek çözülmesine gerektiğini görüşünün etrafında toplandılar.
Bununla birlikte köylülerin hakiki manada Lutherci ve Reformist oluşu, 16. yüzyılda ve
gelecek asırlarda kurulan Protestan devlet kiliselerinin başarısı olacaktı.
1555’teki Augsburg Barışı, niteliği bakımından dinî olan bir soruna siyasî bir çözüm
getiriyordu. Fakat Augsburg Barışı, Protestanlara eşitlik bahşetmiyor, sadece Katolikler
nazarında resmen tanınmalarını sağlıyordu. Kiliseye ait prensliklerden hiçbirinin Protestanlığa
geçişine izin verilmiyordu. Antlaşmanın en büyük eksiklerinden biri Kalvinizmin antlaşma
maddeleri arasında dâhil edilmemiş olmasıydı. En nihayetinde, imzalandığı günden itibaren
antlaşmayı lekeleyen boşluklar, ileride düşman dinî-siyasî hiziplerin yeninden doğmasına
zemin hazırlayıp Otuz Yıl Savaşı’na (1618–48) giden yolu açacaktı.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketinin Almanya’da ortaya çıkmasına
olanak sağlayan gelişmeler arasında değildir?
a)
Kutsal Roma İmparatorluğu’nun siyasî yapısı
b)
Almanya’da matbaanın icadı
c)
V. Karl’ın Reformcuları desteklemesi
d)
Almanya’da halka açık vaaz uygulamalarının eski bir gelenek oluşu
e)
Kilise mensuplarının elinde toprak ve gayrimenkul birikmesinin yarattığı tepki
2)
Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketinin başlamasına sebep olarak
gösterilemez?
a)
Birçok kişinin Kilise makamlarının aslî görevlerinden uzaklaştığına inanması
b)
Dinî tarikat ve vakıfların varlığı
c)
Erasmus ve benzerlerinin kurumsallaşmış dine yönelik eleştiri yazıları
d)
Endüljans kâğıtlarının ayin masrafları karşılığında dağıtılması
e)
Kilise mensuplarının mal mülk zengini haline gelmeleri
3)
Aşağıdakilerden hangisi Martin Luther’in kaleme aldığı Doksan Beş Tez’e
göre endüljansın meşru bir uygulama olamayacağını açıklar?
a)
Dinî mevzulara paranın karıştırılması ahlaksız bir durumdur.
b)
İnsanlar, işledikleri günahların cezasını çekmelidir.
c)
İncil’e göre endüljans sadece bazı özel kişilere sunulabilir.
d)
Kiliseler tarafından neredeyse zorunlu hale gelen endüljans gibi bağış
uygulamalarında gönüllülük esas alınmalıdır.
e)
İnsan ruhunun günahlardan kurtuluşu Papa ve diğer din adamlarınca sunulan
ihsanla değil, ancak iman ve tövbeyle mümkündür.
4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
söylenemez?
a)
b)
c)
d)
geçebilirler.
e)

Martin Luther’in eleştirilerini yönelttiği esas kitle aşağıdakilerden hangisidir?
Roma Kilisesi ve Papalık
Ortodoks rahipler
Alman prensler
Habsburg İmparatorluğu
Zwingli taraftarları
Aşağıdakilerden hangisinin Martin Luther’in öğretileri arasında olduğu
Erdemli bir hayat için tövbe edip manastıra kapanmak şarttır.
İnsan ruhunun kurtuluşu ancak bireysel iman yoluyla mümkündür.
İncil’den başka bir yol göstericiye ihtiyaç yoktur.
Bütün Hıristiyanlar hiçbir aracıya gerek duymadan Tanrı’yla iletişime
Aşa-i Rabbânî ayinindeki şarap ve ekmek, İsa’nın et ve kanı yerine konulamaz.
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6)
biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Luther öğretisinin yayılmasını sağlayan etkenlerden
Cemaati bir araya getiren yemekhane ve toplantılardaki tartışmalar
Okuma yazma bilmeyenlere yönelik resimli broşür ve kitapçıklar
Sıradan halka hitaben basit ve sade bir dille yazılan risaleler
Kilise tarafından yayınlanan vaazlar
İlahiler, şarkılar, okul piyesleri gibi işitsel ve görsel yöntemler

7)
Aşağıdakilerden hangisinde V. Karl’ın Protestanlara karşı gerçekleştirdiği
mücadele sonrası Katolikliğe geri kazandırılan şehir doğru verilmiştir?
a)
Münih
b)
Frankfurt
c)
Strasbourg
d)
Nürnberg
e)
Augsburg
8)
a)
b)
c)
d)
e)

1555 Augsburg Barışı’yla ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
Protestanların varlığı resmen kabul edildi.
Antlaşmaya Kalvinciliğe dair bir hüküm konmadı.
Antlaşmaya göre her hükümdar kendi tebaasının mezhebini belirleyebiliyordu.
Katolik ve Protestanlar eşit kabul edildi.
Kilisenin elindeki prensliklerin mezhep değiştirmesi yasaklandı.

9)
Aşağıdakilerden hangisi reformcu din adamlarının 16. yüzyılın ikinci yarısında
halkın dine bakışına yönelttikleri eleştirilerden biri değildir?
a)
Köy papazlarının eğitim seviyesinin düşüklüğü
b)
Halkın kutsal metinleri kendi dillerinde okumayı reddedişi
c)
Ayinlere katılan insan sayısının az oluşu
d)
Halkın reformcu fikirleri anlamakta yetersiz kalışı
e)
Halk arasında batıl itikatların yaygınlığı
10)
Aşağıdakilerden hangisi Lutherci Reformun 16. yüzyılın sonlarına değin halk
arasında tam olarak yerleşememesinin sebepleri arasında değildir?
a)
Yeterli sayıda Lutherci din adamı yetiştirilememiş olması
b)
Resmî mezhebin sık değiştiği bölgelerde halkın dinî meselelere kayıtsız
kalması
c)
Martin Luther’in fikirlerini savunmak üzere ardında yazılı malzeme
bırakmaması
d)
Lutherci rahiplerin halktan kopuk bir zümreye dönüşmeleri
e)
Protestanların çoğunluk haline geldiği yerlerde Lutherci öğretinin
sulandırılması
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Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) a, 5) a, 6) d, 7) e, 8) d, 9) b, 10) c
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6. REFORMASYON KİLİSESİNİN DOĞUŞU (1520‒1648)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Köktenci Reformcular
Jean Calvin ve Cenevre Reformu
Reformasyonun Düşünce Dünyası ve İlahiyat Tartışmaları
Reformasyon Kilisesi ve Avrupa Ülkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Cenevre merkezli Reform hareketinin Protestanlığın yayılmasına katkısı neydi?

Zwingli ve Luther arasındaki ilişkinin niteliği neydi?

Kalvinci kilisenin 16. yüzyılın sonlarında en başarılı Protestan model olmasını
sağlayan etkenler nelerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Lutherci
öğretiler
benzerlik
kavramak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve
Kalvinci Fikir yürütme, tartışma
arasındaki
ve
farkları

Cenevre’nin Protestan tarihi Okuma, araştırma
açısından önemini anlamak.
16–17. yüzyıllarda Reform Okuma, araştırma
kilisesinin
Avrupa’daki
yayılım sahalarını öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

İkonoklazm: İbadethanelerde kutsal kişilere atfedilen resim ve heykel gibi dinî
nesneleri kırma eylemi. Protestanlar, On Emir’den biri kabul ettikleri tasvir yasağını daha
şiddetli uyguluyorlardı.

Paskalya: İsa’nın Romalılar tarafından çarmıha gerilmesinden üç gün sonra
yeniden dirilişini kutlayan Hıristiyan dinî bayramı.

Paskalya Perhizi: Paskalya’dan önce tutulan kırk günlük Hıristiyan orucu.
İsa’nın çölde oruç tutarak geçirdiği kırk günün hatırasını yaşatmak amacını taşır.

Presbiteryen: Kilisenin seçilmiş bir ruhanî kurula emanet edildiği yönetim
biçimi.

Üniteryen: 16. yüzyılın ortalarında Lehistan ve Erdel’de başlayan teslis
(üçleme) inancına karşı çıkıp tanrısal varlığın tek olduğunu savunan akım.
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Giriş
Martin Luther’in fikirlerinin Almanya’da etkili olduğu tarihlerde, İsviçre’deki iki ayrı
merkez, Zürih ve Cenevre, Roma Kilisesine karşı başka bir hareket başlattılar. Zürih’ten
fikirlerini yayan Huldrych Zwingli, Luther öğretisini yetersiz bularak çok daha köktenci bir
eylem planına geçme taraftarıydı. Cenevre’ye yerleşen Jean Calvin, nihayet Luther ve Zwingli
yandaşları arasındaki gerilimi düşürmeyi başararak Protestanlığa başarılı bir gelecek çizdi.
Kalvinciliğin doğuşu önemliydi; çünkü 16. yüzyılın ikinci yarısında canlanıp karşı saldırıya
geçen Katolik kilisesini belirli sınırlar içinde tutma becerisini onlar gösterecekti. Bu anlamda
Felemenk cumhuriyeti, İngiltere, İskoçya, Macaristan ve Bohemya gibi bölgelerde
Protestanlığın kök salmasına zemin hazırlayan gelişmenin Almanya’dan ziyade İsviçre
merkezli hareketler olduğu akılda tutulmalıdır.
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6.1. Köktenci Reformcular
Martin Luther’in Wittenberg’te Kilisenin temel doktrinlerini sorgulamaya başladığı
günlerde, İsviçre Konfederasyonu’nda Zürih ve Cenevre şehirlerinin başını çektiği daha
kökten ve devrimci bir dinî yenilenme hareketi başladı. Zürih başpapazı Huldrych Zwingli
(1483–1531), Kilisenin yerleşik değerlerine yönelik başka bir fikrî saldırının hazırlıklarını
yapıyordu. Zwingli’nin (ileride iki azılı hasım haline gelecekleri) Luther’e nazaran çok daha
kökten ve saldırgan bir üslubu vardı ve Reformun alması gereken esas hale dair yaptığı
devrimci çağrılar Almanca ve Fransızca konuşulan yerlerdeki birçok insanı heyecanlandırdı.
Zwingli ve yol arkadaşları, vaazlar verip din âlimlerini açık münazaralara davet etmek
suretiyle Zürih kent otoritelerine meydan okudular. Yeri geldiğinde, çok daha doğrudan halk
eylemlerine giriştiler. Paskalya perhizi günlerinde umuma açık yerlerde et yediler; rahiplerin
evlenmesi gerektiğini savundular ve Kilise öğretisinin kutsal addettiği ikonaları kırdılar.
Zwingli ve arkadaşlarının ilk zaferi, 1525’te Zürih’te aşa-i rabbânînin (Türkçede şarap ve
ekmek ayini olarak da bilinen Rabb’in sofrası ayini) resmen yasaklanmasını sağlamak oldu.
Almanya’da olduğu gibi, İsviçre topraklarında da, Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan ayrılıp
bağımsızlık kazanmak isteyen kantonlar ve Cenevre’de Savoy piskoposunun yüksek
hâkimiyetinden bezmiş olanlar Reformculara ilgi ve sevgiyle bakıyorlardı. Bununla birlikte
Alman diyarıyla olan başka bir benzerlik, İsviçre’deki bütün kantonların Zwingli’nin
muhalefet hareketinden hoşnut olmamasıydı. Zwingli, kiralanan İsviçre askerlerinin paralı
asker olarak yabancıların savaşlarına gönderilmesine karşı olduğunu duyurmuştu; ama bu,
ücretli asker kaynağı olan bazı kantonların başlıca geçim kaynağıydı. En nihayetinde Zwingli,
1531’de Kappel’de İsviçreli Katolik kantonlara karşı savaşırken öldü.

Hans Asper, Huldrych Zwingli portresi, 1549
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Zwingli, yaymaya çalıştığı fikirleri tek başına tefekkür ederek geliştirdiğini iddia
ediyordu; ama Luther’in yazılarından epeyce etkilenmiş olduğu açıktı. Zwingli, 1520’lerin
sonlarında ikisi arasındaki soğukluğun amansız bir düşmanlığa doğru döndüğü günlerde bile,
zihnî tekâmülünde Luther’e şükran borçlu olduğunu teslim ediyordu. Aslına bakılırsa, ortak
inançlarının miktarı hiç de az değildi; ama Zwingli, Luther’in Reform düşüncesini yeterince
ileri götürmediğini düşünüyordu. Zürih’li papaz, ayinlerin niteliği, dinî gelenek ve kurumlar
ve seküler otoritenin rolü hakkında çok daha radikal fikirler ortaya attı. Zwingli’nin bu
dönemde söyledikleri, ileride Jean Calvin’e yol gösteren öncü fikirler arasında yer alacaktı.
1529’da Marburg’ta ilk ve tek kez yüz yüze gelen ikili, aralarındaki fikir ayrılığının tahammül
edilemez boyutlara geldiğini öfkeyle müşahede ettiler. Strasbourg’lu reformcu Martin
Bucer’in (1491–1551) elinden geldiğince araya girmesine rağmen Rabb’in Sofrasının
gerçekte ne olduğuna dair Zwingli ve Luther’i aynı noktaya getirmek mümkün olmadı.
Lutherci ve Zwinglicilerin birbirine düşerek Protestan hareketine verdikleri zarar, Reformun
ikinci neslini teşkil edenler tarafından asla unutulmadı. Bucer’in yanında eğitim alan Jean
Calvin (1509–64) ve Zwingli’nin Zürih’teki halefi Heinrich Bullinger (1504–75), 1549’ta bir
araya gelip akaid meselelerinin en anlaşılmazı aşa-i rabbânî üzerine bir antlaşma imzaladılar.
Bu karşılıklı anlaşma, 16. yüzyılın ikinci yarısında Katolik güçlerin büyük bir hışımla geri
döndüğü vakitlerde Protestanlığın ayakta kalmasını sağlayan başlıca etkenlerden biri olacaktı.

6.2. Jean Calvin ve Cenevre Reformu
Cenevre’de Reform hareketinin en başarılı ve en çok yayılan kolunu tesis eden Jean
Calvin, Fransa’dan kovulmuş bir sürgünden ibaretti. Yine de, Cenevre’ye Protestanların
Roma’sı ismini kazandıracak denli köklü bir muzafferiyet kazandırmıştı. İskoç reformcu John
Knox (1514–72), Cenevre için “İsa’nın havarilerden bu yana var olmuş en mükemmel
mektebi” diyordu. Ne var ki, Calvin’in Cenevre’de yeni bir kilise kurarken çektiği sıkıntı ve
karşılaştığı güçlüklerin neler olduğu yakın zamana kadar layıkıyla bilinmiyordu. Görünen o
ki, başlarda bizzat şehrin içinden yükselen bir muhalefetle baş etmesi gerekmişti. Jean Calvin,
Cenevre’ye sürgünde olan başka bir Fransız vaizi Guillame Farel’in daveti üzerine 1536’da
geldi. Kentin neredeyse her köşesinde farklı bir dinî yapılanma hüküm sürüyordu. Bu tarikat
ve gruplar arasında el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan Calvin ve Farel, kısa sürede şehrin
istenmeyen adamları oldular. Bu ikisinin müritlerinden beklediği titizlik ve disiplin
birçoklarına göre insafsızlık derecesindeydi. 1538’de Calvin ve Farel Cenevre’den
kovuldular. Strasbourg’a giden Calvin, gelecekte Cenevre’de uygulayacağı düzenin temel
ilkelerini Bucer’ın yanında geliştirdi. 1541’de kent meclisinin verdiği izinle Calvin ve Farel
Cenevre’ye döndüler. Yabancı papazlara yönelik güvensizlik devam ediyordu; ama
1540’larda başlayan Fransız göçü Cenevre’nin nüfusunu neredeyse iki katına çıkarınca şehrin
demografik yapısı hayli değişti. 1550’lerin ortasında Calvin ve memleketlisi din adamları
Cenevre’de önemli makamlara yükseldiler.
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Jean Calvin’i ders verirken gösteren dönemine ait bir eskiz
Calvin’in ortaya koyduğu fikirlerin doğasını anlayabilmek için üç unsuru ele almak
gerekir: Calvin’in aldığı eğitim, kent otoriteleriyle çatışma veya işbirliği içine girebilme
yeteneği ve hayatını sürgünde geçirmiş bir din adamı olarak geliştirdiği değerler. Jean Calvin,
birçok insanın elinden düşürmediği vaaz yazılarını kaleme almadan önce Fransa’nın en
itibarlı üniversite ve hukuk okullarında eğitim görmüştü. Buralarda edindiği belagat, hitabet
ve tahlil meziyetleri iddialarını etkileyici ve ikna edici bir dille sunmasına olanak tanıyordu.
En çok rağbet gören eserlerine ruhunu veren açıklık ve anlaşılırlık, görünen o ki, yıllar
boyunca aldığı hukuk terbiyesinin mutlu bir sonucuydu. 1536’da bir parça iyimserlikle Fransa
kralı I. François’ya ithaf ettiği Institutio Christianae Religionis (Hıristiyan İnancının Temeli),
bir Hıristiyan’a yaraşır hayatın nasıl olması gerektiğini sorgulayanların elinde çokça okunan
bir rehbere dönüştü. Kitabında ileri sürdüğü fikirlere bakılırsa, Calvin, biri görünür diğeri
görünmez olan iki Kilisenin var olduğuna inanıyordu. Tanrı, kurtarmak istediği kullarını
çoktan seçmişti ve bu isimler sadece ve sadece onun varlığında mahfuzdu. Ne var ki, Calvin,
Kilisenin pratik işlerin üstesinden gelmek üzere bir tür anayasa veya kurallar bütününe
ihtiyacı olduğunun farkındaydı. 1541’de yazdığı Les ordonnances ecclésiastiques (Kilisenin
Nizamatı) isimli eserde, Cenevre’de sil baştan kurulan kilisenin yönetim ilkelerini belirledi.
Kilisenin teşkilat yapısını ve kilise mensuplarının hangi kurallara göre eğitim görecekleri
veya davranacaklarını disiplinli bir şekilde vazeden Calvin, bundan sonra kurulacak Kalvinist
kiliselerin izleyeceği modeli yarattı.
Papazların nasıl seçilip eğitileceği en önemli meselelerden biriydi. 1559’da tesis edilen
Cenevre Akademisi, Reformun ihtiyaç duyduğu din adamını yetiştirme amacını güdüyordu.
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Vatikan’dan gelenlerin yokluğunda Cenevre’deki yaşam çok daha dinî olacaktı. Papazların
sayıca yeterli olmadığının düşünüldüğü hallerde, diyakoz (papaz yardımcısı, zangoç) ve
ruhban olmayan ihtiyarlardan yardım istendi. Bunlar, dinî hiyerarşi içinden gelenlerle aynı
sıralarda kilise bünyesinde kurulan meclislere oturdular ve cemaat hayatında ortaya çıkan
münazaa ve davalara bakmaya ve yoldan çıktığına inanılan kişilere ceza dağıtmaya başladılar.
Kilise, bu suretle toplum ve aile hayatına daha derinlemesine nüfuz ediyor; kişilerin hal ve
davranışlarını daha doğrudan zapturapt altına alıyordu. En ibretlik ceza cemaatten aforoz
edilmekti; ama tövbe etmeyi reddeden veya aynı suçu defaatle işlemekte ısrar eden kişiler
dışında pek kullanılmıyordu. Topluluğun Tanrı’nın çizdiği yoldan çıkmasını engellemenin
mecburî yönteminin insan davranışlarını cezayla terbiye etmek olduğuna inanılıyordu.
Bununla birlikte hastaların bakımını üstlenmek, fakir ve muhtaçlara yardım eli uzatmak ve
kente sığınan mültecilerin elinden tutmak Cenevre kilisenin önemli görevleri arasındaydı. En
nihayetinde, bölgesel ve millî kilise meclislerinin güçlenmesi, yeni kiliselere presbiteryan
(ruhban sınıfından olanların yanında sivil kişilerin de yönetime ortak olduğu) bir yapı
kazandırdı. Jean Calvin, ne olursa olsun, kilisenin idarî iktidardan bağımsız olması
gerektiğine inanıyordu ve sıkça Cenevre’deki yöneticilerle kavgaya tutuştu. Ne var ki,
Calvin’in kilise ve devlet idarelerini ayırma isteği, yöneticilerin düşmanca bir tutum takındığı,
hatta dinsiz kabul edildiği yerlerde bile Kalvinist kiliselerin bağımsızca kurulabilmesine giden
yolu açtı. Reform düşüncesini benimseme azmiyle kurulan yeni kiliseler, acemilik
dönemlerinde Cenevre’dekilerin yol göstericiliğine müracaat ederek Kalvinist yöntemlerin
daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına vesile oldular.

Les ordonnances ecclésiastiques (Kilisenin Nizamatı)’nın kapak sayfası
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Jean Calvin’in Reform hareketine kattıklarını hafife almak mümkün değildir. Bununla
birlikte Kalvinizm denilen olgunun, Calvin’in ölümünden sonra sancağı devralan başka bazı
öncü şahsiyetler sayesinde pekiştiğini ve yalnızca bir kişinin fikirlerinden ibaret olmadığını
akılda tutmak gerekir. Calvin’in ardından Cenevre’de bıraktığı boşluğu dolduran
talebelerinden Theodore Beza (1519–1605) bu isimlerden biridir. Keza Calvin’in Zürih’teki
çağdaşı Heinrich Bullinger, 1566’da, bazılarınca İsviçre Reformasyonundan doğan en büyük
ilahiyat eseri sayılan Confessio Helvetica posterior (İkinci İsviçre Şehadetnamesi) yazarak
harekete muazzam bir ivme kazandırdı. Bullinger’in eseri, birçok dile tercüme edilerek
Avrupa’nın dört bir yanındaki Reformasyon kiliselerinin başucu kitaplarından biri oldu.

6.3. Reformasyonun Düşünce Dünyası ve İlahiyat Tartışmaları
Ortaçağın sonlarında Vatikan merkezli tek Kilisenin çözülmeye yüz tuttuğu
vakitlerden itibaren temel akaid meseleleri ve ayinlerin doğası bir kez daha şiddetli
tartışmaların odağına yerleşmişti. Reform hareketine öncülük eden veya harekete katılan din
adamları, Kilisenin öğretilerine karşı çıkmakta birleşmelerine rağmen doğru inancının
kurallarının ne olması gerektiği hususunda her zaman hemfikir olamıyorlardı. Martin Luther,
Huldrych Zwingli ve nihayet Jean Calvin, Hıristiyanlığın temel inanç noktaları hakkında yeni
görüşler üretip dindaşlarına kabul ettirmeye çalıştılar.
Luther’a bakılırsa, vaftiz ve Rabb’in Sofrası ayinleri Tanrı’nın kelamından
ayrılamazdı ve inancın temellerini oluşturmaya devam etmeliydi. Katoliklerin ileri sürdüğü
gibi aşa-i rabbânî ayini sırasında ekmeğin İsa’nın bedenine ve şarabın İsa’nın kanına
dönüştüğüne inanmıyordu (Katolikler gözle görülen maddî özelliklerde bir değişiklik
olmadığı halde ekmek ve şarabın fiilen ve gerçek anlamıyla İsa’nın kendisi haline geldiğine
iman ediyorlardı); ama aynı ayinde Rabb’in Sofrası yeniden kurulduğunda İsa’nın gerçekten
de ekmek ve şarabın içinde var olduğunu kabul ediyordu. Keza Luther, Tanrı’nın gazabına
uğrayıp dünyaya hapsedilmiş insanın inanç yoluyla tekrar Tanrı’nın rahmetine
kavuşabileceğini ileri sürüyordu.
Zwingli, ayinlerin sembolik davranışlar olmaktan öte hiçbir anlam taşımadıklarını ve
Luther’in iddia ettiği gibi inancı açığa çıkarma ve Tanrı’nın inayetine nail olmaya hiçbir
surette aracılık edemeyeceklerini söyleyip meseleyi kestirip atıyordu. Ona göre, ekmek ve
şarapla yapılan ayin İsa’nın son akşam yemeğini hatırlatmaya yarayan sembolik bir
canlandırmadan başka bir şey değildi. Zwingli’nin anlayışına göre, bireyin Tanrı’nın inayetine
mazhar olmak veya onun gazabından kurtulmak için yapabileceği bir şey yoktu.
Buna karşın Jean Calvin, ikincisine biraz daha yakın dursa da, Luther ve Zwingli
arasında bir yerde konum alıyordu. Rabb’in sofrasında İsa’nın eti ve kanıyla cismen zuhur
etmesine imkân yoktu; ama ruhen ayine katılabilmesi mümkündü. Ruhun kurtuluşuna dair
Zwingli’nin fikirlerini benimseyen Calvin, Tanrı’nın bazı kullarını sonsuz bir cennet hayatı
bazılarını ise ebediyete değin cehennemde çekecekleri azap için seçip ayırmış olduğunu
söylüyordu. Yine de, iyi ameller, Tanrı’nın yolundan yürüme, iş ahlakı, ölçülü bir hayat gibi
dışa vuran özellikler, kişinin seçilmiş talihliler arasında olduğunu gösteriyor olabilirdi.
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6.4. Reformasyon Kilisesi ve Avrupa Ülkeleri
İsviçre merkezli Reform hareketinin Alman emsalinin aksine yerleşik iktidarların
rızasını almaya gerek duymadan birçok bölgede çok sayıda topluluk arasında yayılması,
Luthercilere nazaran daha başarılı bir akım oluşturabildiğini kanıtlıyordu. Alman prenslikleri
ve İskandinavya’da Lutherci kilisenin halka daha çekici geldiği aşikârdı; ama bunun dışında
kalan yerlerde, ilk başta azınlık topluluklarının daveti sayesinde olsa da, Calvin’in öngördüğü
dinî düzen en büyük alternatifi oluşturuyordu. İngiltere, İskoçya, Fransa, Alçak Ülkeler ve
Orta ve Doğu Avrupa’da Macaristan, Erdel, Lehistan ve Bohemya’da Reformasyonun
cazibesine kapılanlar yüzlerini doğrudan Zürih veya Cenevre’ye dönüyorlardı.
İsviçre akımı, Macaristan’da olduğu gibi, bazı yerlerde hâlihazırda Lutherci kiliselerin
bıraktığı yerden bayrağı devralıyor veya Bohemya’nın Hussiteleri ve Fransa’nın Waldensian
azınlığı gibi erken tarihlerde Katolik kilisesinden kopma emareleri göstermiş olan azınlıkları
içine alıp büyüyordu. Bu arada Reformcular, Avrupa ülkelerinin soylu kesimlerini yanlarına
çekmeye çalışıyorlardı. Bu insanların idare ve halk üzerindeki etkisi büyüktü ve Reform
davasına kazandırıldıkları hallerde bir memleketin dinî tarihinin seyrinde önemli bir
değişiklik yaratabiliyorlardı. Reform hareketi doğası itibarıyla uluslararası bir olguydu; ama
son zamanlarda yapılan araştırmalar, her ülkenin Katoliklikten kopuşu kendi şartlarına göre
ayrı şekilde yaşadığını ortaya koymaktadır. Buna göre, farklı ülkelerde farklı beklenti ve
şartlar devreye giriyor; birleşik bir Reformasyon kilisesinden ziyade millî veya bölgesel
kiliseler ortaya çıkıyordu. Keza Protestanlığın, özellikle de Kalvinizm’in Avrupa’nın okuma
yazma oranı nispeten yüksek, daha eğitimli kent merkezlerinde daha hızlı taraftar bulabildiği
açıktı. Ne var ki, yerel şartların İtalya merkezli kiliseden ayrılmaya müsait olduğu
durumlarda, batıl inançların köşe bucak kol gezdiği ve yazılı kültürün zayıf olduğu
İskoçya’nın dağlık bölgeleri gibi uzak yerlerde bile Protestanlığın kitlesel kabul gördüğü
tarihî bir vakaydı.
Reformun, aynen Fransa’daki Huguenotlarda olduğu gibi, sadece reformcu kitlelerin
bir köşede azınlıkta kaldığı ülkelerde saf halini muhafaza edebildiği söylenebilir. Buna
mukabil Alçak Ülkelerin kuzeyi (sonradan Hollanda) ve İskoçya’da olduğu üzere, Reform
kilisesinin devletle yakın işbirliği içine girdiği ülkelerde hareket özünden ödün vermeye
mecbur kalıyordu. Örneğin Alçak Ülkelerde Reformun kaderi Katolik İspanya’nın
egemenliğinden kurtulmanın bir yolunu bulmaktan geçiyordu. Bu yüzden de, Kalvinist
azınlığa mensup din adamları Reformun dinden anladığını geçerli anlayış haline getirmek için
sivil otoritenin desteğine muhtaçtı. Bunun karşılığında halkın Rabb’in Sofrası ayinine
gönlünce katılmasına ses çıkarmamaya alışmışlardı. Felemenkliler, çok daha geniş bir kiliseyi
tercih ediyorlardı ve cumhuriyetin menfaatlerine uygun olduğu sürece Katolik güçlerle
serbestçe ticaret yapılmasına taraftardılar. Uzun lafın kısası, Felemenk kilisesinin siyasî
meselelere etki edebilmesinin yolu önemli ölçüde tıkalıydı.
İskoçya’da Reform hareketinin yönünü belirleyen siyasetti. Asilzadeler Reformcuların
ne kadar güçlenip nerede durmaları gerektiğine karar veriyorlardı. Fransa’da mücadele
nihayet kaybedilene değin durum aynı olmuştu. Keza Kutsal Roma topraklarında Kalvinizm
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1648’e değin resmen tanınmadı. Birçok halde Reformu yerel şartlarla uyumlu hale getirmek
mümkün oluyordu. İngiltere’de yeni bir kilise kurulmasına rağmen piskoposluklar muhafaza
edildi. Erdel’de ise, kabaca farklı etnik bölgelere tekabül eden üç Protestan kilisesi (Lutherci,
Kalvinist ve Üniteryen) yan yana var olacak şekilde serbest bırakıldı.

16. yüzyıl sonlarında Avrupa kıtasında mezhep bölünmeleri
Reform kiliselerinin dinî önderleri ile öncülük ettikleri halk kitleleri arasında zaman
zaman çatışmalar çıkabiliyordu. Din adamlarının sahip olduğu ölçülü ve muhafazakâr
yaklaşım Protestan topluluklar tarafından her zaman paylaşılmıyordu. Kilise mensuplarının
aşırı bulduğu ikona kırıcılık (ikonoklazm), bazı dönemlerde halk arasında yaygınlaştı.
125

Bilhassa Felemenk isyanı ve Fransız Mezhep Savaşı döneminde, Protestan düşünceler
ayaklanma ve direniş fikirleriyle özdeşleşti. Bir yandan hükümdarlara ve kurulu devlete itaat
edilmesinin elzem olduğuna dair çağrılar yapıladursun, Calvin’in Cenevre’deki halefi
Theodore Beza, yüksek dereceli memurlar, prensler ve düşük rütbeli soylulara haksızlığa
karşı silahlı direnişin dinen meşru ve adaletsizliğe karşı savaşmanın övülesi bir davranış
olduğunu bildiren sistematik bir teori geliştirdi. İspanyol hâkimiyetini yıkmaya çalışan
Felemenk isyancılar ve kraliyet gücüne meydan okuyan Huguenot, İskoç ve Macar soylular,
kendi davalarını meşrulaştırmak üzere bu tür fikirlere dört elle sarıldılar.
Dinî seçimlerinden ötürü zulüm görüp memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan
kitleler Protestanlığın yayılmasında önemli rol oynadılar. Doğrusu istenirse, bu mülteciler,
gittikleri yerlerin halkıyla adamakıllı karışmıyorlardı. Kendi mahallelerini kurup dışarıya
büyük ölçüde kapalı cemaat kiliseleri tesis ediyorlardı. Bununla birlikte anavatanlarıyla
bağları koparmadıklarından diğer sürgün ve mültecilerin sağ salim yer değiştirmelerine
yardımcı olabiliyorlardı. Strasbourg, Cenevre ve Fransızca konuşulan Lausanne gibi diğer
şehirler, Fransa’dan kaçanların başlarını soktuğu merkezler oldular. Felemenkliler, Kuzey
Almanya’daki Emden şehrine gidiyorlardı. İngiltere’de ise, uğradıkları işkence yüzünden Kıta
Avrupa’sından kaçan Fransız ve Felemenklilerin kurduğu kiliseler vardı. Bilakis İngiltere’de
Katolik hükümdarların işbaşına geldiği dönemlerde ise, İskoç ve İngiliz Protestanları adadan
kaçıp Avrupa’nın muhtelif ülkelerine sığındılar. Sürgüne razı olmak mal mülkten vazgeçip
bazen ailenin bir kısmını geride bırakmak anlamına geliyordu; ama gidilen yerde vicdan
özgürlüğünün yanı sıra en azından can güvenliği elde ediliyordu. Jean Calvin, mal varlığını
feda edemeyip Katolik kisvesine bürünenleri lanetliyor ve şehitlik mertebesi dışında kabul
edilebilir yegâne davranışın sürgüne gitmek olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte her şeyin
en baştan kurulduğu New England gibi kolonilerde hikâye farklı olabiliyordu. Buralara gelen
mülteciler, yerleşik otoritelerle çatışma lüzumu hissetmeden toplumsal yapının kuruluşunda
söz sahibi olabiliyorlardı.
Sürgün hayatına en uygun kişiler, en kıymetli malvarlığı el becerisi olan matbaacı,
tacir ve zanaatkârlarla din adamı olmak için eğitim alma niyetindeki gençlerdi. Protestanlarca
kurulan eğitim merkezleri Reformasyonun birleşik ve geniş bir dünya oluşturmasını sağlayan
önemli bir etkendi. 1570’lerde, Cenevre Akademisi’nin yanına Hollanda’da Leiden’de ve
imparatorluk topraklarındaki Heidelberg’te açılan üniversiteler eklendi. 17. yüzyılın hemen
başında Fransız kentleri Sedan ve Saumur’da kurulan akademiler öne çıkan Protestan
kurumları oldular. Cenevre ve Emden’de gelişen matbaacılık, Reformcu yazıların Avrupa’nın
tamamına dağıtılmasına önayak oldu. Bu arada ticarî ağlar fikir değiş tokuşunu
hızlandırabildiği gibi, kalabalık sayılardaki yetenekli insanın bir yerden diğerine geçişi
bölgesel ve millî ekonomilerin gelişimine katkıda bulunabiliyordu. Hollandalı dokumacıların
ve Fransız gümüş işçilerinin topluca İngiltere’ye geçişi böyle bir etki yaratmıştı. Fransızca
konuşulan yurtlarını geride bırakan sürgünler, Felemenk diyarına zanaatkârlık becerileri ve
zenginlikle beraber Kalvinist inançlarını da getirdiler. İngiliz krallığı ve Alman prenslerinin
Felemenklilere ve Fransa’daki Kalvinistlere yaptıkları gibi, bir Protestan devletin diğerinin
yardımına koşması sık rastlanan olaylardandı. Cenevre başta olmak üzere köklü Protestanlık
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merkezleri, yeni kurulan kiliselere din adamı ve maddî destek yollayarak uzak diyarlardaki
dindaşlarının ayakta kalmasında üzerlerine düşeni yerine getirdiler.
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Uygulamalar
1- Preserved Smith’in Rönesans ve Reform Çağı kitabını okuyup tartışınız.
2- Günümüz Protestan kiliseleri hakkında bilgi toplayınız.
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Uygulama Soruları
1- Kitaptan edindiğiniz fikirler ve bilgiler nelerdir? Hangisini mutlaka paylaşmak
istersiniz?
2- Huldrych Zwingli ve Jean Calvin’in fikirleri günümüz batı toplumlarında ne denli
etkilidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Martin Luther’in Kilisenin temel doktrinlerini sorgulamaya başladığı sırada, İsviçre
Konfederasyonu’nda Zürih ve Cenevre şehirlerinin başını çektiği daha kökten ve devrimci bir
dinî yenilenme hareketi başladı. Zürih başpapazı Huldrych Zwingli’nin Kilisenin yerleşik
değerlerine yönelik Luther’e nazaran daha kökten ve saldırgan bir üslubu vardı. Zwingli ve
yol arkadaşları, vaazlar verip din âlimlerini açık münazaralara davet etmek suretiyle Zürih
kent otoritelerine meydan okudular. Yeri geldiğinde, çok daha doğrudan halk eylemlerine
giriştiler. Kilise öğretisinin kutsal addettiği ikonaları kırdılar. Zwingli ve arkadaşlarının ilk
zaferi, 1525’te Zürih’te aşa-i rabbânînin resmen yasaklanmasını sağlamak oldu. Almanya’da
olduğu gibi, İsviçre topraklarında da, Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan ayrılıp bağımsızlık
kazanmak isteyen kantonlar ve Cenevre’de Savoy piskoposunun yüksek hâkimiyetinden
bezmiş olanlar Reformculara ilgi ve sevgiyle bakıyorlardı. Bununla birlikte Alman diyarıyla
olan başka bir benzerlik, İsviçre’deki bütün kantonların Zwingli’nin muhalefet hareketinden
hoşnut olmamasıydı. Zwingli, kiralanan İsviçre askerlerinin paralı asker olarak yabancıların
savaşlarına gönderilmesine karşı olduğunu duyurmuştu; ama bu ücretli asker kaynağı olan
bazı kantonların başlıca geçim kaynağıydı. En nihayetinde Zwingli, 1531’de Kappel’de
İsviçreli Katolik kantonlara karşı savaşırken öldü.
Zwingli, yaymaya çalıştığı fikirleri tek başına tefekkür ederek geliştirdiğini iddia
ediyordu; ama Luther’in yazılarından epeyce etkilenmiş olduğu açıktı. Bununla birlikte
Luther’in Reform düşüncesini yeterince ileri götürmediğini düşünüyordu. Zürih’li papaz,
ayinlerin niteliği, dinî gelenek ve kurumlar ve seküler otoritenin rolü hakkında çok daha
radikal fikirler ortaya attı. Zwingli’nin bu dönemde söyledikleri, ileride Jean Calvin’e yol
gösteren öncü fikirler arasında yer alacaktı. Lutherci ve Zwinglicilerin birbirine düşerek
Protestan hareketine verdikleri zarar, Reformun ikinci neslini teşkil edenler tarafından asla
unutulmadı. Bucer’in yanında eğitim alan Jean Calvin (1509–64) ve Zwingli’nin Zürih’teki
halefi Heinrich Bullinger (1504–75), 1549’ta bir araya gelip akaid meselelerinin en
anlaşılmazı aşa-i rabbânî üzerine bir antlaşma imzaladılar. Bu karşılıklı anlaşma, 16. yüzyılın
ikinci yarısında Katolik güçlerin büyük bir hışımla geri döndüğü vakitlerde Protestanlığın
ayakta kalmasını sağlayan başlıca etkenlerden biri olacaktı.
Cenevre’de Reform hareketinin en başarılı ve en çok yayılan kolunu tesis eden Jean
Calvin’in ortaya koyduğu fikirlerin doğasını anlayabilmek için üç unsuru ele almak gerekir:
Calvin’in aldığı eğitim, kent otoriteleriyle çatışma veya işbirliği içine girebilme yeteneği ve
hayatını sürgünde geçirmiş bir din adamı olarak geliştirdiği değerler. Calvin, Kilisenin pratik
işlerin üstesinden gelmek üzere bir tür anayasa veya kurallar bütününe ihtiyacı olduğunun
farkındaydı. 1541’de yazdığı Les ordonnances ecclésiastiques (Kilisenin Nizamatı) isimli
eserde, Cenevre’de sil baştan kurulan kilisenin yönetim ilkelerini belirledi. Kilisenin teşkilat
yapısını ve kilise mensuplarının hangi kurallara göre eğitim görecekleri veya davranacaklarını
disiplinli bir şekilde vazeden Calvin, bundan sonra kurulacak Kalvinist kiliselerin izleyeceği
modeli yarattı. Jean Calvin’in Reform hareketine kattıklarını hafife almak mümkün değildir.
Bununla birlikte Kalvinizm denilen olgunun, Calvin’in ölümünden sonra sancağı devralan
başka bazı öncü şahsiyetler sayesinde pekiştiğini akılda tutmak gerekir.
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İsviçre merkezli Reform hareketinin Alman emsalinin aksine yerleşik iktidarların
rızasını almaya gerek duymadan birçok bölgede çok sayıda topluluk arasında yayılması,
Luthercilere nazaran daha başarılı bir akım oluşturabildiğini kanıtlıyordu. Alman prenslikleri
ve İskandinavya’da Lutherci kilisenin halka daha çekici geldiği aşikârdı; ama bunun dışında
kalan yerlerde, ilk başta azınlık topluluklarının daveti sayesinde olsa da, Calvin’in öngördüğü
dinî düzen en büyük alternatifi oluşturuyordu. İngiltere, İskoçya, Fransa, Alçak Ülkeler ve
Orta ve Doğu Avrupa’da Macaristan, Erdel, Lehistan ve Bohemya’da Reformasyonun
cazibesine kapılanlar yüzlerini doğrudan Zürih veya Cenevre’ye dönüyorlardı. Reform
hareketi doğası itibarıyla uluslararası bir olguydu; ama son zamanlarda yapılan araştırmalar,
her ülkenin Katoliklikten kopuşu kendi şartlarına göre ayrı şekilde yaşadığını ortaya
koymaktadır. Buna göre, farklı ülkelerde farklı beklenti ve şartlar devreye giriyor; birleşik bir
Reformasyon kilisesinden ziyade millî veya bölgesel kiliseler ortaya çıkıyordu.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Huldrych Zwingli ve yoldaşlarının Kilisenin yerleşik
değerlerine yaptığı saldırılarından biri değildir?
a)
Paskalya perhizine riayet etmemeleri
b)
Rahiplerin evlenmesi gerektiğini savunmaları
c)
İkonaları kırmaları
d)
Zürih’te aşa-i rabbânînin resmen yasaklanmasını sağlamaları
e)
Luther’in risalelerini yasaklatmaları
2)
Aşağıdakilerden hangisi Huldrych Zwingli’ye Reformcu fikirlerini yaymasında
destek vermiştir?
a)
Savoy dükü
b)
Ücretli askerlere yetiştiren İsviçre kantonları
c)
Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan ayrılıp bağımsızlık kazanmak isteyen
kantonlar
d)
Lutherciler
e)
Kalvinciler
3)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Reformcularca kurulan eğitim merkezlerinden biri
Vatikan
Leiden Üniversitesi
Cenevre Akademisi
Heidelberg Üniversitesi
Saumur Akademisi

4)
İsviçreli reformcu Heinrich Bullinger hakkında aşağıda yazılanlardan hangisi
doğru değildir?
a)
Zwingli’nin halefi kabul ediliyordu.
b)
Cenevre’den sürüldü.
c)
Jean Calvin’le Rabb’in Sofrası ayininin niteliğine dair bir anlaşma yaptı.
d)
1566’da yazdığı İkinci İsviçre Şehadetnamesi birçok batı diline tercüme edildi.
e)
Yazdığı kitap sayesinde Avrupa’daki birçok Reform kilisesine yön verdi.
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Jean Calvin hakkında aşağıda yazılanlardan hangisi doğru değildir?
Zwingli’nin fikirlerinden beslendi.
İkonoklazm hareketine öncülük etti.
Cenevre’de Fransız vaiz Guillame Farel tarafından ağırlandı.
1536’da yazdığı Hıristiyan İnancının Temeli adlı kitabını I. François’ya adadı.
Cenevre’de yapılanan Reform kilisesinin ilkelerini belirledi.
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6)
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Kalvinci kilisenin Protestanlar arasında daha
geniş kabul gördüğü iddia edilemez?
a)
İngiltere
b)
Fransa
c)
Almanya
d)
Macaristan
e)
Lehistan
7)
İsviçre merkezli Reformun yayılma süreci hakkında aşağıda söylenenlerden
hangisi doğru değildir?
a)
Birleşik bir Reformasyon kilisesi yerine her ülkede ayrı kiliseler kuruldu.
b)
Macaristan’da bazı eski Lutherci kiliselerin başlattığı hareket devam ettirildi.
c)
Kalvincilik, okuma yazma oranı nispeten yüksek yerlerde başarıya ulaştı.
d)
İskandinavya’da büyük başarı gösterdi.
e)
Kalvincilik, 1648’e kadar Kutsal Roma İmparatorluğu’nda tanınmadı.
8)
Aşağıdakilerden hangisi Reform kiliselerinin bölgesel ve millî şartlara göre
şekillendiğinin kanıtlarından biri olarak gösterilemez?
a)
Protestanların sıklıkla sürgün edilmeleri
b)
Alçak Ülkelerde aşa-i rabbânî ayininin aynen muhafaza edilmesi
c)
Koloni bölgelerinde çatışma yaşamaksızın yeni kiliseler kurulabilmesi
d)
İngiltere’de eski piskoposluklara dokunulmaması
e)
Erdel’de üç ana Protestanlık akımının yan yana yaşaması
9)
Aşağıdaki isimlerden hangisinin Reform hareketinin oluşup gelişmesinde rol
oynadığı iddia edilemez?
a)
Guillame Farel
b)
Martin Bucer
c)
Theodore Beza
d)
Heinrich Bullinger
e)
I. François
10)
Theodore Beza’nın fikirlerinin Huguenot, İskoç ve Macar soyluları arasında
taraftar bulması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a)
Jean Calvin’den daha ikna edici olduğuna inanılması
b)
Beza’nın bütün Protestanlara birlik çağrısı yapması
c)
Beza’nın ikona kırıcılığa karşı çıkması
d)
Bunların İspanyol egemenliğine karşı savaşıyor olmaları
e)
Huguenot, İskoç ve Macar asilzadelerinin tek merkezden yönetilmesi

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) a, 4) b, 5) b, 6) c, 7) d, 8) a, 9) e, 10) d
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7. KARŞI REFORM VE KATOLİK KİLİSESİNİN DİRİLİŞİ
(1545‒1710)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Trent Konsili
Piskoposluk Reformları ve Kilisenin Halka İnişi
Roma’nın Gezgin Dervişleri: Katolik Tarikatların Yükselişi
Kıtaları Aşan Katoliklik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


nelerdir?


Karşı Reform terimi neyi ifade eder?
Katolik kilisesinin 16–17. yüzyıllarda takip ettiği siyasetin temel özellikleri
Katolikliğin küresel bir güç kazanmasını sağlayan etkenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Karşı Reform
öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kavramını Okuma, araştırma, tartışma

Roma kilisesinin erken Okuma, araştırma
modern dönemde geçirdiği
dönüşümü tanımak.
Katolik inancının Avrupa Okuma,
dışı
ülkelere
yayılma yürütme
sürecini tanımak.

araştırma,

fikir

Coğrafî keşifler ve Katolik Fikir yürütme, tartışma
misyonerler
arasındaki
bağlantıyı kavramak.
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Anahtar Kavramlar

Dominikenler: 1216’da İspanyol rahip Santo Domingo tarafından Fransa’da
kurulmuş olan Katolik tarikatı.

Engizisyon: İnancın saflığını koruyup sapkın düşüncelere kapıldığına
inanılanları bulup cezalandırmakla görevli kilise kurumu.

Fransiskenler: 13. yüzyıl başında İtalyan rahip San Francesco d’Assisi
tarafından kurulan Katolik dilenci tarikatı.

Index Librorum Prohibitorum: 16. yüzyıldan 20. yüzyıla değin güncellenen,
Katolik kilisesince okunması yasaklanmış kitaplar listesi.

Konfüçyüsçülük: Çinli düşünür Konfüçyüs (MÖ. 551–497) tarafından inşa
edilen ahlak ve felsefe sistemi.

Propaganda Fide: 1622’de Papa XV. Gregorius tarafından Katolik inancını
yaymak göreviyle Roma kilisesi içinde kurulan bölüm.



Sola Scriptura: İncil’in Hıristiyanlar açısından tek otorite kaynağı olması
gerektiğini ifade eden Latince tabir.
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Giriş

Katolik kilisesi, 16. yüzyılın ilk yarısında peş peşe gelen Protestan darbeleri karşısında
köşeye sıkışmıştı. 1550’lerde Reform hareketi, Almanya, İskandinavya ve İngiltere’de büyük
zafer kazanmışa benziyordu; Fransa ve Alçak Ülkelerin iç kısımlarına sızıyor ve Habsburg
İmparatorluğu’nun Orta ve Doğu Avrupa’daki topraklarında ciddi çalkantılara sebep
oluyordu. Bu tarihte Protestan ilerleyişini durdurabilecek bir güç ortalarda gözükmüyordu. Ne
var ki, 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Katolik kilisesi canlılığını yeniden kazanan Papalığın
önderliğinde toparlandı. Kilise öğreti ve uygulamaları elden geçirilip yeniden tarif edilmişti
ve Roma’nın en tepede yer aldığı hiyerarşik yapı bir kez daha kurulmuştu. Geçen asırda
Protestanlara kaptırılmış olan birçok “ruh”, 17. ve 18. yüzyıllarda çok daha azimli ve
saldırgan yöntemler kullanan Katolik tarikatları tarafından “doğru inanca” tekrar
kazandırılmış; dahası, dünyanın yeni keşfedilen bölgelerindeki insanlara Tanrı’nın sözünü
öğretmeyi amaçlayan misyonerlerin marifetiyle Katolik inancına mensup kişilerin sayısı
muazzam miktarda artmıştı.
19. ve 20. yüzyıllarda konuyu inceleyen özellikle Protestan kökenli tarihçiler, 16.
yüzyıl ve sonrasında Katolik kilisesinin yaptıklarını Karşı Reform başlığı altında topladılar.
Bu isimlendirme, Roma’daki dinî yapının Reform hareketinin etkisini sınırlamak ve dindeki
yenilenmenin önünü kesmek adına temelde tepkisel ve gerici bir tavır takındığını iddia
etmelerinden geliyordu. Ne var ki, daha geç tarihli incelemeler, bizzat Ortaçağ kilisesinin
içinde değişim çağrısı yapanların çok uzun süredir var olduğuna işaret etmek suretiyle bir tür
Katolik reformasyonundan bahsederler.
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7.1. Trent Konsili
Lutherci muhalefetin güç kazanması üzerine idarî ve toplumsal düzenin altüst
olmasından korkan seküler idareciler, Papaya duruma el koyarak dinî barışı temin etmesi için
çağrı üstüne çağrı yapmaya başladılar. Papaya sesini duyurmaya çalışanların başında
Habsburg imparatoru V. Karl geliyordu. Ne de olsa, Karl’ın başı, iktidarına açıkça meydan
okuyan Protestan Alman prensleriyle beladaydı. İmparator, 1521 Worms Diet’inde genel bir
Kilise konsilinin toplanarak inanç grupları arasında huzur ve barışı sağlaması ve ayrılık
hareketlerini sonlandırmasını istedi. Bu ricayı geri çeviren Papalık, sonradan yapılan çağrıları
böyle bir toplantının nerede gerçekleşmesi gerektiğini bir mesele haline getirerek elinden
geldiğince savsakladı. Karl, konsili imparatorluk toprakları içinde bir yerde ağırlamak istiyor;
Papalık ise İtalyan şehirlerinden birisinde ısrar ediyordu.
Roma’daki Kilise yönetimi en nihayetinde baskılara boyun eğdi. Kilise tarihinin on
dokuzuncu konsili, 13 Aralık 1545’te Kuzey İtalya’da yer almasına rağmen kâğıt üzerinde
imparatorluğa ait küçük bir şehir olan Trent’te toplandı. Gelgelelim, toplantının yeri
hususunda istediğini alamayan Papalığın bunun dışında bir taviz vermeye niyeti yoktu.
Konsilin toplanma amacı, müzakere konuları, meselelerin hangi yöntemle ele alınacağı gibi
hususların tamamı Papa tarafından belirlendi ve seküler yöneticiler konsilin işleyişinden uzak
tutuldu. V. Karl, en başından beri niyeti olan Protestanlarla Papalık arasındaki uzlaşmayı elde
edemedi. Her şeyin Papalığın elinde olduğunu gören Fransa, temsilcilerini görüşmelerden
çekti. İspanya, konsili ele geçiren İtalyan piskoposların fazlalığından şikâyetçiydi. İlk
oturumlara katılan Lutherci delegeler ise, görmezden gelinip konsilden yavaşça dışlandılar.
Belki de, bu konsil 1520’lerde toplansaydı, Kiliseye yönelik eleştirileri yumuşatıp Hıristiyan
birliğini sağlamanın yollarını arayabilirdi. Ne var ki, Trent Konsili, nereden bakılsa yirmi beş
yıl kadar gecikmişti. O tarihte Ortaçağ Kilisesi geri birleştirilemez şekilde parçalanmış
görünüyordu.
Bununla birlikte Trent Konsili’nin Katolik tarihi açısından muazzam sonuçları oldu.
Konsil, 1545–49, 1551–52 ve 1562–63’te üç kere toplandı. İlk oturumlar, müzakerelere
başkanlık eden III. Paul’un kişiliğini yansıtırcasına Hıristiyan âlemindeki bölünmeyi
görmezden gelip sapkınlıkla mücadeleye tahsis edilmişti. Protestanların ortaya attığı sola
scriptura, yani bir Hıristiyan için tek iktidar kaynağının İncil olması gerektiği veya sadece
imanla Tanrı yoluna girilebileceği gibi ilkeler resmen reddedildi. Buna karşın Katolik
inancının temelini oluşturan Papalığın önceliği, geleneğin otoritesi, iyi amellerin geçerliliği,
aşa-i rabbânî ve Ortaçağ Kilisesinin Tanrı’nın inayetini Hıristiyanlara yöneltmek için
başvurduğu yedi ayin yeniden tarif edilerek güçlendirildi. Sonraki oturumların esas kaygısı
ise, Kilise içinde bir yenilenme hamlesini başlatmaktı. Her piskoposlukta papazların eğitimi
için bir okul açılmasına karar verildi. Bundan böyle, çok uzun zamandır şikâyet konusu olan
piskoposların görev yerlerinden başka yerlerde yaşamaları uygulamasına kesin biçimde son
veriliyordu. Eskiden beri hararetle tartışılan mevzulardan biri, piskoposun belli bir yerde
ikametinin “Tanrı’nın kanunu” mu olduğuydu. Ne de olsa, bu, ilahiyatın temel meselelerinden
biri olan piskoposların makamlarını doğrudan Tanrı’dan mı aldıklarını, yoksa sadece Papa’nın
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temsilcileri olarak mı görev yaptıkları meselesini ortaya getiriyordu. Trent’te alınan zorunlu
ikamet kararı bu meselenin üstünü örtmeye yaradı.

Trent Konsili’nde münazaralar, 16. yüzyıl
Trent Konsili’nin son oturumlarına damgasını vuran Protestanlığın azılı düşmanı IV.
Paulus (1555–59) oldu. 1542’de Engizisyonu yeniden canlandırmış olan Paulus, Katolik
kilisesinin önde gelen isimlerine Index Librorum Prohibitorum’u kabul ettirmeye muvaffak
oldu. 16. yüzyılın ortasında yürürlüğe konan bu liste (indeks), 20. yüzyıla değin güncellenerek
Katolik kilisesinin hangi kitapların okunmasına cevaz verdiğini, hangi kitapların müminlerden
uzak tutulması gerektiğini Katolik cemaatlere duyurmanın bir aracı oldu. 16. yüzyılın başında
Papalık tacına kavuşanlar, genel konsillerin kendi otoritelerini kısıtlayacağına inanmışlardı;
ama Trent Konsili sanılanın aksine Papalık iktidarını iyice pekiştirdi. IV. Pius (1559–65),
nasıl yorumlanacaklarını kendisi ve halefleri için mahfuz tutmak kaydıyla Trent’te ilan edilen
buyrukları tasdik etti. Sonraki Papa V. Pius (1566–72), konsilin attığı reform adımlarını ileri
taşıyarak aşa-i rabbânî ayininde okunan metni standartlaştırdı. Pius’un yazdığı ayin metni
1960’lara kadar değişmeden kalacaktı. Konsil, 1566’da tüm Katolik kiliselerinde ortaklaşa
kullanılmak üzere soru-cevap halinde tanzim edilmiş standart bir ilmihal hazırladı. 1592’de,
İncil’in 5. yüzyıl başlarında Aziz Jerome tarafından yapılmış Latince tercümesinin yeni bir
edisyonu Kilisenin resmî İncil nüshası ilan edildi. Bütün bu reformlar, Roma’da bir araya
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gelen kardinaller meclisi tarafından gözetilip yürütülüyordu. Bu, ister istemez, Roma’daki
sorumlu kurumların Ortaçağa özgü bir saray havasından çıkıp erken modern bir bürokratik
aygıta dönüşmelerine yol açtı. Hatta 1622’de Katolik inancını yaymak amacıyla kurulan
meclis, Propaganda Fide, uzun ömürlü ve kolları dünyanın dört bir yanına erişen yapısıyla
günümüz siyaset terimleri arasına girdi. 16. yüzyılın son yıllarına girildiğinde, Papalık hem
kurumsal hem ahlakî açıdan baştan inşa edilmişti. V. Pius, XIII. Gregorius (1572–85) ve V.
Sixtus (1585–90) gibi Trent sonrası Papalar, bir asır önceki Rönesans Papalarının aksine sofu
ve çileci hayatlarıyla dikkat çekiyorlardı.

7.2. Piskoposluk Reformları ve Kilisenin Halka İnişi
Trent’te doğan reform ruhu, Katolik öğreti ve uygulamaların baştan tarif edilip
canlandırılmasına yaradı. Piskoposluklarda boy gösteren reformcu bir piskopos kuşağı, işleri
daha sıkı tutup eğitim ve ahlak seviyesini yükseltmeye gayret etti. Aynı sırada kilise
mensupları arasında disiplin kuvvetlendiriliyor ve Ortaçağın sonlarından itibaren biraz başına
buyruk bırakılmış olan müminler zühd ve takva yoluna tekrar davet ediliyordu. Milan
başpiskoposu Carlo Borromeo (1564–84), kaleme aldığı Acta Ecclesiae Mediolanensis (Milan
Kilisesinin Amelleri) adlı eseriyle ateşli bir reform programının öncüsü oldu. Milan’da ve
diğer yerlerde, kilise yapısının dışında olagelmiş olan Kardeşlik dernekleri (özellikle cenaze
masraflarını üstlenen hayır işleri yapmayı görev edinmiş birlikler) ve vaktini ibadetle geçiren
dindar gruplar piskoposluğun çatısı altına alındı. Ortaçağda din eğitimi, nispeten gelişigüzel
işleyen gevşek bir saha halinde bırakılmıştı; ama Trent Konsili’ne katılanlar, bundan böyle
ebeveynlerin çocuklarını her Pazar günü ve bayramlarda ilmihal derslerinin verileceği papaz
okuluna göndermesini şart koştu.

Giovanni Ambrogio Ficino’nun fırçasından Carlo Borromeo, 16. yüzyılın ikinci
yarısı
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Katolik kilisesi sadece iç mensuplarının değil, hak yoluna sevk etmekle sorumlu
olduğunu düşündüğü halkın da dizginlerini sıkıca ele alma niyetindeydi. Ruhban olmayan
insanlara Pazar günleri ve kutsal günlerde mahalle kiliselerinde olmaları ve ayinlere
katılmaları gerektiği defaatle hatırlatıldı. En kötü halde bile, müminler ne yapıp edip senede
bir kez Paskalya’da ayinin bir parçası olmalıydı. Günah çıkarma uygulaması, Borromeo’ya
atfedilen, sır saklamasını bilen günah çıkarma odalarının icadıyla epeyce yaygınlaştırıldı.
Kilise ve kilise avlularının dinî olmayan amaçlarla kullanımı yasaklandı. Reform peşinde
koşan din adamları, akıllarına yatmadığı hallerde, örneğin bir kutlamanın hakiki inanca ters
düşen batıl öğeler taşıdığına kani olduklarında yöre insanının asırlardır kutladığı bayram ve
eğlenceleri engelliyorlardı. Bazılarına göre, Trent’te alınan kararlar gereği ruhban
olmayanların kilise ayinlerine katılımı Ortaçağ Hıristiyanlığındaki canlılığı önemli ölçüde
öldürüp tekdüze bir din anlayışının yerleşmesine zemin hazırlamıştır. Buna karşın Katolik
reform döneminde çoğu sivil sanatçıların elinden çıkma, büyük bir uhrevî coşku ve duygusal
yoğunlukla yaratılmış çok sayıda eşsiz sanat ve mimarî eserin üretildiği de bir gerçektir.

7.3. Roma’nın Gezgin Dervişleri: Katolik Tarikatların Yükselişi
Trent’te ortaya atılan tedbirlerin hayata geçirilmesi için piskopos ve papazlardan çok
daha fazla insan gücüne ihtiyaç vardı. Fransiskenlerin bağrından doğan Kapüsen tarikatı ve
Fransız Vincent de Paul (1581–1600) tarafından kurulan Lazaristler, Katolik düşlerin
gerçekleşmesi yolunda paha biçilmez değerde bir rol üstlendiler. 17. yüzyılda Fransa ve İtalya
taşrasını bir uçtan diğerine gezen Lazaristler ve diğer tarikatlar, kafileler halinde gittikleri
köylerde dinî coşkuyu uyandırıp insanları Katolik kilisesiyle bütünleştirmek için ellerinden
geleni yaptılar. Yaptıklarını düzenli “misyon” seferlerine çeviren Katolik tarikat ehli, dinî
duygulara hitap edebilmek için gösterişli alaylar tertip ettiler; dinî içerikli oyunlar
sahnelediler ve köy meydanlarında yürek dağlayıcı vaazlar verdiler. Katolikler, halkla
temaslarının semeresini kısa sürede toplamaya başladı. Erkeklerin yanı sıra kadınların da dinî
uyanışın bir parçası olduğu görülüyordu. Azize Ursula ve Meryem Ana’nın izinden
gittiklerini ilan eden rahibe tarikatları, hasta ve muhtaçların yardımına koşmak üzere 17.
yüzyılda çok faal hale geldiler. Ne var ki, kilise otoriteleri, kamuda kadın figürlerin dinî roller
oynamalarından pek hoşnut değildi ve 17. yüzyıl ilerledikçe hanımların elindeki tarikatlara,
manastır gibi duvarlarla örülü, kapalı mekânlara yerleşmeleri “tavsiye edildi”.
Bununla beraber yeni palazlanan tarikatlardan en ses getireni tartışmasız biçimde
Cizvitler oldu. İspanyol Ignatius Loyola’nın (1491–1556) kuruculuğunu yaptığı Societas Iesu
(İsa Cemiyeti), 1540’da Papa III. Paulus tarafından takdis edildi. Loyola, Katolik
Reformasyonuna azimli ve kavgacı ruhunu veren en önemli şahsiyetti. 1548’te neşrettiği
Exercitia Spiritualia (Manevi Talimler), genç ruhban adaylarına huşu ve cezbe halinde dua
etmenin yöntemlerini ve Kilise otoritesine sorgusuz sualsiz boyun eğmenin erdemlerini
anlatıyordu. Geleneksel tarikat disiplinini dünyanın dört bir yanına taşıdıkları adanmışlıkla
birleştiren Cizvitler, vaaz verme, gençleri eğitme ve misyonerlikte mükemmelleşen gezici bir
kitleye dönüştüler. Cizvitlerin en etkili oldukları alanlardan biri eğitimdi. İlk okullarını
1548’de açmalarına rağmen 1615’e gelindiğinde 370 Cizvit okulu faaliyet gösteriyordu.
Cizvitler fakir öğrencilere ücretsiz eğitim ve konaklama imkânı sağlıyorlardı; ama seçkin
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tabakadan gelen talipleri de canı gönülden kucaklıyorlardı. 16. ve 17. yüzyılın ünlü filozofları
Justus Lipsius ve René Descartes Cizvit okullarından mezun olmuştu. Tarikat, Papaya özel bir
sadakat yeminiyle bağlıydı. Batının birçok sarayına hükümdarın hususî din adamı hüviyetiyle
giren Cizvitler, bu halleriyle Protestanların düşmanlığını çekerken Katolik dindaşlarının
kıskançlığına muhatap oluyorlardı.

7.4. Kıtaları Aşan Katoliklik
16–17. yüzyıllarda Katoliklik ve doğal olarak Hıristiyanlık, Avrupa’nın dar sınırlarını
aşıp yeryüzünün tamamına hitap eden bir dünya dini halini aldı. Cizvitler, bu yayılma
dalgasının ön sıralarında yer alıyorlardı. Cizvit misyonerleri, Fransisken ve Dominiken
keşişlerle elbirliği halinde batılı denizci ve tacirlerin açtığı yeni ticaret yollarını izliyor;
Avrupalı güçlerin küresel bir ekonomik ağ kurmaya çabaladığı esnada keşfedilen topraklara
Hıristiyanlığı taşıyordu.
Katolik din adamları okyanus ötesinin yerli halk ve kültürleriyle temas ettikçe
Kilisenin önüne dağ gibi sorular yığılıyordu. Keşfedilen ülkelerdeki insanlar, Kilisenin kurulu
olduğu kadim Avrasya topraklarındaki gibi Tanrı’nın yarattığı beşer arasında mı sayılacaktı,
yoksa Aristoteles’in zamanında dediği gibi “doğal köle”ler miydi? Putperest dinler hakkında
ne yapmak lazımdı? Putperest olduğundan şüphe edilen her şey ve herkes ezilip yok mu
edilmeliydi, yoksa bunları yerlilere özgü bir Katolikliğin yapıtaşları olarak anlamaya çalışmak
mı gerekiyordu? Cizvit rahip José d’Acosta’nın (1540–1600) bu çetrefil meseleye verdiği
yanıt şöyleydi: Hıristiyanlık âleminin dışında üç çeşit insan vardı. Japonya ve Hindistan gibi,
medeniyet seviyesinin Avrupa’dakine nispeten eşit seviyede olduğu yerlerde aklî yöntemlerle
insanları Hıristiyanlığa geçmeye ikna etmek en doğru yoldu. Buna karşın Aztek ve İnkalarda
olduğu üzere, gelişkin siyasî idareleri olmasına rağmen yazı kullanılmayan bölgelerde
Hıristiyan krallıklar kurulmalı ve yerlilere dinlerini gönüllerince seçmeleri için sınırlı da olsa
serbestlik verilmeliydi. Ne var ki, göçebe ve yarı göçebe kitleleri akl-ı selim ile kazanmak
mümkün değildi. Bunların aklî melekeleri bakımından çocuktan farkı yoktu; bu nedenle de,
yeri geldiğinde, bunları zorlama yoluyla din değiştirtmek gerekliydi. Yine de, zaman içinde
bu yöntemlerden tek birinin galip geldiğini söylemek zordu. Batılı sömürgeciler, yerel şartlar
ve o anki vaziyete göre farklı yerlerde farklı stratejiler tatbik ettiler.
Katolikliğin Afrika’da yayılışı, 15. yüzyılın sonlarından itibaren kıtaya ateşli bir ilgi
duyan Portekizlilerin himayesinde gerçekleşti. Portekiz krallığı, Afrika dışında Brezilya,
Güney Asya, Doğu Hintler ve Uzakdoğu’da kalıcı olmayı hayal ediyordu. Lizbon’dakilere
sorulursa, Asya’nın dillere destan zenginliklerine adamakıllı ulaşılmasını engelleyen şey,
Mağrip sahillerine sıkıca yapışmış olan Müslüman emirliklerdi. Bu sebeple, Portekiz
hükümdarları Afrikalı yöneticilerle İslam devletlerinin gücünü kırmaya yönelik ittifaklar
yaptılar. Birçoklarına göre, aklı fikri Asya’nın bereketli ticaret yollarına yerleşmekte olan
Portekizlilerin Afrika kıtasında gerçekleştirdikleri din değişimi, üstünkörü yapılmış, yarım
yamalak bir kılık değişiminden ibaretti. Görünen o ki, ticaret merkezlerinde didinip duran
Katolik misyonerler, kıtanın iç kesimlerine girmenin kolay bir yolunu bulamıyorlardı. Afrikalı
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halkların topluca Hıristiyanlığa geçtiği istisnaî hallerde ise, ortaya çıkan din, Katoliklikle
yerel inançların iç içe geçtiği kendine has bir karışım oluyordu.
Portekizliler, 1498’den itibaren Hint sularında yerleşimler kurmaya başladılar. Ne var
ki, Mozambik, Mombasa, Bombay, Malaka ve Makao gibi belli başlı Portekiz yerleşimlerinin
hepsi sahil şeridine sıkışmıştı. Hindistan’daki Malabar kıyılarında palazlanan Hıristiyan
cemaatleri, Katolik tarikatlardan bazı isimlerin bölgeye gelmesine vesile oldu. Loyola’nın yol
arkadaşlarından biri olan Cizvit Francis Xavier 1542’de gelirken Alessandro Valignano,
1574’te Asya misyonunun kalbi haline yükselen Goa’ya yerleşti. Xavier’in gelmiş geçmiş en
başarılı misyonerlerden biri olduğu söylenir. Cizvit rahibin yazdığı mektuplar, Katolik
Avrupa’nın tamamında Asya’ya yönelik ilgi ve heyecanı önemli ölçüde artırmıştır.
Bu sırada Amerikalardaki misyonerlik faaliyetleri İspanyolların sırtına yüklenmişti.
1500’te Karayiplere ayak basan Fransiskenleri, bir süre sonra Dominiken ve Augustinyanlar
takip etti. Karayip adaları, Amerikan yerlilerinin İncil ve öğretisiyle tanıştıkları merkez haline
geldi. Ne var ki, okyanus ötesine gönderilebilecek yeterli sayıda papaz yoktu. Bu nedenle,
tarikat mensuplarına başlangıçta piskoposlardan ayrı olarak ayinlerin tertip edip yönetme
hakkı tanındı. Bu salahiyet karmaşası, bir müddet sonra misyonun faaliyetlerini lekeleyen
çatışmalara yol açtı. İspanyolların eline geçen Meksika ve Peru’da yerlilere ait dinî
uygulamaların kökünü olduğu gibi kazımaya yönelik uzlaşmaz bir tavır vardı. Amerikalara
giren misyonelerlerin göz kamaştırıcı başarılar kazandığı yerler vardı; ama içlerine
sindiremedikleri gelişmeler de olmuyor değildi. Amerikan toprağında büyümüş birçok yerli,
vaftiz edildikleri halde atalarından öğrendikleri ibadet ve riyazet usullerini gizliden gizliye
devam ettirdiler. Ya da Afrika’da olduğu gibi eski ve yeninin birbirine girdiği karmaşık bir
inanca saptılar. Katolik idareciler ve misyon temsilcileri, bazı hallerde, puta tapma adetinin
geri döndüğü gerekçesiyle acımasız ve kanlı tedbirler aldılar.
Cizvitler, “doğru inancı” Çin ve Japonya’ya götürmek için Filipinlerdeki İspanyol
üssünden yelken açtılar. 1549’da Japonya’ya ayak basan Xavier, memleketine burada
rastladığı medenî ve gelişkin insanları övgüyle anlattığı mektuplar yolladı. İmparatoru
Hıristiyanlığa kazanmaya çalıştı; ama Japonya’yı biraz tanıyınca esas gücün daimyo adı
verilen lordlara geçmiş olduğunu fark etti. Ritüel ve dışa dönük güç gösterilerine düşkün olan
daimyolar, kendini Tanrı yoluna adamış, süs ve takıdan uzak duran berduş kılıklı papazların
sade görüntüsünü ciddiye almadılar. Xavier, vaaz vermek üzere bir Budist tapınağının Cizvit
topluluğuna tahsis edilmesini sağlamak için şatafatlı kıyafetlere büründüğü yeni bir buluşma
ayarlamak zorunda kaldı. Bir süre sonra Japonya’nın yüksek Çin kültürünün ne denli etkisi
altında olduğunu görüp misyonerlik faaliyetlerini Çin’e yöneltmeye karar verdi. Xavier’i
takip edip Japonya’ya yerleşen Cizvitler, 16. yüzyılın sonunda ada halkından devşirdikleri
Hıristiyanlarla istikbal vaat eden bir Katolik kilisesi kurmayı becerseler de, Japon
Katoliklerinin tamamı, 17. yüzyılın başlarında acımasızca ortadan kaldırıldılar.
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Cizvit bilgini Athanasius Kircher’in Çin’e dair kaleme aldığı 1667 tarihli
meşhur eserinin kapak sayfası. Çin’i ziyaret eden meşhur Cizvitlerden Adam Schall ve
Matteo Ricci iki yandan bir Çin haritası tutarken sol üstte Francis Xavier, sağ üstte
Ignatius Loyola sohbet ediyorlar.
Francis Xavier Çin’e giderken yolda öldü. Cizvitler, Çin topraklarına 1583’te, Makao
adasındaki Portekiz üssünden yola çıkıp karadan Çin’i iç kısımlarına ilerleyen Matteo Ricci
önderliğinde girebildiler. Ricci, Cizvitlerin benimsediği misyonerlik kurallarına uygun olarak
yerel seçkinlerin giydiği cinsten bir kılık kıyafete bürünmüştü; Çince öğrenmiş ve dostça
ilişkiler tesis etme yollarını anlatan bir kitapçık yazmıştı. Ricci’nin aklında Çin imparatoruna
din değiştirtmek vardı; ama 1610’da vefat ettiğinde gerisinde yalnızca 2000 kişiden oluşan
ufak bir Hıristiyan kitlesi bırakabildi. En nihayetinde, misyoner gruplar arasında Çin’de
Hıristiyanlığın kaderini belli eden bir tartışma çıktı. Cizvitler, belli sınırlar içinde kalmak
şartıyla Konfüçyüsçülük ve atalar kültüne dayalı diğer Çin ritüellerinin hoş görülebileceğini
iddia ediyorlardı. Bununla birlikte Çin’e gelen Fransisken ve Dominiken rahipleri ölü aile
fertlerini anmaya yönelik Çin uygulamalarının Katoliklikle bağdaştırılamayacağını söyleyip
durumu Roma’ya bildirdiler. Hıristiyan temsilciler arasındaki tartışmalara şahit olan Çinli
Hıristiyanların canı epeyce sıkıldı. Papa, 1710’da Çinli dönmelerin ölü atalarını yâd etme
uygulamasını resmen kınadı. “Barbar” bir yöneticinin memleketinin dinî geçmişinde ve
tebaasının ahlakî değerlerinde önemli bir yer tutan bir uygulama hakkında hüküm vermesinin
ne anlama geldiğini derhal kavrayan Çin imparatoru, neredeyse aynı gün Çin’de Hıristiyanlığı
yasakladı.
Dünyanın her köşesinde aynı başarının kazanılmadığı doğruydu; ama 1550’lerde
sadece Amerika kıtalarında on milyon kadar insan vaftiz edilmişti. Avrupa’da yaşayan
Katoliklerin nazarında yeni kazanılan ruhlar, Protestanlığın doğuşuyla Kiliseden kopanlar ve
Osmanlıların egemenliğine giren Doğu Avrupa’daki dindaşlarının yerine bir tür telafi işlevi
görüyordu. Uzun vadede, Latin Amerika ve Filipinler gibi yerlerde, günümüz dünyasını
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belirlemeye devam eden bir Katolik zaferi görünür hale gelirken Güney ve Doğu Asya’nın
köklü medeniyetlerinde misyonerlerin çabaları esaslı değişiklikler yaratamadı.
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Uygulamalar
1- Milos Forman’ın 2006’da çektiği Goya’nın Hayaletleri filmini izleyiniz.
2- Günümüzde Katoliklerin topluca yaşadığı yerleri harita üzerinde inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- İspanyol engizisyonunun çalışma yöntemi hakkında neler söylenebilir?
2- Karşı Reform döneminde girişilen misyonerlik faaliyetlerinin günümüze etki eden
sonuçları hakkında ne denilebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Katolik kilisesi, 16. yüzyılın ilk yarısında peş peşe gelen Protestan darbeleri karşısında
köşeye sıkışmıştı. 1550’lerde Reform hareketi, Almanya, İskandinavya ve İngiltere’de büyük
zafer kazanmışa benziyordu; Fransa ve Alçak Ülkelerin iç kısımlarına sızıyor ve Habsburg
İmparatorluğu’nun Orta ve Doğu Avrupa’daki topraklarında ciddi çalkantılara sebep
oluyordu. Bu tarihte Protestan ilerleyişini durdurabilecek bir güç ortalarda gözükmüyordu. Ne
var ki, 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Katolik kilisesi canlılığını yeniden kazanan Papalığın
önderliğinde toparlandı. Kilise öğreti ve uygulamaları elden geçirilip yeniden tarif edilmişti
ve Roma’nın en tepede yer aldığı hiyerarşik yapı bir kez daha kurulmuştu. Geçen asırda
Protestanlara kaptırılmış olan birçok “ruh”,17. ve 18. yüzyıllarda çok daha azimli ve saldırgan
yöntemler kullanan Katolik tarikatları tarafından “doğru inanca” tekrar kazandırılmış; dahası,
dünyanın yeni keşfedilen bölgelerindeki insanlara Tanrı’nın sözünü öğretmeyi amaçlayan
misyonerlerin marifetiyle Katolik inancına mensup kişilerin sayısı muazzam miktarda
artmıştı.
19. ve 20. yüzyıllarda konuyu inceleyen özellikle Protestan kökenli tarihçiler, 16.
yüzyıl ve sonrasında Katolik kilisesinin yaptıklarını Karşı Reform başlığı altında topladılar.
Bu isimlendirme, Roma’daki dinî yapının Reform hareketinin etkisini sınırlamak ve dindeki
yenilenmenin önünü kesmek adına temelde tepkisel ve gerici bir tavır takındığını iddia
etmelerinden geliyordu. Ne var ki, daha geç tarihli incelemeler, bizzat Ortaçağ kilisesinin
içinde değişim çağrısı yapanların çok uzun süredir var olduğuna işaret etmek suretiyle bir tür
Katolik reformasyonundan bahsederler. Lutherci muhalefetin güç kazanması üzerine idarî ve
toplumsal düzenin altüst olmasından korkan seküler idareciler, Papaya duruma el koyarak dinî
barışı temin etmesi için çağrı üstüne çağrı yapmaya başladılar. Kilise tarihinin on dokuzuncu
konsili, 13 Aralık 1545’te Trent’te toplandı. Konsilin toplanma amacı, müzakere konuları,
meselelerin hangi yöntemle ele alınacağı gibi hususların tamamı Papa tarafından belirlendi ve
seküler yöneticiler konsilin işleyişinden uzak tutuldu. V. Karl, en başından beri niyeti olan
Protestanlarla Papalık arasındaki uzlaşmayı elde edemedi. Her şeyin Papalığın elinde
olduğunu gören Fransa, temsilcilerini görüşmelerden çekti. İspanya, konsili ele geçiren
İtalyan piskoposların fazlalığından şikâyetçiydi. İlk oturumlara katılan Lutherci delegeler ise,
görmezden gelinip konsilden yavaşça dışlandılar. Belki de, bu konsil 1520’lerde toplansaydı,
Kiliseye yönelik eleştirileri yumuşatıp Hıristiyan birliğini sağlamanın yollarını arayabilirdi.
Ne var ki, Trent Konsili, nereden bakılsa yirmi beş yıl kadar gecikmişti. O tarihte Ortaçağ
Kilisesi geri birleştirilemez şekilde parçalanmış görünüyordu.
Bununla birlikte Trent Konsili’nin Katolik tarihi açısından muazzam sonuçları oldu.
Konsil, çeşitli tarihlerde üç kere toplandı. İlk oturumlar Hıristiyan âlemindeki bölünmeyi
görmezden gelip sapkınlıkla mücadeleye tahsis edilmişti. Protestanların ortaya attığı bir
Hıristiyan için tek iktidar kaynağının İncil olması gerektiği veya sadece imanla Tanrı yoluna
girilebileceği gibi ilkeler resmen reddedildi. Buna karşın Katolik inancının temelini oluşturan
Papalığın önceliği, geleneğin otoritesi, iyi amellerin geçerliliği, aşa-i rabbânî ve Ortaçağ
Kilisesinin Tanrı’nın inayetini Hıristiyanlara yöneltmek için başvurduğu yedi ayin yeniden
tarif edilerek güçlendirildi. Sonraki oturumların esas kaygısı ise, Kilise içinde bir yenilenme
hamlesini başlatmaktı. Her piskoposlukta papazların eğitimi için bir okul açılmasına karar
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verildi. Bununla birlikte 16. yüzyılın başında Papalık tacına kavuşanlar, genel konsillerin
kendi otoritelerini kısıtlayacağına inanmışlardı; ama Trent Konsili sanılanın aksine Papalık
iktidarını iyice pekiştirdi. Bütün reformlar, Roma’da bir araya gelen kardinaller meclisi
tarafından gözetilip yürütülüyordu. Bu, ister istemez, Roma’daki sorumlu kurumların
Ortaçağa özgü bir saray havasından çıkıp erken modern bir bürokratik yapıta dönüşmelerine
yol açtı. Katolik inancını yaymakla mesul meclis, uzun ömürlü ve kolları dünyanın dört bir
yanına erişen yapısıyla günümüz siyaset terimleri arasına girdi. 16. yüzyılın son yıllarına
girildiğinde, Papalık hem kurumsal hem ahlakî açıdan baştan inşa edilmişti.
16–17. yüzyıllarda Katoliklik ve doğal olarak Hıristiyanlık, Avrupa’nın dar sınırlarını
aşıp yeryüzünün tamamına hitap eden bir dünya dini halini aldı. Bunun en önemli nedeni
tarikatlar tarafından yürütülen misyonerlik faaliyetleriydi. Fransiskenlerin bağrından doğan
Kapüsen tarikatı ve Lazaristler, Katolik düşlerin gerçekleşmesi yolunda paha biçilmez
değerde bir rol üstlendiler. 17. yüzyılda Fransa ve İtalya taşrasını bir uçtan diğerine gezen
Lazaristler ve diğer tarikatlar, kafileler halinde gittikleri köylerde dinî coşkuyu uyandırıp
insanları Katolik kilisesiyle bütünleştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Cizvit misyonerleri,
Fransisken ve Dominiken keşişlerle elbirliği halinde batılı denizci ve tacirlerin açtığı yeni
ticaret yollarını izliyor; Avrupalı güçlerin küresel bir ekonomik ağ kurmaya çabaladığı esnada
keşfedilen topraklara Hıristiyanlığı taşıyordu. 1550’lerde sadece Amerika kıtalarında on
milyon kadar insan vaftiz edilmişti. Uzun vadede, Latin Amerika ve Filipinler gibi yerlerde,
günümüz dünyasını belirlemeye devam eden bir Katolik zaferi görünür hale gelirken Güney
ve Doğu Asya’nın köklü medeniyetlerinde misyonerlerin çabaları esaslı değişiklikler
yaratamadı.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan birliğini sağlamak amacıyla düzenlenen
Trent Konsili’nin başarısızlığa uğrama sebepleri arasında gösterilemez?
a)
Papalık makamının taviz vermeyen tavrı
b)
Reform hareketinin başlamasından çok sonra gerçekleşmesi
c)
Toplantı yerinin belirlenmesinde yaşanan kriz
d)
Seküler yöneticilerin konsilin işleyişinden uzak tutulmaları
e)
Lutherci delegelerin görmezden gelinip konsilden dışlanmaları
2)
Aşağıdakilerden hangisi Trent Konsili’nin ilk oturumlarında tartışılan veya
karara bağlanan konular arasında değildir?
a)
Protestanlığa ait bazı ilkeler reddedildi.
b)
Piskoposluk bölgelerindeki papaz okullarının kapatılarak belirli merkezlerde
toplanmasına verildi.
c)
Katolik inancının geleneksel öğretisi doğrulanarak pekiştirildi.
d)
Piskoposların görev yerlerinde ikamet etmeleri zorunlu hale getirildi.
e)
Reform hareketi dinden sapma olarak nitelendirildi.
3)
Aşağıdakilerden hangisi Trent Konsili’yle bağlantılı olarak
kiliselerinde yapılan yenilikler arasında değildir?
a)
Katolik kiliselerinde Index uygulaması kabul edildi.
b)
Bütün kiliselerde kullanılmak üzere standart bir ilmihal hazırlandı.
c)
Aşa-i rabbânî ayininde okunan metin standartlaştırıldı.
d)
Kilisenin resmî İncil nüshası ilan edildi.
e)
Kardinaller meclisinin işlevine son verildi.
4)
biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Katolik

Aşağıdakilerden hangisi Katolik Reformasyonuna hizmet eden tarikatlardan
Dominikenler
Lazaristler
Cizvitler
Fransiskenler
Kalvinciler
Cizvit tarikatı hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Kurdukları okullarda hümanistlerin eğitilmesine izin vermediler.
İspanyol rahip Ignatius Loyola tarafından kuruldu.
Amerika ve Uzakdoğu’da misyonerlik faaliyetlerinde bulundular.
Karşı Reformun en azimli ve militan güçlerinden biri haline geldiler.
Papaya özel bir yeminle bağlıydılar.
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6)
Katolikliğin Afrika’daki
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İspanya
b)
Fransa
c)
İtalya
d)
Portekiz
e)
İsveç

halklar

arasında

yayılmasını

sağlayan

ülke

7)
Kaleme aldığı mektuplar aracılığıyla Avrupa’da Asya’ya yönelik ilginin
artırmasına vesile olan Cizvit rahip aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Ignatius Loyola
b)
Justus Lipsius
c)
Francis Xavier
d)
José d’Acosta
e)
Alessandro Valignano
8)
16. yüzyılda Amerikalardaki yürütülen misyonerlik faaliyetleri hakkında
aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a)
Amerikan yerlileri eski inançlarından tamamen sıyrıldı.
b)
İspanya’nın önderliğinde gerçekleşti.
c)
Fransiskenler, Dominiken ve Augustinyan tarikatları bu bölgede önemli rol
oynadılar.
d)
Din adamı sayısının yetersizliği ayinlerin icrasında karmaşa doğurdu.
e)
Karayip adaları misyonerlik faaliyetlerinin merkezi haline geldi.
9)
Çin’deki misyonerlik faaliyetleri hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi
doğru değildir?
a)
Cizvitler eliyle başlatıldı.
b)
Matteo Ricci önderliğindeki bir heyet Çin’de uzun yıllar çalıştı.
c)
Kitlesel din değiştirmeler görülmedi.
d)
Çin imparatoru Katolikliğe geçti.
e)
Fransisken ve Dominiken rahipleriyle Cizvitler arasında tartışma yaşandı.
10)
Protestan ilerleyişini durdurabilmek düşüncesiyle başlatılan Karşı Reformun
asıl olarak hangi amaca hizmet ettiği söylenebilir?
a)
Hıristiyan birliğini sağlamaya
b)
Katolik kilisesinin öğreti ve uygulamalarının elden geçirilip pekiştirilmesine
c)
Katolik ve Protestanlığı tek çatı altında toplamaya
d)
Kardinal meclislerinin tek otorite olmasına
e)
Papalık makamının güç kaybetmesine

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) e, 5) a, 6) d, 7) c, 8) a, 9) d, 10) b
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8. AYDINLANMA DÖNEMİ (1648-1789)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Avrupa’nın Düşünce Açılımı
8.2. Thomas Hobbes
8.3. Rene Descartes
8.4. John Locke
8.5. Isaac Newton
8.6. Gottfried Leibniz
8.7. Christian Wolff
8.8. Montesquieu
8.9. Voltaire
8.10. Jean-Jacques Rousseau
8.11. Denis Diderot
8.12. D’Alembert
8.13. Immanuel Kant
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Avrupa’daki düşünce açılımı nedir?
Güçler Ayrılığı ne anlamlara gelir?
Toplum Sözleşmesi’nin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Avrupa Aydınlanması’nın Daha uygar bir topluma Ders notu ile önerilen özgün
Büyük Düşünürleri
uzanan yolda, önemli ve kaynaklar.
çağını aşan görüşler ileri
süren aydınların, bu konuda
yaptıkları ve günümüze
değin
uzanan
katkıları
öğrenebilmek.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar

Felsefe Yüzyılı: Fransız Devrimi öncesinde, yaşanan Aydınlanma Dönemi.

Akıl: İnsanın yetkin olabilmesi için, kullanma sorumluluğunda olduğu en
büyük yeteneği.

Güçler Ayrılığı: Devlet yönetimi için vazgeçilmez önemde olan ve yasama,
yürütme ve yargı kurumlarının, birbirinden ayrı olma ilkesi.

Kuşku : Doğru sonuca ulaşmak için gereken sağlam bilgiyi, sorgulayarak
bulmak.
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8.1. Avrupa’nın Düşünce Açılımı
Avrupa’daki Rönesans ve Reform akımları, yeni bir dönemi başlattı. 1648 Westfalya
Barışı’ndan 1789 Fransız Devrimi’ne kadar uzanan bu süreç, Aydınlanma Dönemi’dir. Bu
dönemde, üç temel kavrama önem verildi ve yüceltildi. Bu kavramlar, akıl, bilgi ve laikliktir.
Dünyaya bu pencereden bakar ve insan kavramını, düşüncenin merkezine koyar.
Bu yaklaşım, kilise baskısına karşı en büyük tepkidir. Çünkü artık, insanın kendi
yaşantısını, yine kendisinin belirlemesi söz konusudur. Bu ayırım, Luca İncili, 20. bölüm, 25.
ayette belirtildiği gibi; Öyleyse, Sezar’ın hakkını Sezar’a; Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin
sözleri ile özetlenir.
Toplum merkezinde, artık din öğretileri değil, insan aklı yer alır. Bu kolay kabul edilir
türden olmayan değişim, bilgi ile desteklenir. Avrupa’daki birçok ulusun katkıda bulunduğu
bu süreç, bir aydınlık dönemdir. Özellikle 1700’lü yıllar için söylemek gerekirse, bir Felsefe
Yüzyılı yaşanır.
Bu süreçte din, politikanın konusu ve aracı olmaktan çıkar. Toplumda, yaşantı ve din
anlayışında önemli değişimler görülür. Akıl yardımı ile doğru bilgiye ulaşan insan, bu bilgi
yardımı ile de, toplumsal yaşantıyı düzenler. Burada en önemli eşik, aklı kullanma cesaretidir.
Eğer insan, başkasının yardımı olmaksızın kendi aklını kullanamıyorsa, bu kendi suçudur.
Zaten özgür doğmayan insan, ancak akıl ve bilgi yardımı ile tutkularından kurtularak
özgürleşir.
Bilimsel alanda elde edilen yeni başarılar, bu süreci destekler. Deney ve gözlem, aklın
uygulama araçları olarak ortaya çıkar. Bu araçlar, doğa bilimlerinde önemli gelişmelere
kaynaklık eder. Bu konuda, dünya ve evren anlayışı, Copernic ve Newton ile değişirken,
Descartes ve Kant, değişimin felsefesini ortaya koyar. Düşünsel anlamdaki bu gelişmeyi,
Sanayi Devrimi’nin gelişmeleri destekleyecektir.
Aydınlanma Dönemi’nde; Fransızlar başta olmak üzere, İngiliz ve Alman filozofları,
bir yıldız yağmuru gibi Avrupa’nın üzerinde görülür. Her biri birkaç alanda uzman olan bu
düşünürler, Avrupa’nın akıl ve bilgi dünyasını, yeniden biçimlendirir. Bu filozofların önde
gelenlerini, doğum tarihi sıralaması ile Hobbes, Descartes, Locke, Newton, Leibniz, Wolff,
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, d’Alembert ve Kant olarak sunmak istiyoruz.
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8.2. Thomas Hobbes
İngiliz düşünür (1588-1679). Aydınlanma Dönemi’ne kapı açan öncüdür. Galileo ve
Kepler’den etkilenmiştir. Her şeyi, madde ve onun hareketleri ile açıklar. Maddenin
biçimlenmiş hali olan yeryüzündeki her şeyin, gözlem ve deney ile incelenmesi gerektiğini
ileri sürer. Bu yönü ile görüşleri, materyalisttir. Politik açıdan ise, dönemin yürürlükteki
uygulaması olan, monarşiden yanadır. Egemen devleti savunur. Ona göre, bilginin amacı,
güçlü olmaktır.

Resim 1: Hobbes

Evrende, töz yani cevher olarak, yalnızca madde vardır. Dünya, mekanik hareket
yasalarınca yönetilen cisimlerin tümüdür. Cisimler ise, ancak gözlem ve deney yolu ile
incelenir. Maddenin dışında kalan; tanrı, melek ve ruh gibi kavramlar, yalnızca ilahiyata
ilişkin, inanç konularıdır. İnsan ve hayvanların fiziksel ve ruhsal yaşamları, tümüyle mekanik
hareket yasalarına bağlıdır.
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En önemli eseri Leviathan’dır. Bu eserin akılcı ve laik ruhu, tutucu kesimlerin canını
sıkmıştır. Dine saygısızlık ve ateizme karşı duyulan tepki üzerine, zor durumda kalmış ve
kimi yazılarını yakarak ortadan kaldırmıştır.
91 yıllık ömründe, 50 kadar eser yazmıştır. 1629’da Thucydides'in Peloponnes Savaşı
Tarihi’ni ve 1673’te de, Homer'in İlyada ve Odisse Savaşı’ın çevirisini yapmıştır.
Başlıca Eserleri: Politik Toplum Üzerine (1640); İnsanlar Üzerine (1640); Leviathan
ya da Bir Din ve Dünya Devleti’nin İçeriği, Biçimi ve Gücü (1651), Felsefenin Unsurları
(1656).

8.3. Rene Descartes
Fransız düşünür, yazar ve matematikçi (1596-1650). Modern psikoloji ve matematiğin
kurucusu olarak kabul edilir. Düşünce alanında, matematiksel açılımlar ile ortaya çıkan ve
doğruluğu tartışılmaz olan bilgilerin varlığını savunur. Matematiksel yöntemin, tüm bilim
alanlarına uygulanması ile neleri başarılabileceğine ilişkin deneyimi, yaşamında bir dönüm
noktası olur. Bundan sonra hayatını, analitik geometri ile örneklenen, bu matematiksel
yöntemi yaymaya adar.
Metodik Kuşku’nun öncüsü olarak kabul edilir. Bu bağlamda temel yaklaşımını, şöyle
özetler: “Kesin olan bir şey var, bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek
düşünmektir. Düşünmek ise var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o
halde varım. İlk bilgim, bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden
çıkarabilirim.” En sonunda da “Tek bildiğim, hiç bir şey bilmediğimdir.” der.
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Resim 2: Descartes

İsveç Kraliçesi, Ruhun Tutkuları adlı eserinden çok etkilenir ve onun dehasından
yararlanmak ister. Bu istek üzerine Stockholm'e yerleşir. Ancak sabahın erken saatlerinde
yapılan dersler yüzünden, geç kalkmaya alışkın Descartes'ın sağlığı bozulur. Ayrıca,
yabancısı olduğu aşırı soğuğa uyum sağlayamayan bedeni, bitkin düşer ve zatürreeden ölür.
Son sözleri: İşte böyle ruhum, ayrılma zamanı geldi, olur.
Başlıca Eserleri: Aklın Yönetimi İçin Kurallar (1628); Dünya (1633); Metod Üzerine
Konuşma (1637); Metafizik Düşünceler (1641); İnsan Bedeninin Tanımı (1641): Felsefenin
İlkeleri (1644): Ruhun Tutkuları (1649).

8.4. John Locke
İngiliz düşünür (1632-1704). Oxford’da eğitim felsefesi öğrendi ve tıp alanına ilgi
duydu. Politika Teorisi konularında yazdı. Döneminin, önde gelen psikoloji uzmanıdır.
Yazıları ile psikolojiyi, sistematik bir disiplin konumuna getirdi.
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Farklı disiplin alanları için görüşü şöyledir: İnanç ile akıl arasında, ölçü ve sınır
olmayışı, dünyadaki büyük karışıklığın nedeni olmasa da, birçok büyük tartışma ve yanlışın
nedenidir. Nereye kadar aklı ve nereye kadar inancı izlediğimiz sorunu, çözülünceye kadar,
boş tartışmalarla zaman geçirip, dini konularda birbirimizi ikna etmeye çabalayacağız.
Düşünce özgürlüğü ve insan eylemlerinin, akıl ile düzenlenmesi gerektiği görüşünden
dolayı, Akıl Çağı’nın Kurucusu olarak tanımlanır. Görüşlerini, altın sözcük olan akıl
ölçeğinde değerlendirir. Ona göre insan, gelenek ve yönetim baskısından, ancak akıl yardımı
ile kurtulabilir. Bu düşüncesinin, kendisinden sonra gelen filozoflarca da benimsenmesi,
monark yönetimlerin sarsılmasına neden olacaktır.

Resim 3: Locke

Başlıca Eserleri: Hoşgörü Üzerine Bir Mektup (1689); Yönetim Üzerine İki İnceleme
(1689); İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme (1690): Eğitimle İlgili Bazı Düşünceler
(1693).

8.5. Isaac Newton
İngiliz düşünür (1642-1727). İlgi alanları; fizik, matematik, astronomi ve felsefedir.
Evrensel kütle çekim ve hareket konularındaki görüşleri ile mekanik biliminin öncüsü
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olmuştur. Gökbilim alanında, İtalyan Galileo Galilei (1564-1642) ile Alman Johannes
Kepler’den (1571-1630) esinlenmiş ve bu alandaki bilgiyi, kütle çekim yasası ile ileri
boyutlara taşımıştır. Bu konudaki görüşleri, kendisinden sonraki dönemlerde de etkisini
sürdürecektir.

Resim 4: Newton

Başlıca Eserleri: Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri (1687); Opticks (1704):
Evrensel Aritmetik (1707).

8.6. Gottfried Leibniz
Alman düşünür (1646-1716). Sistemci olarak tanımlanır. Ayrıca; matematik, metafizik
ve mantık alanındaki yeni görüşleri ile de tanınır. Berlin Üniversitesi’nin kurulmasında görev
aldı. Evrendeki her şeyin, monad adı verilen ve bölünemeyen, parçasız yalın tözlere
indirgenebileceğini ileri sürdü. Bu monadlar, ancak yaratılıştan vardır ve ortadan
kaldırılamazlar.
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Felsefeyi, kesinlik değeri yüksek bir matematik dille ifade etmek amacı
doğrultusunda, insan bilgisini, tanımlanamaz temel öğeler temelinde, yeniden kurmayı
denedi. Önermelerini, doğruluk koşulları açısından, akıl doğrulukları ve olgu doğrulukları
olarak ikiye ayırdı.

Resim 5: Leibniz

Başlıca Eserleri: İnsan Zihni Üzerine Yeni Denemeler (1684); Metafizik Üstüne
Konuşmalar (1686); Theodicee (1710); Monadology (1714).

8.7. Christian Wolff
Alman düşünür (1679-1754). Akılcı felsefe ile öne çıkar. Ontoloji kavramını felsefede
ilk kullanan filozoftur. Onun ontolojiden anladığı ise; tanrı, ruh ve dünyanın varlığını,
metafizik ile kanıtlamaktır. Tümdengelim yöntemini, din doğrularının kanıtlanmasını da
kapsayacak biçimde genişletmiştir.
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Resim 6: Wolff

Dine bakışı, çelişmezlik ilkesi üzerine kuruludur. Din ve ahlak felsefesi; akıl ile inanç
ve özgürlük ile otoriteye, aynı ölçüde değer verir.
Başlıca Eserleri: Akılsal Felsefe ya da Mantık (1728); İlk Felsefe ya da Varlıkbilim
(1730); Genel Evrenbilim (1731); Deneysel Psikoloji (1732); Akılsal Psikoloji (1734); Doğal
Tanrıbilim (1736–1737); Pratik Evrensel Felsefe (1738–1739); Doğal Hukuk ve Ulusların
Hukuku (1740–1749); Bilimsel Yönteme Göre Ulusların Hukuku (1749); Ahlak Felsefesi
(1750–1753).

8.8. Montesquieu
Fransız düşünür (1689-1755). Charles Secondat de Montesquieu. Varlıklı bir aileden
gelir. 10 yıl süre ile Bordeaux Parlamentosu’ndaki yüksek mahkemede, meclis üyeliği
yapmıştır. Toplum ve yönetim biçimi üzerine, yeni ve köklü değişimler getirir. “Devlet,
benim!” diyen acı deneyimlerin de etkisi ile yasama, yürütme ve yargı güçlerinin, tek elde
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olmasına karşıdır. Bu konudaki, güçler ayrılığı ilkesi, çağını aşan ve günümüze değin
uygulanan bir yöntemdir.
Devletin gücünün, tümüyle dinden ayrılmasını över. Soyluların ayrıcalıklarını da
tartışmaya açar. Demokrasiyi, halkın üstün güç tarafından sahiplenilmesi, olarak açıklar. Bu
üstün gücün, bir grup elinde toplanmasını da, aristokrasi olarak tanımlar. Ancak yönetim için,
erdem kavramının önemini vurgular. Ayrıca, monarşi ve cumhuriyet yönetimleri konusunda,
karşılaştırmalı değerlendirmeler yapar. Genel bağlamda, akılcılığa karşı çıkar.

Resim 7: Montesquieu

Başlıca Eserleri: Romalıların Politikası Üstüne İnceleme (1716); Devlet Borçları
(1718); Doğa Tarihi Üzerine Gözlemler (1721); İran Mektupları (1721); Avrupa’daki
Evrensel Monarşi Üzerine (1734); Romalıların Görkem ve Çöküşü Üzerine Değerlendirmeler
(1734); Yasaların Ruhu Üzerine (1748); Yasaların Ruhunun Savunması (1750).

8.9. Voltaire
Fransız düşünür (1694-1778). Asıl adı François Marie Arouet’dir. Kendisi, 14.
yüzyıldaki Petrarca ve 15. yüzyıldaki Erasmus ile aynı değerde tutulur. Fransız Devrimi’nin
önde gelen aydınlarındandır. Yorulmak bilmeyen bir şair, yazar ve tarihçidir.
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Kendisi ile aynı düşüncede olmayana, baskı yapan kişiyi, canavar olarak tanımlar.
Hoşgörüyü öne çıkarır: Hoşgörü, insanlığın bir parçasıdır. Hepimiz zayıflık ve hatalarla
doluyuz. Bu nedenle, herkes ötekinin ahmaklığını bağışlasın. Çünkü doğanın ilk yasası,
hoşgörüdür. Dahası, en çok hoşgörüyü Hıristiyanlığın öğütlemesine karşın, bu öğüde
uyulmadığı için yakınır. Hoşgörü düzleminde, herkese çağrıda bulunur ve “Gelin dostlarım,
barış içinde yaşayalım.” der.

Resim 8: Voltaire

Başlıca Eserleri: İyimserlik (1759); Felsefe Sözlüğü (1764); Ansiklopedi (1764).

8.10. Jean-Jacques Rousseau
Fransız düşünür (1712-1778). Aydınlanma Dönemi’nin akılcı ilkelerini tümüyle kabul
etmez ve dünyanın, bilge ve güçlü bir irade tarafından yönetildiğine inanır. Duyular ve
duyarlılık konuları ile ilgilenmiştir. Ayrıca; politika, estetik ve ahlak konusunda, kişisel bir
yaklaşım geliştirmiştir. Döneminin basmakalıp filozof tipinin dışındadır. Her zaman, sade ve
tekdüze bir hayat sürmüştür.
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Kendisini şöyle değerlendirir: “Benden bilgece sözler ya da derin değerlendirmeler
beklemeyin. Ben büyük bir filozof değilim ve olmaya da niyetim pek yok. Ben cahil biriyim ve
hata yapmaya açığım. Yine de kimi zaman, sağduyunun ışığını algılıyorum. Her zaman
doğrulara saygı duyuyorum. Eğer hatalıysam, bu bilinçli bir seçim değildir. Bu beni, tüm
suçlardan aklamaya yeter.”

Resim 9: Rousseau

Başlıca Eserleri: Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (1750); Dillerin Kökeni Üstüne
(1754); İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri (1754); Emil ya da Eğitim
Üzerine (1762); Toplumsal Sözleşme (1762); İtiraflar (1770); Yalnız Gezenin Düşleri (1778).

8.11. Denis Diderot
Fransız yazar ve düşünür (1713-1784). En büyük çabası, toplumu eğitmek ve
geliştirmek olmuştur. Bu konudaki başarısı, teknik bilgi, politika ve dinsel hicivler içeren, 28
ciltlik Ansiklopedi’nin editörlüğüdür. Bundan başka, birçok konuda eser yayınlamıştır.
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Romanları, felsefi içerik taşır. Çalışmalarında, romantizm ve insancıllık öne çıkar.
Hıristiyanlığı, kilisenin kontrolündeki kazanç kapısı olarak değerlendirmesi, tepkilere neden
olmuştur.

Resim 10: Diderot

Başlıca Eserleri: Hak Etme ve Yeti Üzerine (1745); Felsefi Düşünceler (1746);
Kuşkucu Gezintiler (1747); Görenler İçin Körler Hakkında Mektup (1749); Ansiklopedi
(1751-1772); Sağır ve Dilsizler Hakkında Mektup (1751); Doğanın Yorumlanması Üzerine
Düşünceler (1751); Doğanın Çocuğu (1757); Dindar Kadın (1760); Kitapların Ticareti
Hakkında Mektup (1763); Mistifikasyon Tarihi (1768); Madde ve Hareket Hakkında Felsefi
İlkeler (1770); Bir Babanın Çocuklarıyla Konuşması (1771); Fizyolojinin Temelleri (1774).

8.12. D’Alembert
Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür (1717-1783). Topçu subayı şövalye
Destouches'in gayri meşru çocuğudur. Doğduğunda, babası ülke dışında olduğundan, annesi
onu Paris Kilisesi’nin merdivenlerine bırakınca, geleneklere göre, kilisenin koruyucu azizinin
adını aldı: Jean Le Rond d’Alembert.
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Resim 11: D'Alembert

Hukuk öğrenimi gördü. Ancak matematiğe karşı eğilim gösterdi ve pi sayısı üzerine
çalışmalar yaptı. Önemli başarılarından dolayı, Fransız Akademisi’nde görev aldı.
Diderot’nun Ansiklopedi çalışmasında, 13 yıl etkin görev üstlendi. Bunlardan başka, Oran
Testi ve Merkezkaç Kuvveti’ni buldu.
Başlıca Eserleri: Dinamik İncelemesi (1743); Denge ve Akışkanların Hareketi Üzerine
inceleme (1744); Rüzgârların Genel Teorisi (1745); Titreşen Teller Üstüne Araştırmalar
(1747); Kuramsal ve Uygulamalı Müziğin Öğeleri (1752); Edebiyat ve Felsefe Karışımları
(1753); Matematik Kitapçıkları, 8 cilt (1761-1780).

8.13. Immanuel Kant
Alman düşünür (1724 1804). Mantık, metafizik, teoloji ve ahlak teorisyenidir.
Eleştirel Felsefe’nin öncüsü ve bireysel düşünce arayışının ustası olarak kabul edilir. İyi ile
kötüye vurgu yapar ve “evrende, iyi niyet dışında hiç bir şeyin, sınırsız biçimde iyi olmadığı”,
görüşünü ileri sürer. Öteki kavramlar; akıl, cesaret, kararlılık ve istek konularını, iyi bir amaca
yönelik olabilmesi ile değerlendirir.
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Düşüncelerinde, dürüstlük ve masumiyet öne çıkar. Bu konudaki düşüncesini de şöyle
dile getirir: “Yalan söylemek evrensel olsaydı, söz vermek diye bir şey olmazdı. Belirsiz bir
gelecekte, bir şey yapacağımı söylesem, kimse bana inanmaz ya da bir an inansa, beni kendi
silahımla vurur. Bu yüzden böylesi bir ilkenin, evrensel yasa olarak kabul edildiği anda, kendi
kendini yok edeceği kanıtlanmış olur.”

Resim 12: Kant

Başlıca Eserleri: Saf Aklın Eleştirisi (1781); Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
(1785); Pratik Aklın Eleştirisi (1788); Yargı Gücünün Eleştirisi (1790); Salt Aklın Sınırları
İçinde Din (1793); Ahlak Metafiziği (1793).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa’yı Ortaçağ değerlerinden alıp, Yeniçağ’a taşıyan ve tüm insanlığa yeni kavram
ve kurumlar kazandıran bilgin ve düşünürler incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Thomas Hobbes’un ünlü eseri Leviathan’ın üzerine temellendiği iki değer
hangisidir?
a) Kuşku-Akıl
b) Laiklik-Kuşku
c) Akıl-Laiklik
d) Hoşgörü-Akıl
e) Kuşku-Hoşgörü
2) Thomas Hobbes’un, Bir Din ve Dünya Devleti’nin İçeriği, Biçimi ve Gücü adlı
eserinin öteki adı nedir?
a) Dünya
b) Opticks
c) Doğal Tanrıbilim
d) İyimserlik
e) Leviathan
3) Rene Descartes’ın; tek bildiğim şey, hiç bir şey bilmediğimdir sözü, hangi kavrama
vurgu yapar?
a) Kuşku
b) Hoşgörü
c) Akıl
d) İyimserlik
e) Sezgi
4) John Locke’ın görüşlerini üzerine temellendirdiği kavram nedir?
a) Mutluluk
b) Akıl
c) İnceleme
d) Varsayım
e) Din
5) Gökbilim alanında, İtalyan Galileo Galilei ile Alman Johannes Kepler’den
esinlenen, İngiliz düşünür kimdir?
a) Voltaire
b) Kant
c) Rousseau
d) Newton
e) D’Alembert
6) Akılcı Felsefe ile öne çıkan Alman düşünür kimdir?
a) Wolff
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b) Hobbs
c) Montesquieu
d) Kant
e) Diderot
7) Devlet yönetiminde yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılmasına ne denir?
a) Denge Sorunu
b) Güçler Ayrılığı
c) Egemen Güç
d) Otokrasi
e) Monarşi
8) 14. yüzyıldaki Petrarca ve 15. yüzyıldaki Erasmus ile aynı değerde tutulan Fransız
düşünür kimdir?
a) Hobbs
b) Montesquieu
c) Voltaire
d) Rousseau
e) D’Alembert
9) Ben büyük bir filozof değilim diyen Fransız filozof kimdir?
a) Voltaire
b) Kant
c) Hobbs
d) Montesquieu
e) Rousseau
10) Ahlak Metafiziği konusunda önemli çalışmalar yapan Alman düşünür kimdir?
a) Voltaire
b) Hobbs
c) Diderot
d) Kant
e) Montesquieu

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) b, 5) d, 6) a, 7) b, 8) c, 9) e, 10) d
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9. 1789 FRANSIZ DEVRİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Devrimin Nedenleri
9.2. Devrimin Başlaması
9.3. Fransız Anayasası
9.4. Krallığın Kaldırılması
9.5. Koalisyon Savaşları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

1789 Devrimi neden Fransa’da ortaya çıkmıştır?
1789 Devrimi karşısında öteki devletlerin tutumu ne olmuştur?
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Devrimi’nin Bir devrim için Fransa’nın, Ders notu ile önerilen özgün
Avrupa’daki en uygun ülke kaynaklar.
olduğunun
nedenlerini
görebilmek.

Konu
Fransız
Nedenleri

Kazanım

Fransız Devrimi’nin Akış Devrimi
olgunlaştıran Ders notu ile önerilen özgün
Süreci
olayların, birbirini etkileyen kaynaklar.
ve destekleyen yansımalarını
inceleyebilmek.
Fransız Devrimi’nin Avrupa Bir
büyük
devrimin Ders notu ile önerilen özgün
Savaşları
yaşanması
için,
karşıt kaynaklar.
politikada olan devletler ile
savaşmasının zorunluluğunu
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Etats Generaux: Fransa’da 450 yıllık geçmişine karşın, çoğunlukla
işletilmeyen ve devrim öncesindeki son kez toplanan Büyük Meclis.

Ruhban: Din adamlarından oluşan, ayrıcalıklı sosyal sınıf.

Giyotin: İdam cezalarının daha insancıl olması için, Guillotin adlı doktor
tarafından icat edilen ve Fransız Devrimi ile sembolleşen öldürme aracı.

Marseyez: İlk kez 1792’de Marsilya Federasyon üyeleri tarafından söylenen
ve 1795’te Ulusal Marş olarak ilan edilen Devrim Marşı (Marseillaise / Marseyez).

180

9. 1789 FRANSIZ DEVRİMİ
Avrupa Tarihi’nin en büyük düşünsel, toplumsal ve siyasal hareketidir. 14 Temmuz
1789’da Bastille Hapishanesi’ne yapılan saldırı ile başladı. Geniş kapsamlı bir hareket olan
devrim, birçok aşamalardan geçti. Devrimin, tüm Avrupa’yı ilgilendiren temel değerlerdeki
gelişim sürecine, Aydınlanma Dönemi konusunda değinilmişti. Burada, devrimin neden
Fransa’da ortaya çıktığının üzerinde durulacaktır. Bu da, birbirini izleyen ve destekleyen
aşamalar ile Devrimin Nedenleri, Devrimin Başlaması, Fransız Anayasası, Krallığın
Kaldırılması ve Koalisyon Savaşları başlıkları altında incelenecektir.

9.1. Devrimin Nedenleri
Aydınlanma Dönemi’ne İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan bilim insanları katkıda
bulunduğu halde, devrim neden Fransa’da gerçekleşir? Bu soru öncelikle, yukarıda adlarını
saydığımız ülkelerin kendi özellikleri ile ilgilidir.

Resim 1: Fransa-1789
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Bu dönemde İngiltere, öteki Avrupa ülkelerine göre, özgürlükler ülkesidir. Devrimden
yüzyıllar önce, 1215’te Magna Carta’yı, uygarlık tarihine kazandırmıştır. Ayrıca İngiltere,
ekonomisi güçlü bir ticaret ülkesidir. Özellikle denizcilikte gösterdiği başarı, İngiltere’ye
geniş açılım ve kazanımlar sağlar. Bu özellikler; İngilizlerin, dar kalıplar ve yetersiz koşullara
sıkışarak, toplumsal patlamalar yaşamasını da engeller.
Almanlar, daha doğrusu Cermen dünyası; Avusturya, onun gölgesindeki Prusya ve
dağınık durumda bulunan şehir devletlerinden oluşur. Prusya’nın birliğini kurarak Almanya
olmasına, daha 80 yıl vardır. Bu dönemde Avusturya, Rusya gibi, Aydınlanma Dönemi
ışığının oldukça uzağındadır.
İtalya ise, kuzey toprakları Avusturya’nın egemenliğinde, öteki bölgeleri de, şehir
devletleri biçimindedir. Bu şehirlerin, her ne kadar Venedik, Ceneviz, Marsilya ve Piyemonte
gibi parlak örnekleri olsa da, henüz İtalya’dan, ülke olarak söz edilemez. İtalya birlik ve
bütünlüğünü, yaklaşık 70 yıl sonra elde edecektir. Zaten İtalya Avrupa Tarihi’ne, Roma
İmparatorluğu dışında, büyük bir katkısı olmayacaktır.
İspanya ve Portekiz; dönemini kapatmış imparatorluklar olduğundan, devrime karşı
duyarlı değildir. Bu koşullarda en uygun ortam, Fransa’dır. Ayrıca Fransa’nın; coğrafya,
düşünce, ekonomi ve sosyal konularda, birbirini etkileyen ya da tamamlayan, gerekçesi
çoktur.
Fransa yani Galya, kuzeyde İngiltere, batıda İspanya, doğuda Almanya ve İtalya
komşuluğu ile Avrupa’nın tam ortasındadır. Bir kıta ülkesi olduğu gibi, kuzeyinde Atlantik
Okyanusu, güneyinde Akdeniz ile aynı zamanda bir deniz ülkesidir. On bin yıllık yerleşim
sürecinde Fransızlar, Avrupa’yı etkileyen her konunun, engin deneyimini de kazanmıştır.
Birkaç örnek olarak; 200 yıllık Haçlı Seferleri, Yüzyıl Savaşları sırasında ülkesini savunan
Jeanne d’Arc (Jan Dark) karakteri ya da, Huguenot da denilen 20 bin Protestan’ın
öldürüldüğü Saint Barthelemy Günü, sayılabilir. Tüm bu yaşananlar, Fransa’nın kültürel
zeminine, bedeli ödenmiş önemli kavramlar olur.
Devrim öncesinde Fransa, Aydınlanma Dönemi’ne ışık tutan büyük düşünürleri de
yetiştirir. Bunlar, kendilerinden daha önce söz edilen aydınlardır. Eserlerinde, eskiyen
kurumlar ve yetersiz kalan anlayışlar bağlamında, Fransa’nın sorunlarını cesaretle ele alır,
eleştirir ve çözüm önerileri getirirler. Örneğin, Montesquieu’nun Yasaların Ruhu adlı eseri,
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devlet yönetiminde çığır açar. Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri ise, toplumun
mutlu insan için ortam oluşturması üzerinde durur. Genel çerçevede Fransız toplumuna;
anayasa, doğal insan, siyasal eşitlik, vergi adaleti, oy kullanma gibi yeni deyimler
kazandırılır. Daha önce kendilerinden söz ettiğimiz bu aydınlardan, Immanuel Kant dışında
hiç biri, 1789 Devrimi’ni göremez. Çünkü onlar, bu görüşlerini, bir devrim olsun diye ortaya
koymamıştır. Eğer öyle olsaydı, bu büyük hareket, özümsenmiş bir devrim değil, ancak darbe
olurdu.
Fransa’nın ekonomik durumunu göz önüne almadan, devrimi tetikleyen etkenler, tam
olarak anlaşılamaz. Bu konuda birbirine karşıt, iki olgu öne çıkar. Birincisi, tarım
ekonomisine dayalı hayat tarzının artık yeterli olmayışı; ikincisi, sanayi devriminin getirdiği
zenginlik.

Resim 2: Meclisin Toplanması
Toprak geliri ile geçinemeyen nüfus şehirlere yönelirken, artan üretim sayesinde,
tüccar ve sanayi sınıfı ortaya çıktı. Bu dengesiz gelişim, ekonomiyi olumsuz yönde etkiler.
Fransa henüz bu çelişkili duruma çözüm bulamadan, büyük harcamalar yüzünden ekonomi
daha da kötüye gitti. Art arda yapılan harcamaların, ilki Yedi Yıl Savaşları, ikincisi Amerikan
Bağımsızlık Savaşı’nda görüldü. Yalnızca Amerika için verilen desteğin Fransa bütçesine
getirdiği yük, yaklaşık 2 milyar frank oldu.
Bu dönemde, birbiri ardı sıra göreve getirilen maliye bakanları, sorunun üstesinden
gelemedi. Amerika’ya yapılan ekonomik yardımın, Fransız Devrimi’ne çok önemli bir yararı
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oldu ki, o da 4 Temmuz 1776 tarihinde yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi’dir. Bu sayede,
güçlü yönetimlere karşı çıkmanın ve temel özgürlükleri elde edilebilmenin, bir hayal olmadığı
görüldü. Fransızlar da aynı yolu izleyecek ve 13 yıl sonra, İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirisi’ni yayınlayacaklardır.
Yukarıda değinilen etkenlerin bileşkesi, Fransa’yı sosyal bakımdan sarstı ve devrimin
kırılma çizgisini oluşturdu. Zaten Fransızlar, Hindistan örneğindeki kast sistemi kadar olmasa
bile, üç tabaka olarak yaşamaktadır. Bunlar; soylular, din adamları ve köylülerdir. Soylular,
krala en yakın grubu oluşturur. Feodalite dönemindeki gibi olmasa da, geniş toprak
sahibidirler. Buna karşın, topraklarda köylüleri çalıştırır ve düşük oranda vergi öderler. Din
adamları da, geniş toprak sahibi oldukları halde, neredeyse hiç vergi vermezler. Ancak,
aralarında ayrıcalık farkı olduğu için, kimi din adamları da, içinde bulunduğu durumdan
memnun değildir.
Sonuçta, Fransa’da verginin tümüne yakınını, halk tabakası ödemektedir. Köylülerin
de içinde bulunduğu bu grup, zamanla çeşitli mesleklerin sahibi olarak, burjuvazi sınıfını
ortaya çıkardı. İçlerinde büyük boyutta zengin olanlar ise, büyük burjuvaziyi oluşturdu. Yine
de halk tabakası arasında, herhangi bir fark yoktu. Toprak gelirinin üçte birine sahip olan bu
grup, devletin ekonomik yükünü taşıdığı halde, sosyal haklardan yoksundu. Bu dengesizlik,
öteki etkenler ile birleşince, Fransa’da büyük bir toplumsal patlamaya neden oldu.

9.2. Devrimin Başlaması
Fransa’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı yüzünden, birçok maliye bakanı göreve
getirildi. Bunlar içerisinde; Turgot, Calonne, Brienne ve Necker’i sayabiliriz. Ancak hiçbirisi,
kalıcı bir çözüm getiremedi. Çünkü soylular ve din adamları, sahip oldukları haklardan ödün
vermiyor, yeni bir vergi yükü üstlenmek istemiyordu. Bu isteksizliğe, aşırı harcamaları halkın
diline düşmüş olan, saray da katkı sağlıyordu. Böylece, derebeylik döneminden kalan ve çoğu
halktan toplanan vergiler, genel bütçenin üçte bir oranındaki açığı, kapatmaya yetmiyordu.
Durumun kötüye gittiğini göre kimi soylular, çözüme yanaştılarsa da, bu karar Paris
Parlamentosu’nda büyük tartışmalara neden oldu. Oysa başkentte kabul edilebilecek bir
çözüm, öteki 12 eyaletin parlamentosu için de, örnek olabilirdi. Ancak bu fırsat
değerlendirilemedi. Son çare olarak, Genel Parlamento, öteki adı ile Etats Generaux’nun
toplanması gündeme geldi.
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Genel Parlamento ise, 1614 yılından beri toplanmıyordu. Aradan 175 yıl geçtiği için,
nasıl toplandığının görgü tanığı da yoktu. Bu ilginç duruma, araştırmacıların yardımı ile
çözüm bulundu ve parlamento için seçimler, Şubat 1789’da yapıldı. Kökeni, 1300’lü yılların
başına kadar inen Genel Parlamento, en kritik toplantısını 5 Mayıs 1789’da yaptı. Bu toplantı,
Paris dışındaki Versailles (Versay) Sarayı’nın birimlerinden olan, Menus-Plaisirs Hoteli’nde
yapıldı.
Böylece; soylular, din adamları ve halkın delegeleri, aynı salonda bir araya geldiler.
Soylular Grubu’nu 300, Ruhban Grubu’nu 300 ve Halk Grubu’nu da 600 delege temsil
ediyordu. Ancak önemli bir sorun ile karşılaşıldı. Oylamalar, delege sayısına göre mi, yoksa
grup adına mı yapılacaktı? Eğer oylama grup adına olursa, halkın istediği hiçbir karar
alınamayacaktı. Sonuçta da öyle oldu. Bir aydan fazla zaman geçmesine karşın, hiçbir sonuç
çıkmadı. Halkın delegeleri, sayısal olarak ezici bir üstünlük ile kendilerinin, Fransız ulusunun
gerçek temsilcisi olduğunu bildirdiler.
Ancak bu delegeler, 20 Haziran 1789’da Genel Parlamento’ya gittiklerinde, salonun
kapısını kapalı buldular. Dahası kapının önünde, içeri girilmemesi için, muhafız asker
konulmuştu. Bu kötü sürpriz ve aşağılanma karşısında, Versay Sarayı’nın Tenis Salonu’nda
toplandılar. Burada, kendilerini Ulusal Meclis olarak ilan ettikleri gibi, bir anayasa
yapmadıkça dağılmayacaklarına, yemin ettiler. Aydınlanma Dönemi’nin Fransa’ya yaptığı
etkiler, şimdi meyvelerini veriyordu.

9.3. Fransız Anayasası
Ulusal Meclis’in çalışmaları, 9 Temmuz 1789’a kadar sürdü. Bu süreçte, kralın
engelleme çabası olduğu gibi, öteki sınıflardan katılımlar da yaşandı. Ancak konunun ağırlık
noktası, iyice değişmişti. Başlangıçta öncelikli konu vergi iken, artık anayasa olmuştu. Bu
durum, Fransız toplumunun sosyal devlet sahibi olma yönünde, geldiği önemli aşamayı
gösterir. Öteki sınıf delegelerinin de katılımı ile Ulusal Meclis, 9 Temmuz’da Kurucu
Meclis’e dönüştü.
Gelişmelere engel olamayan kral, kendini tedirgin hissediyordu. Bu yüzden
güvenliğini, Paris dışından gelen, yabancı asker ile sağlamak istedi. Bu çok tehlikeli düşünce,
kralın halkına ne kadar uzak olduğunun da göstergesiydi. Bu kaba düşünceye karşın halk,
siyasal bilincin ötesinde, kümelere ayrılmıştı. Genel çerçevede bunlar; anayasal monarşistler,
ihtilalciler ve cumhuriyetçilerdir. Aralarında, aşırı ve ılımlı olanları da vardır.
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Paris’teki gergin ortam, küçük bir kıvılcım bekliyordu. 11 Temmuz’da Camille
Desmoulins adlı gazetecinin konuşması, halkın sokağa dökülmesine neden oldu. Üç gün
sonra, yönetimi sembolize eden bir kurum olması yüzünden, Bastille Hapishanesi’ne saldırı
gerçekleşti ve yakıldı. 14 Temmuz 1789 tarihli bu olay, devrimin başlangıç günüdür.

Resim 3: İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Bundan sonraki olaylar, 12 üyeli Kurucu Meclis’in kontrolünde gerçekleşti. Bunların
en önemlisi, insan hakları konusunda yaşandı. Bunun için önce, 4 Ağustos’ta feodalizm
ortadan kaldırıldı. Böylece Fransa’da, sınıflar arası farka ve soyluların ayrıcalıklarına son
verildi. Daha sonra, General Lafayette’in büyük çabası ile 26 Ağustos’ta, İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi yayınlandı. Bu olayda, Amerika’da 13 yıl önce yayınlanan Bağımsızlık
Bildirgesi’nin etkisi büyüktür. Zaten General Lafayette, Amerika ile Fransa arasında önemli
bir rol üstlenmiştir.
17 maddelik İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, temel olarak, şu önemli hakları
güvenceye aldı:
1) İnsanlar eşit haklara sahip olarak doğar ve öyle kalırlar.
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2) Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskılara karşı koymaktır.
3) Egemenlik ulusundur.
4) Hiç kimse, kamu zararına olmadıkça, siyasal ve dinsel inancından dolayı,
kınanamaz.
5) Herkes, konuşma ve yazma özgürlüğüne sahiptir.
Kurucu Meclis, 12 Temmuz 1790’da önemli bir kararı da uygulamaya koydu. Kilise
Yasası ile dinsel ayrıcalıkları kaldırdığı gibi, kilise mallarına el koyarak, onları devlete
bağladı. Papa’nın bu alandaki yetkilerine dokunmadığı halde, papazların göreve gelişinde,
devrim yemini yapması koşulunu getirildi. Bu koşul, Papa’nın şiddetli tepkisine neden oldu:
“İnsanlar arasında eşitlik ve özgürlük istemek, en büyük çılgınlıktır.”

Resim 4: Bastille Bombardımanı

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nden sonra, sıra anayasa yapmaya geldi. İki yıllık
bir sürede, yenilenen üyeleri ile Kurucu Meclis, yedi bölümde 212 maddelik, 1791
Anayasası’nı hazırladı. Bu anayasa, 14 Eylül’de uygulamaya konuldu. Böylece, yaklaşık 50
yıl önce Montesquieu’nün ortaya koyduğu ve o zamanlar bir hayal gibi görünen kuvvetler
ayrılığı ilkesi, yürürlüğe girdi. Yürütme yetkisi krala, yasama yetkisi parlamentoya ve yargı
yetkisi de yargıçlara verildi.
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Yürütme yetkisini elinde bulunduran kral, bunu ulusun isteği ile yapacaktı. Kendisi
ayrıca, bakanları atama yetkisine de sahipti. Ancak kral, seçimler sonucunda oluşan
parlamentoya karışmayacaktı. Çünkü parlamento, ulusal egemenliği temsil ediyordu.
Yargıçlar ise, halkın seçimi ile belirlenecek ve bağımsız olarak görev yapacaktı. Böylece
devlet yönetimi, Tanrı ve din kavramlarına değil, ulusal egemenlik üzerine temelleniyordu.
9 Temmuz 1789’dan beri, iki yılı aşkın süre görev yapan Kurucu Meclis, anayasa
görevini tamamladıktan sonra, 30 Eylül 1791’de dağıldı ve yerini, 745 kişilik Yasama
Meclisi’ne bıraktı. O da, bir yıl kadar görev yaptıktan sonra, yerini Ulusal Kongre aldı.

Resim 5: Devrim Bayrağı

9.4. Krallığın Kaldırılması
1789 Ekim’inde Paris’te çıkan ayaklanmada halk, Versay Sarayı’na da saldırdı. 5
Ekim’de Kral XVI. Louis buradan alarak, göz önünde tutulmak için, Paris’in içindeki
Tuileries (Tülyeri) Sarayı’na getirildi. Böylece Fransa’daki 700 yıllık monarşi çökerken,
kralın tüm prestiji de sarsıldı. Artık Fransa Kralı, öteki monarkların deyişi ile talihsiz kral
konumundaydı.
Kral XVI. Louis, devrimcilerin elinde adeta bir tutsaktı. Bu durumdan kurtulmak için,
20 Haziran 1791 gecesi, Paris’ten kaçtı. Bu konuda, eşi Marie Antoinette’in payı büyüktür.
Amacı, devrimin başlaması ile Avusturya sınırındaki Montmedy’de toplanmış olan
yandaşlarına ulaşmaktı. Ancak, Tuileries Sarayı’nın hizmetçisi kılığında kaçarken,
Varennes’de tanınarak yakalandı ve Paris’e geri getirildi. Bu olay üzerine, cumhuriyet
yandaşlarının sayısı artarken, Yasama Meclisi, kralın yetkilerini elinde aldı.
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Ancak Fransa’daki bu gelişmeler, aynı tür yönetim gösteren komşu ülkeleri tedirgin
etmeye başladı. Başlangıçta konuya ilgisiz kalan bu ülkeler, kendileri için, gelecek kaygısına
düştüler. Gerçi birkaç yıldır, Avusturya ve Rusya, Fransa ile ilgilenecek durumda değildi.
Çünkü her ikisi de, Osmanlı İmparatorluğu ile savaşıyordu ve bu savaşlar, 1792’de sona erdi.
Ayrıca Polonya’nın Bölüşülmesi, bu iki devlet ile birlikte, Prusya’yı da uğraştıran bir konu
oldu.
Bu ilgi konuları sonuçlanınca, Avrupa’daki gözler, Fransa üzerine çevrildi. Ancak öne
çıkan devletler, Avusturya ve Prusya oldu. 27 Ağustos 1791’de yayınladıkları Pillnitz
Bildirisi ile XVI. Louis’ye desteklerini açıkladılar. Buna göre, Fransa’da monarşinin yeniden
iş başına gelmesi ve eski soylulardan oluşan Göçmenler Ordusu’nun kurulması isteniyordu.
Bu destek, kendi iç işlerine karışıldığını düşünen devrimcilerin, büyük tepkisine neden oldu.
Bu tepkinin boyutu, Fransa içinde savaş rüzgârları estirirken, dışarıda Avusturya ile
Prusya’nın ittifakına kadar uzandı. Öbür yandan Marie Antoinette’in kardeşi; Avusturya,
Rusya, İspanya ve İsveç’in, bir koalisyon ordusu ile Fransa üzerine yürümesini ve kralı
kurtarmasını istedi. Her iki olayın yaşanması, Fransa’nın 20 Nisan 1792’de Avusturya’ya
savaş ilanına kadar vardı. Ardından Prusya’nın da savaşa katılması ve henüz derme çatma
olan devrim ordusunun yenilgileri, Fransa’yı zor durumda bıraktı.
Bu arada Prusyalı General Brunswick, Fransız ordusunu yenerek, Paris’e girebilecek
duruma geldi. Ancak amacı, Fransa’yı işgal değil, devrimciler üzerinde baskı oluşturmaktı.
Bu amaçla 2 Ağustos 1792’de bir bildirge yayınladı. Brunswick Bildirgesi, devrimcilerin
krala tam bağlılığını istiyor, karşı çıkanları düşman sayıyordu. Ancak bu istek, XVI. Louis’yi
daha büyük bir problem haline getirdi. Kral ve kraliçe, Tuileries Sarayı’ndan alınarak Temple
Kulesi’nde hapsedildi. 21 Eylül’de cumhuriyet ilan edilerek, krallık yönetimine son verildi.
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Fransa’da cumhuriyet dönemi, Napolyon’un imparator olduğu 1804 yılına kadar sürecektir.

Resim 6: XVI. Lui Giyotine Giderken

Cumhuriyet parlamentosu olan Konvansiyon, 15 Aralık’ta karşı bildirge yayınladı.
Burada, monark yönetimler değil, Avrupa halkları söz konusuydu. Artık Fransız ordusuna,
devrimi yayma görevi veriliyordu. Ancak kral, devrimin sırtında bir kambur olarak
duruyordu. Yaklaşık bir ay kadar süren yargılamadan sonra XVI. Louis, 21 Ocak 1793’te
giyotin ile idam edildi. Kraliçe Marie Antoinette ise, dokuz ay kadar tutuklu kaldıktan sonra,
16 Ekim’de giyotin ile öldürüldü.

9.5. Koalisyon Savaşları
Fransa’da devrim başladığında, Rusya ve Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu ile
savaşıyordu. Hatta Prusya, Avusturya’ya karşı ve Osmanlı İmparatorluğu ile 1790 İttifakı’nı
gerçekleştirmişti. Bu nedenlerle devrim, başlangıçta Avrupa’da çok önemsenmedi ve
Fransa’nın kendi iç sorunu biçiminde algılandı.
Ancak gelişmelerden kaygı duyan ve kendileri de monarşi ile yönetilen devletler,
Fransa’ya karşı birleşti. Fransa, monark yönetim altındaki ulusları, boyunduruktan kurtarma
parolası ile hareket ederken, öteki devletler de, Fransa’da eski rejimin kurulmasından yana
oldular. Bu konuda yapılan savaşlara, Koalisyon Savaşları denir. Bu savaşların genel sayısı
yedi olup, 1792’den 1815’e kadar sürecektir.

190

Resim 7: İngiliz-Fransız Çekişmesi

Fransa’ya karşı yapılan Koalisyon Savaşları’nın dökümü, şöyledir:
Savaş

Yıl

Karşı Devletler

Birinci Koalisyon

1792-1797

İngiltere, Avusturya, Prusya, Sicilya, Piyemonte.

İkinci Koalisyon

1798-1802

İngiltere,

Avusturya,

Rusya,

Osmanlı,

Portekiz,

Napoli.

Üçüncü Koalisyon

1803-1805

Avusturya, Rusya.

Dördüncü Koalisyon

1806-1807

İngiltere, Rusya, Prusya, İsveç, Saksonya.

Beşinci Koalisyon

1809-1812

Avusturya, İngiltere, Rusya.

Altıncı Koalisyon

1813-1814

Rusya, Prusya.

Yedinci Koalisyon

1815

İngiltere, Prusya.

Asıl yükünü, İngiltere, Avusturya ve Rusya’nın çektiği bu savaşlar içerisinde, üçü
ayrıca dikkat çekicidir. Bunlardan ilki 1798’de Mısır’ın işgali, ikincisi 1812 Moskova Seferi
ve üçüncüsü de, 1815 Waterloo’dur.
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Resim 8: Moskova'nın Yanışı

Ancak Napolyon Bonapart, Fransız Devrimi’nin özgürlük ve eşitlik gibi, evrensel
güzellikteki değerlerini, kendi kişisel istekleri uğrunda kullanmıştır. Bu düşünce ile 1804
yılında imparator olmuş ve Fransa’yı, eski yönetim biçimine geri döndürmüştür. 1807 yılında,
Rus Çarı I. Aleksandr ile Tilsit ve Erfurt’ta yaptığı antlaşmalarda, tüm Avrupa’yı temsilen
hareket etmesi, önemlidir. Giriştiği 100’ün üzerindeki savaşlarda, yaklaşık 3,5 milyon askerin
ölümüne neden olmuştur. Bu savaşların en büyük yararı, çeşitli ülkeden insanların birbirini
tanımasına yardımcı olmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa’nın gördüğü ve sonuçlarından etkilendiği en büyük devrim olan 1789 Fransız
Devrimi, ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Fransa’nın Genel Parlamentosu’nun adı nedir?
a) Versailles
b) Tuileries
c) Montmedy
d) Etats Generaux
e) Aix-la-Chapelle
2) Fransız toplumunda vergi yükü, ağırlıklı olarak hangi sınıfın üzerine yüklenmiştir?
a) Halk
b) Ruhban
c) Soylular
d) Burjuva
e) Şövalyeler
3) 26 Ağustos 1789’da yayınlanan Bildirge’nin adı nedir?
a) Bağımsızlık Bildirgesi
b) Pillnitz Bildirgesi
c) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
d) Brunswick Bildirgesi
e) Özgürlük Bildirgesi
4) Amerika ile Fransa arasında önemli bir rol üstlenen Fransız general kimdir?
a) Talleyrand
b) Lafayette
c) Robespierre
d) Necker
e) Turgot
5) Fransız Devrim Anayasası, hangi tarihte ilan edildi?
a) 1789
b) 1790
c) 1791
d) 1792
e) 1793
6) 1789 Devrimi sırasında Fransa Kralı kimdir?
a) XVI. Louis
b) XIII. Louis
c) XIV. Louis
d) XV. Louis
e) XVII. Louis
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7) 1789 Devrimi sırasında Avusturya ve Rusya, hangi konu ile ilgilidir?
a) Polonya’nın Paylaşılması
b) İsveç Savaşı
c) Afyon Savaşı
d) Osmanlı Savaşı
e) Baltık Savaşı
8) Avusturya ve Prusya’nın, Fransa Kralı’na destek veren bildirinin adı nedir?
a) Brunswick Bildirisi
b) Pillnitz Bildirisi
c) Özgürlük Bildirisi
d) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
e) Bağımsızlık Bildirisi
9) 1792’de Fransa, ilk olarak hangi devlet ile savaşa başladı?
a) Avusturya
b) İngiltere
c) Prusya
d) Rusya
e) Osmanlı
10) Devrim karşıtlarının idam edilmesinde kullanılan aracın adı nedir?
a) Elektrikli Sandalye
b) Balta
c) Giyotin
d) Kılıç
e) Urgan

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) a, 7) d, 8) b, 9) a, 10) c
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10. VİYANA KONGRESİ (1815)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kongre Nedir?
10.2. Napolyon’un Düşüşü
10.3. Viyana Kongresi’nin Başlaması
10.4. Fransa’nın Prestij Kazanması
10.5. Viyana Kongresi’nin Kararları
10.6. Yüz Günlük Saltanat
10.7. Napolyon Sonrasında Avrupa

197

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Uluslararası düzlemde, kongre ne demektir?
Yüz Günlük Saltanat nedir?
Dörtlü İttifak’ın amacı nedir ve hangi devletler katılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Avrupa’nın devletler arası Ders notu ile önerilen özgün
hukukuna, yeni bir kavram kaynaklar.
olarak giren ve sayısız
örnekleri görülecek olan
kongrenin
önemini
öğrenmek.

Konu
Kongre Kavramı

Yüz Günlük Saltanat

Avrupa’nın
Biçimlendirilmesi

Napolyon
Bonapart’a Ders notu ile önerilen özgün
yeniden
destek
veren kaynaklar.
Fransa’nın, devrimi ne denli
özümsemiş
olduğunu
görebilmek.

Yeniden Avrupa’nın
sınırlarını Ders notu ile önerilen özgün
yeniden çizen devletlerin, kaynaklar.
devrim
kazanımlarını
anlamadığı
ve
onların
gerisinde
kaldığını
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Kongre: Dar zamanlı, siyasal ve bağlayıcı bir uluslararası anlaşmadır.

Konferans: Geniş zamanlı, askerî ve bağlayıcı olmayan bir uluslararası
antlaşmadır.

Cermen Dünyası: Öncülüğünü Avusturya’nın yaptığı ve Prusya ile öteki şehir
devletlerinin de bulunduğu Alman halklar.

Kanton: Daha çok İsviçre örneği ile bilinen ve ülke yönetimi içinde olan
birimlere verilen genel ad.
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10.1. Kongre Nedir?
Kongre; dar zamanlı, siyasal ve bağlayıcı bir uluslararası anlaşmadır. Konferans ise;
geniş zamanlı, askerî ve bağlayıcı değildir. Günümüzde bilimsel toplantıların tanımı olan bu
adlar, 19. yüzyılın diplomatik belgeleridir. Daha önceki süreçte devletler, gücü gücü yetene
anlayışı ile masaya otururken, 1815’te Viyana’dan başlayarak ilgili devletler, aynı masada
anlaşma uygulamasına gideceklerdir. Bu kongrenin Viyana’da toplanması ise, Avusturya’nın
devletler arası politikadaki öneminden kaynaklanır.

Resim 1: Kongre Oturumu

Viyana Kongresi; 20 yıl süren Koalisyon Savaşları sonrasında, Avrupa’daki
yönetimleri ve ülkeleri, eski biçimine dönüştürmeye çalışan uluslararası antlaşmadır.
Konunun aşamalarını; Napolyon’un Düşüşü, Viyana Kongresi’nin Toplanması, Fransa’nın
Prestij Kazanması, Viyana Kongresi’nin Kararları, Yüz Günlük Saltanat ve Napolyon
Sonrasında Avrupa başlıkları altında inceleyebiliriz.
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10.2. Napolyon’un Düşüşü
Koalisyon Savaşları biterken, Napolyon’un Fransa’daki kredisi de bitiyordu. İngiltere,
Avusturya, Rusya ve Prusya’nın oluşturduğu Dörtlü Koalisyon Bloku, Fransa’nın 1792 yılı
sınırlarına çekilmesini istedi. Bu amaçla, 1 Mart 1814’te Chaumont Antlaşması yaptıktan
sonra, Fransa’yı işgale başladılar. Bu sırada Fransa içinde, Napolyon karşıtlığı gittikçe
yükseldi. Koalisyon güçlerinin işgali, 31 Mart’ta Paris’in teslimi ile sonuçlandı. Aynı gün
Fransız Senatosu, Napolyon’u imparatorluktan düşürdü.

Resim 3: Talleyrand

Resim 2: İmparator Napoleon

Bu konuda en çok çaba gösteren kişi, bir zamanlar Napolyon’un yakın dostu ve
yoldaşı Talleyrand oldu. Bu yüzdendir ki Napolyon’un kendisine: “Sen babana bile ihanet
edersin!” dediği söylenir. Bu gelişme üzerine işgalciler, bir bildirge yayınladılar. Buna göre,
yasal bir kralın yönetime geçmesi durumunda, Fransa’nın toprak bütünlüğüne saygı
duyacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine 11 Nisan 1814’te yapılan, Fontainebleau Anlaşması
ile Napolyon imparatorluktan çekildi. Yerine, XVI. Louis’nin kardeşi olan Provence Kontu,
XVIII. Louis adı ile Fransa Kralı olarak geçti.
Antlaşma

gereği

Napolyon,

İtalya’nın

batısında

ve

İngiliz

Donanması’nın

kontrolündeki Elba adasına sürgüne gönderildi. Yanında, 600 kişilik muhafız alayı
bulunuyordu. Napolyon, 30 Mayıs’ta geldiği Elba’da, 300 gün kalacaktır. Ancak aynı gün
Fransa; İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya ile Paris Antlaşması’nı imzaladı. Buna göre
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Fransa, 1792 sınırlarına çekildi ve Viyana’da yapılacak kongrenin kararlarını, önceden kabul
etti.

10.3. Viyana Kongresi’nin Başlaması
1815 yılı ölçeğinde, Kıta Avrupası’nın iki büyük devleti, Fransa ve Avusturya’dır.
1870 yılından sonra, Avusturya’nın yerini, Prusya yani Almanya alacaktır. Viyana Kongresi,
Fransa Sorunu yüzünden yapıldığı için, bu dönemde Avrupa politikasına, Avusturya yön
verecektir. Zaten kongrenin, bu ülkenin başkentinde toplanması da, bunun kanıtıdır. Bu
siyasetin orkestra şefliğini de, Avusturya Başvekili Prens Metternich yapacaktır.

Resim 4: Prens Metternich

Viyana Kongresi, 1 Kasım 1814’te toplandı. Bu kongrede; Avusturya’yı Metternich,
Rusya’yı Nesselrode, İngiltere’yi Castlereagh, Prusya’yı Hardenberg ve Fransa’yı da
Talleyrand temsil etti. Genel çerçevede amaç, Avrupa’nın değişen sınırlarını yeniden
çizmekti. Ancak her devletin, kendi politikasına göre, kongreden beklentisi başkaydı.
Avusturya’nın en büyük kaygısı, Prusya konusundaydı. Birçok şehir devletinden
oluşan Prusya’nın, Cermen Dünyası’nın liderliğini almasından çekiniyordu. Saksonya’da
gözü olan Prusya’nın, eğer toprak kazanacak ise bunu, batı yani Fransa yönünde elde etmesini
istiyordu. Kongre üzerindeki etkinliğini bu yönde kullanacak ve Alman şehir devletlerinin,
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dağınık biçimde kalmasını sağlayacaktır. Avusturya’nın bir başka kaygısı da, Rusya
konusundaydı. Çünkü Rusya, Polonya’dan toprak kazanmak istiyordu.
İngiltere ise, Avrupa’daki güç dengesini gözetmekle birlikte, ilgisi daha çok,
sömürgeler konusundaydı. Bu nedenle birinci planda, Fransa ve Hollanda’dan elde ettiği
sömürgeleri kaptırmamak düşüncesindeydi. Daha sonra da, Avrupa’nın büyük güçleri olan
Avusturya ve Rusya’nın, daha çok güçlenmesini istemiyordu. Bu amaçla, Rusya’ya karşı
Prusya’yı, Avusturya’ya karşı da Fransa’yı destekliyordu. Ayrıca, ülkesinin Avrupa’ya bakan
kıyısına, Fransa’nın yerleşmemesi için de, Belçika ile Hollanda’yı birleştirmeyi düşünüyordu.
Rusya, Napolyon’un çöküşünde önemli bir etken olmanın prestiji ile kongreye katıldı.
Ancak onun, Avrupa’nın merkezi ile ilgisi yoktu. Doğu Avrupa’daki Polonya’dan ve
güneyindeki Osmanlı İmparatorluğu’ndan toprak kazanmak düşüncesindeydi. Rusya, 19.
yüzyılın ortasına yaklaşırken, gücünü Avrupa’da daha çok hissettirecektir.
Prusya’nın Viyana Kongresi’nden beklentisi, hem batı yönünde Ren ve hem de doğu
yönünde Saksonya’ya doğru genişlemekti. Ancak en büyük sorun, Avusturya’nın engel
olmasıydı. Bu durumda, Rusya’ya yakın bir politika izleyecektir.
Fransa, en zor durumda olan ülkeydi. Yapabileceği en büyük şey, kongreden en az
zararla çıkmaktı. Bu amaçla da, yasal yönetim ve restorasyon yönündeki isteğini öne çıkardı.
Buna, kimsenin bir şey diyeceği yoktu.
Avrupa’nın sınırlarını

yeniden çizecek olan Viyana

Kongresi’ne, Osmanlı

İmparatorluğu da çağrıldı. Ancak o, kendi topraklarının pazarlık konusu yapılmasını
istemediğinden, katılmadı. Çünkü daha önceki ayaklanma ve 1812 Bükreş Antlaşması ile
Sırplara kimi ayrıcalıklar vermişti. Bu konuda, yeni ödünler vermek zorunda kalacağından
çekindi.
Sonuçta Viyana Kongresi, Avrupa’daki irili ufaklı ve ilgili devletlerin katılımı ile
toplandı. Küçük devletler içinde; Danimarka, Bavyera, Württemberg, Hesse, Baden, SaxeWeimar, Brunswick ve Coburg’u sayabiliriz.
Ancak böyle bir durum, Avrupa politikasında ilk kez gerçekleşiyordu. Dolayısıyla işi
ağırdan alınca, arada başka gelişmeler yaşandığı gibi, sonuca varmak da, yaklaşık yedi ay
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alacaktır. Bu gelişmelerin ilki Fransa’nın kazandığı prestij, ikincisi Napolyon’un Elba’dan
kaçışıdır.

10.4. Fransa’nın Prestij Kazanması
Viyana Kongresi’ne katılan delegeler içerisinde, politika ustalığı bakımından, bir
numara Prens Metternich ise, iki numarada Talleyrand gelir. Kendisi her ne kadar Napolyon
ile birlikte çalışmış ise de, onun tahttan çekilişinde ve Fransa’nın geleceğini belirleme
konusunda, çok önemli bir görev üstlenmiştir. Buna, Fransa’nın Viyana Kongresi’ne
katılması da dahildir.
Ayrıca, Fransa’nın yasal yönetim ve restorasyondan yana tavır almasında,
Talleyrand’ın büyük payı vardır. Bu politika, Napolyon’un yıkımına uğrayan eski
yönetimlerce de desteklendi. Ancak bir başka gelişme, Fransa’nın prestijini daha da artırdığı
gibi, kongrede Talleyrand’ın elini güçlendirdi.
Viyana Kongresi henüz toplanmıştı ki, birbirine yakın politika izleyen Rusya ve
Prusya, Avrupa’yı şaşırttı. Herkes yeni sınırların politika masasında biçimlenmesini
beklerken, Rusya Varşova’yı, Prusya da Saksonya’yı işgal etti. Bu gelişme, Avusturya ve
İngiltere’nin tepkisine neden olurken, Fransa onların yanında yer aldı. Hatta bu üç devlet, 8
Ocak 1815’te Rusya ve Prusya karşıtlığında anlaştılar. Bu sürpriz gelişme ile Talleyrand,
Dörtlü Koalisyon Bloku’nu parçaladığı gibi, Fransa’nın, Napolyon’a diz çöktüren iki galip
devlet olan, İngiltere ve Avusturya’nın safında yer almasını sağladı.
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Resim 5: Viyana Kongresi’ne Göre Avrupa

Böylece, Fransa’nın da içinde yer aldığı üçlü cephe, Rusya ve Prusya’nın daha ileri
gitmesini engelledi. Ancak Viyana Kongresi’nde, tüm ilkler gibi, kuralların oturuşmamışlığı
yüzünden sıkıntısı yaşanıyordu. Kimsenin acelesi yoktu. Büyük bir politik sorumluluğun
yerini, eğlenceler ve balolar almıştı. Bu sırada Napolyon’un Elba’dan kaçarak Paris’e gelişi,
herkeste soğuk duş etkisi yaptı. Avrupa ile son kozunu oynamak isteyen eski imparator, yeni
bir ordu oluştururken, Viyana’daki delegeler de, ellerini çabuk tutmak zorunda kaldılar.
Çünkü ufukta, Fransa’nın bu tarihe değin en ağır yenilgisini tadacağı, Waterloo Savaşı
görünüyordu.

10.5. Viyana Kongresi’nin Kararları
1 Kasım 1814’te başlayan Viyana Kongresi, 9 Haziran 1815’teki son oturumunda, şu
kararları almıştır:
1) İngiltere; Akdeniz’deki Malta Adası ve Yedi Ada, Hollanda’ya ait Seylan ve Cape
Colony, Fransa’ya ait Mauritius, Tobago ve Santa Lucia, İspanya’ya ait Trinidad ile
Danimarka’ya ait Heligoland’ı aldı.
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2) Prusya; Saksonya’nın yarısını, Westfalya’yı, Rhine Nehri’nin batı yakasında Elken
ile Koblenz arasını, Cologne, Treves ve Aix-la-Chapelle’i, İsveç Pomeranyası’nı,
Polonya’dan Pozen ile Danzig ve Thorn şehirlerini aldı.
3) Avusturya; İtalya’dan Venedik, Lombardiya, Milan, Carinthia, Carniola ve
Trieste’yi, Polonya’dan Galiçya’yı, Prusya’dan Tirol ve Salzburg’u aldı.
4) Rusya; Varşova Büyük Dükalığı’nın önemli bir kısmını aldı. 1808’de İsveç’ten
aldığı Finlandiya ile 1812’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan aldığı Basarabya’yı elinde tuttu.
Polonya’da Krakow, serbest şehir konumuna getirilerek, Rusya, Avusturya ve Prusya’nın
kontrolüne verildi.
5) İtalya; Nice, Savoie ve Cenova, Piyemonte Krallığı’na verildi. Orta İtalya’da
Papalık Devleti’nin varlığı onaylandı. Modena ve Toskana dükalıkları, Avusturya prenslerinin
yönetimine verildi. İki Sicilya Krallığı’nın yönetimi için, kral olarak, İspanyol IV. Ferdinand
getirildi.
6) Hollanda Krallığı onaylandı ve Lüksemburg Granddüklüğü adı altında, German
Konfederasyonu’na katıldı.
7) İsviçre; 19 kantondan oluşurken, Geneva, Wallis ve Neuchatel’in de katılımı ile bu
sayı 22’ye çıktı. Ayrıca; Büyük Devletlerin güvencesinde, bağımsız bir konfederasyon oldu.
İsveç ise, Norveç’i elinde tuttu. İspanya Trinidad’ı İngiltere’ye, Portekiz Guyana’yı Fransa’ya
verdi.
8) Esir ticareti yasaklandı.

10.6. Yüz Günlük Saltanat
Napolyon’un

Elba

Adası’na

sürgüne

gönderilmesinden

sonra,

Bourbon

Hanedanı’ndan XVIII. Louis’nin tahta çıkmasına, Restorasyon Dönemi denir. Kralın ilk işi,
anayasa ilan etmek oldu. Buna göre; üyelerini halkın seçtiği bir meclis ve kralın seçtiği bir
senato kuruldu. Bu meşruti monarşi yönetiminde, devrimin birçok kurum ve uygulamaları,
aynen yürürlükte kaldı. Özellikle vergi eşitliği ile düşünce, inanç ve basın özgürlüğü, bunların
başında geliyordu.
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Ancak asıl sorun, toprak mülkiyeti konusunda yaşandı. Devrim ile birlikte halkın eline
geçen topraklar, yeniden soylulara verilmek istendi. Halk ise buna yanaşmadı. Bir başka
sorun, uzun yıllar boyu Napolyon’un yanında önemli görevler üstlenen komutanlar, az maaşla
emekliye ayrılmıştı. Büyük Ordu ile birlikte, ünvan ve onurun zirvesine çıkan bu askerler, eski
günlerini özlemle anıyordu.

Resim 6: Napolyon'un Dönüşü

Ayrıca, devrimin üç renkli bayrağının yerini, beyaz renkli bayrağı almıştı. En çok da,
ekonomik koşullar değişmişti. Fransa’nın ödediği savaş tazminatı bir yana, İngiliz ürünlerinin
ülkeye girişi, Fransız ekonomisini olumsuz etkilemişti. Tüm bu etkenlerin bir araya gelmesi,
Fransa’da Napolyon defterinin kapanmasını engellemişti.
Bir yanda Fransız halkının hoşnutsuzluğu ve öbür yanda çıkar çatışmasına düşen
Viyana Kongresi, Napolyon’u umutlandırdı. 26 Şubat 1815’te Elba’dan gizlice kaçtı. 1
Mart’ta Cannes’a, 10 Mart’ta Lyon’a gelerek, yeniden imparatorluğunu ilan etti. 10 gün sonra
da, Tuileries Sarayı’na geldi. İşte 20 Mart’tan 8 Temmuz’a kadar, Napolyon’un imparator
olduğu döneme, Yüz Günlük Saltanat denir.
Napolyon, kendisini yakalamaya gelen kralın askerleri tarafından, Grenoble’da
karşılandı. Onlara: Eğer imparatorunuzu öldürmek isterseniz, işte buradayım! diyerek
seslendi. Onlar da: Yaşasın İmparator! karşılığını verdi. Sonra, askerlerin ve halkın coşkun
gösterileri arasında Paris’e girdi. Onu yaptığına pişman edeceğim! diyen XVIII. Louis,
Paris’ten kaçmak zorunda kaldı.
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Napolyon, her ne kadar Fransa’nın 1792 sınırlarında kalacağını bildirdiyse de, Viyana
Kongresi kendisinin, yasal olmadığını açıkladı. Böylece Napolyon, yeni bir Koalisyon
Cephesi ile karşı karşıya kaldı. İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya’dan oluşan bu cepheye,
Yedinci Koalisyon denir.

Resim 7: Waterloo Savaşı

Son savaş, bugün Belçika toprakları içinde kalan Waterloo’da yapıldı. Bir yanda
Fransa, öbür yanda İngiltere vardı. Avrupa’nın geleceğini, öteki deyişle politikasını, bir
bakıma İngiltere belirliyordu. 72 bin Fransız askeri, 118 bin koalisyon askerine karşı
çıkıyordu. Fransız askerine İmparator Napolyon ve koalisyon askerine, İngiliz General Arthur
Wellesley komuta ediyordu.
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Savaş 18 Haziran 1815’te yapıldı. Ancak savaşın en çekişmeli anında, Prusyalı
General Gebhard von Blücher, Prusya ve Hollanda askeri ile İngilizlerin yardımına geldi.
Sonuçta Napolyon yenilerek çekildi. Artık her şey bitmişti. Paris’e döndü ise de, fazla
kalamayarak, eski eşi Josephine’in malikânesine geçti. Fransız topraklarına giren koalisyon
güçleri, XVIII. Louis’yi, yeniden tahta çıkardı. Napolyon’a yakınları tarafından, Amerika’ya
kaçması önerildi. Ancak çekingen davranması üzerine, İngiliz askeri tarafından yakalandı.

Resim 8: Arthur Wellesley

Artık Napolyon, koalisyon güçlerinin elinde bir esirdi. Bu kez sürgün yeri, dönüşü
olmayan bir uzaklıktaydı. Batı Afrika’nın yaklaşık 2 bin km. uzağındaki İngiliz sömürgesi
olan, Saint Helen adasına, Ekim 1815’te sürgün gitti.
Napolyon’un sürgün gitmesinden sonra koalisyon güçleri, Fransa’yı yeni bir
antlaşmaya zorladı. 20 Kasım 1815 tarihli bu antlaşmaya göre, Fransa 1790 yılı sınırlarına
çekildi. Bunun anlamı, kuzey yönündeki bir kısım toprakların elden çıkması demekti. Ayrıca
Fransa, beş yıl içinde 700 milyon frank savaş tazminatı ödemeye mahkûm edildi. Bu para
ödeninceye kadar, ülkenin kuzey toprakları işgal altında kaldı.
Napolyon, Saint Helene adasında altı yıl yaşadıktan sonra, kemiklerini Fransa’ya
vasiyet etmiş olarak, 5 Mayıs 1821’de ve 51 yaşında öldü. Ölüm nedeni kanser olarak
açıklandıysa da, yakın zamanda yapılan saç örneği incelenmesinden, zehirlendiği açıklandı.
Kemikleri, 1841 yılında Paris’e getirilmiştir.
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10.7. Napolyon Sonrasında Avrupa
1572 yılında Montaigne, Avrupa, birçok ulustan oluşan tek bir ülkedir, der. Napolyon
da, tüm çabasının, Avrupa Birliği için olduğunu söyler. Bu birlikte; aynı yasalar, aynı ölçüler
ve aynı para birimi geçerli olacak, herkes sanki aynı ülkenin halkı gibi yaşayacaktı. Bu düş o
zaman gerçekleşemedi. Ancak, Fransız Devrimi’nin kazanımları, kısa ya da uzun vadede tüm
Avrupa’yı etkiledi. Avrupa Birliği düşü ise, 1948 yılında ve yine Fransa’nın öncülüğünde
başlatıldı ve türlü aşamalardan geçtikten sonra, bugün artık gerçekleşmiştir.
Napolyon fırtınasının savuşturulmasından sonra, sanki 1789 Devrimi yaşanmamış ve
hiçbir şey olmamış gibi davranıldı. Eski yönetimlere ait tahtlar ve taclar geri verildi, Avrupa
haritası, masa başında çizildi. Bunun da ötesinde Avrupa Devletleri, kendini güvenceye almak
istedi. Bu amaçla, kendi aralarında iki ayrı anlaşma yaptılar. Bunlardan birincisi Kutsal İttifak
ve ikincisi de Dörtlü İttifak’tır.

Resim 9: I. Aleksandr

Kutsal İttifak, 26 Eylül 1815’te Rusya, Avusturya ve Prusya arasında yapıldı. Örneği
görülmeyen biçimde, genel bir bildirge özelliğindedir. Dinsel ögeler ağırlıklı bu ittifakın
yapılma nedeni, Rus Çarı I. Aleksandr’ın ısrarıdır. Bu ittifaka İngiltere katılmadığı gibi, onu,
tantanalı bir hiç olarak tanımlamıştır.
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1815 Avrupası’nda din politikası artık çok gerilerde kaldığı halde, Rusya henüz bu
aşamaya gelmemişti. Bu eski politikayı, ilk kez Osmanlı İmparatorluğu’na karşı, 1774 Küçük
Kaynarca Antlaşması ile uygulayan Rusya, 1821 Yunan Ayaklanması ve 1853 Kırım
Savaşı’nda da, aynı biçimde davranacaktır. İşte bu 80 yıllık denemeden sonradır ki, din
politikasını bırakıp, Slav politikası izleyecektir.
Çar I. Aleksandr, tutarsızlığı bir yana, mistik bir eğitim almıştı. Napolyon’un 1812
Moskova Seferi’nden yenilgi ile dönmesinden, kendine büyük pay çıkardığı için, kendini
Avrupa’nın Kurtarıcısı olarak görüyordu. Napolyon sonrasında Avrupa’daki ilişkilerin, din
ilkeleri üzerine dayandırılmasını istedi.
Bildirge niteliğindeki Kutsal İttifak, üç maddeden oluşuyordu. Buna göre üç
hükümdar; Tanrı’nın gösterdiği yolda yürüyecek, halklarına bir baba gibi sevgi, adalet ve
barış çizgisinde davranacak ve birbirlerine de, kardeş gözü ile bakacaklardı. Ayrıca bu üç
devlet, Hıristiyanlığın sac ayağını oluşturuyordu. Rusya Ortodoks, Avusturya Katolik ve
Prusya da Protestan mezhebinin temsilcileriydi.
Hiç bir bağlayıcı yönü ve yaptırım gücü olmayan bu ittifak, öteki devletlerin
katılımına da açıktı. Fransa, biraz da dışlanmışlıktan kurtulmak için, 19 Kasım 1815’te bu
ittifaka katıldı. Sonuçta Fransız Devrimi’nin getirdiği seküler ilke, uygulamadan yoksun olsa
da, yerini dinsel değerlere bırakmış oluyordu. Ancak bu ittifakın, Rus Çarı’nı gücendirmemek
için yapıldığını belirtmek, önem ve değerinin anlaşılması bakımından yeterli olacaktır.
Asıl önemlisi, 20 Kasım 1815’te imzalanan Dörtlü İttifak’tır. Burada amaç, Avrupa’da
yeni bir fırtınanın esmesini engellemektir ve biraz da Fransa’ya karşı yapılmıştır. Bu ittifakın
öncülüğünü de, politikanın efendisi ve Viyana Kongresi’ne damgasını vuran, Avusturya
Başbakanı Prens Metternich yaptı. Daha önce Kutsal İttifak’a katılmayan İngiltere, bu
ittifakta yer aldı.
Dörtlü İttifak’ın en önemli özelliği, Fransız Devrimi’nin getirdiği özgürlük ve
demokrasi düşüncelerinin, öncelikle Fransa ve daha sonra Avrupa Barışı’nı bozmasını
engellemektir. Bu amaçla dört büyük devlet, gerekli önlemleri alacak ve bu konuda ortak
hareket edecektir. Bir başka deyişle, Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma görülse, onu el
birliği ile bastıracaklardı.
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Bu ittifak, 30 yıl boyunca Avrupa’da yürürlükte kalacaktır. Bunun birinci nedeni,
faturası ağır biçimde ödenen Napolyon Savaşları ise, ikinci nedeni de, Avusturya’nın
durumudur. Çünkü Başbakan Metternich, Osmanlı İmparatorluğu gibi, birçok ulus ve ülkeden
oluşan Avusturya İmparatorluğu’nun, özgürlük hareketleri yüzünden dağılmasını önlemek
istiyordu. Metternich’in bu konudaki kararlı ve katı tutumundan dolayı bu uygulama,
Metternich Sistemi olarak anılacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Koalisyon Savaşları sonrasında, 1789 Fransız Devrimi hiç yaşanmamış gibi, Napolyon
Bonapart’ın Avrupa’da yaptığı değişiklikleri yeniden düzenleyen Viyana Kongresi’nin, bir
sistem olarak uygulanmaya başlaması incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Uluslararası politikada kongre, ilk kez hangi tarihte uygulanmıştır?
a) 1802
b) 1815
c) 1807
d) 1812
e) 1821
2) Napolyon’un imparatorluktan çekilmesine öncülük eden, Fransız devlet adamı
kimdir?
a) Talleyrand
b) Lafayette
c) Robespierre
d) Calonne
e) Brienne
3) İmparatorluktan düşürülen Napolyon, ilk kez nereye sürgün gönderildi?
a) Sisam Adası
b) Malta Adası
c) Sicilya Adası
d) Korsika Adası
e) Elba Adası
4) Rus Çarı I. Aleksandr’ın, kendisini Avrupa’nın Kurtarıcısı olarak görmesinin
nedeni nedir?
a) 1812 Viyana Seferi
b) 1812 Moskova Seferi
c) 1812 Berlin Seferi
d) 1812 Roma Seferi
e) 1812 Madrit Seferi
5) Viyana Kongresi’ne hangi devlet katılmadı?
a) Avusturya
b) İngiltere
c) Danimarka
d) Osmanlı
e) Prusya
6) Viyana Kongresi’ni yöneten ve siyasal damgasını vuran, Avusturya Başbakanı
kimdir?
a) Bismarck
b) Andrassy
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c) Metternich
d) Moltke
e) Roon
7) Viyana Kongresi’ne katılan devletlerin asıl amacı nedir?
a) Toprak Kazanımı
b) Pazar Yarışı
c) Avrupa Barışı
d) Mezhep Barışı
e) Nüfus Dağılımı
8) Viyana Kongresi’nde Avusturya’nın İtalya’dan aldığı şehir hangisidir?
a) Torino
b) Lombardiya
c) Milano
d) Venedik
e) Roma
9) Viyana Kongresi’nde İtalya’nın; Nice, Savoie ve Cenova şehirleri, hangi krallığa
verildi?
a) Venedik
b) Ceneviz
c) Marsilya
d) Torino
e) Piyemonte
10) Viyana Kongresi’nde alınan ve tüm uygarlığı ilgilendiren genel kararı hangisidir?
a) Afyon Ticareti
b) Kadın Ticareti
c) Esir Ticareti
d) Tütün Ticareti
e) Marihuana Ticareti

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) b, 5) d, 6) c, 7) a, 8) d, 9) e, 10) c
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11. İTALYAN BİRLİĞİ (1861)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İtalya’nın Durumu
11.2. Piyemonte’nin Liderliği
11.3. Orsini Suikastı
11.4. Plombieres Anlaşması
11.5. III. Napolyon’un Desteği
11.6. Avusturya Savaşı
11.7. İtalyan Birliği’nin Kurulması
11.8. İtalyan Birliği’nin Tamamlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

İtalya’nın içinde bulunduğu koşullar nasıldır?
İtalyan Birliği’ne destek veren imparator kimdir?
Roma şehri İtalya’ya ne zaman katılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
İtalya’nın Durumu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Avusturya’nın
baskısında Ders notu ile önerilen özgün
olan İtalya’nın, parçalanmış kaynaklar.
şehir devletleri özelliğinde
oluşunu görebilmek.

İtalyan Birliği’nin Aşamaları İtalyan Birliği’ne giden Ders notu ile önerilen özgün
yolda, Fransa’nın yaptığı kaynaklar.
yardım ve karşılığındaki
beklentileri kavrayabilmek.
İtalyan
Tamamlanması

Birliği’nin Devletlerarası
politikada Ders notu ile önerilen özgün
elde edilen kazanımların, kaynaklar.
artık savaşlarda başarılı
olmakla ilgili değil, doğru
tarafta olmayı gerektirdiğini
okuyabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Carbonari: Kara Gömlekliler olarak da anılan ve İtalyan Birliği için çalışan
gizli dernek.

Kont Cavour: Piyemonte Başbakanı Camillo Benso’nun, daha çok bilinen adı.

İkinci Vatan: Daha çok gençlik yıllarında, güzel anılardan dolayı gönül bağı
kurulan, anavatan dışındaki ülke.

Suikast: Sözlük anlamı “kötü niyet” olmakla birlikte, özellikle devlet
adamlarına karşı kurgulanan öldürme girişimi.
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11.1. İtalya’nın Durumu
Tarihin en uzun süreli ve büyük imparatorluğu olan Roma İmparatorluğu’ndan sonra
İtalya, 1.400 yıla yakın süre, kendi egemenliğini kuramadı. Başını Avusturya’nın çektiği,
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun gölgesinde yaşadı. Bu durum İtalya’yı, farklı
konumlara yönlendirdi. Ülkenin kuzey toprakları Avusturya egemenliğinde kalırken, Papalık,
Fransa’nın etkisinde yaşadı. Öteki bölgeleri ise, ticaret ve denizciliğin öne çıktığı, şehir
devletleri özelliğini sürdürdü. Bu parçalı durum yüzünden İtalyan Birliği, tek başına
İtalyanların üstesinden gelebileceği bir konu değildi.

Resim 1: İtalya'nın Durumu

11.2. Piyemonte’nin Liderliği
İtalyan Birliği söz konusu olduğunda, ilk akla gelen Piyemonte, yani öteki adı ile
Sardunya’dır. Ülkenin bu güçlü küçük devleti, Kral II. Victor Emmanuel ve Başbakan
Camillo Benso ile birlikte, daha da öne çıkar. Camillo Benso, daha çok Kont Cavour olarak
anılır. Kendisi, 1830 Ayaklanmaları’ndan başlayarak, İtalya’nın ulusal birlik çabasının içinde
yer almıştır. 1852 yılında başbakan olunca, önceki deneyimlerinin yardımı ile uzun soluklu ve
akılcı bir politika izleyecektir.
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Kont Cavour’un politikası, üç aşamalıdır. Birincisi, ekonomi ve orduyu güçlendirmek;
ikincisi, Avrupa’nın desteğini sağlamak ve üçüncüsü de, kaçınılmaz görünen bir Avusturya
Savaşı’na hazırlıklı olmaktır.

Resim 2: Piyemonte Bayrağı

Bu konudaki ilk büyük gelişme, 1853-56 Kırım Savaşı’nda yaşandı. İngiltere, Fransa
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya ile savaşına, Piyemonte de katıldı. Kırım’a gönderdiği
15 bin kişilik asker, savaş boyutunda sembolik kalsa da, Piyemonte’ye önemli bir prestij
kazandırdı. Üstelik Paris Antlaşması’na, İngiltere ve Fransa gibi katılması, Avrupa düzeyinde
büyük bir diplomatik başarı oldu.
Bu antlaşmadan Piyemonte lehine, doğal olarak bir karar çıkmadıysa da, Avusturya ile
ilişkiler, kopuş eğimine girdi. Avusturya İmparatoru’nun, ağırlığını hissettirmek için
Piyemonte’ye bir gezi yapması, aradaki soğukluğu gideremedi, tersine, daha da arttırdı.
Bunun üzerine karşılıklı olarak, elçiler geri çağrılınca, ilişkiler iyice gerginleşti. Ancak her iki
taraf da, bu aşamada savaşı göze alamadı.

223

Resim 3: Victor Emmanuel Kırım Savaşı'nda

Ayrıca, konunun dışında kalmakla birlikte, ilgili iki devlet Fransa ve Prusya da, savaşa
hazır değildi. Fransa’nın ilgisi, onun desteği olmadan, İtalyan Birliği’nin kurulamayacağı
gerçeğiydi. Ancak Fransa, Prusya’dan çekiniyor ve onun, Avusturya’ya destek verebileceğini
düşünüyordu. Öte yandan Prusya, henüz Avusturya’ya karşı çıkmamışsa da, Germen
Konfederasyonu

konusundaki

anlaşmazlık

yüzünden,

Avusturya

ona

tam

olarak

güvenemiyordu.
Bu dönemde İtalya’da, birlik yolunda sosyal çabalar güçlendi. Bu konuda kurulan
dernekler, büyük başarılara imza atamasa da, ulusal bilinç ve coşkuyu ayakta tutmak
açısından, bu sürece, önemli katkı yapıyordu. Örneğin, ülkenin güneyinde kurulan Genç
İtalya Derneği, bunlardan biriydi. Bu derneğin kurucusu olan Guiseppe Mazzini, daha sonraki
süreçte, önemli bir rol oynayacaktır.

11.3. Orsini Suikastı
Fransa İmparatoru III. Napolyon, gençliğinde uzun süre İtalya’da bulunmuştu. Hatta
İtalyan Birliği için çalışan ve Kara Gömlekliler olarak da anılan, Carbonari Derneği’ne üye
olmuştu. Gönlünde, ikinci vatanım dediği İtalya’nın, ayrı bir yeri vardı. Bu nedenlerle, İtalyan
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Birliği’ne karşı ilgi duyduğu için, yardım sözü bile verdi. Ancak, tutarlı ve akılcı çizgiden ara
sıra uzaklaşan III. Napolyon, sözünü çabuk unuttu. Oysa İtalya, onun yardımını sabırsızlıkla
bekliyordu. Ona sözünü hatırlatmak, bir Carbonari üyesine düştü.

Resim 4: Orsini

Bu amaçla, Felice Orsini adlı bir devrimci yurtsever, 14 Ocak 1858’de, III.
Napolyon’a suikast düzenledi. Eşi ile birlikte operadan çıkarken, üç bomba patladı ve sekiz
kişi ölürken, 142 kişi de yaralandı. Bu suikast, III. Napolyon için uyarıcı oldu ve İtalya
konusunu yeniden gündemine aldı. Bu amaçla, Felice Orsini’nin, İtalyan Birliği için
kendisinden yardım isteyen mektubunu, gazetelerde yayınlattı.

11.4. Plombieres Anlaşması
Suikast olayından sonra III. Napolyon, Kont Cavour ile görüşmek istedi. İtalyan
kamuoyundan gizli tutulan bu görüşmenin yeri, Fransa’nın doğusundaki Loren bölgesinde
bulunan Plombieres oldu. Buradaki kaplıca; Montaigne, Voltaire ve Napolyon Bonapart da
dahil olmak üzere, birçok ünlüyü ağırlamıştı. 12 Temmuz 1858’de başlayan görüşmede, iki
ülke en üst düzeyde temsil edildi.
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Resim 5: Kont Kavur

Sonuçta alınan kararlar, şu yönde oldu: Avusturya ile yapılacak bir savaş
kaçınılmazdı. Ancak önce Avusturya, Avrupa’nın gözünde saldırgan konuma düşürülecekti.
Bu sırada İtalyan Ordusu hazırlanacaktı. Savaşı Avusturya başlattıktan sonra, Fransız askeri,
İtalyanlara yardıma gelecekti. Bu yardım karşılığında Fransa ise, İtalya’dan Nice ve Savoie’u
alacaktı. Avusturya yenilgisinden sonra da, İtalya’da dört devlet kurulacaktı:
1) Merkezi İtalya Krallığı
2) Papalık Devleti
3) Kuzey İtalya Krallığı
4) Sicilya Krallığı
Fransa ile Piyemonte arasında imzalan bu anlaşma, görüldüğü gibi, İtalya topraklarını
bütünleştirmiyordu. Ülkeyi, Avusturya egemenliğinden kurtarmakla birlikte, bir kısım
toprağını Fransa aldığı gibi, kalan yerleri de, dört parçaya bölüyordu. Ancak şimdilik yapacak
bir şey yoktu ve eldeki en uygun çözüm, bu kadarına izin veriyordu. Durum böyle olunca,
İtalyan Birliği de, üç aşamada gerçekleşecektir.
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11.5. III. Napolyon’un Desteği
Bu anlaşmadan sonra III. Napolyon, Avusturya Savaşı’nın diplomatik dengeleri ile
ilgilendi. Bunlardan ilki, Orsini Suikastı’ndan bilgisi olan Avusturya’ya karşı, soğuk
davranmak oldu. İkincisi, Prens Jerome Napolyon’un, Piyemonte Kralı’nın kızı ile
evlenmesiydi. Bu yakınlık, Avusturya’ya karşı olan tutumu, daha da vurguladı.
Suikastta kullanılan bombalar, İngiltere kaynaklı idiyse de, iki ülkenin UzakDoğu’daki çıkarları yüzünden, Fransa konuyu büyütmedi. Kaldı ki, bir Avusturya Savaşı’nda
Fransa, İngiltere’nin tarafsızlığını istiyordu. Ayrıca İngiliz kamuoyu da, İtalyan Birliği’nden
yanaydı.

Resim 6: III. Napolyon

Öte yandan Fransa, Kırım Savaşı’ndan sonra Rusya ile yakınlık kurmuştu. Savaş
yüzünden Avusturya’ya kırgın olan Rusya’yı, yanına çekemediyse de, tarafsızlığı ile yetindi.
Yine, Prusya da, ne Fransa ve ne de Avusturya’dan yana olarak, tarafsız kaldı. Tüm bunlar,
Avusturya’nın Avrupa’da yalnız kalması demekti ki, bu kadarı bile, Fransa için yeterliydi.
Artık sıra, Avusturya’yı savaşın içine çekmeye gelmişti.
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11.6. Avusturya Savaşı
İngiltere’nin, Avrupa’nın iç konularına fazla karışmadığı ve ancak sona doğru, üst
perdeden bir politika ve bitirici rolü ile öne çıktığı, öteden beri bilinir. Yine öyle oldu ve işin
içine Rusya’yı da katarak, aracı olmak istedi. Bu öneriye devletler olumlu yaklaştı ve hatta
konunun, bir konferansta ele alınması bile düşünüldü. Böyle bir yöntem, İtalya’nın istediği
çözüm değildi.
Ancak

Germen

Konfederasyonu’nun

Avusturya’ya

verdiği

destek,

onun

saldırganlaşmasına ve dolayısıyla da, hata yapmasına neden oldu. Avusturya, savaş
hazırlıklarını bırakması için Piyemonte’ye nota verince, Fransa ile yapılan plan gereğince,
reddedildi. Bunun üzerine, Avusturya askeri Kuzey İtalya’ya girerken, Fransız askeri de
Avusturya’ya karşı savaş açtı. İlk önemli savaş, 4 Haziran 1859’da Magenta’da yapıldı.
Avusturya yenilince, kendi askerine komuta eden III. Napolyon ve Victor Emmanuel, birlikte
Milano’ya girdiler.

Resim 7: Magenta Savaşı

Avusturya ile ikinci savaş, 24 Haziran’da Solferino’da yapıldı. Yaklaşık 300 bin
askerin karşı karşıya geldiği bu savaş da, Avusturya’nın aleyhine sonuçlandı. Bu aşamada,
Lombardiya Avusturya’dan alındıysa da, büyük bir sorun ortaya çıktı. Çünkü bu aşamada
konu, bir Germen-Latin Savaşı gibi algılanmaya başladı. Avusturya konuyu, tüm Almanya
için bir tehlike olarak tanımlarken, Güney Almanya karıştı. Özellikle Prusya, Avusturya’dan
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yana gibi görünmekle birlikte, durumdan yararlanmak ve Germen Dünyası’nın başına geçmek
istiyordu. Prusya’nın seferberlik ilan etmesi, III. Napolyon’un gözünü korkuttu.
Başka kaygıların da etkisi ile Avusturya ile Fransa, Villafranca’da bir ön barış
yaptılar. Bundan sonra, 10 Kasım’da Avusturya, Fransa ve Piyemonte arasında, Zürih
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; tüm İtalya’da, bir konfederasyon devleti
kurulacaktı. Lombardiya ise, Avusturya’dan Fransa’ya geçecek, Fransa da burayı İtalya’ya
verecekti. Bu durumda Avusturya, İtalya’ya toprak vermiş olamayacaktı.
Bu sonuç, İtalya’da tam bir düş kırıklığı yarattı. İtalyan Birliği tümüyle sağlanamadığı
gibi, konfederasyon başkanlığını da, onursal olarak Papa ve uygulamada Piyemonte Kralı
yapacaktı. Gelişmelerin bu biçimde olması, ülkede Fransız karşıtı bir kamuoyunun
oluşmasına neden oldu.

11.7. İtalyan Birliği’nin Kurulması
Ancak ülke çapındaki tepkiler, İtalyan Konfederasyonu’nun kurulmasını engelledi.
Bunun da ötesinde şehir devletleri, halk oylaması sonucunda birer birer, Piyemonte’ye
katıldılar. Birkaç ay içerisinde, Piyemonte’nin öncülüğünde, Toskana, Modena, Parma ve
Bologna, birleşmiş oluyordu. Böylece, tam anlamıyla olmasa da, İtalyan Birliği sağlanmıştı.
Bu, ilk aşamaydı.

Resim 8: İtalyan Krallığı'nın İlanı
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Bu sırada Sicilya’da, önemli bir gelişme yaşandı. Garibaldi, İtalyan yurtseverleri ile
birlikte Sicilya’da karaya çıktı ve halkın coşkusu ile karşılandı. Buradan Napoli’ye geçen
yurtseverler, İtalyan Birliği’ni daha da genişletti. Napoli Kralı, Roma’ya kaçtı. Bu da, ikinci
aşama oldu.
İtalyan Parlamentosu, 18 Şubat 1861’de Torino’da açıldı. Başlangıçtan beri, bu
birliğin öncülüğünü yapan Piyemonte Kralı Victor Emmanuel de, İtalya Kralı oldu. Yurtsever
İtalyan gençliğinin; Kont Cavour, Guiseppe Garibaldi ve Guiseppe Mazzini gibi liderler ile
başlattığı uzun soluklu çabalar, başarı ile taçlanmıştı.
Geriye, İtalya’nın çok önemli iki parçası kalıyordu. Bunlar da, Venedik ve Roma
şehirleriydi. Biri Avusturya’nın, öbürü Fransa’nın egemenliği altındaydı. Bu konuda sonuca
ulaşmak için, Prusya’nın, Alman Birliği’ni sağlamak için giriştiği savaşları beklemek gerekti.
Ancak Fransa, İtalya’dan Nice ve Savoie’u istedi. Kendisine bu konuda, daha önce söz
verilmişti. Buna karşın, İtalyan Birliği tamamlanmadığı ve III. Napolyon bu konuda onları
yarı yolda bıraktığı için, Piyemonte bu isteğe sıcak bakmadı. III. Napolyon da, Avusturya
Savaşı’nda verdiği desteğin karşılığı olarak, kendi kamuoyuna bir ödül sunmak istiyordu.

Resim 9: Garibaldi'nin Napoli'ye Girişi

Bu yüzden Fransa tutumunu sertleştirince, 24 Mart 1860’ta anlaşma sağlandı. Ancak
bu antlaşma, bu iki şehirde halk oylamasını gerekli görüyordu. Halk oylaması sonucunda Nice
ve Savoie’un, Fransa’ya katılma istekleri ortaya çıkınca, yapacak bir şey kalmıyordu.
230

11.8. İtalyan Birliği’nin Tamamlanması
Alman Birliği’ni sağlamak için Avusturya’ya başkaldıran Prusya, 8 Nisan 1866’da
İtalya ile anlaştı. Buna göre İtalya, Prusya’nın Avusturya ile yapılacak savaşta, yapacağı
yardımın karşılığı olarak Venedik’i alacaktı. Bu savaşta İtalya, fazla bir şey yapamadı. Ancak
onun asıl yaptığı, Avusturya’ya karşı ikinci bir cephe açmış olmasıydı. Sadowa’da
Avusturya’nın yenilmesinden sonra, 23 Ağustos 1866 Prag Antlaşması ile Venedik, İtalya
topraklarına katıldı.

Resim 10: II. Emmanuel Venedik'te

Yine Prusya, Alman Birliği önündeki en büyük engel olan, Fransa’yı yenmek
zorundaydı. Bu nedenle sıra, Avusturya’dan sonra, Fransa’ya geldi. Savaş öncesindeki
diplomatik ilişkilerde, Fransa ile İtalya arasında görüşme yapıldıysa da, anlaşma sağlanamadı.
Çünkü III. Napolyon’un askeri yardım isteği karşısında, İtalya da Roma’yı istedi. Bu durumda
İtalya, tarafsız kalmayı yeğledi.
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Resim 11: Roma'nın Ele Geçirilişi

Fransa, Prusya karşısında yenildi. 1 Eylül 1870’te sona eren bir aylık Sedan Savaşı,
Fransa’nın en ağır yenilgisi oldu. III. Napolyon imparatorluktan düştüğü gibi, Papalık
toprağını 1848’den beri koruyan, Fransız askeri de Roma’dan çekildi. Bunun üzerine İtalya,
ulusal birliğe katılması için, Papa IX. Pius ile anlaşmak istedi. Ancak Papa, bu barışçı çözümü
kabul etmedi. Sonunda İtalyan Ordusu Roma’ya girerek, bu eski ve büyük başkenti, 21 Eylül
1870’te ülke topraklarına kattı
Böylece

İtalya,

tarihin

gördüğü

en

büyük

imparatorluk

olan,

Roma

İmparatorluğu’ndan yaklaşık 1.400 yıl sonra, ülkesinin bütününde egemenlik kuruyordu.
Yine, bir zamanlar dünyanın merkezi olarak tanımlanan Roma, bu yeni devlet yapılanmasının
da, başkenti oluyordu.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülke toprakları şehir devletleri biçiminde yönetilen ve kuzey bölgesi Avusturya’nın
işgalinde olan İtalya’nın, Fransa’nın önemli desteği ile Avusturya’ya karşı savaşarak, birliğini
sağlaması ele alınmaktadır.

233

Bölüm Soruları
1) İtalya’nın ortasında ve Fransa’nın desteğinde olan devletin adı nedir?
a) Milano
b) Torino
c) Papalık
d) Sicilya
e) Venedik
2) İtalyan Birliği için Avrupa’nın desteğini almak isteyen Piyemonte, hangi savaşa
katılmıştır?
a) Trablusgarp Savaşı
b) Kırım Savaşı
c) Sicilya Savaşı
d) Mısır Savaşı
e) Malta Savaşı
3) Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması ile Piyemonte’nin kazancı ne
olmuştur?
a) Prestij
b) Toprak
c) Ada
d) Bağımsızlık
e) Ticaret
4) Kara Gömlekliler Derneği’nin kurucusu kimdir?
a) Garibaldi
b) Cavour
c) Benso
d) Mazzini
e) Emmanuel
5) İtalyan Birliği için III. Napolyon, Plombieres’te hangi lider ile görüştü?
a) Guiseppe Mazzini
b) Victor Emmanuel
c) Guiseppe Garibaldi
d) Felice Orsini
e) Kont Cavour
6) Plombieres’te alınan kararlar içerisinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Korsika Krallığı
b) Merkezi İtalya Krallığı
c) Papalık Devleti
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d) Kuzey İtalya Krallığı
e) Sicilya Krallığı
7) Orsini Suikasti’ne karşın, Fransa’nın İngiltere ile ilişkilerini bozmayışının nedeni
nedir?
a) Baltık Çıkarları
b) Uzak-Doğu Çıkarları
c) Akdeniz Çıkarları
d) Kuzey Afrika Çıkarları
e) Amerika Çıkarları
8) İtalya Birliği için, hangi devlete karşı savaşmak gerekti?
a) Fransa
b) İngiltere
c) İspanya
d) Avusturya
e) Portekiz
9) Fransa’nın İtalya’ya yardımı, Cermen Dünyası’nda nasıl algılanır?
a) Avusturya-Alman Savaşı
b) İtalyan-Alman Savaşı
c) Latin-Cermen Savaşı
d) Kuzey-Güney Savaşı
e) Latin-İtalyan Savaşı
10) 1861’de kurulan İtalyan Birliği’ne, hangi şehirler katılamamıştır?
a) Venedik-Roma
b) Roma-Milano
c) Venedik-Piyemonte
d) Roma-Piyemonte
e) Venedik-Lombardiya

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a

235

12. ALMAN BİRLİĞİ (1871)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Bismarck Politikası
12.2. Prusya-Danimarka Savaşı
12.3. Prusya-Avusturya Savaşı
12.4. Prusya-Fransa Savaşı
12.5. Alman İmparatorluğu’nun İlanı
12.6. Alman Birliği’nin Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Demir Şansölye kimdir?
Prusya Danimarka’dan hangi bölgeleri almıştır?
Alman İmparatorluğu nerede ilan edilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Prens Bismarck’ın Önemi

Alman Birliği’nin Aşamaları

Küçük Devletten
İmparatorluğa

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Devlet Kurucu Başbakan Ders notu ile önerilen özgün
olan Prens Bismarck’ın, kaynaklar.
Alman Birliği için, ne denli
önemli
bir
başlangıç
olduğunu açıklayabilmek.
Avrupa Devletleri’nin çıkar Ders notu ile önerilen özgün
dengeleri düzleminde devlet kaynaklar.
kurabilmenin
politik
incelikleri hakkında bilgi
vermek.

Büyük Yüzyıldır
Avusturya’nın Ders notu ile önerilen özgün
gölgesinde
kalan
bir kaynaklar.
devletin, Avrupa’nın en
önemli
imparatorluğu
oluşunu görebilmek.
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Anahtar Kavramlar

Konfederasyon: Önemli örneği Cermen Konfederasyonu olarak görülen, ortak
ve sınırlı çıkarlar düzleminde bir araya gelen, bağımsız şehir devletleri.

Şansölye: Özellikle Cermen Dünyası’nda başbakan için kullanılan bir ünvan.

Schleswig-Holstein: Baltık Denizi’ne açılan Yutland yarımadasındaki iki
önemli düklük.

Alsace-Lorraine: Fransa-Almanya arasında yer alan ve büyük tartışmalara
neden olan iki eyalet.
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12. ALMAN BİRLİĞİ (1871)
Avrupa Tarihi’nde hiçbir devletin politika arenasına çıkışı, Almanya kadar önemli
olmamıştır. Çünkü Almanya, kısa süre içinde büyük etki yapmaya başlaması bakımından, en
önemlisi olacaktır. Bunun bir göstergesi, daha ilk andan başlayarak, krallık değil,
imparatorluk olmasıdır. Daha büyük bir ölçüt ise, 20 yıl sonrasında İngiltere ile sömürge
yarışına girmesi ve sonuçta, Birinci Dünya Savaşı’na neden olmasıdır.

Resim 1: II. Friedrich

Bu durum, elbette akşamdan sabaha gerçekleşen bir olgu değildir. Bunda, Büyük
Friedrich olarak da anılan Prusya Kralı II. Friedrich (1740-1786) ile atılan sağlam temellerin,
payı büyüktür. Bu bakımdan Prusya, disiplin özelliği ile öne çıkacaktır. Avusturya ile
Prusya’nın Cermen Dünyası’ndaki liderlik yarışına, düalizm yani ikilik denir. Bu tarihe kadar
liderliği, Avusturya yapmıştı. Bundan sonra liderlik bayrağı, adını Almanya olarak değiştiren,
Prusya’nın eline geçecektir.

241

12.1. Bismarck Politikası
Cermen Dünyası’ndaki değişim sürecinde, önemli bir kurucu lider görülür: Otto von
Bismarck. Nasıl ki 19. yüzyılın ilk yarısında Avusturyalı Prens Metternich var ise, ikinci
yarısında da Prens Bismarck vardır. Demir Şansölye olarak da anılan bu politikacı, büyük
amacına demir ve kan ile ulaşacaktır. Bu paroladaki demir karşılığı sanayi ve kan karşılığı ise
savaştır.

Resim 2: Bismarck

Bismarck’ın birçok önemli özelliği yanında, bir devlet adamında olması gereken, en
önemli özellik, öngörü vardır. Bu özelliği, 40 yılı aşan politik yaşamında, birçok kez kendini
gösterecektir. Bunlardan ilki, 1848 Ayaklanması’nda ortaya çıkar. Frankfurt’taki Ulusal
Meclis, Alman İmparatorluk Tacı’nı Prusya Kralı’na sunduğunda, karşı çıkanlar arasında
Bismarck da vardır. Böylece, henüz koşulların olgunlaşmadığı bir dönemde, Prusya’nın
Avusturya tarafından hırpalanmasını önlemiştir.
Bismarck’ın ikinci öngörüsü, Kırım Savaşı sırasında görülür. Prusya’nın Rusya’ya
karşı savaşa girmesini engellemiş ve böylece onun, dolaylı yardımından yararlanmanın,
önünü açmıştır. Özellikle Alman Birliği’nin kuruluşundaki iki önemli aşama olan, Avusturya
ve Fransa ile savaşlarda Rusya’nın tarafsızlığı, çok önemli olacaktır. Bu politika, büyük
ölçüde Bismarck’ın başarısıdır.
Bismarck’ın politikaya ilk adımı, 1847’de Prusya Meclisi’ne üye olmakla başladı.
1851 yılında, Cermen Konfederasyonu Meclisi’ne delege olarak seçildi. 1857’de Rusya ve
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1862’de Fransa’da, ülkesini büyükelçi olarak temsil etti. Bu süre içerisinde, Avrupa’nın
önemli devlet adamlarını tanıdı ve onların politik çizgisini yakından gördü. Onun bu dönemde
belirlediği ilkeler, Alman Birliği’ne giden yoldaki önlenemez yükselişinin, temel çizgisini
oluşturacaktır.

Resim 3: Cermen Konfederasyonu

1862’de başbakan olan Bismarck’ın üçüncü öngörülü politikası, ertesi yıl yaşanan
Polonya Ayaklaması’nda görülür. Polonyalılar, 1830 ve 1848’de ayaklanmış, ancak bu
çıkışlar, Rusya tarafından kanlı bir biçimde bastırılmıştı. Rusya’nın Kırım Savaşı’nda ağır bir
yenilgi alması, onları yeniden umutlandırdı. Çünkü Rusya, toprağa bağlı kölelik sistemini
kaldırınca, Polonyalılar da yeni isteklerde bulundular. Ancak bu isteklerin karşılığını
alamayınca, 1863’te bir kez daha ayaklandılar.
Avusturya, Fransa ve İngiltere; Polonya için bazı hak ve özgürlüklerin verilmesini
istediler. Bu istekler içerisinde, 1815 Anayasası’nın yeniden yürürlüğe konulması ve kendi
dillerinin, resmi sayılması başta geliyordu. Ancak Rusya, bunların hiçbirini önemsemedi.
Bismarck ise, öteki devletlerden farklı olarak, Rusya’dan yana bir tutum sergiledi. Sonuçta
Rusya, Polonya’ya gönderdiği güçlü bir ordu ile ayaklanan yurtseverleri, dünyaya geldiğine
pişman edecek biçimde, susturdu.
Bu sırada Bismarck, Alman Birliği yolunda ilk kazancı elde etmek düşüncesindeydi.
Polonya Ayaklanması’na ilgisiz kalırken, Avrupa’nın üç önemli devleti, Avusturya, Fransa ve
İngiltere’nin tutarsızlığını da gördü. Bismarck, Rusya’ya karşı gösterdiği tarafsızlık desteğini,
Danimarka Savaşı’nda ülkesi yararına kullandı.
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12.2. Prusya-Danimarka Savaşı
Danimarka’ya bağlı iki dükalık olan ve Yutland Yarımadası’nda bulunan Schleswig
ve Holstein’da, halkın önemli bir kısmı Alman’dı. 1848 Ayaklanmaları sırasında, bu
dükalıklar da başkaldırmış ve Prusya’ya katılmak istemişti. Ancak o zamanki koşullar, böyle
bir gelişime uygun değildi. Bu yüzden, 1848-51 arasındaki Birinci Schleswig Savaşı’ndan,
sonuç alınamadı. Öteki devletlerin de katılımı ile 1852’de Londra Antlaşması imzalandı.
1863’te Danimarka’daki yeni anayasa uygulaması, Schleswig adına, Cermen
Konfederasyonu tarafından tepki ile karşılandı. Sorunun büyümesi üzerine konu, Prusya gibi
Avusturya’yı da ilgilendirmeye başladı. Çünkü Bismarck, Cermen Konfederasyonu’nu
destekledi ve bu da, Avusturya’nın işine gelmedi. Avusturya Prusya’yı, Cermen
Konfederasyonu ile başbaşa bırakmak istemeyince, onunla birlikte hareket etti ve iki ordu, 19
Şubat 1864’te Schleswig’e girdi.

Resim 4: Danimarka Savaşı

Bu sırada; İngiltere, Fransa ve İsveç’in araya girmesi, olayların akışını değiştiremedi.
30 Haziran’da Danimarka askeri, Schleswig ve Holstein’dan ayrılmak zorunda kaldı. 30
Ekim’de yapılan Viyana Antlaşması ile Danimarka; Schleswig, Holstein ve Lauenburg’u,
Avusturya ve Prusya’ya bırakmak zorunda kaldı.
Ancak sorun, bu kadarla bitmiyordu. Danimarka’dan alınan bu dükalıklar, Avusturya
ile Prusya arasında gerginliğe neden oldu. Cermen Konfederasyonu bile, bu toprakları
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istiyordu. En son olarak, Avusturya ile Prusya arasında, 14 Ağustos 1865’te Gastein
Antlaşması imzalandı. Buna göre; Schleswig’i Prusya ve Holstein’ı da Avusturya aldı. Ayrıca
Prusya, Lauenburg’u almasının karşılığında Avusturya’ya, 2,5 milyon Danimarka Markı
ödedi.

Resim 5: Yutland Yarımadası

Danimarka Savaşı, Alman Birliği’ne giden süreçte, Bismarck’ın ilk büyük başarısıdır.
Prusya, yeni toprağındaki önemli liman şehri Kiel’de, Alman Donanması’nın temellerini
atacaktır. Ancak şimdi gündemde, Cermen Dünyası’nın liderliği için, Avusturya ile
hesaplaşma vardır. Bu konuda elde ettiği politik kazanım da, Bismarck’ın ikinci büyük
başarısı olacaktır.

12.3. Prusya-Avusturya Savaşı
Yüzyıllarca Avusturya’nın gölgesinde yaşayan Prusya’nın, bu duruma başkaldırısı,
gerçekten büyük ve riskli bir olaydır. Ancak Bismarck, üstün politik öngörüsü ile bu çetrefilli
konuda, aşamalı olarak ilerledi. Birincisi, Avusturya-Prusya kapışması, Avrupa’nın
doğusundaki bir sorun olduğu için, İngiltere’yi ilgilendirmeyecekti. İkincisi, Rusya’nın,
birçok konudan dolayı, Prusya’ya destek borcu vardı. Üçüncüsü, konunun kırılma noktasını,
Fransa oluşturuyordu. Dördüncüsü, İtalya ile ortak hareket etmesi gerekiyordu. Ancak bu
ortaklıkta, Fransa’nın düşüncesi önemliydi ki Bismarck da ilk adımı, bu yönde attı.
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Bu amaçla Bismarck, hiç üşenmeden, Atlantik kıyısında ve Fransa-İspanya sınırı
yakınındaki Biarritz şehrine gitti. 1865 Ekim’inde Fransa İmparatoru III. Napolyon ile yaptığı
görüşmede ona, zayıf noktası olan, ulusal birlik açısından yaklaştı. Üstü kapalı biçimde,
Fransa’ya toprak verebileceğini bile söyledi. Her iki devlet için de, ayrıntısında türlü dengeler
gözetilen bu görüşme sonucunda, Fransa’nın tarafsız kalacağı kesinleşti.
Ancak, duygusal karakterli III. Napolyon, yine yanılıyordu. Bu yanılgılardan biri,
Avusturya-Prusya Savaşı’nın uzun sürerek, iki tarafı da yıpratacağını sanmasıydı. İkinci
yanılgısı da, savaştan sonra Venedik’i alacak olan İtalya’nın, Fransa’nın kontrolündeki
Roma’yı unutacağını sanmasıydı. Üçüncü ve en önemli yanılgısı ise, Prusya Avusturya’yı
yendikten sonra, sıranın kendisine geleceğini, öngörememesiydi.

Resim 6: I. Wilhelm

Bu önemli aşamadan sonra Bismarck, yüzünü İtalya’ya döndü. Başlangıçta İtalya,
Prusya’ya güven duymadı ve onu, Avusturya karşısında yalnız bırakmasından çekindi. Ancak
araya III. Napolyon’un girmesi üzerine, sorun çözüldü. Prusya ile İtalya arasındaki antlaşma,
8 Nisan 1866’da Berlin’de yapıldı. Buna göre, savaşı Prusya başlatacak, savaş sonunda
Venedik’i İtalya alacak ve Venedik Avusturya’dan alınmadıkça, savaş sona ermeyecekti.
Artık sıra, savaş sebebi, Latince deyişle casus belli bulmaya gelmişti. Prusya,
Holstein’deki karışıklıkları gündeme getirince, Avusturya yönetimindeki bir toprağın, onları
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ilgilendirmeyeceğini belirtti. Araya, Cermen Konfederasyonu dahil, başka konular girdiyse
de, asıl amaç savaş çıkarmak olunca, sonuç değişmedi. Prusya, politik olarak yalnızlaştırdığı
Avusturya topraklarına, 2 Temmuz 1866’da girdi.
İki kardeş ulusun liderlik savaşına, Prusya 220 bin ve Avusturya 230 asker ile katıldı.
Ayrıca açılan İtalya cephesi, Avusturya için çok etkili oldu. Buna karşın güneydeki Cermen
Konfederasyonu devletleri, Avusturya’yı destekleyince, Bismarck da, konfederasyonu
lağvettiğini açıkladı. Savaşın kırılma noktası, Prusya topraklarındaki Sadowa, Almanca
deyişle Königgraetz oldu. Burada 3 Temmuz’da yapılan meydan savaşını, Prusya kazandı.
İtalya ise, hem karada hem de denizde, Avusturya karşısında yenildi. Ancak bunların, savaşın
sonucuna hiçbir etkisi olmadı.
Bu yenilgi üzerine Avusturya, Fransa’dan barış için aracılık istedi. Avusturya, yeni bir
Macar Ayaklanması’ndan çekiniyordu. Bu durumda, Prusya Macaristan’a girmeden önce,
Venedik’i İtalya’ya vermek, daha uygundu. Ancak burada, Avusturya da yanılıyordu. Çünkü
daha sonra Prusya, Fransa ile savaşırken Avusturya’nın, hiç değilse tarafsız kalmasına ihtiyaç
duyacaktı.
İşte konunun bu yönü, Sadowa yengisinden sonra, Prusya’da önemli tartışmalara
neden oldu. Prusya ordusu, Viyana yakınlarındaydı ve herkes, başkente girmek istiyordu.
Yalnızca Bismarck, bu isteğe karşı çıktı. Artık Alman Birliği tamamlanmıştı. Ancak bunu,
Fransa’ya da onaylatmak gerekecekti. Eğer Viyana’ya girilir ve Avusturya’da öc alma
duygusu yaratılırsa, bunun Prusya-Fransa Savaşı’nda, önemli zararları görülürdü. Bu
değerlendirme, Bismarck’ın dördüncü önemli öngörüsü oldu.
23 Ağustos 1866 Prag Antlaşması ile Avusturya ve Prusya arasında barış sağlandı.
Buna göre;
1) Cermen Konfederasyonu ortadan kaldırıldı.
2) Avusturya Holstein’i Prusya’ya bıraktı.
3) Avusturya Venedik’i İtalya’ya verdi.
Avusturya ile İtalya arasındaki barış da, 3 Ekim’de Viyana’da yapıldı. Ancak daha da
önemli olarak, Macaristan sorununu kalıcı biçimde çözmek isteyen Avusturya, çifte krallık
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yönetimini kabul etti. Buna göre, Macarların da ayrı hükümeti ve başkenti olacaksa da, kralı
olmayacaktı. Çünkü Avusturya İmparatoru, her iki yönetimi de, kendi şahsında toplayacaktı.

Resim 7: Avusturya-Macaristan Çifte Krallık Töreni

Bu nedenle 1867 yılından başlayarak, Avusturya İmparatorluğu’nun adı, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu olacaktır. Yüzyıllarca Avrupa’nın sorumluluğunu üstlenen
Avusturya, bu aşamadan sonra ikinci sınıf devlet konumuna düşecek ve Prusya’nın dümen
suyundan gidecektir. Bu arada, Cermen Konfederasyonu’ndan geriye kalan kuzey
devletlerinin savunması, bağımsızlıklarını sürdürmekle birlikte, Prusya’nın sorumluluğunda
olacaktır.

12.4. Prusya-Fransa Savaşı
Ancak Fransa kaynıyordu. Yanı başında, güçlü bir Prusya’nın doğuşunu izlemekle
yetinmişti. III. Napolyon, kamuoyu baskısını azaltmak için, Bismarck’tan toprak istedi. Ne de
olsa böyle bir konu, Biarritz’de baş başa yapılan görüşmede, dile gelmişti.
Bismarck ise, bir karış toprak vermek düşüncesinde değildi. Fransa’nın ısrarı
karşısında, konuyu, Rusya başta olmak üzere, Avrupa kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişme,
Fransa’yı yayılmacı bir konuma düşürürken, büyük tepki topladı. Hatta, Cermen
Konfederasyonu’ndan kalan güney devletleri, Katolik olmalarına karşın, Prusya’ya
yaklaşmaya başladılar.
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III. Napolyon, Fransız kamuoyunu memnun etmek için, 90 milyon frank karşılığında,
Hollanda’dan Lüksemburg’u satın aldı. Büyük gürültü koparan bu işlem, bölgesel ve genel
ölçekte kabul görmeyince, satış geçersiz sayıldı. Böylece III. Napolyon, bir kez daha prestij
kaybetmiş ve Bismarck’ın tuzağına düşmüştü. Bu tutarsız politikalar, Fransa’yı Avrupa’da,
diplomatik açıdan iyice yalnızlaştırdı.
Bu sırada İspanya’da, Prusyalı yani Hohenzollern hanedanından bir kralın başa
geçmesi, Fransa’yı çileden çıkardı. Aslında bu olay da, Bismarck’ın düşüncesiydi. Böylece
Fransa, doğudan ve batıdan, aynı hanedan yönetimi ile çevrelendi. İspanya konusunun
çetrefilleşmesi, Fransa ve Prusya’yı da savaşın eşiğine getirdi. Fransızlar artık, Berlin’e
girmek istiyordu.
Savaş öncesinde Fransa, Avusturya ve İtalya’nın desteğini alabilirdi. Ancak
Avusturya’nın Rusya’dan çekinmesi ve İtalya’nın Fransa’dan Roma’yı istemesi, bu
olasılıkları ortadan kaldırdı. Bu sırada İngiltere ve Rusya da, tarafsızlıklarını bildirdi.

Resim 8: Sedan Savaşı

III. Napolyon, Prusya konusunda son noktayı koymak için, ordusu ile Paris’ten hareket
etti ve Alman toprakları içindeki Saarbrüken’i ele geçirdi. Bunun üzerine ilk savaş, 4 Ağustos
1870’te Wissembourg’da. ikincisi 6 Ağustos’ta Spicheren’de yapıldı. Her iki savaşı da
kazanan Prusya ordusu, Fransa topraklarına girmeye başladı. Sonraki savaşlar ise, Wörth,
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Mars-la-Tour, Gravelotte’de gerçekleşti. 19 Ağustos’ta başlayan Metz Kuşatması, 40 gün
sürecek ve 180 bin Fransız askerinden, 142 bini tutsak, ötekiler ölü ve yaralı düşecektir. Bu
kuşatma sürerken, yıkıcı darbe 1 Eylül’de, Sedan’da alınacaktır.

Resim 9: Sedan Sonrasında Bismarck ve III. Napolyon

Sedan Savaşı, Fransa tarihinin en ağır yenilgisi oldu. Moltke komutasındaki 200 bin
kişilik Prusya ordusu, 120 bin kişilik Fransız ordusunun çok büyük kısmını, tutsak etti.
Tutsaklar arasında, Fransa İmparatoru III. Napolyon da vardır. Bu büyük yenilgi üzerine
Paris’te darbe yapan sosyalistler, Cumhuriyet ilan ettiler. Ardından Fransa’da Ulusal
Savunma Hükümeti kuruldu.

12.5. Alman İmparatorluğu’nun İlanı
Başkent Paris, bir yandan savunma önlemleri alırken, öbür yandan da açlıkla
savaşıyordu. Bu sırada Alman İmparatorluğu’nun kurulduğu, tüm dünyaya duyuruldu. 18
Ocak 1871 tarihinde yapılan bu duyuru, Alman topraklarında değil, Versailles Sarayı’nın
Aynalı Salonu’nda, kısaca Fransa’nın kalbinde yapıldı. Bu olay Fransa’ya o denli ağır
gelecektir ki, Birinci Dünya Savaşı’nı yenik bitiren Almanya ile barış, 48 yıl sonra yine,
burada imzalanacaktır.
Versailles Sarayı’ndaki gösterişli törende; Prusya Kralı I. Wilhelm, Almanya
İmparatoru olurken, Prusya adı da, tarihe karışıyordu. Ayrıca Bismarck, hayatının en mutlu
gününde başbakan, yani Şansölye oluyordu. Aynı amaç için yıllarca emek veren komutanlar,
Helmuth von Moltke ve Albrecht von Roon da, Alman Birliği’nin taçlanışını birlikte
kutluyordu.
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Resim 10: Alman İmparatorluğu'nun İlanı

Bu sırada, Almanya’nın güneyindeki eski konfederasyon devletleri de birliğe
katıldılar. Fransa ile barış antlaşması ise, 10 Mayıs’ta Frankfurt’ta yapıldı. Bu antlaşmaya
göre;
1) Prusya Kralı I. Wilhelm, Alman İmparatoru olarak tanınacak;
2) Fransa, Alsace-Lorraine bölgelerini Almanya’ya bırakacak;
3) Fransa Almanya’ya, 5 milyon Frank savaş ödentisi verecek;
4) Bu para ödeninceye kadar, Fransa’nın kuzeyi Alman askeri tarafından işgal
edilecektir.

12.6. Alman Birliği’nin Sonuçları
Avrupa Tarihi’nde hiçbir devletin ortaya çıkışı, Almanya kadar önemli olmamıştır. Bu
sonucun birbirinden önemli ve günümüze kadar uzanan etkileri görülür. Bunları sayacak
olursak:
1) Almanya her ne kadar; yoktan var olmamış ve Prusya’nın devamı olarak yükselmiş
ise de, Avusturya dışındaki tüm Cermen devletlerini kendi bünyesinde toplamıştır.
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2) Yüzyıllarca Cermen Dünyası’na liderlik eden Avusturya’nın saltanatına son vermiş
ve onu Avrupa politikasında, ikinci sınıf bir devlet düzeyine indirmiştir.
3) İngiltere’nin bir ada devleti özelliğinden dolayı, Avrupa’nın kıta devleti, Fransa ve
Almanya olmuş ve Fransa da Avrupa politikasında, ikinci dereceye düşmüştür.
4) Bundan sonra Avrupa politikasının sacayağını; Almanya, İngiltere ve Rusya
oluşturacaktır.
5) Kıta Avrupası ile ilgili konularda, İngiltere’nin karşısına, artık Fransa’nın yerine,
Almanya çıkmaya başlamıştır.
6) Almanya’nın Rusya ile olan, hem çıkar ortaklığı ve hem de akrabalık bağı
nedeniyle, 1856 Paris Antlaşması uygulamadan kaldırılmıştır.
7) Fransa’nın Almanya yenilgisinden sonra, Roma şehrini alan İtalya, ulusal
bütünlüğünü tamamlamıştır.
Alman İmparatorluğu’nu, deyim yerindeyse dişiyle tırnağıyla kuran Demir Şansölye
Bismarck, sonraki 20 yılda, dönemin yaygın uygulaması olan emperyalist bir politika
izlemekten kaçınacaktır. Fransa’nın ilk fırsatta öc alacağını çok iyi bildiği için, tek amacı onu,
Avrupa Bahçesi’nde yalnız tutmak olacaktır.

Resim 11: Fransa'nın İşgali
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Çünkü Fransa, Versailles Seramonisi’ni, kalbine saplanan bıçak ve AlsaceLorraine’nin elden çıkışını, öz evlat acısı olarak değerlendirdi. Bu duygularını yarım yüzyıl
kadar, hiç dile getirmese de, hiç unutmadı ve Bismarck’ın ne denli haklı olduğunu kanıtladı.
Ancak, gelişmelerin bu boyuta ulaşmasında, Rusya’nın rolü büyüktür. 1848
Ayaklanması sırasında, Avrupa’nın ortasına 200 bin kişilik asker gönderen Rusya, bu kez
tarafsız kalarak, Almanya’dan yana bir tutum takınmıştır. Bu nedenledir ki I. Wilhelm, 27
Şubat 1871 tarihinde Rus Çarı’na: “Savaşların çok geniş bir alana yayılmamasının, sizin
eseriniz olduğunu, Almanya asla unutmayacaktır.” diyerek, teşekkür edecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
150 yıldır Avusturya İmparatorluğu’nun gölgesinde yaşayan Prusya Krallığı’nın,
büyük devlet adamı Prens Bismarck’ın, öngörülü politikası ile birlikte; Danimarka, Avusturya
ve Fransa ile savaştıktan sonra, Kıta Avrupası’nın en güçlü devleti oluşunun aşamaları
anlatılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Cermen Dünyası’nda, Avusturya ile Prusya arasında yaşanan liderlik yarışına ne
denir?
a) Septisizm
b) Düalizm
c) Deizm
d) Sekülerizm
e) Panteizm
2) Bismarck’ın Rusya’ya yaptığı ilk yardım, hangi olayda görülür?
a) Kırım Savaşı
b) Galiçya Savaşı
c) Trablusgarp Savaşı
d) Mısır Savaşı
e) Balkan Savaşı
3) 1863 Polonya Ayaklanması sırasında, Prusya’nın tutumu nasıl olmuştur?
a) Kararsız
b) Karşıt
c) Yandaş
d) İlgili
e) İlgisiz
4) Schleswig ve Holstein Dükalıkları, hangi Yarımada üzerindedir?
a) İberik
b) İskandinavya
c) Sahalin
d) Yutland
e) Mora
5) 1866 Savaşı’ndan sonra, Prusya Avusturya’dan hangi dükalığı almıştır?
a) Schleswig
b) Bavyera
c) Holstein
d) Bohemya
e) Lauenburg
6) 1866 Savaşı’ndan sonra Avusturya’da, yönetime başkaldıran ulus hangisidir?
a) Hırvat
b) Çek
c) Slovak
d) Macar
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e) Sloven
7) 1866 Prusya yenilgisinden sonra Avusturya, hangi şehri İtalya’ya vermiştir?
a) Venedik
b) Roma
c) Modena
d) Korsika
e) Piyemonte
8) 1867’den başlayarak, Avusturya yönetiminin adı nedir?
a) Koalisyon
b) Çifte Krallık
c) Meşrutiyet
d) Monarşi
e) Cumhuriyet
9) III. Napolyon’un Hollanda’dan satın aldığı ülkenin adı nedir?
a) Danimarka
b) Almanya
c) Rusya
d) İsveç
e) Lüksemburg
10) 1870 Prusya yenilgisinden sonra Fransa, hangi şehri İtalya’ya vermiştir?
a) Torino
b) Korsika
c) Modena
d) Roma
e) Lombardiya

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) d, 5) c, 6) d, 7) a, 8) b, 9) e, 10) d
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13. DEVLETLERİN GRUPLAŞMASI (1882-1907)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Gruplaşma Öncesindeki Gelişmeler
Fransa-Rusya Antlaşması
İngiltere-Fransa Antlaşması
İngiltere-Rusya Antlaşması
Dünya Savaşı’na Doğru
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Bağlaşık Devletler grubunu kimler oluşturur?
2.
Uzlaşık Devletler grubunu kimler oluşturur?
3.
Neden Uzlaşık Devletler arasındaki antlaşma, en son İngiltere ile Rusya
arasında yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
aynı safta Ders notu ile önerilen özgün
anlayan kaynaklar.
Fransa’ya

Fransa-Rusya Yakınlaşması

Almanya ile
olamayacağını
Rusya’nın,
yakınlaşmasını
öğrenebilmek

Fransa-İngiltere
Yakınlaşması

Almanya’nın
izlediği Ders notu ile önerilen özgün
sömürge
politikası kaynaklar.
nedeniyle,
İngiltere’nin
Fransa’ya
yakınlaşmasını
inceleyebilmek.

İngiltere-Rusya
Yakınlaşması

Almanya’nın İngiltere için Ders notu ile önerilen özgün
tehlike olmaya başlaması kaynaklar.
üzerine, İngiltere’nin Rusya
ile yakınlaşması gereğinin
nedenlerini açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Büyük Britanya: Avrupa’nın kuzeyindeki Britanya Adaları takımının, en
büyüğü olan ve üzerinde; İngiltere, Galler ile İskoçya’nın yer aldığı ada.

Bağlaşık Devletler: Aralarında sorun olmayan ve gelecekteki ortak çıkarları
için, antlaşma ile birbirine bağlanan devletler.

Uzlaşık Devletler: Aralarındaki sorunları, ortak çıkarları yüzünden göz ardı
ederek, antlaşma ile uzlaşan devletler.

Antant: İki devlet arasındaki uyuşma, anlaşma.
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13. DEVLETLERİN GRUPLAŞMASI (1882-1907)
Birinci Dünya Savaşı, Almanya ve İngiltere ekseninde gruplanan devletlerin, ortak
savaşıdır. Genelde bu görünümde olan savaş, özelde İngiliz-Alman Çatışması üzerine
kuruludur. Bir yanda 200 yıllık İngiliz Sömürge İmparatorluğu, öbür yanda dünya politikası
izlemek isteyen, Alman İmparatorluğu yer alır. Ancak bu yarışta grupların oluşması için,
devletler arasında birçok değişim yaşanacaktır. Bunların başında, Almanya’nın Avrupa
merkezli politikadan, daha doğrusu Bismarck’tan vazgeçmesi gerekecektir. Bu süreçteki
değişimleri; Gruplaşma Öncesindeki Gelişmeler, Fransa-Rusya Antlaşması, İngiltere-Fransa
Antlaşması ve İngiltere-Rusya Antlaşması başlıkları altında inceleyeceğiz.

Resim 1: Uzlaşık Devletler
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13.1. Gruplaşma Öncesindeki Gelişmeler
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü, kendi çıkarları için korumaktan vazgeçen
İngiltere, bu süreçte Avrupa ile daha çok ilgilenmeye başlayacaktır. Bu durumda, Avrupa
dengelerini daha yakından gözetecek ve 10 yıldır, Almanya’nın yalnızlığa mahkûm ettiği
Fransa’ya Tunus’u önerecektir. Bunu, Fransa’nın dikkatinin Avrupa dışına yönelmesi için,
Almanya da destekleyecektir.
Zaten Fransa, uzun süredir Akdeniz’in karşı kıyıları ile ilgilenmektedir. Bu amaçla, bir
Osmanlı toprağı olan Cezayir’i, daha 1830 yılında işgal etmişti. Cezayir’in komşusu olan
Tunus da, bir süredir Fransa’nın ilgi alanında olup, aralarında önemli ekonomik bağlar söz
konusuydu. Bu konudaki sözde gerekçe, Tunus’taki kabilelerin, Cezayir’e yaptığı saldırılar
olarak belirlendi. İtalya’nın da Tunus’ta gözü vardı ancak o, buna cesaret edemedi. Sonuçta
Fransa, 12 Mayıs 1881 tarihinde Tunus’u işgal etti.

Resim 2: Tunus

Bu işgale, Osmanlı Devleti gibi İtalya da tepki gösterdi ancak, öteki devletlerce
ciddiye bile alınmadı. Bundan sonra kendini politik yalnızlık içinde gören İtalya, Almanya’ya
yanaşarak antlaşma önerdi. Avusturya-İtalya çekişmesini bilen Bismarck, İtalya’nın önce,
Avusturya ile anlaşmasını istedi. Bunun üzerine İtalya, toprak isteğinden vazgeçtiğini,
Avusturya’ya bildirdi. Böylece 20 Mayıs 1882’de; Almanya, Avusturya ve İtalya arasında
antlaşma imzalandı.
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Bu üçlü ortaklığın adı, daha sonra Bağlaşık Devletler olacaktır. Çünkü 25 yıl sonra
karşılarına, onlar gibi üçlü grup olan, Uzlaşık Devletler yani; İngiltere, Fransa ve Rusya
çıkacaktır. Bağlaşık Devletler, tek bir antlaşma ile birbirine bağlanırken; Uzlaşık Devletler,
ayrı ayrı ve aşamalı olarak uzlaştıktan sonra, anlaşmaya varacaktır.
1882 yılına dönecek olursak; bu antlaşma ile İtalya yalnızlıktan kurtulurken,
Avusturya Rusya’ya karşı, Almanya da Fransa’ya karşı avantaj elde etmiş oluyordu. Bu
ittifaka, 30 Ekim 1883’te Romanya da katıldı. Ancak bu katılım, yalnız Avusturya ile yapılan
antlaşma ile gerçekleşti. Çünkü Romanya, Berlin Antlaşması’na Rusya’nın yanında katılmış
ancak, Basarabya’yı ona kaptırmıştı. Romanya’nın her ne kadar Avusturya ile sorunları varsa
da, Basarabya’nın önemi, böyle bir katılıma neden olmuştur. Bu süreçte ayrıca, Avusturya ile
Sırbistan, İngiltere ile İtalya, İngiltere ile Avusturya ve İtalya ile İspanya arasında, antlaşmalar
yapıldı. Ancak bunların en önemlisi, Rus-Alman Antlaşması’dır.
İkinci Üç İmparatorlar Ligi’nin bozulmasından sonra, Avusturya ile Rusya’nın arası
bir daha düzelmedi. Bismarck bu konuda, Avusturya üzerinde etkili olmaya çalıştıysa da,
başarılı olamadı. Avusturya’nın bu olumsuz tavrı, daha çok Macar kökenli yöneticilerden
kaynaklanıyordu. Beri yanda Almanya’nın, aradan 15 yıl geçmesine karşın, Fransa
kamuoyundaki olumsuz imajı değişmedi. Çünkü Alsace-Lorraine sorunu, iki ülke arasında
çıban başı olma özelliğini hala sürdürüyordu.
Bu durum, Almanya’da tedirginliğe neden oldu. Bir yandan asker sayısını arttırırken
öbür yandan Rusya’ya yöneldi. Rusya’nın durumu da, ne Fransa ne de İngiltere yönünde,
anlaşma için uygun değildi. Bu yüzden Almanya ile Rusya arasında, 18 Haziran 1887’de
Güvence Antlaşması imzalandı.
Bu antlaşmanın önemli başlıklarını; Boğazların kapalılığı, Rusya’nın Bulgaristan
üzerinde yasal etkisi ile bir savaş sırasında yardımcı tarafsızlık, konuları oluşturur. Ancak
bunların en önemlisi, Boğazlar konusudur. Çünkü Rusya, İngiltere’ye karşı Boğazları
savunabilecek ve böylece, İstanbul’u kontrolü altına alabilecekti. Almanya’nın bir türlü
etkisinden kurtulamadığı Fransa Sendromu karşılığında verdiği bu ödün, Rusya’nın şimdiye
kadar elde edebildiği, en büyük avantaj oldu.
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Resim 3: Sömürge Afrika

Bu durum karşısında; İngiltere, Avusturya ve İtalya, 12 Aralık 1887’de anlaştılar. Adı
Akdeniz Antantı olan bu antlaşmanın, Akdeniz ile doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu konudaki
asıl ilgi ve amaç, Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemektir. Farklı bir biçimde söylemek
gerekirse, Avrupa’nın önemli çıkarları uğruna, Türkiye’nin koruyuculuğunu üstlenmiş
oldular.

13.2. Fransa-Rusya Antlaşması
Birinci Dünya Savaşı’nın Uzlaşık Devletler’ini oluşturan ilk adım, Fransa ile Rusya
arasında yapılan antlaşma ile atılacaktır. Ancak bu çizgiye yönelimin değişimi, Bismarck’ın
başbakanlıktan çekilmesi ile başlar. Yeni imparator II. Wilhelm ile görüş ayrılığı ve
Almanya’nın değişen beklentileri sonucunda Bismarck, 1890 yılında, 29 yıllık görevinden
istifa etti.
Çünkü Almanya, ekonomik ve askeri anlamda bir dünya devi olmuştu. Hayaller
gerçekleşince, sıradanlaşır. Artık, eski reel politik süreci geride kalmıştı. Şimdi sıra, dünya
politikası izlemeye gelmişti. Bunun öteki adı, emperyalizm politikasıdır. Bu yarışta zaten
ortaya geç çıkmış ve özellikle Afrika’da; Kamerun, Namibya ve Tanzanya’yı elde edebilmişti.
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Bu değişim, Rus-Alman ilişkilerini de etkiledi. Bismarck’tan sonra Almanya, ilginç
bir biçimde, İngiltere ile yakınlaştı. Bu yakınlaşmanın somut göstergesi olarak aralarında,
Afrika’da bazı uzlaşma da gerçekleşti. Bunun paralel etkisi ise, Fransa ile Rusya’nın birbirine
yakınlaşması oldu. Bu durum, 1870 Sedan Savaşı’ndan beri, Fransa’nın gizli umudu
olmuştur.

Resim

Resim 5: II. Wilhelm

4: Bismarck

Bu umudun önüne, türlü engeller çıkmıştı. Bunlardan; birincisi Bismarck faktörü,
ikincisi Fransız-Alman Savaşı’na Rusya’nın bulaşmak istemeyişi ve üçüncüsü de, Fransa’da
1875’te başlayan cumhuriyet yönetimine, Rusya’nın soğuk bakmasıydı. Şimdi Fransa, Rusya
ile yakınlaşmasını sağlayacak, her konuyu değerlendirmek istiyordu.
Aynı yakınlaşmanın kıvılcımları, Rusya’da da görülmeye başlandı. Bu konudaki ilk
adım, askeri yönden atıldı ve 1892’de iki devlet anlaştı. Başlangıçta sorun çıksa da, koşullar
ve amaçlar uygundu. Buna göre; Fransa kendisini Almanya ve İtalya konusunda, Rusya da
kendisini Almanya ve Avusturya konusunda, güvenceye alıyordu.
Bu sırada Almanya’nın asker artırımına gitmesi, iki devleti de tedirgin etti. Önce
Rusya ve ardından Fransa, aralarındaki askeri anlaşmanın geniş kapsama dönüştürülmesini,
birbirine önerdi. Sonuçta, 4 Ocak 1894 tarihinde, Rusya-Fransa Antlaşması ortaya çıktı. Bu
antlaşma, Avrupa’da yakın dönemde kurulmuş, irili ufaklı birçok dengesini değiştirdi.
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Böylece Fransa, Avrupa’daki yalnızlıktan kurtulmuş ve şimdi yalnız kalmama sırası,
Almanya’ya gelmişti.

13.3. İngiltere-Fransa Antlaşması
İngiltere, 100 yıldır Avrupa ile ayrıntılı biçimde ilgilenmeyerek, daha çok dünyanın
okyanus-aşırı bölgelerine yayılma göstermiştir. Kimi zamanlarda çok etkili olarak ağırlığını
koysa da, Avrupa Devletleri’nin aralarındaki sorunları, uzaktan izlemiştir. Ancak bazı Avrupa
Devletleri’nin de sömürge politikası izlemeye başlaması, İngiltere’nin bu şahane yalnızlık
duruşunu sona erdirecektir. İngiltere, Avusturya ve İtalya arasında 12 Aralık 1887’de yapılan
Akdeniz Antantı, bunun ilk örneğidir.
İngiltere’nin anlaşmak isteyebileceği büyük devletler; Almanya, Fransa ve Rusya’dır.
Ancak Almanya, daha başlangıçta gündemden düşecektir. Bunda, Almanya’nın Fransa ve
Rusya’ya oranla, sömürge deneyimsizliği ve ütopik düşünceli olmasının payı büyüktür. Oysa;
Rusya Orta Asya’da ve Fransa ise, Afrika ve Uzak Doğu’da uzun yılların deneyimi ve
İngiltere ile anlaşabilecek pazarlık payı sahibidir. Bu nedenlerle, aralarında en az sorun olan
iki devlet, Fransa ile Rusya 1894’te anlaştıktan sonra, bu konuda bir basamak daha yukarı
çıkılacaktır. Bu da, İngiltere-Fransa Antlaşması’dır.
Fransa ile İngiltere arasındaki en büyük çatışma bölgesi, Güney Doğu Asya olmuşsa
da, iki ülkenin savaşacağı boyutlara gelmemiştir. Daha sonra Mısır, uzun yıllar Fransa’nın ilgi
alanında kaldıktan sonra, 13 Eylül 1882’de İngiltere’nin işgaline girmiştir. Bu işgalde,
1869’da açılan Süveyş Kanalı’nın etkisi büyüktür. Çünkü, İngiltere’nin gözde sömürgesi olan
Hindistan’a en kısa yol, buradan geçmektedir.
Aradan geçen sürede, devletler arasında birçok sorun yaşandıysa da sonuçta,
yakınlaşmanın ilk adımını Fransa attı. Karşılıklı yumuşama çabaları, aradaki sorunlarda
uzlaşılmasını da, beraberinde getirdi. Literatüre, entente cordiale = samimi anlaşma olarak
geçen İngiltere-Fransa Antlaşması, 8 Nisan 1904’te imzalandı.
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Resim 6: Entente Cordiale

Bu antlaşmanın tek özelliği, iki imparatorluğun, sömürgeler konusunda uzlaşmaya
varmış olmasıdır. Yoksa, herhangi bir askeri yardımlaşma ya da üçüncü bir devlete karşı
dayanışma gözetilmemiştir. Bu konuda önemli bir nokta, Avrupa’daki Alman üstünlüğüne
karşı koymak açısından, bir adım daha atılmıştır. Ayrıca Fransa’nın, Avrupa’daki onlarca
yıllık yalnızlığı sona ererken, artık sıra, İngiltere ile Rusya’nın anlaşmasına gelmiştir.

13.4. İngiltere-Rusya Antlaşması
Devletler Grubu’nu oluşturan antlaşmalar içerisinde, en sorunlu olanı, en sonra
imzalanacaktır. Çünkü uzlaşı üzerine kurulu olan bu anlaşmalar zincirinde, İngiltere ile
Rusya’nın çatışma bölgeleri en çok olan ilişkidir. Bu bölgeler ise, Orta Asya ve Uzak
Doğu’dadır. Ancak bu bölgelerin özelliği, batıdan doğuya uzanan kesintisiz çizgi biçiminde
olmasıdır. Bu çizginin, yukarısı Rusya’nın, aşağısı İngiltere’nin kontrolü altındadır.
Bunları ülke ölçeğinde belirtecek olursak; Bulgaristan, İran, Afganistan ve Tibet’tir.
Aslında bu ülkelere, Bulgaristan ve Doğu Anadolu’yu da katabiliriz. Bulgaristan’ı daha önce
Balkanlar konusunda ele almış ve bu ülkede İngiltere’nin Rusya’yı, persona non-grata =
istenmeyen kişi durumuna düşürdüğünü görmüştük. Yine İngiltere, Doğu Anadolu’ya
Rusya’nın yaklaşmaması için, 25 yıl uğraştıktan sonra ayrılmış, ancak geriye, Ermenistan
Ütopyası ile adeta, pimi çekilmiş el bombası bırakmıştır. Zaten bu uygulama, İngiliz
Politikası’nın tipik özelliğidir: Çekildikten sonra geride, çözümsüz problem bırakarak,
kendisini unutturmak.
Ancak öteki bölgelerde, Hindistan’ın çevresinde yer aldıkları için, aynı durum söz
konusu olmamıştır. Örneğin İran’da, ülke içinde parçalanmış bir yönetim söz konusudur.
Daha 1878 Berlin Antlaşması’nda Kotur’un İran’a bırakılması, ilk bakışta anlamsız gelir.
Ancak Kotur, Doğu Anadolu’dan İran’a geçişin tek örneğidir ve bu da, İngiltere’nin isteğidir.
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Rusya ise, Kırım Savaşı’ndan sonra ilgisini Orta Asya’ya yöneltmiş ve bölgedeki;
Taşkent, Buhara, Semerkant, Hive, Hokand ve Merv’i ele geçirmiştir. Böylece Rusya, 300 yıl
önce Kazan’ı alarak başlattığı Orta Asya’nın fethini, bu kazanımlar ile tamamlamıştır. Bu da
Rusya’yı, güneyden İngiltere ile çıkar komşusu yapmıştır.

Resim 7: Asya'da Rus Sınırı

Ayrıca iki devlet, Tibet konusunda da yarışma içindedir. Uzak Doğu’da Mançurya’ya
kadar uzanan bu ilerleyişi, 1905 Rus-Japon Savaşı durduracaktır. Bu savaşta Rusya’nın
yenilmesinde, daha önce Japonya’nın, İngiltere ile anlaşmasının katkısı vardır. Kısaca
Rusya’nın karşısına, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir çizgide, hep İngiltere çıkmaktadır. Bu
kez politik açıdan yalnızlığa düşen Rusya, İngiltere ile anlaşarak, Avrupa’da dönmek
istiyordu. Bu istekte, Fransa’nın İngiltere ile uyum içinde olmasının da, önemli katkısı vardır.
Öte yandan Almanya’nın, Osmanlı topraklarında gittikçe etkili olmaya başlaması
yüzünden, İngiltere de Rusya ile yakınlaşmak istedi. Ayrıca, Almanya’nın 1902’de başlattığı
Berlin-Bağdat Demiryolu projesi, İngiltere’yi Basra Körfezi’ndeki petrol alanlarında sıkıntıya
sokacaktı. Böylece olayların akışı, iki devletin anlaşmasının gerekli olduğunun ip uçlarını
veriyordu.
Yine de, aradaki sorunların çok ve bunların her biri önemli olan iki devletin,
antlaşmaya varmaları kolay olmadı. İlki İran’ın, iki devlet arasında egemenlik bölgelerine
ayrılması ile çözüldü, ki bundan sonra İran, çok parçalı ve çok sıkıntılı bir süreç yaşayacaktır.
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İkincisi Rusya’nın, Uzak Doğu’da silahlı çatışmadan vazgeçmesi ile yaşandı ve 1905 RusJapon Antlaşması imzalandı. Zaten kısa süre öncesinde, Fransa da Japonya ile anlaşmıştı. En
sonunda ise, İngiltere ile Rusya anlaştı.

Resim 8: Welt-Politik

31 Ağustos 1907 tarihli İngiltere-Rusya Antlaşması ile taraflar, Türkiye ile Çin
arasında kalan anlaşmazlık alanlarında, deyim yerindeyse savaş baltalarını toprağa
gömdüler. İran üç bölgeye ayrıldı ve kuzeyi Rusya’nın, güneyi İngiltere’nin kontrolünde
kalırken, ortada tampon bölge oluşturuldu. Afganistan’da gözü olan Rusya, bu düşüncesinden
vazgeçti. Tibet’in toprak bütünlüğü ise, taraflarca onaylandı.
Bu antlaşma ile İngiltere, Fransa ve Rusya, sömürge politikalarını bir yana bırakarak,
aynı ortak grupta yer aldı. Klasik söylem ile bu İtilaf Devletleri grubu, Birinci Dünya
Savaşı’nda Uzlaşık Devletler’i oluşturacaktır. Karşılarına ise, aynı antlaşmaya imza koyarak
birleşen ve Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti’nden oluşan, İttifak Devletleri yani
Bağlaşık Devletler grubu çıkacaktır.
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13.5. Dünya Savaşı’na Doğru
Ancak Birinci Dünya Savaşı öncesinde, gruplar arasında çeşitli sorunlar da
yaşanacaktır. Bunların başında, Fas Sorunu gelir. Aslında bu sorun, Almanya’nın, kendi
politikasını sınırlayan antlaşmaları, bozma çabasından kaynaklanır. Hatta bu uğurda Almanya,
Fransa ile anlaşmayı da göze almış ve önce Rusya ile başlayacak yakınlaşmaya, onu da
katmak istemiştir. Ancak devletler arasındaki gelişmeler, hiç de böyle bir gidişe uygun
değildir. Almanya’nın Fas üzerinden politika yapması, bu ülkenin 1905 ve 1911 yıllarında,
uluslararası bir sorun olmasına varacaktır.
Sonuçta Almanya’nın, düşündüğü plan gerçekleşemedi. Hatta Fas konusunda, Fransa
ile anlaşmayı yeğledi. Fas Fransa’ya bırakılırken, Afrika’daki sömürge toprakları arasında,
karşılıklı alış veriş de gerçekleşti. Ancak, Fransa’nın Fas’a yerleşmesi karşısında İtalya da,
Osmanlı toprağı olan Trablusgarb’a girdi.

Resim 9: Alman Sömürgeleri

Böylece Almanya, umduğunu bulamadı ve olaylar Fransa’yı, İngiltere’ye daha da
yaklaştırdı. Bunda, hırslı olduğu kadar, biraz da ütopik düşünen, İmparator II. Wilhelm’in
önemli katkısı vardır. Artık bundan sonra Almanya, İngiltere’ye karşı silahlanma yarışına
girecektir. İleri teknolojinin son ürünleri, iki büyük gücü, dünya okyanuslarında da
yarıştıracaktır. Bu konuda İngiltere’nin gücü belli ise de, Almanya da önemli atılımlar
yapacaktır. Öyle ki, Avrupa’dan Afrika’ya telefon hattı çekilmesi bile, bu süreçte
yaşanacaktır. Hatta başlangıçta, denizaltı konusuna soğuk bakan ve bunu bir körün omzuna
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oturmuş bir topal biçiminde tanımlayan Almanya, kısa süre içinde, İngiliz Donanması ile boy
ölçüşen ve hatta onu tedirgin eden bir duruma gelecektir.
Kuşkusuz tüm bu yaşananlara, ekonomik gelişimi ve bunun paralelinde sanayi
ürünleri zirve yapan Almanya’nın, pazar kapma yarışı katkı yapacaktır. Bu durum
Almanya’yı, İmparator II. Wilhelm ile başlayan, welt-politik = dünya politikasına
götürecektir. Gerçeği söylemek gerekirse Almanya, bu politikanın içini, hak etmiş olarak
doldurmuştur. Ancak bu gidişin sonunu, daha incelikli bir politika izleyen taraf
belirleyecektir. Böyle bir politikanın, devletler arasındaki karşılığı ise, İngiltere’dir.
Bu konuda söylenecek son söz, her üç devletin, birbiri ile anlaşmış, ancak askeri
yardım güvencesi vermemiş olmasıdır. Bu bir uzlaşma olduğu için, grubun adı da, Arapça
itilaftır. Bunun karşılığı ve karşıt grubun adı ise, yine Arapça ittifaktır. Yukarıda
değindiğimiz, 20 Mayıs 1882’de Üçlü İttifak Antlaşması’nı imzalayan; Almanya, Avusturya
ve İtalya devletleridir. Ancak bir koşulla ki, İtalya’nın yerini, Osmanlı Devleti alacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Prens Bismarck’ın politikadan ayrılması üzerine, kaygısının gerçekleşmesi ve
bu konuda Fransa, Rusya ve İngiltere ile anlaşarak, Uzlaşık Devletler grubunu oluştururken;
Almanya’nın da, biri ötekinden güçsüz, İtalya ve Avusturya ile yaptığı, 1882 Bağlaşık
Devletler grubunda kalması, ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Büyük Britanya neresidir?
a) İngiltere
b) İskoçya
c) Galler
d) İrlanda
e) İslanda
2) Aralarında sorun olmayan ve gelecekteki ortak çıkarları için, antlaşma ile birbirine
bağlanan devletlere ne ad verilir?
a) Uzlaşık Devletler
b) İtilaf Devletleri
c) Dost Devletler
d) Bağlaşık Devletler
e) Yardımcı Devletler
3) Aralarındaki sorunları, ortak çıkarları yüzünden göz ardı ederek, antlaşma ile
uzlaşan devletlere, ne ad verilir?
a) Bağlaşık Devletler
b) Birleşik Devletler
c) Uzlaşık Devletler
d) İttifak Devletleri
e) Dost Devletler
4) Bağlaşık Devletler Grubu’nun merkezinde, hangi devlet yer alır?
a) Rusya
b) Almanya
c) Avusturya
d) Fransa
e) İngiltere
5) Uzlaşık Devletler Grubu’nun merkezinde, hangi devlet yer alır?
a) Almanya
b) Rusya
c) İngiltere
d) Avusturya
e) Fransa
6) Avusturya ile Rusya arasının, bir daha düzelmeyecek olmasında, Avusturya
yöneticilerinin hangi özelliği katkı yapmıştır?
a) Slovak
b) Hırvat
274

c) Sloven
d) Macar
e) Boşnak
7) Fransa kamuoyunda Almanya’ya karşı süren olumsuz imajın adı nedir?
a) Alsace-Lorraine
b) Bremen-Bohemya
c) Bohemya-Alsace
d) Bremen-Lorraine
e) Bavyera-Bohemya
8) 1887 yılında Almanya ile Rusya arasında yapılan antlaşmanın adı nedir?
a) Ticaret Antlaşması
b) Güvence Antlaşması
c) Barış Antlaşması
d) Sömürge Antlaşması
e) Sınır Antlaşması
9) 1887 yılındaki antlaşma ile Rusya, hangi ülke üzerinde etki kurma güvencesini
Almanya’dan aldı?
a) Sırbistan
b) Hırvatistan
c) Yunanistan
d) Romanya
e) Bulgaristan
10) Demir Şansölye Bismarck, hangi tarihte politikadan çekildi?
a) 1889
b) 1891
c) 1890
d) 1892
e) 1893

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) c, 6) d, 7) a, 8) b, 9) e, 10) c
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14. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

Savaşın Başlaması
Devletlerin Savaşa Girmesi
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
Osmanlı Devleti’nin Cepheleri
Savaşın Uzaması
Savaşın Sona Ermesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Osmanlı Devleti Dünya Savaşı’na, neden Almanya ile birlikte katılmıştır?
Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, hangi cephede yenilmemiştir?
Hangi devlet, Dünya Savaşı’nı sonuçlandırmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dünya Savaşı’nın
Göstermelik Nedeni

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Balkanlardaki Avusturya ile Ders notu ile önerilen özgün
Sırbistan
arasındaki kaynaklar.
çekişmenin, suikast bahanesi
ile
savaşa
dönüşmesi
konusunda
bilgi
sahibi
olmak.

Osmanlı Devleti’nin Dünya Kaybettiği toprakları geri Ders notu ile önerilen özgün
Savaşı’na Katılması
almak
isteyen
Osmanlı kaynaklar.
Devleti’nin,
Almanya’nın
politik
amaçları
doğrultusunda
hareket
ettiğini açıklayabilmek.
Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Almanya için düşünülenden Ders notu ile önerilen özgün
erken
başlayan
Dünya kaynaklar.
Savaşı’nın, ABD’nin de
yardımı
ile
Uzlaşık
Devletler’in başarışı ile
sonuçlandığını
ortaya
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar

Yavuz: 1914’te Osmanlı Donanması’na katılan, Goeben adlı Alman ağır
kruvazörü.

Midilli: 1914’te Osmanlı Donanması’na katılan, Breslau adlı Alman hafif
kruvazörü.

Gözde Sömürge: İngiltere’nin en önemli sömürge toprağı olan Hindistan.

Milletler Cemiyeti: Birinci Dünya Savaşı sonunda, 10 Ocak 1920 tarihinde
İsviçre’de kurulan ve günümüzdeki Birleşmiş Milletler’in temeli sayılan organizasyon.

280

14.1. Savaşın Başlaması
Avrupa’daki güçler dengesi, yaklaşık 25 yıldır, Almanya ile İngiltere ekseninde
gruplanıyordu. Sonuçta taraflar, Bağlaşık Devletler ve Uzlaşık Devletler biçiminde
kümelendi. Bağlaşık Devletler grubu, yani eski deyişle İttifak Devletleri arasında, bağlayıcı
özellikte antlaşmalar söz konusudur. Uzlaşık Devletler grubu, yani eski deyişle İtilaf
Devletleri arasında ise, bağlayıcılık olmayıp, çıkarların uzlaşısı söz konusudur. Böylece
Almanya, Avusturya ve İtalya Bağlaşık Devletleri; İngiltere, Fransa ve Rusya da Uzlaşık
Devletler’i oluşturdu.

Resim 1: Bağlaşık Devletler

Balkan Devletleri’nden Bulgaristan, Balkan Savaşları sonucunda, Rusya’dan umduğu
desteği bulamadığı için, ondan uzaklaşmıştı. Sırbistan ve Yunanistan ise, Uzlaşık Devletler
grubuna

yakındı.

Sırbistan,

kendi

toprağı

saydığı

Bosna-Hersek’e

Avusturya’nın

yerleşmesini, bir türlü kabul edememişti. Avusturya ise, yeni kazanım ve politikalarını,
Almanya’dan aldığı desteğe borçludur. Çünkü Almanya, kendi ulusal dengesini,
Avusturya’nın bütünlüğünde görüyordu. Yoksa Avusturya, batıdan Fransa ve doğudan Rusya
tarafından parçalanır, bu durum da Almanya’nın dengesini bozardı.
İşte bu yüzden Dünya Savaşı, Almanya’nın düşündüğünden daha erken bir tarihte
başlayacaktır. Aslında o, gittikçe büyüyen sanayisine hammadde bulmak için, Belçika’nın
sömürgelerine bile göz koymuştu. Yine, güçlü bir Alman Donanması’ndan amaç, İngiltere ve
Fransa’nın sömürgeleri ile aradaki bağı koparmaktı. Ancak erken başlayan savaş, Almanya ile
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İngiltere arasında sömürgeler savaşı olmanın gerisinde kalacaktır. Durum böyle olunca da
Almanya, daha çok savunma savaşları yapmak zorunda kalacaktır.

14.1.1. Devletlerin Savaşa Girmesi
Avusturya-Macaristan Prensi Franz Ferdinand, Bosnasaray gezisi sırasında Gavrilo
Princip adlı bir Sırp tarafından öldürüldü. Suikast tarihi olan 28 Haziran 1914, Sırpların
Osmanlı’ya karşı bağımsızlığını kaybettiği, 1389 Kosova Savaşı’nın yıl dönümüdür. Sırplar
için Yas Günü’nde yaşanan bu olay, Dünya Savaşı’nın da kıvılcımı olacaktır.

Resim 2: Franz Ferdinand

Öbür devletlerin ılımlı davranması isteğine karşın Avusturya, bir ay sonra, yani 28
Temmuz’da Sırbistan’a savaş açtı. Bu sırada Rusya da, savaş konumu aldı. Almanya,
Rusya’nın bu konumdan çıkmasını istediyse de, karşılık alamadı. Bunun üzerine Almanya, 1
Ağustos’ta Rusya’ya savaş açtı. Gelişmeler karşısında Almanya, Fransa’ya da görüşünü
sordu. Açık bir bilgi alamayan Almanya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya savaş açtı. Ardından,
toprağından geçiş izni vermeyen Belçika’ya da, 4 Ağustos’ta savaş açtı.
İngiltere ise; Avusturya-Sırbistan ve Almanya-Rusya arasındaki savaşlara karışmak
düşüncesinde değildi. Ancak Almanya-Fransa arasındaki savaşa, kayıtsız kalamadı. Aslında,
Almanya’nın Belçika’ya savaş açması bile, İngiltere’nin güvenliği ile ilgiliydi. Bu durumda
İngiltere, 4 Ağustos’ta Almanya’ya savaş açtı. Ardından Avusturya, 6 Ağustos’ta Rusya’ya ve
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buna karşın İngiltere ve Fransa da, 12 Ağustos’ta Avusturya’ya savaş açtı. Japonya bile,
Uzak-Doğu’daki sömürgelerinden pay almak için, 23 Ağustos’ta Almanya’ya savaş açtı.

14.1.2. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
Bu karmaşık restleşme karşısında Osmanlı’nın üçlü yönetimi, yani Enver-Talat-Cemal
Paşalar, kısa sürede savaş yanlısı oldular. Zaten büyük ölçüde Alman politikasının etkisi
altındaydılar. Ancak onların savaştan beklentisi, oldukça ütopik kalıyordu. Çünkü onlar, bu
savaşın sonunda; Ardahan, Batum, Girit, Kafkasya, Kars, Kıbrıs, Mısır ve Trablusgarp gibi
kaybedilen yerlerin, yeniden kazanılacağı umudunu besliyordu.

Resim 3: Balkan Savaşı Sonrasında Mehmetçik

Osmanlı Devleti’nin savaş konusundaki düşüncesi, başlangıçta belirgin değildir.
Devlet zaten, 1911-12’de İtalya ve 1912-13 yıllarında da, Balkan Devletleri ile savaşmış ve
yenilmişti. Ancak İttihat ve Terakki Partisi’nin kurmayları, hükümeti ve meclisi
bilgilendirmeden, Almanya ile 2 Ağustos’ta gizli bir antlaşma yaptı. Aslında Dünya Savaşı
başladıktan sonra imzalanan bu antlaşmaya göre:
1) İki devlet, Avusturya-Sırbistan anlaşmazlığında tarafsız kalacak;
2) Bu anlaşmazlığa Rusya karışır ve Almanya savaşa girerse, Osmanlı Devleti de
yardım edecek;
3) Savaş sırasında Alman komutanlar, Osmanlı Ordusu’nda etkili görev alacak;
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4) Almanya, Osmanlı topraklarını savunabilecektir.
Buna karşın Osmanlı Devleti, savaşa hemen girmedi. Daha önce Uzlaşık Devletler’e
yaptığı anlaşma önerisi, kabul görmemişti. İngiltere 36 yıl öncesinde, Osmanlı Devleti ile
ortak politika izlemek ağır bir yük olduğu için, onu 1878’den başlayarak dışlamıştı. Almanya
da aynı düşüncede iken, son dönemde karar değiştirmiştir.

Resim 4: Kayzer Wilhelm Çanakkale'de

Alman savaş gemileri Goeben ve Breslav, planlı olarak 10 Ağustos’ta, Çanakkale
Boğazı’ndan girdi. Bu gemiler, ya silahtan arındırılmalı ya da 24 saat içinde, Osmanlı
karasularını terk etmeliydi. Almanlar hiçbirini yapmadı. İngiltere ve Fransa’nın yoğun tepkisi
üzerine, bu gemilerin 5 milyon altına satın alındığı duyuruldu. Goeben’e Yavuz ve Breslau’ya
da Midilli adı verildi. Bu duyuru pek inandırıcı olmadıysa da, konu geçici olarak kapandı.
Bu arada Osmanlı Devleti, yüzyılların ekonomik hastalığı olan kapitülasyonları, 1
Ekim’de kaldıracağını açıkladı. İlginçtir, buna en çok karşı çıkan, Almanya oldu. Osmanlı
Devleti’nin 50 yıldır kaldırmaya çalıştığı bu ekonomik tutsaklık, ancak Lozan’da
kaldırılacaktır.
Almanya ile yapılan antlaşma, Osmanlı Ordusu’nu Alman komutanların emrine
vermişti. Bununla birlikte, Yavuz ve Midilli’de personel değişimi yapıldığı gibi, Osmanlı
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Devleti’ni savaşa sokacak bahane çabuk gerçekleşti. 29 Ekim’de Alman gemileri,
Karadeniz’deki Rus limanları olan Kefe, Novorossisk, Odessa ve Sivastopol’u bombaladı. Bu
gelişme üzerine; 3 Kasım’da Rusya ve 5 Kasım’da da İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne
karşı savaş açtı. Osmanlı Devleti ise, 11 Kasım’da karşı savaş ilanında bulundu. Böylece,
Almanya’nın dört ayda biteceğini düşündüğü dünya savaşına, Osmanlı Devleti de girmiş
oluyordu.
Ayrıca Osmanlı Devleti, 14 Kasım’da Büyük Cihat çağrısında bulundu. Uzlaşık
Devletler’in egemenliği altında olan Müslümanlara yönelik bu propagandanın, hiç bir faydası
görülmeyecektir. Tersine, sömürge yapılan Müslüman ülkelerden getirilen asker, yine
Müslüman olan Osmanlı askerine karşı savaşacaktır. Ayrıca, cihat ilan eden Osmanlı Devleti,
sanki bu savaşa, Hıristiyan olan Almanya’nın yanında girmemişti. İşin asıl gerçeği, devletler
arasında geçerli olan din politikasının, birkaç yüzyıl geride kalmışlığıdır.

14.2. Osmanlı Devleti’nin Cepheleri
Osmanlı Devleti’nin cephelerini; Kafkasya, Irak, Süveyş Kanalı ve Çanakkale ile
Polonya’daki Galiçya oluşturur. Oldukça çok sayıdaki bu cephelerden dolayı, Osmanlı
Devleti’nin savaşa girmesi, Almanya’nın işine yaramıştır. Çünkü Avrupa’da, Almanya’nın
karşısına çıkan İngiliz ve Fransız askerinden önemli bir bölümü, Osmanlı cephelerine
aktarıldı.

Resim 5: Kafkas Cephesi
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Kafkasya cephesi, Doğu Anadolu’yu işgal etmek düşüncesinde olan Rusya’ya karşı
kuruldu. Enver Paşa, sayıca çok, ancak donanımı eksik bir ordu ile Sarıkamış’ta savaştı. 22
Aralık’ta başlayan harekât, 9 Ocak 1915’te başarısızlıkla sonuçlandı. Bu yenilginin nedeni,
bir askeri harekâtın iki önemli kavramı olan, donanım ve planlama yoksunluğudur. 180 bin
kişilik ordunun, üçte biri; daha çok açlık, soğuk ve hastalık yüzünden kaybedildi. Böylece,
tümüyle bir Alman Projesi olan Hindistan’ı Ele Geçirmek ütopyası, suya düştü.
Üstünlüğü ele geçiren Rus askeri, Doğu Anadolu’da ilerleyişini sürdürdü. Sıra ile
Artvin, Van, Erzurum, Muş, Bitlis, Rize, Trabzon ve Erzincan’ı ele geçirdiler. Bu sırada
Çanakkale Savaşı sona ermiş ve Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır’da komutayı ele almıştır.
Rus askeri 12 Temmuz’da yeniden saldırıya geçtiyse de, yenildi. Muş ve Bitlis geri alındığı
gibi, Rus ilerleyişi de durduruldu.
Irak cephesi, Basra’da İngilizlere karşı kurulmuştur. İngiltere zaten bu bölge ile 30
yıldır ilgileniyordu. Bu ilginin birinci nedeni petrol, ikinci nedeni de, gözde sömürge
Hindistan’a olan yakınlığıydı. Bu yüzden Kasım 1914’te Basra’ya, Hindistan’dan getirdiği
sömürge askerini çıkarmıştı. İngilizler Bağdat’a kadar ilerlediler. Türk askeri burada önemli
başarılar elde etti. Özellikle 29 Nisan 1916’da ve Kutü’l-Ammmare’de, General Townshend
ile birlikte, 18 bin İngiliz askeri tutsak edildi. Ancak ertesi yıl gelen yeni birlikler, koşulları
İngilizlerin lehine çevirdi ve Bağdat kaybedildi.

Resim 6: Kanal Cephesi
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Kanal cephesi, 1882’den beri İngiliz işgalinde olan, Mısır’da açılmıştır. Bu konudaki
sorumluluğu ise, Cemal Paşa üstlenmiştir. Kendisi; İttihat ve Terakki Partisi’nin üç tepe
yöneticisinden biri olduğu gibi, hem Bahriye Nazırı ve hem de Dördüncü Ordu Komutanı’dır.
Oysa İngilizler, çok önceden Süveyş Kanalı’nda konuşlanmıştı. 14 Ocak 1915’te
başlayan harekât ile Süveyş Kanalı’na kadar gelindi. Son derece zor koşullar altında, iki kez
kanalı geçme girişimi yapıldı. Ancak her ikisi de başarısızlıkla sonuçlandı.
Çanakkale cephesi, İngiliz Bahriye Nazırı Churchill’in projesidir. Amaç; Boğazları ve
İstanbul’u ele geçirerek, Osmanlı Devleti’ni savaşın dışına itmektir. Ayrıca, uzlaşı içinde
oldukları Rusya’ya da, denizden yardım edebilmektir. Bu düşünce ile Limni adasını, İngiliz
ve Fransız gemilerinden oluşan koalisyon donanmasına üs yaptılar.

Resim 7: Çanakkale Boğazı'nı Geçemeyen Queen Elizabeth

18 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’na giren koalisyon donanması, hiç ummadığı bir
direniş ile karşılaştı. Çanakkale’deki tabyalarda, topçu savaşının en görkemli örneği
sergilendi. Boğazı geçemeyen koalisyon güçleri, 24 Nisan’da Gelibolu’ya asker çıkardılar. Bu
kez de, dar alanda, göğüs göğüse bir kara savaşı başladı. Özellikle Anafartalar ve
Conkbayırı’nda yapılan savaşlar, Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehasını da, Türk askerinin
yeteneğini de kanıtladı.
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Çıktıkları yerde çakılıp kalan koalisyon güçleri, 19 Aralık’ta çekilmeye başladı.
İlginçtir, bu durum Almanların hoşuna gitmedi. Çünkü burada tutulan koalisyon askeri,
Avrupa’daki cephelerde karşısına çıkacaktı. Sonunda koalisyon askeri, 9 Ocak 1916’da
Çanakkale’yi tümüyle boşalttı.

Resim 8: Çanakkale Kahramanları

Çanakkale Savaşı’ndan sonra buradaki Türk askeri, Polonya’da Rusya’ya karşı açılmış
olan Galiçya Cephesi’ne gönderildi. Bu karar, Bağlaşık Devletler’den Avusturya’ya yardım
için alınmıştı. Buradaki savaş, 1917 yılında Rusya’nın savaştan çekilmesine kadar sürdü.
Ayrıca Romanya’ya karşı olduğu gibi, Makedonya’da Sırbistan ile de savaşa girildi.

14.3. Savaşı’nın Uzaması
Çanakkale Savaşları, özellikle İngiltere için, hiç ummadığı ağır bir yenilgi olacak ve
dünya savaşını üç yıl daha uzatırken, Rusya’da da bir devrim yaratacaktır. Bu önemden dolayı
Rusya, koalisyon donanmasının Çanakkale’yi geçemeyişi üzerine, 21 Mart 1915’ten
başlayarak, 11 ay boyunca Anadolu’nun Karadeniz kıyılarını bombalayacak ve bir bakıma,
Çanakkale’nin öcünü almaya çalışacaktır. Ayrıca Çanakkale Savaşları, Balkan Devletleri’nin
de savaşa katılmasına neden olacaktır.
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Bu süreçte Uzlaşık Devletler arasında, Türkiye’yi paylaşan gizli antlaşmalar yapıldı.
Bunlardan İstanbul Antlaşması’na göre, Boğazlar dahil olmak üzere, İzmit Körfezi ile
Çanakkale çizgisinin yukarısını, Rusya alacaktı. Fransa’ya ise, İskenderun’dan başlayarak,
Suriye’nin de dahil olduğu topraklar verilecekti.
Londra Antlaşması’na göre, Antalya, Oniki Ada ve Trablusgarb’ı, İtalya alacaktı.
Sykes-Picot Antlaşması ile de, Doğu Anadolu’dan Filistin’e kadar uzanan bölgeler, İngiltere,
Fransa ve Rusya arasında paylaşıldı. Saint Jean de Maurienne Antlaşması ile de, İzmir ve
çevresi İtalya’ya verilecekti.
Dünya Savaşı’na sonradan katılan ilk devlet, İtalya oldu. Aslında kendisi, Bağlaşık
Devletler grubundan olsa da, Avusturya ile çıkar çatışması yüzünden, onlarla birlikte savaşa
girmedi. Bu yüzden, önemli istekler karşılığında, Uzlaşık Devletler yanında savaşa girmek
istedi. İstekleri içerisinde; Adriyatik kıyıları, Arnavutluk, Oniki Ada, Anadolu’nun Akdeniz
kıyıları, Libya ve Eritre vardı. Bu istekleri kabul edilince, 23 Mayıs 1915’te savaşa katıldı.

Resim 9: Kimyasal Silah Kullanımı

Savaşa sonradan katılan ikinci devlet, Bulgaristan oldu. Bulgaristan toprağı, Osmanlı
ile Bağlaşık Devletler arasındaki kara bağlantısını oluşturuyordu. Balkan Savaşları’nın
sonucundan memnun kalmayan Bulgaristan, yeni kazanımlar istiyordu. Bu isteklerin bir
kısmını Osmanlı toprağı ve öteki kısmına da Sırbistan Makedonyası oluşturuyordu. Bu
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konuda kendisine, güvence verildi. Ardından Bulgaristan; 1915 Ekim’inde, önce Sırbistan’a
ve daha sonra Uzlaşık Devletler’e karşı savaş ilan etti.
Bu konuda üçüncü devlet, Avusturya-Rusya arasındaki Romanya oldu. Tarafların
başlangıçta yanına çekemediği Romanya, tüm beklentilerini ortaya koydu. Avusturya’dan;
Transilvanya, Banat ve Bukovina ile Rusya’dan Basarabya’yı istiyordu. Bağlaşık Devletler’in
bu konuda verdiği güvence üzerine, 28 Ağustos 1916’da savaşa girdi.
Yunanistan’ın Dünya Savaşı’na katılma isteği, Çanakkale Savaşları öncesindedir.
Uzlaşık Devletler ile birlikte, İstanbul’a girmek istiyordu. Ancak sonuç başarısız olunca,
katılım da gecikti. Bu gecikmenin nedeni, Kral Konstantin ile Başbakan Venizelos
anlaşmazlığıdır. Baskılara dayanamayan kral tahttan çekilince, 26 Haziran 1917’de
Yunanistan da savaşa katıldı.

Resim 10: Brest-Litovsk Barışı

Dünya Savaşı’na katılan son devlet, Amerika Birleşik Devletleri oldu. Gruplar
birbirine üstünlük sağlayamayınca, savaş kilitlenip kalmıştı. Bu süreçte Alman savaş gemileri,
Amerikan çıkarlarını olumsuz etkiliyordu. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri de, 2 Nisan
1917’de savaşa katıldı. Buna karşın Rusya, 7 Kasım 1917’de iktidarı, Bolşeviklerin ele alması
yüzünden, savaştan çekildi. Ardından 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Antlaşması ile barış
sürecine geçti.

14.4. Savaşın Sona Ermesi
Rusya’nın savaştan çekilmesi, en çok Romanya’nın dengesini bozdu. 7 Mayıs 1918’de
savaştan çekilirken, Karpatlar’ı Avusturya’ya ve Dobruca’yı Bulgaristan’a bıraktı. Doğuda
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savaşın bitmesi, batıyı ateşlendirdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ile sonuca
ulaştılar. Osmanlı Devleti de, Çanakkale dışındaki tüm cephelerde yenilgiye uğramıştı.
Bulgaristan ise, ortak Fransız-Sırp askeri karşısında tutunamadı.
Bağlaşık Devletleri’nin Savaştan
Çekilmesi

Bulgaristan

29 Eylül 1918

Osmanlı Devleti

30 Ekim 1918

Avusturya-Macaristan

3 Kasım 1918

Almanya

11 Kasım 1918

Dünya Savaşı henüz bitmeden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow
Wilson’un ilkeleri, küresel ölçekte etkili olacaktır. 8 Ocak 1918’de açıklanan ve 14 maddeden
oluşan Wilson İlkeleri, dünya barışı için temel kazanımları amaçlıyordu. Avrupa’nın çıkar
dengelerinin üstüne çıkan bu ilkeler, birçok ulus için, umut kaynağı ve çözüm yolu olacaktır.

Resim 11: Woodrow Wilson
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Dünya Savaşı’nı barışa bağlamak için, 18 Ocak 1919’da Paris Konferansı toplandı. Bu
konferansa, 32 devlet katılırken, yenilenler çağrılmadı. Buradaki kararlar; İngiltere, Fransa,
İtalya ve Fransa’nın, başkan ya da başbakanlarınca alındı. Yenilen devletlere dayatılan barış
antlaşmaların, genel özellikleri şöyledir:

Devlet

Antlaşma

Tarih

Madde

Almanya

Versailles

28 Haziran 1919

440

Avusturya

Saint German

10 Eylül 1919

381

Bulgaristan

Neuilly

27 Kasım 1919

296

Macaristan

Trianon

4 Haziran 1920

364

Osmanlı

Sevr

10 Ağustos 1920

433

Birinci Dünya Savaşı, en geniş katılımlı devletlerarası çatışma sürecidir. Avrupa
ağırlıklı olarak dört yıl süren bu savaş, dört imparatorluğun da sonu oldu: Almanya,
Avusturya, Rusya ve Osmanlı. Kazananlar ise, Rusya çekildiği için; ABD, İngiltere, Fransa
ve İtalya’dır.

Resim 12: Paris Konferansı
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Savaş sonrasında, 28 Nisan 1919 tarihinde Milletler Cemiyeti gibi, yeni devletler de
kuruldu. Ayrıca, bağımsızlığını kazanamamış ve korumaya alınması gereken uluslar için, yeni
bir uluslararası hukuk uygulaması olan, Mandaterlik Sistemi getirildi.
Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları, kalıcı çözümler getirmekten uzak
kalacaktır. Çünkü içerisinde, özellikle Fransa’dan Almanya’ya yönelik, öc duygusu vardır.
Öyle ki, Fransa’nın Alman Korkusu, 1925 Locarno Antlaşması ile 1928 Kellogg Paktı’nın
yapılmasına neden olacaktır.

Resim 13: Büyük Kazanım

Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı, çok beklemeyecektir. Ayrıca Türkler de, savaşın
yenilen tarafında olmasına karşın, Sevr Antlaşması’nı tanımayacaklardır. Yeniden bir
Kurtuluş Savaşı’na girişecekler ve dört yıl sonra Lozan’da, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ni,
Dünya Savaşı’nın galiplerine kabul ettireceklerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avusturya’yı 40 yıldır sırtında taşıyan ve bu uğurda, güçlü Rusya’nın
desteğinden uzak kalan Almanya’nın, yine Avusturya yüzünden başlayan ve uzantısında
İngiltere ile erken ve bir büyük savaşa girmesi, Osmanlı’yı yanına alarak cephe
genişletmesine karşın, sonuçta ağır yenilmesi, incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İngiltere’nin gözde sömürgesi hangisidir?
a) Avustralya
b) Hindistan
c) Yeni Zelanda
d) Güney Afrika
e) Hong Kong
2) Sırbistan ile Avusturya arasındaki anlaşmazlık konusu olan ülke hangisidir?
a) Arnavutluk
b) Makedonya
c) Dalmaçya
d) Bosna-Hersek
e) Kosova
3) Dünya Savaşı öncesinde, İngiltere ile Almanya arasında yaşanan savaşın adı nedir?
a) Adalar Savaşı
b) Afrika Savaşı
c) Sömürgeler Savaşı
d) Hindistan Savaşı
e) Pasifik Savaşı
4) Avusturya-Macaristan Prensi Franz Ferdinand’ı öldüren Sırp kimdir?
a) Princip
b) Mladenovic
c) Karayorgevic
d) Spasojevic
e) Dacic
5) Osmanlı Devleti’nin Dünya Savaşı’na çekildiği olay hangisidir?
a) Çanakkale Bombardımanı
b) Karadeniz Bombardımanı
c) Beyrut Bombardımanı
d) Kıbrıs Bombardımanı
e) Selanik Bombardımanı
6) Alman Projesi olan Hindistan’ı Ele Geçirmek ütopyası, hangi Osmanlı cephesinde
denenmiştir?
a) Irak Cephesi
b) Musul Cephesi
c) Kafkasya Cephesi
d) Kanal Cephesi
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e) Yemen Cephesi
7) Kutü’l-Ammare’de, 18 bin asker ile birlikte tutsak edilen İngiliz General kimdir?
a) Hamilton
b) Harington
c) Rawlinson
d) Ewald
e) Townshend
8) Çanakkale Cephesi, hangi İngiliz devlet adamının projesidir?
a) Attlee
b) Eden
c) Chamberlain
d) Churchill
e) Morrison
9) Türk askeri Galiçya’da, hangi devlet ile birlikte savaştı?
a) Avusturya
b) Almanya
c) Polonya
d) Romanya
e) Bulgaristan
10) Birinci Dünya Savaşı’na en son katılan devlet hangisidir?
a) Japonya
b) İngiltere
c) ABD
d) Fransa
e) İtalya

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) a, 5) b, 6) c, 7) e, 8) d, 9) a, 10) c
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