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Önsöz

Sevgili Ö¤renciler,
Kültür Tarihi genel bir tarih bilimi de¤ildir ve genel tarih anlay›fl›ndan farkl› bir

yöntemi benimsemifltir. Bu da onun di¤er bilim dallar›yla özel bir iliflki kurmas›-
na neden olmufltur. Bu bilimlerin bafl›nda, elbette önce tarih gelmektedir ama kül-
tür tarihi için önemli olan kronolojik tarih de¤il, bu tarihin ak›fl sürecindeki yaflan-
t›lar, düflüncelerin evrimi, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ve bunlara ba¤l› yaflam
tarzlar› ve de¤iflimlerdir. Kültür incelemeleri geçmiflte oldukça yayg›n olmas›na
ra¤men kültür tarihinin bir bilim dal› olarak ortaya ç›k›fl› ve yükselifli 70’li y›llar-
dan itibaren olmufltur. Bunun nedeni kültür olgusunun genifl içeri¤i ve özellikle-
ridir. Kültür kavram› tüm toplumsal gruplar› düzenleyen organik kurallar, düflün-
sel e¤ilimler, güzel sanatlar, gelenek, görenek, inanç ve adetler, ahlaksal kurallar,
insanlar›n gerçeklefltirdi¤i yetenek ve al›flkanl›klar bütünü oldu¤una göre, Kültür
Tarihi bütün bilimlerin (baflta felsefe, sosyoloji, antropoloji, hukuk, psikoloji, sa-
nat tarihi, vb.) verilerinden yararlanmak ve bu verileri iyi analiz etmek durumun-
dad›r. Düflünsel olarak kültür, yaflant›lar yuma¤› oluflturur; çok merkezli ve ço¤ul
özelliklere sahiptir. Bundan dolay› bu kitab›m›zdan yararlan›rken inceledi¤iniz
konular›n ayn› zamanda and›¤›m›z bilim dallar›yla nas›l ba¤lant›s› oldu¤u hakk›n-
da araflt›rman›z gerekir. 

Biliyorsunuz kültür, insanl›¤›n yarad›l›fl›na kadar uzanan uzun ve genifl bir
geçmifle sahiptir. Bu geçmifl hem süreklilik gösterir, hem de¤iflim gösterir, hem
kopufllar gösterir. Örne¤in töreler, gelenekler süreklilik göstererek yaflamaya de-
vam ederken ve kuflaklardan kuflaklara aktar›l›rken ayn› zamanda de¤iflimler, ça-
t›flmalar yaflan›r. Dünya kültürel miras› bu konuda çarp›c› örneklerle doludur ve
bu örnekler kültürün nas›l do¤du¤unu, ne tür evrimler geçirdi¤ini iyi bilmemizi
gerektirir, tutarl› bir düflünceye sahip olmam›z› gerektirir. ‹flte Kültür Tarihi kitab›-
m›z böyle bir beklentiye cevap vermek amac›yla ülkemizde alanlar›nda uzman bi-
lim insanlar›n›n katk›lar›yla haz›rlanm›flt›r.

Kitab›m›z›n birinci ünitesinde kültür kavram› çerçevesinde, kültür ve bilimler
iliflkisini, yeni bir bilim dal› oarak kültür tarihinin ifllevlerini vermeye çal›flt›k. Son-
raki üniteler ise, tarihsel bir evrim içinde ‹lkça¤dan Ortaça¤a, Yeniça¤dan zama-
n›m›za dek düflüncelerin ve bilimlerin evrimini, siyasal olaylar›n yans›malar›n›, in-
sanl›k tarihini etkileyen bulufllar›n, olaylar›n insan›n bireysel dünyas›na yans›ma-
s›n› ve bunun sonuçlar›n› vermeye çal›flt›k.

Bu çerçevede ikinci ünitede ‹lkça¤ kültürlerinde dünya kültürünün yap›lanma-
s›n›, Ortaça¤da Avrupa ve Ortaça¤da Anadolu konular›n› iflleyen üçüncü ve dör-
düncü ünitelerde Avrupa ve Anadolu Kültürlerinin geldi¤i aflamay› keflfedeceksi-
niz. Bunu tüm dünyay› etkileyen ve ona yön veren Rönesans kültürünü ele alan
beflinci ünite izleyecektir. Böyle bir kitapta elbette yaflad›¤›m›z topraklarda kök
salan geçmiflin kültürünü ele almamak eksiklik olurdu. Nitekim alt›nc› ünitede
Osmanl› kültürünü erken döneminden klasik döneme dek ele ald›k ve ayr›ca se-
kizinci ünitede Avrupa’da bafllayan ve ülkemizi de etkisi alt›na alan modernleflme-
yi ele al›rken bir bölümünde Osmanl› modernleflmesine yer verdik. Tabii modern-
leflmeyi haz›rlayan Frans›z Devrimi ve Ayd›nlanma düflüncesiydi. Modernli¤in
kökleri yedinci ünitenin konusu olan Ayd›nlanmadayd›. ‹nsanl›¤›n yirminci yüz-
y›lda, üstelik iki topyekûn savafl sürecinde ayn› zamanda neredeyse ak›l almaz
de¤iflimler ve yenilikler de yaflamas›, bir kültür tarihi kitab›n›n düflüncelerin evri-
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mini vermesi, bilimsel geliflmelerin hayat› da de¤ifltirdi¤ini belgelerle kan›tlamas›
aç›s›ndan çok önemli olsa gerek. Yaflad›¤›m›z zaman› ve ça¤› anlamak, yak›n geç-
miflimizde gerçekleflen bulufllar›n hayat›m›z› nereye yönlendirece¤ini düflünmek
ve yorumlamak önemli olsa gerek. Bu çerçevede, Yirmi Birinci Yüzy›la Do¤ru
bafll›¤›n› tafl›yan son ünitemizde, yak›n tarihimize ›fl›k tutan olaylar›, bilimsel bu-
lufllar›, kültürel de¤iflimleri ama ayn› zamanda kayg›land›r›c› tarihsel geliflimi ver-
meye çal›flt›k.

Sevgili arkadafllar,
Her ünitede konular› önemli yanlar›yla renkli zeminlerle vermeye çal›flt›k. Bu

bölümler yorumlamaya dayal› zevkle yararlanaca¤›n›z bölümlerdir. Okuduktan
sonra üzerinde düflünmeniz sizi yeni sorgulamalara sürükleyecektir. Ayr›ca ünite
içinde verilen Kendimizi S›nayal›m test sorular›, S›ra Sizde bilgileri, ikonlarla ve-
rilen uyar›lar, bilgi hazinenizi zenginlefltirecektir. Bu bölümleri mutlaka dikkatle
çal›fl›n›z. Kitab›n sonunda verilen sözlük asl›nda zengin bir kaynakt›r, mutlaka
yararlan›n›z.

Kültür Tarihi kitab›n›n do¤uflu uzman bilim insanlar›n›n ve üniversitemiz de¤i-
flik birim çal›flanlar›n›n ortak çal›flmas›na vesile oldu. Kitab›n yazarlar›na burada
içtenlikle teflekkür etmek isterim. Ama uzaktan e¤itim amaçl› bir kitab›n do¤uflu,
ayn› zamanda Aç›kö¤retim Fakültesi bünyesinde yönetim kesiminden grafik, diz-
gi ve matbaa birimlerine dek genifl bir alanda çal›flan kiflilerin emeklerini ve kat-
k›lar›n› gerektirdi. Kendilerine teflekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Hepinize baflar›lar diliyorum.

Editör
Prof.Dr. Bahad›r GÜLMEZ
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kültür kavram›n›n çok içerikli özelliklerini aç›klayabilecek,
Yeryüzü uygarl›klar›n›n genel özelliklerini tart›flabilecek,
Kültürel etkileflim, kültürel çat›flma kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
Kültür tarihinin bir bilim dal› olarak özelliklerini keflfedebilecek,
Dünya tarihi, küresel tarih ve kültürel tarih iliflkilerini sorgulayabilecek,
Kimlik, ulusal kimlik, kültürel kimlik kavramlar›n› aç›klayabileceksiniz.
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EVRENSEL B‹R KAVRAM: KÜLTÜR
Kültür sözcü¤ünün Latincede ekip ürün almak, üretmek anlam›na gelen “cultura”
sözcü¤ünden geldi¤ini ve birçok dünya dilinde ayn› sözcü¤ün kullan›ld›¤›n› duy-
muflsunuzdur. Arapçada kullan›lan ve Türkçemizde de rastlad›¤›m›z “hars” sözcü-
¤ü de “topra¤›n ifllenmesi” anlam›na gelir. Yine Türkçede kullan›lan “ekin” sözcü-
¤ü de “kültür” sözcü¤üyle eflanlaml›d›r. Topra¤› iflleme, kültür olabilece¤i gibi, ye-
mek haz›rlama, ayin ya da oyun da kültürdür. Bu durumda, kültür sözcü¤ü, zaman
içinde geliflimlerin de¤iflimlerin ›fl›¤›nda öylesine zengin anlamlara bürünmüfltür ki
bu da flafl›rt›c› de¤ildir, çünkü «üretim» insanl›k tarihinde sadece tar›msal düzlem-
de de¤il, düflüncelerin evrimi, teknik ve teknolojinin geliflimi düzeyinde de ger-
çekleflen bir olgudur ve bu tür de¤iflimlerin hayat tarzlar›ndan düflünme biçimleri-
ne ve inançlara dek etkili olmamas› olanaks›zd›r. Tarihsel bilgiler bize kültürün
tüm toplumlarda mutlaka bir birikime dayand›¤›n› göstermektedir. Bu birikim, kül-
tür tarihçilerine göre iflleme (enerji, tar›m, madencilik, metalürji, av ve bal›kç›l›k
hep ifllemeyle geliflmifltir), zanaat (tüketim eflyalar›n› ve bununla ilgili teknik so-
runlar›n çözümüne yard›mc› olacak mekânik nesneleri üretme), dönüfltürme (mad-
deyi fiziksel, kimyasal, teknolojik olanaklarla baflka bir nesneye dönüfltürme, ör-
ne¤in sentetik nesneler gibi) ve nihayet yaflam alan›n› yani mekân› de¤ifltirme (in-
flaat, mimari, ulafl›m için yollar, çevre düzenlemesi) eylemleriyle oluflur. Bütün bu
eylemlerin farkl› co¤rafi alanlarda farkl› topluluklar taraf›ndan oluflturulmas› asl›n-
da dünya kültürünün özünü oluflturmaktad›r ve bütün topluluklar›n er ya da geç
karfl›l›kl› iliflkileri ve haliyle karfl›l›kl› etkileflim kaç›n›lmazd›r.

Bilim adamlar› kültür kavram›n› tüm toplumsal gruplar› düzenleyen organik
kurallar›, düflünsel e¤ilimleri ve sanatlar›, gelenek, görenek, inanç ve adetleri, alet-
leri ve tüketim maddelerini, ahlaksal kurallar›, insanlar›n gerçeklefltirdi¤i yetenek
ve al›flkanl›klar› içine alan bütünsel bir olgu olarak tan›mlarlar. Bu çerçevede, in-
sanlar, kültürün de¤iflik durumlar›yla, özellikleriyle s›k s›k karfl› karfl›ya kal›rlar: sa-
nat etkinlikleri, yemek kültürü, dünya kültür miras›, dans kültürü, kostüm giysi
kültürü, Do¤u kültürü, kültürlü insan gibi. Bu k›sa adland›rmalardan kültürün in-
sanlar›n hayat›nda hem maddi hem manevi ö¤eleri bar›nd›rd›¤›n›, hem geçmiflten
gelen hem günümüzde oluflan birikimleri içerdi¤ini, k›sacas› hayat›m›za biçim an-
lam veren her fley olabilece¤ini düflünmemiz gerekiyor.

Hem insan hem toplum hem de çevreyi içine alan böylesine genifl içerikli ol-
gunun ayn› zamanda birçok bilim dal›n›n da araflt›rma konusu olmas› flafl›rt›c› de-
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¤ildir elbette. Kültür olgusunun, devlet, politika ve kamu alan›n› inceleyen hukuk,
sosyoloji ve siyaset bilimleriyle, ahlak, inanç, gelenek, özgürlük, muhafazakârl›k
gibi konular›n ayr›nt›l›ca ele al›nd›¤› felsefeyle, güzel duyunun ifadesi olarak sanat
ve sanat eserlerinin tarihini inceleyen arkeoloji, sanat tarihi, estetik bilimleriyle, il-
kel toplumlardan günümüze, kültürün inanç ve ibadet dünyas›nda, ruhsal dünya-
m›zda ve bilinçalt› dünyam›zda iflgal etti¤i yeri inceleyen ilahiyat, antropoloji, psi-
koloji ve psikanalizle ba¤lant›s› çok güçlüdür.

Kültürü bir bütün ve bir sistem olarak düflünmemiz gerekir. Kültürel sistem kültür olgusu-
nun ayn› zamanda bütünlefltirici bir ifllevi oldu¤unu gösterir. Bunu örneklendirir misiniz?

B‹L‹MLER‹N ODA⁄INDA KÜLTÜR
Günümüzde, insan›n kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kül-
türel yönlerini inceleyen bir bilim dal› olan Antropoloji bilimi bünyesinde, kültü-
rün geliflimini etnolojik, dilbilimsel, sosyolojik, psikolojik ve psikanalitik analiz
yöntemleriyle ele alan önemli bir bilim dal› vard›r: Kültürel Antropoloji. Bu bilim
dal›, kültür kuramlar›n› ve buna ba¤l› olarak kültürel evrim ve kültürel de¤iflimle-
ri incelemektedir. ‹nsanl›¤›n ilkel dönemlerinden günümüze kadar çeflitli aflama-
lardan geçerek nas›l sürekli bir geliflme ve ilerleme gösterdi¤ini konu edinir. Bu
evrim, kurallara, yasalara ba¤l› olarak ama bazen de ba¤›ms›z bir biçimde, zaman
içinde aflamalar geçirerek gerçekleflmektedir. Ancak, bu geliflim ve de¤iflim süre-
cinde, bir kültürden öteki kültüre geçen ö¤eler (tar›m, mutfak ve beslenme kültü-
rü, bilimsel bulufllar ve teknikler) yayg›nlafl›r ve bu yayg›nlaflma sonucunda söz
konusu ö¤eler o kültürde tutunmaya çal›fl›r ve zamanla o kültür içinde kök salabi-
lirler. Bundan dolay› toplumlarda kültürel benzerlikler vard›r.

Kültürlerin yay›lmas›nda ve etkilefliminde dilin önemi her zaman çarp›c› olmufl-
tur. Kültür, dille ve diller aras› al›flverifl zenginli¤iyle biçimlenir. Geçmiflte, ço¤u kez
egemen bask›n kültürlerin yani imparatorluklar›n-devletlerin dili yayg›nl›k kazan-
m›flt›r. Örne¤in 17. yüzy›lda, Fransa Krall›¤›, tüm Bat› imparatorluklar›n› etkilemifl
ve birçok sarayda Frans›zca konuflulmaya bafllanm›flt›r. Tanzimat y›llar›ndan sonra
ülkemizde Frans›zcaya olan hayranl›k birçok Frans›zca sözcü¤ün dilimize girip yer-
leflmesine neden olmufltur. (Formasyon, enternasyonal, gibi). Ayr›ca günümüz
dünyas›nda ‹ngilizcenin her yerde varl›¤› ve küresel bir ‹ngilizcenin varl›¤› buna
örnektir. Di¤er yandan yerleflim merkezlerinin adlar› da anlaml›d›r. Birçok köy, ka-
saba, kent ad› geçmiflten bugüne çarp›c› izler tafl›r. Hititçede Adana Atania’d›r; bu
kentte oturanlar “adanawanai” olarak an›l›r: Ankara, Ankurova’d›r; eski Yunanca-
da Meandros Menderes ’tir. Yine tar›m yemek g›da alan›ndaki kültürel etkileflim ve
de¤iflimler yüzy›llardan beri süregitmektedir.

Türk Kültürünün geliflimi ve tarihsel özellikleri hakk›nda hakk›nda fierafettin Turan’›n,
Türk Kültür Tarihi, (Bilgi Yay›nevi, 2000) adl› kitab›na baflvurabilirsiniz.

Örne¤in bir tar›m aleti olan “çapa” sözcü¤ü, sadece Akdeniz bölgesi dillerinin
de¤il, ayn› zamanda bölgesel a¤›zlarda da kullan›lan bir sözcük olmufltur yüzy›llar-
ca. Sonuçta, bütün bu sözcükler yarat›ld›klar› dönemin dil özelliklerini tafl›r ama
bu dillerden baz›lar› bugün öldü¤ü halde sözcükler farkl›l›klarla yaflamaya devam
etmifllerdir. Dil, kültürün ve düflüncenin tafl›y›c›s› oldu¤una göre kültürün etki ala-
n› son derece genifltir. Yine Slav dillerinden Bat› dillerine dek yay›lan Türkçe “yo-
¤urt” sözcü¤ü ise bir baflka çarp›c› bir örnektir.

4 Kültür  Tar ih i
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Dile ba¤l› olarak, yaz› kültürüyle gelen de¤iflim de flafl›rt›c›d›r. Son y›llar›n geli-
flen bilim dallar›ndan arkeolojik araflt›rmalar bugün önemli ipuçlar› vermekte, in-
sanl›k kültürünün geçmiflteki kökleri keflfedilmektedir. Örne¤in çömleklerin üzeri-
ne yaz›lm›fl yaz›lar Anadolu’da en eski kültürünün Yunan Helen kültürü olmad›¤›-
n› göstermektedir. Kald› ki yaz› kültüründen önce maddi bir kültürün de var oldu-
¤unu biliyoruz. Ama kesin olan flu ki arkeolojik kaz›lar her geçen gün prehistorik
ça¤a ve sonraki dönemlere ait önemli bulgulara ulaflmaktad›r. Bu bulgular insan
ve insan topluluklar›n›n birbirlerine benzediklerini gözler önüne serdi¤i gibi, bir-
birlerine benzemedi¤ini de göstermekte, ayr›ca, insan ve toplumlar›n birbirleriyle
etkileflime geçerek de¤iflime u¤rad›klar›n› da kan›tlamaktad›r.

Bir kültürden öteki kültüre geçifller baz› alanlarda çok h›zl› oldu¤u halde, (ör-
ne¤in mimari alanda, giyim kuflam tarzlar›nda), baz› alanlarda belli bir e¤itim dü-
zeyi ve teknolojik olanaklar yani yo¤unlaflma gerektirmektedir. Örne¤in, bilimsel
alandaki bulgular›n ve yeni teknolojilerin yayg›nl›k kazanabilmesi için, önce felse-
fe ve düflünce alan›ndaki kültürel de¤iflikliklerin yayg›nl›k kazanmas› gerekmekte-
dir. fiöyle ya da böyle, bu geçifller zaman gerektirir, tepkiler oluflturabilir, krizlere
bunal›mlara mal olabilir. ‹flte bu aflamada felsefe önem kazan›r. Düflünsel olarak
kültür, yaflant›lar yuma¤› oluflturdu¤una göre, kültür olgusunu çok merkezli, ço¤ul
özelliklere sahip bir olgu olarak düflünmek gerekir. Kültür insanl›¤›n yarad›l›fl›na
kadar uzanan bir geçmifle sahip oldu¤una göre, hem süreklilik gösterir hem de de-
¤iflimler yaflar. Örne¤in töreler, gelenekler kültürün süreklili¤ini gösterir. Kuflaklar-
dan kuflaklara aktar›larak devam eder. Bu süreklilik içinde kültürün insanlar tara-
f›ndan ortak paylafl›m› söz konusudur, ama bu paylafl›m ayn› zamanda çat›flmalar
alan›d›r. Örne¤in kuflaklararas› çat›flma buna örnektir. ‹deallefltirilmifl kimi kurallar
ya da de¤erler toplum üyelerinin ortak paylafl›m alan› olmayabilir her zaman. Ör-
ne¤in ailelerde raslanan kültürel de¤iflimler gibi. (Ebeveyn ve çocuklar hatta kar-
defller aras›ndaki giyim tarzlar›, politik düflünce farkl›l›klar› gibi). Bunu daha genifl
katmanl› yeryüzü kültürleri aç›s›ndan düflünürsek, her toplumda farkl› dinden,
farkl› dilden, farkl› düflüncelerden kültür gruplar› oldu¤unu unutmamam›z gerekir.
O halde, kültür, aile yap›s› içinde de olsa, toplumsal yap› içinde de olsa, uluslara-
ras› düzeyde de olsa her zaman birlik içinde çokluk demektir. Çokluk, dar bir alan-
da da olsa (elit kültür, yöresel, etnik kültürler) kapsaml› bir alanda da olsa (popü-
ler kültür, küresel kültür) o ülke kültürüne renk ve canl›l›k verir. 

Dünya kültürel miras› çarp›c› örneklerle doludur ve bu ba¤lamda sanat tarihi-
ni bilmek büyük önem kazanmaktad›r. Örne¤in ma¤ara dönemi resimleri, o dö-
nemin garip inanç ve düflüncelerini dile getirmek amac›yla yap›ld›¤› için “abart›l›”
bir tarz ve görünüm arz edebilir. Ama böyle olmas› bile günümüzde birçok ça¤-
dafl sanatç›y› flu ya da bu flekilde etkilemifltir. Örne¤in Picasso’nun eserlerinde Af-
rika sanat›n›n izleri, (maskeler gibi), “Grotesk” sanatç›larda Prehistorik dönemin
etkisi (abart›l› anatomik yap›) yayg›nd›r. Bunlar› teknik yetersizlik olarak görme-
mek gerekir, çünkü sanatta “abart›” ölçüt olmayabilir her zaman. Oysa “ilkel” kül-
türü tan›mlarken hareket noktam›z›n “teknik yetersizlikler” olmas› gerekir, çünkü
o dönem insan› o eserleri ilkel koflullarda gerçeklefltirmifltir. Yine ayn› flekilde, ta-
r›mda, konut mimarisinde, mutfak ve beslenme kültüründe hem kal›c›, hem de¤i-
flime yüz tutmufl yüzy›llardan beri süre gelen etkilenmeler görülmektedir. Örne-
¤in, postmodern mimari, gotik ya da barok mimarinin izlerini tafl›r. Daha do¤rusu
postmodern mimari eski ve yeniyi eklektik olarak birlefltirmeyi amaçlar. Yine dün-
ya halk müzikleri modern müzi¤in birçok türünde esin kayna¤› olmufltur. O hal-
de kültür olgusunun hem kal›plaflm›fl bir biçimi vard›r, hem de de¤iflen bir yap›s›
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vard›r. Bu durumda, baz› kültürel de¤erlerin zamanla anlamlar›n› kaybedebilecek-
lerini düflünmemiz gerekir. Çünkü toplumsal ve siyasal de¤iflmelerin, bilimsel ve
teknolojik ilerlemelerin böyle bir sonuca götürmesi kaç›n›lmazd›r. O halde kültü-
rün nas›l do¤du¤una ve evrimsel özelliklerine iliflkin tutarl› bir düflüncemizin ol-
mas› gerekir.

Yine bu çerçevede edebiyat›n da uluslararas› boyutta tüm dünyada yay›nlanan,
dünya dillerine çevrilen eserler toplulu¤u oldu¤unu düflünürsek kültür alan›ndaki
katk›lar› sonsuzdur. Ünlü bilim adam› ve yazar Umberto Eco, matbaan›n öncesin-
de de kitaplar›n var oldu¤unu (rulolar halinde) belirterek, edebiyat›n bugün kitle-
lere ulaflt›¤› biçimiyle insanl›¤›n ortak haf›zas›ndan parçalar tafl›d›¤›n› vurgular.
Hatta bu ortak haf›zan›n içinden çok özel durumlar› seçerek insanl›k haf›zas›na de-
rinlik bile verir. Örne¤in Cervantes’in Don Kiflot adl› kahraman› kâ¤›ttan bir kah-
raman oldu¤u halde, yaflayan birçok kifliliklerle özdefllefltirilmifl sanki var oldu¤u-
na inan›lm›flt›r. Ayr›ca, dünyada yaz›l› iletiflimin geliflmesinde edebi eserlerin ifllevi
büyüktür. Edebiyat eserlerinin bir baflka önemli katk›s›, insanl›k kültürünün ben-
zer yanlar›ndan çok farkl›l›klar›n› dile getirmesidir. Bir bak›ma insanlar›n farkl› kül-
türlerden farkl› kimlikleri yani “öteki”yi anlamalar›na, belki de “öteki” olmalar›na
yard›mc› olmaktad›r. Bu ba¤lamda, edebiyat eserleri kültürleraras› iletiflimde bir
kültür köprüsü görevindedir. Çeviri eserler insanlar aras›ndaki iletiflimi sa¤lar.
Farkl› co¤rafyalar›, farkl› co¤rafyalar›n kültürlerini keflfetmemizi sa¤layarak insan-
lar› zenginlefltirir. Merhamet ve sadakat hislerimizi sürekli yeniler.

Avrupa ülkelerinde edebiyat›n kültürel boyutu ve etkisi hakk›nda http://www.ifa.de/pdf/kr/
2010/kr2010_fr.pdf adresinden bilgilenebilirsiniz.

YERYÜZÜ KÜLTÜRLER‹ VE UYGARLIKLARI
Bilindi¤i gibi Kültür Tarihinin yararlanabilece¤i yegâne alanlardan biri de tarih bi-
limidir. Tarih bilimi yeryüzü kültürleri ve uygarl›klar› hakk›nda çok önemli veriler
sunmaktad›r. (Burada hemen kültür ve uygarl›k kavramlar›n›n zaman zaman eflan-
lamda kullan›ld›¤›n› hat›rlatal›m. Ama içerik tart›flmalar›na girmeden uygarl›k kav-
ram›n›n (medeniyet) uluslar›n ya da gruplar›n (çünkü kültür, her toplumsal grubu
içine al›r) ortak kültürü anlam›nda ele al›nd›¤›n› esas alarak yeryüzü kültürü ve uy-
garl›klar› hakk›nda baz› saptamalarda bulunal›m. 
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Biliyorsunuz, Tarih yaz›yla bafllar; yaz›n›n keflfinden önceki dönem de tarih öncesi

(prehistorya) olarak adland›r›l›r. Tarih öncesi dönemde, Paleolitik yani Eski Tafl Ça-

¤›nda insan›n tafltan aletler yapt›¤›, bu tafllar›n ifllenebilir, yontulabilir tafllar oldu-

¤u bilinmektedir. O halde bu tafl aletleri o ça¤lar›n teknolojisi olarak görmek gerekir.

Kitab›m›z›n sonraki ünitelerinde görece¤iniz gibi, dünya uygarl›¤›n›n temeli Neoli-

tik Ça¤a ya da Yeni Tafl Ça¤›na dayanmaktad›r. Evlerin, yerleflmelerin bu dönemde

kuruldu¤unu, tar›ma geçilerek yiyeceklerin üretildi¤ini ve hatta çömlekçili¤in baflla-

d›¤›n› ve yemeklerin piflirildi¤ini biliyoruz. Kalkolitik Ça¤da (Bak›r Ça¤›) köylerin

kentlere dönüflmeye ve kent devletlerinin do¤maya bafllad›¤› dönemdir. Bu dönemde

kent devletleriyle birlikte ekonominin, merkezi yönetim anlay›fllar›n›n, ekonomik ç›-

kar bölgelerinin de oluflmaya bafllad›¤›n› düflünmemiz gerekir. Kültürel etkileflim ve

kültürel çat›flma kaç›n›lmazd›r art›k.

Tarih öncesi ça¤lar›n ilki
kabul edilen Paleolitik Ça¤
günümüzden yaklafl›k iki
buçuk milyon y›l ile iki yüz
bin y›l› kapsayan dönemdir.
Neolitik Ça¤ ise M.Ö.
10.000-5.000 y›llar›d›r.
Kalkolitik Ça¤ M.Ö. 5.000-
3.000 y›llar›n› içermektedir.



Dünyan›n en büyük uygarl›klar› (M›s›r, Sümer, Yunan) binlerce y›l devam eden
geliflmeler sonunda gerçekleflmifltir. Bilimsel araflt›rmalar göstermektedir ki, bir
kültür-uygarl›¤›n oluflmas› için öncelikli olarak bir kentin varl›¤›, belli bir ifl emek
ve çaban›n gerçeklefltirilmesi, bir üretim olay›na ulafl›lmas›, bir yönetim sisteminin
oluflturulmas› (devlet, ordu, kent yönetimi) ön kofluldur. Bunu komflu ülke ve
kentlerle ticaret iliflkileri, yaz› ve dil dolafl›m›, bilimsel bilgilerin geliflmesi, sanatsal,
dinsel an›t eserlerin, vb. yap›m› izler. Örne¤in Mezopotamya uygarl›klar› birçok
farkl› kültür ve halk›n kar›flt›¤› bir bölge olmufltur. Sümerler, Akadlar, Asurlular gi-
bi. Oysa ayn› topraklarda yükselen bu kültürler farkl› ›rk, din ve dile sahiptirler.
Örne¤in Sümerler döneminde Mezopotamya’ya göçen Akadlar, Sami ›rk›ndand›r,
ama Sümer kültüründen büyük ölçüde etkilenmifllerdir. 

Ünlü sanat tarihçisi E. Gombrich’in, Sanat›n Öyküsü (Remzi Kitabevi, çeviren Bedrettin
Cömert, 1986) adl› eserindeki, “Sonras›zl›¤›n Sanat›” bafll›kl› bölüm bu konuda yararl›
olacakt›r.

Yeryüzü Kültürü ve Uygarl›klar›n›n Egemenli¤i ve Yok
Olufllar›
Tarih, kültürler aras›ndaki etkileflimlerin ayn› zamanda fliddetli bir çat›flma alan›
olufltu¤unu da gösterir. Söz konusu etkileflim, ne yaz›k ki facialar, savafllar, k›y›m-
lar sonras›nda da devam etmifltir. Meflhur Truva Savafl› buna örnektir ve geliflmifl
güçlü bir kent devleti bu savafl sonras› y›k›m sürecine girmifltir. Yine Haçl› Seferle-
ri ayr›mc›l›¤›, ac›y›, y›k›nt›y› beraberinde getirirken, Bat›, Do¤unun kültürünü ken-
di yakas›na tafl›m›flt›r. Nas›l ki Büyük ‹skender döneminde Do¤u ve Bat›n›n karfl›-
l›kl› birbirini etkiledi¤ini biliyorsak, Haçl› Seferleri döneminde de ve hatta bugün
küreselleflme düzeninde de genifl çapl› etkilenmelerin oldu¤unu biliyoruz, bizzat
buna tan›k oluyoruz. Kentlerin güncel hayat›na giren fast-food al›flkanl›¤›, moda
giyim tarzlar› bunun çarp›c› örneklerindendir.

Öyleyse, yeryüzü kültürlerinin ve uygarl›klar›n do¤uflu, yükseliflleri ve yok
olufllar› vard›r. Uygarl›klar, ister Mezopotamya’da, ister Amerika k›tas›nda kök sal-
s›n, mutlaka de¤iflime u¤ram›fllar ve birbirleriyle al›flverifle geçerek etki alanlar› ya-
ratm›fllar ve sonra siyasal anlamda yok olmufllard›r. Örne¤in Büyük ‹skender’in
Helenistik ‹mparatorlu¤u Makedonya’dan neredeyse Hindistan’a dek uzan›r. Keza
Hun ‹mparatoru Atilla, Orta Avrupa’ya dek gelmifltir. Bugün bu büyük imparator-
luklardan küçük devletler kalm›flt›r. Bu da göstermektedir ki, tarihin birçok döne-
minde egemen (dominant) kültürlerin varl›¤› ve etkisi genifl boyutlu olmufltur. Bu-
günkü adland›rmayla buna kültür emperyalizmi de denilebilir. Ama gerçek flu ki,
egemen kültürler sahip olduklar› yeni teknolojilerle (medya, enformatik, Internet)
farkl› topraklardaki yaflam tarzlar›n› de¤ifltirmekte ve kendi kültürünü yayma e¤i-
limindedir. (Bu da ekonomik, siyasal bir sorun olarak karfl›m›zdad›r). Bununla bir-
likte, yeryüzü kültürü ve uygarl›klar› tüm insanl›¤›n evrensel miras›d›r; kültürel çe-
flitlilik, insanl›¤›n ortak miras›d›r ve somut bir biçimde ve etik aç›dan korunmal›d›r
(UNESCO Deklarasyonu).

Dünya mitolojilerinin insanl›k kültürüne ne gibi katk›lar› olmufltur?
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KÜLTÜRÜN D‹NAM‹KLER‹: KÜLTÜREL GÖRECEL‹K VE
KÜLTÜREL DE⁄‹fi‹MLER
Kültürün insan hayat›n› düzenleyici bir de¤er oldu¤u tart›fl›lmaz bir gerçekliktir.
Ancak, kültürün siyasal ve ekonomik sistemlerle iliflkisi oldukça flafl›rt›c›d›r. Örne-
¤in birçok toplumda, siyasal ve ekonomik erk, kültürü ayn› zamanda denetlenme-
si gereken bir sistemi olarak görmüfl ve bu anlay›fl› pekifltirmifllerdir. (Eski Sovyet
Cumhuriyetlerinde çok rastlan›lan bir durumdu bu). Baz› davran›fl biçimleri ve ya-
flam tarzlar› onaylanm›flt›r, reddedilmifltir ya da yasaklanm›flt›r. (Güney Afrika Cum-
huriyetinde siyahlar uzun y›llar Beyazlar›n mekânlar›ndan yararlanamam›fllard›r).
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Foto¤raf 1.1

Eski Ankara: Ulus
Meydan›,
Cumhuriyet
Dönemi

Foto¤raf 1.2

Yeni Ankara:
Atakule, Çankaya



Tarih, din kökenli rejimlerden totaliter sistemlere dek birçok rejimde kültürün bas-
k› alt›nda tutulmaya çal›fl›ld›¤›n› göstermektedir. Bu da insanlar aras›nda eflitsizce
ödüllendirmeyi, cezaland›rmay› beraberinde getirmifl ve kültürün tarafs›z gelifle-
meyebilece¤i tezini ortaya koymufltur. O halde politikalar da kültürü biçimlendir-
mektedir, kültürler de politikalar› biçimlendirmektedir. Yine Rusça ve Rus kültürü
y›llarca tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde ve Do¤u Bloku ülkelerinde birinci dil, seç-
kin kültür olmufltur, okullarda istenilmese de birinci dil olarak ö¤retilmifltir. Bugün
küresel ‹ngilizce (global English) eski Do¤u Bloku ülkeleri de dahil birinci yaban-
c› dildir ve dünya konjonktüründe, küresel kültür ve ekonomi düzenine uyum sa¤-
layabilmek için önemli koflullardan biri olmufltur.

Kültürel Etkileflim
Bütün kültürler tarih boyunca bir tak›m al›flverifllerle, etkilenmelerle melez özellik
kazan›rlar. Bir baflka deyiflle, her toplum genelde çok kültürlü bir yap›ya sahip ola-
gelmifltir. Kültürel etkileflimin kökeninde göç olay› her zaman önemli rol oynam›fl-
t›r. Bunun zorunlu ya da kendi iste¤iyle olmas› çat›flmalar› da beraberinde getirir.
Örne¤in büyük kefliflerden sonra, ‹ngilizler, ‹spanyollar, Frans›zlar sömürgelefltir-
dikleri ülkelere kendi istekleriyle göç etmifller, buralara yerleflmifller ve zaman için-
de sanki yerlisi olmufllard›r. Buna karfl›l›k, Afrikal›lar, Amerika’ya zorla köle olarak
götürülmüfllerdir. Her iki durumda da göçler, hem yeni bir kültürü keflfetmeyi sa¤-
lam›fl, hem o kültür içinde hor görülmeyi ve ezilmeyi de beraberinde getirmifltir.
Örne¤in Yeni Dünyaya göç eden ‹ngilizler atalar›na karfl› ayaklanarak ve savafla-
rak ABD’nin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmakta baflrol oynam›fllar ve orada egemenlik kur-
mufllard›r. Ama kültürlerin bu buluflmas›ndan, örne¤in yerli Amerikal›larla sömür-
geci Avrupal›lar›n karfl›laflmas›ndan a¤›r sonuçlar da ortaya ç›km›flt›r: Yerli halk di-
renmifl ama katliama u¤ram›flt›r. Buna ra¤men etkileflim birçok alanda flafl›rt›c› tarz-
da gerçekleflmifltir. Örne¤in Yeni Dünyada, tah›l, asma ve zeytin yoktur, Avrupal›-
lar getirmifltir. Buna karfl›l›k m›s›r, patates Amerika kaynakl›d›r.

Kültürü daha da genifl içerikli olarak düflünürsek, (sanat, edebiyat, bilim ama
ayn› zamanda davran›fllar, de¤erler, nesneler, günlük hayat›n ak›fl›), kültürel etki-
leflimlerin uzun vadede yerleflik özellik kazand›¤›n› görürüz. Ve bu de¤iflimin de
sosyal, siyasal ve ekonomik bir çerçevede yer ald›¤›n› fark ederiz. Örne¤in Frans›z
denizafl›r› departmanlar›nda yerli halk Afrikal› olmas›na ra¤men Frans›z yurttafl›d›r-
lar. Ama bu demek de¤ildir ki onlar ar› bir Frans›z kültürüne sahiptirler. Hem ya-
flad›klar› topraklar›n kültürü, hem Frans›z kültürüyle melez bir kültürlenme söz ko-
nusudur. Bir baflka örnek Osmanl›lar›n Fars kültürünün etkisi alt›nda kalmalar›,
hatta onu benimsemeleridir. Bunun sonucunda Farsça, edebiyat sanat dili olarak
Osmanl› topraklar›na girmifltir. ‹talya’da geliflen ve tüm Avrupa’y› saran Rönesans
etkisi de benzer bir örnektir. Ama unutmamak gerekir ki bu etkileflim otomatik de-
¤ildir kendili¤inden olmamaktad›r. Mutlaka etkileyici olaylar›n ve aktörlerin olma-
s› gerekir. Örne¤in Farsçay› çok iyi bilen Osmanl› flairleri gibi.

Bir kültür içinde yaflayan topluluklar›n kendi kültürleri içindeki farkl› kültürle-
rin inançlar›ndan, adetlerinden, hayat tarzlar›ndan etkilenmemesi flafl›rt›c› olurdu.
Her ne kadar çat›flmalar bazen fliddetli gerçekleflse de, hiçbir kültür, etkileflimden,
de¤iflimden ve çekiflmelerden kendisini koruyamaz. Örne¤in Osmanl›larla büyük
az›nl›klar (Rum, Ermeni, Yahudi) yan yana yüzy›llarca yaflam›fllard›r. 
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Kültürel Çat›flmalar
Bireylerin do¤umundan ölümüne dek uzun vadede seyreden bu kültür etkisinin
ne yön alaca¤›na dair bir kural yoktur. Birey, kültürel durumlar› kendince yaflar,
kendince yaflant›lar oluflturur. Zaten, kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültür
öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve de¤iflim sürecine girerse bunu kültürlenme
olarak adland›r›yoruz. Ama bu kültürlenme tek yönlü bir yol izleyip egemen kül-
tür kimli¤ine bürünerek ulusal ve yerel kültürleri istila edercesine yok ediyorsa sal-
d›rgan bir özellik kazanm›fl demektir. Bu flu anlama gelmektedir; Egemen kültür-
ler, zay›f, yoksul kültürler üzerinde uzun vadeli bir «fliddet» uygulayarak ötekinin
kültürünü y›kma ifline giriflebilir ve hatta onu yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya
b›rakabilir. Güney Amerika’da bu flekilde birçok yerel dil kaybolmufltur. O halde,
politika ve kültür iliflkileri özel bir durum arz etmektedir ve ortak iradenin ak›l ol-
mas› gerekti¤i ve ötekinin kültürünü anlaman›n ne kadar önemli oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r. Yeni kültür felsefesi anlay›fllar›nda kültürü merkezilefltirerek iktidarla-
r›n güdümünde egemen kültüre dönüfltürme e¤ilimleri elefltirilmektedir. Dünya
kültür belle¤ini yaflatma esast›r.

Bununla birlikte, farkl› kültürlerin varl›¤›n› kabul etmek, kültürel çeflitlili¤i
olumlu karfl›lamak, yaz›k ki her zaman istenildi¤i biçimde cereyan etmemektedir.
Farkl› kültürlere sayg› gösterme çok kolay olmamaktad›r. Bir toplulu¤un ya da bi-
reyin kendi kültürünün de¤erlerini yüce ve tek kabul ederek farkl› kültürleri ken-
di de¤er sistemiyle yarg›lamas› (bu ço¤u zaman küçümseme ya da tehlikeli görme
fleklindedir) etnosantrizm (etnik merkezcilik) olarak adland›r›l›r. Bunun sonucun-
da korku kültürü egemen olur: zenofobi (yabanc› korkusu, yabanc› düflmanl›¤›)
bafllar. Bu anlay›fl, baflka kültürleri ötekilefltirme ve zaman zaman da afla¤›lama
al›flkanl›¤› kazand›rd›¤› için günümüzde evrensel insan haklar› çerçevesinde hu-
kuksal aç›dan takibat alt›ndad›r. Geliflmifl Bat› toplumlar›n›n karfl›laflt›¤› göçmenler
sorunu en ciddi sorunlardand›r.
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Kültürün de¤iflik yönlerden gelen etkilere kapal› oldu¤u, de¤ifltirilemez bir bütün

oluflturdu¤u düflünülemez. Yine bugün içinde yer ald›¤›m›z küreselleflme ayn› za-

manda her tür kültürel iletiflimdir. Dünya nüfusunun büyük bir k›sm› hem kendi

kültürlerinden uzaklaflmakta hem kendi kültürlerine sar›lma gereksinimi duymakta,

hem geliflmifl ülke kültürlerine hayranl›k duymakta, hem de kültürel çeflitlili¤in çelifl-

kilerini yaflamakta ve gerekti¤inde sert tepkiler de göstermektedir. Dünyay› kuflatan

genifl bir enformasyon sisteminin varl›¤›, bireyi yeni kültürlere duyarl› k›lmaktad›r.

Buna dünya sanayi markalar›n›n her yerde kök salmas›n›, dünya dans türlerinin

her yerde zevkle yap›ld›¤›n› örnek gösterebilece¤imiz gibi, insanlar›n dünya çevre so-

runlar›na ve küresel ›s›nma sorunlar›na olan duyarl›l›klar›n›, eylemlerini, payla-

fl›mlar›n› da örnek gösterebiliriz. Bu haberleflme sistemi ayn› zamanda medeniyetler

aras› diyaloglar›n bafllamas›na da olanak haz›rlamaktad›r. Örne¤in dinler aras› di-

yaloglar›n bafllad›¤› görülmektedir. Yine, yerel kültürlerin modern iletiflim teknoloji-

leri sayesinde tan›nmaya ve keflfedilmeye bafllad›¤›n› görüyoruz. Uzak Do¤u sanat-

lar› ya da müzi¤i, hatta yemekleri ve giyim tarzlar›, her yerde ilgi oda¤› olmufltur.

Bunun tersi de olas›d›r. O halde, UNESCO’nun resmi diliyle “dünya kültürünün bir

belle¤i” vard›r. 



Avrupa, geçmiflte oldukça gelenekçi muhafazakâr bir ülkeler toplulu¤u oldu¤u
halde, acaba nas›l oldu da önemli bir ekonomik, kültürel, teknolojik, askeri ve si-
yasi güç oldu sorusu araflt›r›lmaya de¤erdir. Ünlü tarihçi Fernand Braudel’e göre,
Bat›, 15. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren dünya ekonomisinde merkez konumunday-
d›. Ekonomik gücünü yeni ortaya ç›kan köle ticaretiyle sa¤l›yordu, çünkü kölele-
rin çal›flt›r›ld›¤› Meksika Peru ya da Brezilya maden ocaklar›ndan ç›kar›lan alt›n,
gümüfl, gemilerle ‹spanya limanlar›na getiriliyor ve buradan tüm Avrupa’ya ihraç
ediliyordu. Hatta Osmanl› ‹mparatorlu¤una ve Uzak Asya’ya dek bile gidiyordu.
Bu ekonomiyi ancak istilalar, savafllar ya da büyük çapl› salg›n hastal›klar sarsabi-
lirdi. Nitekim öyle olmufltur. Mo¤ol istilalar›, uzun y›llar süren savafllar, veba salg›-
n› tüm Bat› Asya’y› ve Avrupa’y› neredeyse yok etmifltir. 

Fernand Braudel’in “Akdeniz” adl› kitab›nda Akdeniz Bölgesi kültürlerinin tarih boyunca
nas›l içiçe geçtiklerini ö¤reneceksiniz.

Kültür ve Kimlik
Kültür etkileflimi, kültürleflme, kültür çat›flmalar› gibi konular çerçevesinde günü-
müzde önem kazanan tart›fl›lan bir baflka sorun kimlik sorunudur. Bu sorun hem
bireysel kimlik hem ulusal kimlikle yak›ndan ilgilidir elbette. Bozkurt Güvenç,
kimlik sorununu sorgularken insano¤lunun yüzy›llardan beri “Kimiz, kimlerdeniz,
nereden gelmifl, nereye gideriz?” sorusunu yan›tlamaya çal›flt›¤›n›, ama yan›tlar›n
kifliden kifliye, toplumdan topluma, üstelik zamanla de¤iflti¤ini, ama sorunun ay-
nen kald›¤›n› vurguluyor. Gerçekten de günümüzde bile teknoloji ve bilimler o
denli geliflmifl olmas›na ra¤men, birey olarak insan kimlik sorunuyla u¤raflmaya
devam ediyor, k›sacas› ça¤dafl insan kimli¤ini ar›yor. Bu aray›fl da “ben fluyum ya
da de¤ilim” fleklinde de¤il, özgürlü¤ünü aramak fleklinde gerçeklefliyor. 

Bu aray›fl elbette toplumsal ve kültürel bir kimlik aray›fl›d›r ve haliyle tarihle
ilintili oldu¤u için ulusal kimlikle de ilgilidir.

Kimlik ve kültür iliflkileri için Bozkurt Güvenç’in Türk Kimli¤i, Kültür Tarihinin Kaynak-
lar›, (Boyut Yay›nlar›, 2010) adl› eserinden yararlanabilirsiniz.
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Fernand BRAUDEL (1902-1985): Sosyal-Kültürel tarihlerin yaz›labilece¤ini araflt›r-

malar›yla kan›tlayan Frans›z tarihçi. ‹kinci Dünya Savafl›nda esir tutuldu¤u Alman

kamplar›nda yazd›¤› Akdeniz Uygarl›klar› (1949) adl› dev eserinde, iklim gibi co¤-

rafi yap›lar›, gündelik hayat›n zorluklar›n›, gündelik hayatta kullan›lan her tür

araç gereci tarihin öznesi yaparak incelemesi, tarihte al›fl›lm›fl olan zaman mekân

iliflkilerini altüst etmifltir. Buna göre, Akdeniz bölgesinde kültürel siyasal, vb. etkilen-

meler aç›s›ndan Akdeniz Bölgesinin belli s›n›rlar› yoktur; s›n›rlar konudan konuya,

kullan›lan eflyalardan eflyalara göre de¤iflmektedir, yani anlat›lan sabit bir Akdeniz

yoktur. O topraklarda kültürler içiçedir. Maddi Medeniyet ve Kapitalizm adl› ki-

tab›nda da krallar, saraylar, savafllar d›fl›nda kalan halk›n, devletin varl›¤›n› nas›l

s›rt›nda tafl›d›¤›n›, bunlar›n hangi mekanlarda ve zamanlarda hayat zorluklar›n›n

devam etti¤ini inceleyerek kapitalizmin varl›¤›n› ve yap›lanmas›n› sorgular. Brau-

del 18. yüzy›la dek modern bir devletin olmamas›n› kapitalizmin geliflmifl olmama-

s›na ba¤lar.
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Bu durumda insanlar›n ve toplumlar›n kendi tarihlerini özellikle kültür tarihle-
rini bilmeleri önem kazanmaktad›r. Ancak resmi ideolojiler bu nesnel tarih ö¤reni-
mine ço¤u kez engel olmufllard›r. Bu da bir talihsizliktir. Oysa toplumlar›n kültür
tarihleri yaz›lm›fl olsayd›, belki bu kimlik kargaflas› daha az yaflanacakt›. 

12 Kültür  Tar ih i

Kimlik ve Kültür
Bütün toplumlarda de¤iflimlerle do¤an kimlik aray›fllar› yani kültürel boflluklar var-
d›r. Örne¤in Tanzimat sonras› dönemde Genç Türkler “ulusal bir ruh aray›fl›” için-
dedirler. Türk ya da Osmanl› olmay› tercih etmek gibi. Oysa bu ulusal ruh o günle-
rin bilimsel yaklafl›m›na göre “kimlik” demekti. Gerçekten de Türk ayd›n›n›n kimlik
arama çabas›, o günlerden bu yana Osmanl›c›l›k, Türkçülük, Anadoluculuk, ‹nk›-
lâpç›l›k, Cumhuriyetçilik, Turanc›l›k, Milli Birlikçilik, ‹slamc›l›k, Bat›c›l›k olarak bu-
gün de devam etmektedir. Kald› ki bu kadar çeflitlili¤in çat›flmay› da beraberinde ge-
tirmesi ve “kimlik bunal›m›” yaratmas› kaç›n›lmazd›r. Yine bir baflka aç›dan göçebe
kimli¤e dayand›r›larak yap›lan bir sorgulaman›n Anadolu’dan geçen egemen kül-
türleri de göz önüne almas› gerekir. Bunlar kuflkusuz, Orta Asya Kültürleri, Roma ve
Bizans Kültürleri, Selçuk ve Osmanl› Kültürleri, Cumhuriyet kültürü olacakt›r. Ama
bütün bu kültürlerin oluflum-etkileflim-de¤iflim-yokolufl-yeniden farkl› tarzlarda do-
¤ufl mekânlar›n› (yurtlar›, kentleri, imparatorluklar›, krall›klar›, beylikleri, devletle-
ri) panoramik olarak düflünürsek, akl›m›za Orta Asya bozk›rlar›n›, Türkmen çad›r-
lar›n›, Roma ören yerlerini, Bizans Kiliselerini, Ulucamileri, Medreseleri, Mehter mü-
zi¤ini, Köy Enstitülerini, Onuncu Y›l Marfl›n›, Dünkü ve Bugünkü ‹stanbul’u görsel
ve iflitsel haf›zam›za yerlefltirmemiz gerekir. (Bkz. Bozkurt Güvenç, Türk Kimli¤i).

Foto¤raf 1.3

‹stanbul K›z
Kulesi, Bizans
Döneminden
kalan ünlü eser:
Evliya Çelebi’nin
cümleleriyle,
“Deniz içinde
karadan bir ok
at›m› uzak, dört
köfle, sanatkarane
yap›lm›fl yüksek
kule. Sath›
mesehas› iki yüz
ad›md›r”. 



B‹L‹MSEL B‹R ‹NCELEME ALANI OLARAK KÜLTÜR
TAR‹H‹
Kültür tarihi çal›flmalar› ya da kültür incelemeleri geçmiflte oldukça yayg›n olmas›-
na ra¤men kültür tarihinin bir bilim dal› olarak ortaya ç›k›fl› ve yükselifli 70’li y›llar-
dan itibaren olmufltur. Yeni bir bilim dal› oldu¤u için, az sonra de¤inece¤iz, arafl-
t›rma alan› olarak çeflitlilikler arz etmektedir. Yukar›da de¤indi¤imiz kültürün ev-
rensel özelliklerinden, yeryüzü kültürlerinin bir dönem egemen oluflu ve sonra yi-
tip gitmesinden, kültür etkileflimi ve çat›flmalar›ndan yola ç›karak bir kültür tarihi-
nin konusu ne olmal›d›r sorusunu sorarsak, öncelikle düflüncelerin evrimini (be-
nimsenen düflünce ve inançlar, olaylar› durumlar› anlama gücü, anlayabilme yete-
ne¤i) konu edinen çal›flmalardan yararland›¤›n› görüyoruz. Kültürel davran›fllar›n,
etkileflimlerin özünü, yap›s›n› ve geliflimini hem biçimsel hem düflünsel aç›dan an-
layabilmek, kuflkusuz bir kültür felsefesi tutumu gerektirecektir. Zaten ilk filozof-
lardan beri bu yap›lmaktad›r. Ama kültürel yaflant›lar›n ekonomik ve sosyal hayat-
tan soyutlanmas› da düflünülemez. Kald› ki ekonomik ve sosyal hayat her zaman
çok renklidir ve bu renklilik, görsel, simgesel, davran›flsal olarak zengin anlamlar
tafl›r. 

Bu çerçevede kültür tarihi, hem kurumlar› (iflleyiflini, bireylerle iliflkisini, vb.)
ele alabilece¤i gibi, toplumsal grup ve çevrelerin yaflam tarzlar›n› (toplumsal s›n›f-
lar›n kent hayat›, e¤lence, dans, müzik gibi etkinlikleri) ve kültür nesnelerini (üre-
tim ve tüketim nesneleri, yaflam tarzlar›n› etkileyen giyim, mobilya tarz› gibi moda
davran›fllar› da konu edinebilir. Bir baflka deyiflle, dönemlere özgü popüler kültür
geleneklerini konu edinebilir. Sonuçta bütün bunlar› temel bafll›klar alt›nda topla-
maya giriflirsek, kültür incelemeleri, toplum, siyaset, ekonomi, felsefe yani düflün-
celer, toplumsal iletiflim ve sanat›n alanlar›n› içermektedir. Ama bu incelemelerin
ideoloji, ulus, etniklik, toplumsal s›n›flar gibi kültürel oluflumlarda son derece et-
kili olan kurumlar› d›fllamas› düflünülemez. Zaten sonraki ünitelerde fark edecek-
siniz, ünitelerimizin temeli bu anlay›fl üzerinde yap›land›r›lm›flt›r.
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Foto¤raf 1.4

‹stanbul Galata
Kulesi: Bizans
‹mparatorlu¤u ve
Cenevizliler
Dönemi.



Görüldü¤ü gibi, kültür tarihi genel tarih anlay›fl›ndan farkl› bir yöntemi benim-
semifltir. Bu da onun di¤er bilim dallar›yla özel bir iliflki kurmas›na neden olmufl-
tur. Bu bilimlerin bafl›nda, elbette önce tarih gelmektedir. Ama kültür tarihi olayla-
r› tarih vererek kronolojik bir s›ra izlemeyece¤ine göre, do¤rudan baflta antropolo-
ji ve sosyoloji olmak üzere co¤rafya, psikoloji gibi bilim dallar›yla kurdu¤u yak›n
iliflki önem kazanmaktad›r. Bu nedenle kültür tarihçileri olaylar›n tarihsel özellik-
lerinin ötesinde, olaylar›n psiko-sosyal boyutunu, olaylar›n gerçekleflti¤i günlerde
her kesimden dile getirilen tasvirlerin oluflturdu¤u yaz›l› metinleri, resimleri ve di-
¤er görsel malzemeleri de yukar›da and›¤›m›z bilimlerin verileri ›fl›¤›nda analiz et-
meye çal›flarak bunlar›n ayn› zamanda sembolik anlamlar›n› sorgulam›fllar ve bu
flekilde bireysel davran›fllar› ya da kolektif ritüelleri anlamaya çal›flm›fllard›r. Bura-
da, sosyal ve ekonomik hayat›n tarihi konusunda belgelenmek önem kazanmak-
tad›r, çünkü günün teknolojisine koflut olarak oluflan yaflam tarzlar›, düflünme tarz-
lar›, hatta yürürlükteki ekonomik hayat›n yaratt›¤› bilinçaltsal durumlar bu belge-
lerin ›fl›¤›nda de¤erlendirilebilecektir. Buna düflünce tarihi, bilim tarihi, medya ta-
rihi, edebiyat, sanat ve e¤itim tarihlerinin katk›s› kaç›n›lmazd›r. Çünkü her tarih, is-
ter ekonomi tarihi, ister sosyal tarih olsun, ister siyasal hayat›n, ister sanatsal haya-
t›n izlerini tafl›s›n, sonuçta, bütün bunlar, insanlar›n olaylara, durumlara, eylemle-
re tarzlara verdi¤i anlamlar›n bir sonucudur.

Bu geliflim çizgisine bilim tarihinden çarp›c› örnekler verilebilir. Kültür tarihinin
kökeninde, düflüncelerin tarihini, yani kültürün yafland›¤› ortam› tasvir etme anla-
y›fl› egemendir. Örne¤in Jakob Burckhardt adl› bilim adam› ‹talya Rönesans’›n› in-
celedi¤i çal›flmas›nda sadece tarihin önemli bir döneminin belirgin özelliklerini
(resim, heykel sanat›n›, mimarisini, vb.) ele almam›fl, dönemin temel ekonomik ya-
p›s›n›, toplumsal kurumlar›n›, toplumsal iletiflim biçimlerini ve günlük hayat› da
araflt›rm›flt›r. 

Kültür tarihçisi Peter Burke’nin saptamas› da anlaml›d›r. Burke, 1960’l› y›llardan
1990’l› y›llara do¤ru, kültürel incelemelere karfl› belirgin bir ilgi art›fl› oldu¤unu be-
lirtir. Bunun nedeni kültür teriminin ço¤ul olarak ve gitgide geniflleyen bir anlam-
da kullan›lmas› ve buna paralel olarak kültürel incelemelerin çeflitlilik göstermesi-
dir. Örne¤in iktisat kuramlar› ve sorunlar› çerçevesinde tüketim kültürü inceleme-
leri bafllam›fl ama ayn› zamanda bu konu kültürel psikolojinin de inceleme alan›
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Bilimlerin geliflmesi kuflkusuz insan düflüncesinin de evrim geçirmesinde ve haliyle

kültürün çeflitlenmesinde ve zenginleflmesinde etkili olmufltur. Bunda deneysel yön-

temlere ve gerçekli¤e dayanarak düzenli bilgi oluflumu, duygusal yaflant›lar›n man-

t›kl›ca düflünce sistemine uydurulmas› bilimin evrimini göstermektedir. Bu evrimi ilk

ça¤lardan itibaren alet yap›m› (teknoloji), evreni, do¤ay› ve varl›klar› sorgulama

(felsefe), gökyüzü olaylar›n› gözlemleme (astronomi), sa¤l›k sorunlar›na yabani ot-

larla tedavi (t›p), say›sal alanlarda ise matematik, geometri, fizik) ilk uygarl›klarla

birlikte bafllayan hesaplama ve çözümleme yöntemlerinde gözleriz. Geliflmesi çerçe-

vesinde görmek gerekir. Siyaset Bilimleri ise eski ça¤lardan bafllayarak siyaset-yöne-

tim olaylar›yla birlikte yap›lanmaya bafllam›fl ve sonras›nda kuramlar oluflmufltur.

Psikoloji ise Antikça¤ filozoflar›nda, ‹slam filozoflar›nda (‹bn-iSina) halüsinasyon,

melankoli, kâbus vb. konular›n yani insan yaflant›lar›n›n de¤erlendirilmesiyle kök-

lerini oluflturmufltur.

Antik M›s›r’da, M.Ö. 4.000’li
y›llarda, zaman› ölçme,
takvim oluflturma;
M.Ö.2.000 y›llar›nda
Sümerlerde ve sonraki
Mezopotamya kültürlerinde
matematiksel hesaplamalar
ve gökyüzü gözlemleri;
M.Ö.600’l› y›llarda Antik
Yunan’da sistematik
düflünce yani felsefe tarihi
(Thales, Sokrates, vb.)
görülmektedir.



olmufltur. 1990’larda, “giriflim kültürü”, “aflk kültürü”, “protesto kültürü”, “nezaket
kültürü” gibi konularda kitaplar yay›nlanm›flt›r.

Nezaket kültürü gibi bir konunun kültür tarihi ba¤lam›nda nas›l ele al›naca¤›n› düflünü-
yorsunuz? 

Günümüzde, bilimsel çevrelerde, kültür tarihi kavram› siyasal tarihten ba¤›ms›z
belli bir araflt›rma alan› olarak görülmektedir. Birçok kültürel konu kültür tarihinin
içinde yer ald›¤› gibi siyaset ve siyasi olaylar da kültür tarihinin içinde yer alan bir
araflt›rma alan›d›r, çünkü kültür tarihinde siyasi olaylar›n kendisi birincil planda
yer almaz, ama siyasi olaylar› belirleyen nesneler, örne¤in iletiflim, iktidar arzusu,
bunlar›n göstergesi durumundaki imgeler, törenler, nutuklar, hatta ritüeller kültür
tarihinin konu alan›ndad›r. Yine Peter Burke’ye göre, “ kültür tarihi kavram› eski-
den “yüksek kültür” anlam›na geldi¤i halde, zamanla “afla¤›ya do¤ru” yay›lm›fl ve
“afla¤›” ya da halk kültürünü de kapsamaya çal›flm›fl; yak›n dönemlerde ise yanla-
mas›na geniflleyerek güzel sanatlar› ve bilimleri içine alm›flt›r. Ama sonra güzel sa-
natlar›n ve bilimlerin popüler karfl›l›klar›n› - halk müzi¤i, halk t›bb› gibi - anlatmak-
ta kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 

Kültür tarihinin bir bilim dal› olarak oluflumuna ve geliflimine iliflkin örneklemeli aç›kla-
malar› Peter Burke’nin, Kültür Tarihi, (‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, çeviren Mete
Tunçay, 2004) kitab›nda bulabilirsiniz.

Bugün art›k iletiflim kuram›, sanat kuramlar›, film çal›flmalar› ve kuramlar›, kül-
türel antropoloji, müze ve arkeoloji çal›flmalar› bir toplumda kültür hayat›n›n ve
haliyle kültür tarihinin konu alan› içindedir. Ayr›ca, ideoloji, ulus, ›rk, toplumsal s›-
n›f, etnik köken gibi konular›n da kültür tarihi içinde önemli araflt›rma alan› olufl-
turdu¤u rahatça tahmin edilebilir. 
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Foto¤raf 1.5

‹stanbul
Sultanahmet
Camisi, Osmanl›
‹mparatorlu¤u
(1606-1616),
Mimar› Sedefkar
Mehmet A¤a.



Dünya Tarihi ve Küresel Tarih
Dünyam›z bugün iletiflim araçlar›n›n küresel çapta yayg›nlaflmas›yla, ticari ve eko-
nomik iliflkilerini daha do¤rusu stratejilerin h›z kazanmas›yla yeni kültürel biçim-
lere tan›k olmaktad›r. Böylesi bir geliflme, hem kültürleflmeyi sa¤lamakta hem de
kültür yitimine neden olmaktad›r. Kald› ki kültürel tüketim biçimleri de h›zla yeni-
lenmektedir. Gezegenimizde ekonomik, sosyal, kültürel iliflkilerin artmas› kuflku-
suz dünya uygarl›klar›n› da karfl›l›kl› etkilemektedir. Örne¤in her tür ulustan insan-
lar geçmiflte pek adet olmad›¤› halde bugün Çin’de ya da baflka bir ülkede görü-
lebilmektedir. Küresel göçler gitgide artmakta ve özellikle Avrupa ve Amerika Bir-
leflik Devletleri temel küresel göç co¤rafyas›n› oluflturmaktad›r. Bütün bu etkile-
flimlerin uzun vadede zengin bir dünya kültürel mozai¤i sergiledi¤i görülmektedir
ve buna göre bugün birçok alanda küresel politikalar üretilmekte ve uygulanmak-
tad›r. Bütün bu küresel hareketlenmelerin (buna ayn› zamanda küresel nüfus ha-
reketleri de dahildir) dünya tarihine ne tür yön verece¤i önemli bir araflt›rma ala-
n›d›r. Belki uluslar aras›ndaki kültürel farkl›l›klar› inceleme dönemi tamamlanm›fl,
küresel etkileflimlerin ve aktar›mlar›n tarihi oluflturulmaya bafllam›flt›r. Bu da kufl-
kusuz, fikir ve düflünce etkileflimlerini, kültürel miras özelliklerini, ötekinin imaj›-
n› sorgulamay› gerektirmektedir. Bu durumda, bilim adamlar›n›n saptamalar›ndan
yola ç›karak yeni bir tarihsel alan olan küresel tarih, dünya tarihinden farl› olarak,
küresel e¤ilimlerin, küresel kurumlar›n, küresel hareketlerin, küresel kriz ve sar-
s›nt›lar›n tarihini esas almal›d›r. Oysa bilmekteyiz ki, küresel boyuttaki farkl›l›klar,
benzemezlikler ve istisnalar, küresel çapta geliflmifl ülkeler ve geri kalm›fl ülkeler
sorunu, bu küresel tarih anlay›fl›n›n içinde iflin kültürel boyutuyla ilgilidir.

16 Kültür  Tar ih i

Foto¤raf 1.6

Modernleflen
‹stanbul: Kuleler,
Gökdelenler sanki
bir ilçe; içlerinde
3.000 kifliyi
bar›nd›rabiliyor.
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Latincede ekip ürün almak, üretmek anlam›na gelen
kültür sözcü¤ü, düflüncelerin evrimi, teknik ve teknolo-
jinin geliflimi, sanat etkinliklerinin çeflitlili¤i, hayat tarz-
lar›n›n de¤iflmesi, inanç sistemlerinin kendini yenile-
mesi sonucunda çok zengin anlamlara bürünmüfltür.
Bilim adamlar› kültür kavram›n› tüm toplumsal grupla-
r› düzenleyen organik kurallar›, düflünsel e¤ilimleri ve
sanatlar›, gelenek, görenek, inanç ve adetleri, aletleri
ve tüketim maddelerini, ahlaksal kurallar›, insanlar›n
gerçeklefltirdi¤i yetenek ve al›flkanl›klar› içine alan bü-
tünsel bir olgu olarak tan›mlarlar. 
Bugün bilimsel araflt›rmalar göstermektedir ki, bir kül-
tür-uygarl›¤›n oluflmas› için öncelikli olarak bir kentin
varl›¤›, belli bir ifl emek ve çaban›n gerçeklefltirilmesi,
bir üretim olay›na ulafl›lmas›, bir yönetim sisteminin
oluflturulmas› (devlet, kent yönetimi) ön kofluldur. Bu-
nu komflu ülke ve kentlerle ticaret iliflkileri, yaz› ve dil
dolafl›m›, bilimsel bilgilerin geliflmesi, sanatsal, dinsel
an›t vb. eserlerin yap›m› izler. Haliyle uygarl›klar ara-
s›ndaki etkileflimler kaç›n›lmazd›r. Tarih, uygarl›klar,
kültürler aras›ndaki etkileflimlerin ayn› zamanda flid-
detli bir çat›flma alan› olufltu¤unu da gösterir. Bu ne-
denle uygarl›klar›n do¤uflu, yükseliflleri ve yok olufllar›
gerçekleflmifltir.
Kültür ayn› zamanda insan hayat›n›n düzenleyicisi bir
de¤erdir. Bu nedenle kültür, siyasal ve ekonomik sis-
temlerle zaman zaman çat›flmal› iliflkiler kurmufltur. Ta-
rih, din kökenli rejimlerden totaliter sistemlere dek kül-
türü bask› alt›nda tutma anlay›fl›na tan›k olmufltur ve ol-
maktad›r. Bu da insanlar aras›nda eflitsizce ödüllendir-
meyi, cezaland›rmay› beraberinde getirmifl ve kültürün
bir norm sistemine dayal› olarak tarafs›z geliflemeyebi-
lece¤i tezini ortaya koymufltur. Bir kültür içinde yafla-
yan topluluklar kendi kültürleri içindeki farkl› kültürle-
rin inançlar›ndan, adetlerinden, hayat tarzlar›ndan mut-
laka etkilenmifltir. Her ne kadar çat›flmalar olsa hatta
fliddetli gerçekleflse de, hiçbir kültür, etkileflimden, de-
¤iflimden ve çekiflmelerden kendisini koruyamaz. Kül-
türün de¤iflik yönlerden gelen etkilere kapal› oldu¤u,
de¤ifltirilemez bir bütün oluflturdu¤u düflünülemez. Ör-
ne¤in bugün içinde yer ald›¤›m›z küreselleflme ayn› za-
manda her tür kültürel iletiflimdir. Bununla birlikte, fark-
l› kültürlerin varl›¤›n› kabul etmek, kültürel çeflitlili¤i
olumlu karfl›lamak, yaz›k ki her zaman istenildi¤i bi-
çimde cereyan etmemektedir.

Böylesine genifl içerikli kültür olgusu ayn› zamanda
kültür tarihi gibi bir bilim dal›n›n do¤mas›na vesile ol-
mufltur. Öncesinde antropolojiyle ve özellikle bu bilim
dal›n›n alt dal› olan kültürel antropolojiyle s›k› bir ba¤›
olan kültür incelemeleri zaman içinde konu alan›n› ge-
niflletmifltir. Kültür tarihi, kurumlar›, toplumsal grup ve
çevrelerin yaflam tarzlar›n› ve kültür nesnelerini, popü-
ler kültür geleneklerini konu edinebilir. Kültür tarihçi-
leri olaylar›n tarihsel özelliklerinin ötesinde, olaylar›n
psiko-sosyal boyutunu, olaylar›n gerçekleflti¤i günlerde
her kesimden dile getirilen tasvirlerin oluflturdu¤u yaz›-
l› metinleri, resimleri ve di¤er görsel malzemeleri de
de¤erlendirmektedirler.
Günümüzde teknoloji ve bilimler o denli geliflmifl ol-
mas›na ra¤men, birey olarak insan kimlik sorunuyla u¤-
raflmaya devam etmekte, k›sacas› ça¤dafl insan kimli¤i-
ni aramaktad›r. Bu aray›fl elbette toplumsal ve kültürel
bir kimlik aray›fl›d›r ve haliyle tarihle ilintili oldu¤u için
ulusal kimlikle de ilgilidir. Bu durumda insanlar›n ve
toplumlar›n kendi tarihlerini bilmeleri önem kazanmak-
tad›r ancak bunun resmi ideolojiler taraf›ndan tan›m-
lanmas› bir talihsizliktir. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi “Kültür bütünsel bir kav-
ramd›r” düflüncesine uygun düflmez?

a. Kültür, toplumsal gruplar› düzenleyen organik
kurallar bütünüdür.

b. Kültür, düflünsel e¤ilimleri de¤il felsefi ak›mlar›
bar›nd›ran bir bütündür.

c. Gelenek, görenek, inanç ve adetler de¤iflen ve
de¤iflmeyen özellikleriyle bir bütündür.

d. Kültür, insanlar›n gerçeklefltirdi¤i yetenek ve
al›flkanl›klar› içine alan bütünsel bir olgudur.

e. Kültür, simgesel olarak da bütünsellik arz eden
bir olgudur.

2. Afla¤›daki inceleme alanlar›ndan hangisi kültür tari-
hinin çal›flma alan›na girmez?

a. Düflüncelerin evrimi
b. Arkeolojik bulgular
c. Antropolojik veriler
d. Bilimsel geliflmelerin evrimi
e. Savafllar›n ayr›nt›l› ve kronolojik tarihi

3. Kültür felsefesinin temel özelli¤i nedir?
a. Kültürel davran›fllar›n, etkileflimlerin özünü, ya-

p›s›n› ve geliflimini hem biçimsel hem düflünsel
aç›dan sorgulamak

b. Kültürün oluflum aflamalar›n› tarihsel olarak
belirlemek

c. Kültürel farkl›l›klar› benimsemek ve karfl› ç›kmak
d. Kültür etkileflimi, çokkültürlülük gibi kavramlar›

elefltirmek
e. fiiddet ve korku kültürünü araflt›rmak

4. Kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültürün öteki
bir kültürün etkisiyle evrim ve de¤iflim sürecine gi-
rmesine ne ad verilir?

a. Kültürlenme
b. Kültürel çat›flma
c. Çokkültürlülük
d. Kültürel kimlik
e. Ulusal kültürel kimlik

5. Afla¤›dakilerden hangisi kültürlenme olay›n›n tek
yönlü bir yol izleyip egemen kültür kimli¤ine bürüne-
rek ulusal ve yerel kültürleri istila edercesine agresif bir
özellik kazand›¤› durumda ortaya ç›kar?

a. Kültürlenme
b. Kültürel çat›flma
c. Çokkültürlülük
d. Kültürleraras› iletiflim
e. Medeniyetler diyalogu

6. Günümüzde yap›lanan küresel tarih afla¤›dakilerden
hangisini içermez?

a. Küresel nüfus hareketleri
b. Küresel ekonomik krizler
c. Dünya Bankas›, IMF gibi küresel kurumlar›n

tarihi
d. Anti küresel tepkiler
e. Dünya çevre sorunlar›

7. Bilimsel ve teknolojik geliflmelerin bir kültürden
öteki kültüre aktar›lmas›na iliflkin afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Toplumlar›n belli bir e¤itim düzeyinde olmas›
bilimsel transferleri verimli k›lar.

b. Felsefi ve düflünsel aç›dan kültürel de¤iflime bir
ölçüde haz›r olunmas› gerekir.

c. Bilimsel geliflmelerin bir kültürden öteki kültüre
geçiflinde tepkiler oluflabilir.

d. Bilim ve teknoloji transferi bir kültürden öteki
kültüre geçiflte asla tepkiler oluflturmaz

e. Bilimsel ve teknolojik transferi destekleyecek alt
yap›n›n haz›r olmas› gerekir.

8. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi ulusal kimlik ara-
y›fl›nda çözümleyici bir özelli¤e sahip de¤ildir?

a. Nüfus hareketleri ve göçler sonucunda oluflan
farkl› gruplar›n ve yerleflmelerin güvence alt›na
al›nmas›

b. Farkl› kültürlerden gelen kültür gruplar›n› ya da
topluluklar›n› ötekilefltirmemek

c. Resmi ve siyasi tarih anlay›fllar›n› gelifltirmek
d. Sanat felsefe edebiyat alan›nda çok seslili¤e yer

vermek
e. Otoriter ve buyurgan, çeflitlili¤e karfl›, ço¤ulcu

olmayan kimlik anlay›fllar› gelifltirmek

Kendimizi S›nayal›m
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9. Kültür tarihi, siyaset bilimleri ve siyaset tarihi aras›n-
daki iliflkiler için afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Kültür tarihi siyasal tarihten ba¤›ms›z oluflturul-
mal›d›r.

b. Siyasi olaylar kültür tarihinin içinde yer alamaz.
c. Siyaset tarihinin içinde yer alan iktidar tutkusu

kültür tarihi ba¤lam›nda incelenebilir.
d. Siyasi törenler, siyasi görüntüler kültür tarihinin

inceleme alan› içindedir.
e. Siyasi söylemler, kültür tarihinin konu alan›na

girmez.

10. Afla¤›dakilerden hangisi edebiyat eserlerinin insan-
l›k kültürüne katk›s› olarak de¤erlendirilemez?

a. Edebiyat eserleri insanl›k kültürünün sadece ben-
zer yanlar›n› de¤il farkl›l›klar›n› da dile getirir.

b. Edebiyat eserleri insanlar›n “öteki”yi anlamalar›-
na yard›mc› olur.

c. Edebiyat kültürleraras› bir iletiflimdir.
d. Edebi eserler dünyay› ve insanlar› anlamam›zda

kültür köprüsü görevini görür.
e. Edebi eserler hayat›n gerçekliklerinden uzak

eserlerdir.

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evrensel Bir Kavram: Kül-
tür” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimlerin Oda¤›nda Kül-
tür” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimlerin Oda¤›nda Kül-
tür” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürün Dinamikleri; Kül-
türel Görecelik; Kültürel De¤iflimler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürün Dinamikleri; Kül-
türel Görecelik; Kültürel De¤iflimler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Bir ‹nceleme Alan›
Olarak Kültür Tarihi” konular›n› yeniden göz-
den geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Bir ‹nceleme Alan›
Olarak Kültür Tarihi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür ve Kimlik” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Bir ‹nceleme Alan›
Olarak Kültür Tarihi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimlerin Oda¤›nda Kül-
tür” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Ülkemizde Cumhuriyetle birlikte do¤an kad›n erkek
eflitli¤i, yaz› ve k›yafet devrimi, Türk kültür hayat›nda
bütünlefltirici bir rol oynam›flt›r.

S›ra Sizde 2

Mitolojide geçen konular› hayali olarak de¤erlendirme-
mek gerekir. Mitolojiler, bilimin do¤uflundan önce dün-
yan›n varoluflu gibi önemli konular› içerdikleri için, bi-
lime katk›da bulunmufllar ve bu flekilde rasyonel (akla
dayanan) araflt›rmalara öncülük etmifller ve felsefenin
yani düflünmenin temelini oluflturmufllard›r. ‹nsan› ev-
renin genel merkezine yerlefltirerek onun düflünsel dün-
yas›n› zorlam›fllar, içinde yaflad›¤› dünyay› ve evreni
sorgulamas›na yard›mc› olmufllard›r.

S›ra Sizde 3

Nezaket sözcü¤ü bildi¤iniz gibi baflkalar›na karfl› say-
g›l› ve incelikle davranma anlam›na gelir ve incelik,
naziklik, zarafet sözcükleriyle efl anlamda kullan›l›r.
Nezaket kültürünün tarihsel aç›dan de¤iflik dönemler-
de özellikle elit tabakada kendine özgü bir dil (hitabet
ve söylem tarz›) oluflturdu¤unu, cinslere ve unvanlara
göre davran›fl ve selamlaflma (reverans, e¤ilme, el s›k-
ma el öpme gibi) sistemi oluflturdu¤unu biliyoruz. Kent
hayat› ortam›nda ise burjuva geleneklerin yerleflmesiy-
le dil ve davran›fllarda de¤iflmeler meydana geldi¤ini
ve bunun gitgide toplumda yayg›nlaflt›¤›na tan›k olu-
ruz. Kültür tarihi incelemeleri, bu de¤iflimleri hem içe-
rik hem form olarak ele al›p incelemekte, o döneme
ait nezaket kültürüyle ilgili yaz›l› ve görsel belgeleri
yorumlamaktad›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tarih Öncesi dönemde geliflen kültürü tan›mlayabilecek,
Mezopotamya’da Sümer, Akad, Babil ve Asur kültürlerini aç›klayabilecek,
M›s›r kültürünü tart›flabilecek,
Suriye-Filistin kültürlerini de¤erlendirebilecek,
‹ran-Elam kültürlerini aç›klayabilecek,
Anadolu’da Hitit, Mittani, Urartu, Frigya ve Lidya kültürlerini aç›klayabilecek,
Bat› Dünyas›nda Minos, Miken, Helen ve Roma kültürlerini keflfedebilecek-
siniz.
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TAR‹H ÖNCES‹ DÖNEM 
‹lk insan›n ne zaman, nas›l ve ne flekilde ortaya ç›kt›¤› halen tart›fl›lmaktad›r. Dü-
flünen insan, var oldu¤u dönemden itibaren di¤er canl›lardan ayr›lmaktad›r. ‹nsan
sosyal olan ve alet yapabilen tek canl›d›r; do¤adaki en güçsüz varl›klardan olma-
s›na karfl›n yaflad›¤› sürece bir kültür oluflturmaya ve vahfli do¤aya hükmetmeye
muktedirdir.

‹lk insanlar paleolitik (eski tafl) dönemde avc› ve toplay›c› olarak yaflam›fllard›r.
Belki asalak bir yaflam süren insanlar s›¤›nmak için ma¤aralar› veya kaya s›¤›nak-
lar›n› kullanm›fllard›r. Avlanmak ve yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak için aletler üretme-
ye bafllam›fllard›r. Vahfli bir yaflam sürseler de, klanlar halinde yaflam›fllar, ölüleri-
ni düzenli flekilde gömmüfller, hatta ölülerinin üzerlerine yaflam› simgeleyen k›rm›-
z› boya serperek, belki ikinci bir yaflam› düflünmekte olduklar›n› anlatmaya çal›fl-
m›fllard›r. Bu dönemdeki önemli kefliflerden birisi atefli bulmalar› olarak de¤erlen-
dirilmektedir. Asl›nda, atefl, bildikleri ve korktuklar› bir olayd›r. Y›ld›r›m düflmesi,
flimflek çakmas› ve farkl› birçok do¤a olay› sonunda atefl oluflmakta ve küçük ve-
ya büyük yang›nlara tan›k olmaktayd›lar. Bu nedenle insanlar sadece atefli bulma-
m›fllar, onu kontrol alt›na almay› da baflarm›fllard›r. Böylece yiyeceklerini piflirme-
yi, ateflle kendilerini savunmay› ö¤renmifller, ›fl›k olarak ayd›nlatmada yararlanma-
ya bafllam›fllard›r. ‹lkel insan›n en baflar›l› ilk keflfi de bu olsa gerek.

‹nsanlar›n ikinci önemli ad›m› Neolitik Devrim (Yeni Tafl Devri) diye adland›-
r›lan hareketidir. Bu dönemde insanlar art›k do¤ada asalak olarak yaflamaya son
verirler ve tar›ma bafllarlar. Tar›ma ba¤l› olarak da yerleflik hayata geçmek zorun-
da kal›rlar. Böylece ilk köylerini kurarlar. Ma¤aralar ilk terk edildi¤inde infla edi-
len evler planl›d›r. Evin ortas›na yerlefltirilen bir direk, çat›y› tafl›makta, evin du-
varlar› çal›larla örülüp üzerleri çamurla kaplanmaktayd›. Daha sonralar› dörtgen
planl› evler infla edilmeye bafllanm›fl, ahflap yerine güneflte kurutulmufl kerpiç
tu¤lalardan duvarlar örülmüfltür. Temelleri güçlendirmek ve su ak›nt›lar›n›n ker-
piç tu¤lalara zarar› vermemesi için temel üzerinde bir s›ra tafl dizilmifl ve kerpiç-
ler bu tafllar›n üzerinde yükselmeye bafllam›flt›r. Köyler bitiflik formda yap›lm›fl ev-
lerden oluflmaktad›r.

Neolitik Devrim neden önemlidir?

Çatalhöyük bu tarz yerleflimlere en iyi örnektir. Sokaklar olmad›¤› için kap›
mevcut de¤ildir. Konutlara çat›larda yer alan aç›kl›klardan girilmektedir. Savunma

‹lk Ça¤lar, ‹lk Kültürler

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



amaçl› olarak da d›fl duvarlar kal›nlaflt›r›larak sur sistemi oluflturulmufltur. Ev gu-
ruplar› içerisinde duvarlar› resimlerle süslenmifl özel odalar yer almaktayd›. Bunla-
r›n dini içerikli odalar oldu¤u kabul edilmektedir. Sahneler genellikle av sahnele-
ri veya dini ritüellerin anlat›m›d›r. Halk büyük bir olas›l›kta klanlar halinde yafla-
maya devam ediyordu. Tar›m insanlara k›sa sürede art› ürün elde etmelerini sa¤-
lam›fl ve insan, do¤ay› iflleme çal›flmalar›na devam etmifltir. Tar›ma ba¤l› olarak
orak, t›rpan, çapa, kürek, vb. aletler gelifltirilirken, akabinde saban bulunmufltur.
Kad›nlar evlerde kalmaya bafllam›fllar, ev kültürüne ba¤l› olarak çanak-çömlek
üretimini gelifltirmifllerdir. Büyük bir olas›l›kla ahflap veya do¤adan bulduklar›
nesneleri (örne¤in, su kaba¤›) kap-kacak olarak kullanm›fllar, daha sonra bunlar›
piflmifl topraktan elle üretmeye bafllam›fllard›r. fiekillendirme önce elle olmufl, da-
ha sonra çömlekçi çark› keflfedilmifltir. Piflirme baflta aç›k ocaklarda yap›l›rken,
sonras›nda çömlekçi f›r›nlar›nda toprak kaplar piflirilmeye bafllanm›flt›r. Ayn› fle-
kilde bitki liflerinin e¤rilerek ip elde edilmesi, ilkel dokuma tezgâhlar›n›n yap›la-
rak kumafl dokunmaya bafllanmas› insanlar›n kültürel alanda yapt›klar› ileri ad›m-
lard›r. Böylece yaln›zca do¤ada bulduklar› fleylerle yetinmeyip, kendi ürettikleri
yiyecekleri yemekte, giyecekleri giymekte ve oluflturduklar› mekânlarda toplu
olarak yaflamaktayd›lar. fiehircilik anlay›fl› da geliflerek kal›n duvarlarla çevrili yer-
leflimler oluflturulmufl, evlerin aralar›na sokaklar infla ederek ulafl›m kolayl›¤› sa¤-
lanm›flt›r. Toplum içerisinde bir grup, ruhani ifllerle ilgilenmeye bafllam›fl ve rahip
veya flaman tarz› görevler üstlenmifltir.

Bunun yan›nda, hayvanc›l›kla u¤raflan ba-
z› toplumlar göçebe olarak yaflamaktayd›lar.
Bu topluluklar yerleflik hayat› benimsememifl-
lerdi. Prehistoryac›lar ilk savafllar›n da bu gö-
çebe ve yerleflik hayata geçmifl olan toplumlar
aras›nda yap›lm›fl oldu¤una inanmaktad›rlar.
Bu savafllar sonucunda e¤er yerleflik tar›mc›
köylüler kazan›rsa, göçebe toplum köyden
uzaklaflmakta ve köy halk› yaflam›na devam
etmekteydi. Göçebe halk savafl› kazan›rsa, gö-
çebelikten vazgeçip yerleflik hayat› benimse-
mekte, tar›mc› toplum olmaktayd›lar; yerleflik
halk ise onlara ba¤›ml› hale geliyordu.

‹nsanlar ilk kültür eserlerini tafl, ahflap, ke-
mik ve topraktan yapm›fllard›r. Metal kullan›-
m›n bafllamas›yla üretimde yeni at›l›mlara ta-
n›k olunmufltur. Öncelikle bak›r, daha sonra
alt›n-gümüfl, tunç ve en son demir kullan›lma-
ya bafllanm›flt›r. Metal kullan›m› önemli bir kül-
türel ad›md›r. Çünkü insanlar metal filizlerini
do¤adan toplam›fllar, bunlar› belirli f›r›nlarda
eritmeyi baflarm›fllar ve içindeki yabanc› mad-
deleri ayr›flt›rarak saflaflt›rm›fllard›r. Bu dene-
yim s›nama yan›lma yoluyla yap›lm›fl oldu¤un-
dan çok uzun bir süreci kapsamaktad›r. Hatta
bu geliflim tarihçiler taraf›ndan kültürel farkl›-
l›k olarak görüldü¤ü için kültürler aras›ndaki
geliflimde bölümleme ve tarihleme olarak kul-
lan›lm›flt›r. Bak›r Ça¤›, Tunç Ça¤lar›, Demir
Ça¤lar› gibi bölümlemeler iyi birer örnektir.
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Foto¤raf 2.1

Lespugue Venüs’ü 

Kaynak:
http://tr.wikipedia.
org/wiki/Dosya:
Venus_de_Lespugue_
(replica).jpg



Tarihöncesi dönemlerin en önemli kefliflerinden birisi de tekerle¤in bulunmufl
olmas›d›r. ‹nsanlar önceleri kendileri, daha sonra e¤ittikleri hayvanlar› kullanarak
bir yerden bir yere tafl›nabilmifllerdir. Tekerle¤i bulan toplumlar yük hayvanlar›n›
arabalara koflarak daha fazla malzemeyi, daha az güçle ve daha uzun mesafelerde
tafl›yabilme olana¤›na sahip olmufllard›r.

MEZOPOTAMYA: ‹LK YAZI, ‹LK fiEH‹R DEVLETLER‹
Erken geliflmifl kültürler Mezopotamya’da (Dicle ve F›rat aras›) görülmeye bafllan›r.
Kentsel oluflum uzun zaman devam etmifl, flehircilik alan›nda ileri ad›mlar at›lmaya
bafllanarak büyük flehirler kurulmufltur. Mimarl›k geliflmifl, tafl ve tu¤la kullan›larak
daha sa¤lam yap›lar infla edilmifltir. Kentler organize olmaya bafllam›fllar ve kent
devletleri ortaya ç›km›flt›r. Zanaatkârlar ço¤alm›fl, ifl alan› çeflitlenmifl, döküm ve de-
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Foto¤raf 2.2

Lascaux Ma¤aras› 

Kaynak:
http://www.ncc-
1776.org/tle2006/tl
e363-20060416-
07.html

‹LKEL SANAT
Biz ilkel topluluklar› bizden daha basit ya da geri olduklar› için de¤il, tüm insanl›-
¤›n yaflad›¤› ilk koflullara daha yak›n olduklar› için ilkel diyoruz. Bugün ilkel kültü-
rü ve ilkel sanat› anlamak için estetik be¤eniyi bir tarafa b›rak›p ilkel insanlar›n ga-
rip inançlar›n› anlamam›z gerekir. Nas›l ki onlar kulübelerini rüzgârdan, ya¤mur-
dan, güneflten korunmak için infla ettilerse (üstelik bunlara tapmaktad›rlar), resim-
leri, heykelleri de kendilerini tehdit eden güçlere karfl› korunmak için yapm›fllar ve
tap›naklar›nda kullanm›fllard›r. 
‹lk ma¤ara resimleri ve haliyle ilk sanat eserleri zaman›m›zdan 30-40 bin y›l öncesi-
ne dayan›yor. Fransa’da Lascaux, ‹spanya’da Altamira Ma¤aralar›n›n duvarlar›na
çizilen 5 m. uzunlu¤undaki renkli öküz-vizon resimlerini o dönem ve koflullarda
çizmek çok kolay olmasa gerek. Yine ayn› tarihsel uzakl›kta Fransa’da bulunan Les-
pugue Venüs’ü mamut diflinden yap›lm›fl olup 15 cm boyundad›r ve kad›n vücudu,
üretkenli¤i simgelemek amac›yla bir tak›m yuvarlak küreciklerle tasvir edilmifltir.
Avusturya’da bulunan Willendorf Venüs’ü ise kireçtafl›ndan yap›lm›fl olup boyu 11
cm’dir; yüzü bulunmamakta ama bafl k›sm›nda saçlar dalgal› gibidir; bafl› do¤ur-
ganl›¤› ve tad› simgeleyen bö¤ürtleni and›rmaktad›r.



mircilik yayg›nlaflm›fl, tüccarlar›n ortaya ç›kmas›yla ticaret geliflmifl ve farkl› aç›l›m-
lar gerçekleflmifltir. Böylece toplum de¤iflim geçirmifl, sosyal farkl› tabakalar olufl-
mufltur. Zengin-Yoksul gruplar belirmifl, rahat yaflam ve fakirlik iyice kendini gös-
termeye bafllam›flt›r. Bütün bunlar büyük projelerin gelifltirilmesine yüksek yap›la-
r›n (zigguratlar) oluflturulmas›na, yani mimarinin geliflmesine öncülük edecektir.

Tunç ça¤lar›nda yaz› keflfedilmifltir. Yaz› büyük bir olas›l›kla resimden gelifltiril-
mifl olmal›d›r. ‹lkyaz›lar halen okunamasalar da, Mezopotamya çivi yaz›s› ve M›s›r
Hiyeroglif yaz›s› günümüzde bu kültürleri anlamak için kulland›¤›m›z en iyi anah-
tard›r. Yaz›n›n keflfi insanl›k kültür tarihi için çok ileri bir ad›md›r. Yaz› arac›l›¤›y-
la erken kültürler hakk›nda birçok bilgiye sahip olmam›z yan›nda, toplumlar ara-
s›nda iletiflim artm›fl, ticaret geliflmifl ve kültürel anlamda daha büyük ad›mlar at›l-
maya bafllanm›flt›r.

Sümerler
Mezopotamya’ya kuzeyden gelmifl olmal›lard›r. Sümerlerde flehrin merkezini tap›-
nak oluflturmaktayd›. Her fleyin sahibi tanr› ve onun ad›na kenti yöneten rahipti.
Rahip, tanr› ad›na her fleyi tap›nakta toplar, kentte yaflayanlar da tanr› için çal›fl›r-
lard›. Sümerlerin yüksek kültürü iki nehir aras›nda (F›rat - Dicle) kalm›flt›r. fiehirle-
rini gelifltirmek için su kanallar› infla etmifllerdir. Sümerler çivi yaz›s›n› kullanm›fl-
lard›r. Dillerinin paralellerini bulmak mümkün de¤ildir. Yaz›l› belgeler genelde
ekonomik konular› içermektedir. Ayn› zamanda dini bilgier de edinilebilmektedir.
Yaz›l› belgeler içerisinde mitolojik anlat›mlar, bilgelik içeren metinler ve özellikle
G›lgam›fl Destan› Sümerlerin bize b›rakt›klar› kültürel eserlerdir. Bunun yan›nda
kent planlamas›, büyük kent surlar›, tap›nak kompleksleri, sulama kanallar› yine
bize miras b›rakt›klar› izlerdir.

M.Ö.2800-M.Ö.2350 y›llar›nda Mezopotamya’ya semitik halklar›n gelmesiyle
kültürel de¤ifliklik yaflan›r. Kent devletleri kurulmufl ve Sümerlerdeki gibi yaln›zca
büyük tap›naklar de¤il ayn› zamanda büyük saraylar da infla edilmeye bafllam›flt›r.
K›sa sürede Mezopotamya’da farkl› birçok kent devleti kurulur ve bu kentlerin
hepsi ba¤›ms›z devlet niteli¤ine sahiptirler. Halk yine tanr› için çal›flmaktayd›. Lu-
gal (kral) yönetici olmas› yan›nda halk›n bak›m›ndan sorumluydu. Ensi (rahip)
tanr› ile iletiflimi sa¤lamaktayd›. Fakirler kral›n korumas› alt›nda olup kent taraf›n-
dan sosyal denetim alt›nda tutulmaktayd›lar.

Bu ünlü destan Türkçede de yay›nlanm›flt›r: G›lgam›fl Destan›, Yap› Kredi Yay›nlar›, Çevi-
ren: Orhan Suda, 2009.
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SÜMERLER: Orta Asya’dan ve Do¤u’dan gelmifllerdir. Sami ›rk›ndan de¤ildirler; dil-

leri Hint-Avrupa dil grubudur. Gerek yaz›, dil, t›p, astronomi, matematik gerekse

din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne ç›kan bir toplumdur. Zigguratlar,

hem okul, hem tap›nak, hem rasathanedir. 

GILGAMIfi DESTANI: Tarihin bu en eski yaz›l› destan› Akad dilinde on iki kil tablet

üzerine yaz›lm›fl olup Uruk kral› G›lgam›fl’›n Enkidu’yla dost oluflunu ve Enkidu’nun

ölümünden sonra beyhude ölümsüzlü¤e ulaflma serüvenini, ölümsüzlü¤e erifleme-

yince de insan›n yapt›klar›yla yaflayaca¤›n› dile getirir. Destan yarad›l›fl ve tufana

dair bilgiler ve Sümerlerin sosyal ve siyasal hayat›ndan izler yans›tt›¤› için belge ni-

teli¤indedir. G›lgam›fl Destan› birçok dünya destan›na esin kayna¤› olacak, kendi

co¤rafi s›n›rlar›n›n d›fl›na taflacakt›r. Türkçe’ye de çevrilmifltir.
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M.Ö.3000’li y›llar: ‹lk devlet
arflivleri Mezopotamya’da
çivi yaz›l› tabletlerle
kurulmufltur. G›lgam›fl
Destan› bu arflivlerde ele
geçmifltir.



Akadlar
Arap bölgesinden gelen yeni bir halk olan Akadlar, Sümerlerin egemenli¤ine son
vermifller, ama Sümerlerden pek farkl› bir kültür yaratmam›fllard›r. Kent planlama-
lar› Sümerlerden biraz farkl›d›r. Tanr› ile kral kavram› birbirinden ayr›lm›flt›r. Dini
ifller tümüyle ruhani gruba b›rak›lm›flt›r. Kral kanun yap›c›d›r. Devlet sisteminin
kurucusu ve denetleyicisidir. Sami halk›n›n ilk krallar›ndan olan Sargon, birçok
bölgeyi ele geçirince dünya kültüründe büyük ‹mparatorluk kurma düflüncesini ilk
oluflturan kral olmufltur. Kendi tan›m›fl oldu¤u dünyaya hâkim olmak ve yönetmek
istemifltir. Kendinden sonraki birçok kifli bu düflünce ile dünya hâkimi (Büyük ‹s-
kender gibi) olmaya çal›flacakt›r.

Mezopotamya niçin kültürlerin befli¤i olarak adland›r›l›r?

Babiller
Babiller küçük krall›klar› yeniden bir araya getirerek Mezopotamya’da yeni bir bir-
lik oluflturmufllard›r. Kral Hammurabi Kanunlar› yaz›l› olarak kayda al›nm›fl ilk
devlet yasalar›d›r. Hammurabi, fatih, diplomat ve yasa koyucudur. Kanunlar, 2 m.
yüksekli¤indeki diorit tafl› üzerine yaz›lm›fl olup Elam baflkenti Susa’da 1902’de ele
geçmifltir. Yaz›daki 200. paragrafda suçun, k›sas kanunuyla cezaland›r›laca¤› (h›r-
s›z›n eli kesilecektir) belirtilir. Bu kural, Roma’da Talion kural› (ius talionis) olarak
karfl›m›za ç›kar. 282. paragrafta kifli hak ve mülkiyetlerinin korunaca¤› belirtilmek-
tedir. 218. paragrafta baflar›l› olan doktorlar›n 10 flekel gümüfl ile ödüllendirilece-
¤i, baflar›s›z olanlar›n elinin kesilece¤i yaz›l›d›r. Yasalar›n yaz›l› olarak ilan edilme-
si, öncelikle halk taraf›ndan okunmas›n› ve bu flekilde yasal haklar›n› ve özgürlük-
lerini ö¤renmelerini ve kendilerini korumalar›n› sa¤lam›flt›r.

Asurlar
M.Ö. 2000-M.Ö. 1800 y›llar› aras›nda, Asurlular, Eski Asur krall›¤› döneminde Ana-
dolu’da ticaret kolonileri kurmufllard›r. Do¤al kaynaklar› Anadolu’da sat›n alm›fllar
ve iflleyerek tekrar ticari meta olarak Anadolu halklar›na satm›fllard›r. Yeni Asur
döneminde, Mezopotamya ve Anadolu’nun do¤u yar›s›nda egemen olmufllard›r.
Savaflç› bir millet olan Asurlar›n bu dönemde dünya kültürüne en büyük katk›lar›
savafllarda kullan›lan silahlar›n gelifltirilmesi ve ordu kurma düzenidir. Ayr›ca,
savafllarda ac›mas›z olmalar›, ele geçirilen kentlerin surlar›n› bile temellerine kadar
sökmeleri dikkat çeken unsurlar olmufltur.
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Babil Asma Bahçeleri: Dünyan›n yedi harikas›ndan biri olan ve güzelli¤i dile geti-

ren deyimlerle dünya dillerine giren Babil’in Asma Bahçeleri, Babil Kral› Nebukad-

nezar taraf›ndan s›la hasreti çekti¤i söylenen kraliçe için (bir olas›l›kla Semiramis)

yapt›r›lm›flt›r. Mezopotamya’n›n düz co¤rafi mekânlar›nda yapay da¤lar oluflturu-

larak birbiri üzerinde yükselen sütünlarla kat kat bahçelerle infla edilmifl ve F›rat

nehrinden zincir pompalarla su tafl›narak büyük havuzlar oluflturulmufltu. Antik-

ça¤ Yunan seyyahlar›n›n izlenimlerinden tan›d›¤›m›z bu eserde kullan›lan teknolo-

ji ve zeka dönemine göre flafl›rt›c›d›r. 

Babil’in Asma Bahçeleri M.Ö. 600’lerde infla edilmifl; 5. ve 6.yüzy›llarda kumlara gö-

mülmüfl; 20.yüzy›lda arkeolojik kaz›larla ortaya ç›kar›lm›flt›r. 
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Mezopotamya ünlü kentlere
tan›k olmufltur. M.2000,
Sümer kentleri Ur, Uruk;
M.Ö. 1.000, Asur baflkenti
Ninova bunlar aras›ndad›r. 



MISIR, SUR‹YE-F‹L‹ST‹N, ‹RAN-ELAM KÜLTÜRLER‹

M›s›rl›lar
Nil Nehrinin hayat verdi¤i ülke olarak adland›r›lan M›s›r, co¤rafya olarak afla¤› ve
yukar› olmak üzere ikiye ayr›l›r. Yukar› M›s›r’›n baflkenti Theben, Afla¤› M›s›r’›n ise
Memphis olup M.Ö.12.000’lerden itibaren bölge batakl›k denecek kadar sulu, M.Ö.
5500’lerde de kuraklaflmaya bafllam›flt›r. M.Ö. 5500-M.Ö. 3500 Neolitik devrimdir.
M.Ö. 3500 y›llar›nda alt›n-bak›r iflçili¤i gelifltirilir. M.Ö. 3000’de M›s›r dili ve hiye-
roglif yaz›s›nda semitik ve Afrika dillerinden etkiler görülmeye bafllan›r. M›s›r Fira-
vunlar›, hem kral, hem de güneflin o¤ludur. Afla¤› ve Yukar› M›s›r’a hâkim olanla-
r›, her iki ülkenin tac›n› üst üste takarlard›. Eski ‹mparatorluk (M.Ö. 3000-M.Ö.
2000) piramitler dönemidir. Tanr› krallar, kendileri için Nil’in bat›s›na büyük me-
zarlar infla ettirirler. Piramitlerin inflas› için her türlü güç ve olanaklar kullan›lm›fl-
t›r. Ölümden sonraki hayat› simgeleyen bu yap›tlar, mumyalanan Firavunun gücü-
nü de sergiler.

Orta M›s›r ‹mparatorlu¤u (M.Ö. 2000-M.Ö. 1550) döneminde Theben kenti, tüm
M›s›r ‹mparatorlu¤unun merkezi yönetim kentidir. Helen kentleriyle ticaret ba¤lan-
t›lar› sa¤lanm›fl; Önasya’dan savafl arabas› tekni¤i bu dönemde M›s›r’a getirilmifltir.

Yeni Krall›k (M.Ö. 1550-M.Ö. 1000) ise M›s›r Firavunlar›n›n en güçlü oldu¤u ve
III. Tutmosis (M.Ö. 1500) ile ‹mparatorlu¤un en genifl s›n›rlara ulaflt›¤› dönemdir.
IV. Amenophis Ekhnaton ise halk›n› tek tanr›ya tap›nmaya zorlam›flt›r. Günefl tan-
r› Amon d›fl›nda tüm tanr›lar› d›fllam›flt›r. Tell Amarna’y› baflkent ve din merkezi
yapm›flt›r. M›s›r Sanat›nda günlük yaflam›, kraliyet saray›n› ve aile sahnelerini res-
metmek bir gelenek olmufltur. M.Ö. 13. yüzy›lda II. Ramses döneminde M›s›r yeni
bir geliflim içindedir. II. Ramses, Önasya’daki bir di¤er güç olan Hitit ‹mparatoru
Muvattali’ye karfl› Kadefl’te savafl›r ve Kadefl anlaflmas›n› yapar. Anlaflma metni
Karnak Tap›na¤›nda duvara kaz›nm›fl, Hitit metni ise Hattufla’da piflmifl toprak lev-
halar üzerinde ele geçmifltir. Her iki kral da birbirini kardefl olarak tan›yacak, sal-
d›r› anlar›nda birbirlerine yard›mc› olacak ve ülkelerinde bar›fl egemen olacakt›r.
Taht varisleri de bunu kabul edeceklerdir. M.Ö. 1200’de deniz kavimleri göçünde
Ramses güçlükle ülkesini istiladan kurtar›r. Fakat daha sonra M›s›r Firavunlar› güç-
lerini kaybeder ve farkl› uluslar›n egemenli¤i alt›na girer.

M›s›rl›lar, mimari ve heykelt›rafll›k konular›nda Bat› sanat›n› etkilemifllerdir. M›-
s›r Dini dünya kültürü aç›s›ndan çok önemlidir. Firavunlar hayatta olduklar› süre-
ce tanr›n›n o¤lu, öldükten sonra tanr› olarak tap›n›lmaktayd›lar. Tanr› Kral ve Ro-
ma’daki ‹mparatorluk kültünün kökeninde bu inanç anlay›fl› vard›r.
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Mezopotamya kültürlerinde (Sümerler matematikte say› ve hesaplama sistemlerini

gelifltirmifllerdir) bir saat altm›fl dakika olarak hesaplanm›fl; ay takvimi kullan›la-

rak gün (gece-gündüz) ve ay kavram› (Akad dilindeki “subatu” (flubat) gibi) gelifl-

tirilmifltir. 

M.Ö. 2000’li y›llarda ‹lk takvim M›s›r’da düzenlenmifltir. Nil nehrinin taflmalar›na

göre bir y›l›n dörder ayl›k üç mevsimden (Taflk›n Ekin Hasat) ve 365 günden (art›k

gün hariç) olufltu¤u gözlemlenmifltir. M›s›r takvimindeki art›k y›l sorunu düzeltilerek,

M.Ö. 46 y›l›nda, Jülyen Takvimi ad›yla Roma ‹mparatoru Jül Sezar taraf›ndan kabul

edilmifl ve 16.yy’a dek kullan›lm›flt›r. Günümüzde kulland›¤›m›z takvim ise 16. yüz-

y›lda Papa XII. Gregor zaman›nda tamamen düzeltilen Gregoryen Takvimdir.



Suriye - Filistin
Bereketli hilal denilen topraklarda M.Ö. 3000’de Neolitik Devrim yaflanm›flt›r. Bu
topraklar, Anadolu, Mezopotamya ve M›s›r aras›nda bir geçifl bölgesidir. Byblos ti-
caret kenti olarak Akdeniz k›y›s›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Suriye bölgesin-
de M.Ö. 2000-M.Ö. 1700’de Kenan ve Semitik halk›n gelmesiyle hareketlenmeler
görülmeye bafllanm›flt›r. M›s›r, Anadolu ve birçok de¤iflik yerden getirilen metal
Suriye’de ifllenmifltir. ‹branice ve Fenike dilinin çözülmesiyle 22 iflaretten oluflan
Fenike yaz›s› keflfedilmifltir. Fenike Alfabesini Yunanl›lar al›p gelifltirecektir. Feni-
keliler Akdeniz ticaretine hâkim olmay› baflarm›fllar ve koloniler kurarak yay›l›m
politikas› izlemifllerdir. Hatta Kuzey Afrika’daki Kartaca kolonisi çok k›sa bir süre-
de Bat› Akdeniz ticaretini ele geçirmifltir.

‹srail O¤ullar›n›n (Yakup ve 12 o¤lu) tanr› savaflç›lar› olarak ortaya ç›kmalar›y-
la Eski Ahit (Tevrat) önem kazanmaya bafllam›flt›r. Bölge, rahiplerin yönetim böl-
gesi olarak tan›n›r. Rahip ayn› zamanda kral ve para basma yetkisine de sahiptir.
Kudüs merkezli yönetim, sürekli d›fl güçler taraf›ndan birçok kez fethedilmifl, ‹bra-
ni halk› Kudüs’ten sürülmüfl ve tekrar geri gelmifllerdir. ‹srail halk›n›n dini her za-
man öne ç›km›flt›r: Buna göre Yahudi olarak do¤mam›flsa dine girmesi kabul edil-
mez. K›sacas› d›fla kapal› bir toplum yap›s›na sahiptirler. H›ristiyanl›k da bu top-
raklarda bafllam›flt›r. Eski dine karfl› yeni bir din oluflumu olarak kabul edilse de
Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit (‹ncil) kutsal kitap olarak kabul edilmektedir. Ku-
düs’te yeni bir din oluflturulurken kutsal dil olmufltur. Eski ‹branicenin alfabesi de
çivi yaz›s›ndan gelifltirilmifltir. Günümüzde kullan›lan Yeni ‹branice, Rusya’dan ‹s-
rail’e göç eden Shalom Jakop Abraham taraf›ndan gelifltirilmifltir. 

‹ran - Elam
M.Ö. 3000’den itibaren Güneybat› ‹ran’da yeni bir halk toplu¤u bölgede egemen
olmaya bafllam›flt›r. Elam, Sümer kültürünün devam›d›r, çivi yaz›s› kullanm›fllard›r.
Erken dönem geliflmifl kültürlerdendir. M.Ö. 2000’de kuzeyden gelen Medler,
‹ran’›n kuzeyine egemen olurken güneyde Elamlar egemenliklerini sürdürmüfller-
dir. M.Ö. 6. yüzy›ldan itibaren de Persler, ‹ran’›n egemen ulusu olmufllard›r. Kyros
(M.Ö. 559-M.Ö. 530), Pers ‹mparatorlu¤unun kurucusu olmufl ve ‹ran ulusunun
Güneybat› Asya, Mezopotamya, M›s›r ve Anadolu topraklar›nda söz sahibi olmas›-
n› sa¤lam›flt›r. Yerel krallar›, beyleri veya yönetimleri iç ifllerinde serbest b›rakm›fl,
yaln›zca bölge veya eyalet olarak belirlenen toprak parçalar›na ‘Satrap’ ad› verilen
Pers Valileri yerlefltirilmifltir. Pers Kral› ‘Büyük Kral’ olarak isimlendirilip “Krallar›n
Kral›” olarak kabul edilmekteydi. Pers krall›¤› daima do¤udan bat›ya aç›l›m yap-
mak istemifltir. Özellikle Do¤u ve Bat› Kültürlerinin kaynaflt›¤› alan olan Anadolu
karas›n› ele geçirmek istemifllerdir. Helen Dünyas› ile Persliler aras›nda çok yak›n
iliflkiler yaflanm›flt›r. M.Ö. 500-M.Ö. 494 y›llar› aras›nda ‹yonya Kentlerinde Pers
Yönetimine karfl› ayaklanmalar›n yaflanmas› ve kanl› bir flekilde bast›r›lmas›, M.Ö.
494’de Milet’in yak›l›p y›k›lmas› ile sonuçlanm›flt›r. Pers yönetimi Bat› Anadolu
Halklar›n› ‹yonya Ayaklanmas›ndan sonra cezaland›rm›fl ve Atina’y› da ‹yonya
kentlerini cesaretlendiren güç olarak görmüfltür. Dareos Yunanistan’a sefer düzen-
lemifl ve M.Ö. 490’da ünlü Marathon Savafl›n› bafllatm›flt›r. Ancak bu ve sonraki sa-
vafllarda yenilmeleri Perslilerin Yunanistan’› iflgal etme düflüncesine son vermifltir.
Elam Devleti ‹skender’in Do¤u Seferiyle son bulmufltur.
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‹branice, M.Ö. 1200’de Yeni
M›s›r Krall›¤› döneminde göç
eden semitik bir halk›n
dilidir.



Pers topraklar› 20 büyük eyalete (Satrapl›k) bölünmüfltü. Bölgede Arami dilleri
konufluluyordu. Fakat topraklar›n büyümesiyle yerel diller de (Grekçe, Libya Dili,
Anadolu Dilleri) önem kazanm›flt›r. Yerel krallar, beyler veya yönetimler iç ifllerin-
de serbest b›rakm›fl, yaln›zca bölge veya eyalet olarak belirlenen toprak parçalar›-
na ‘Satrap’ ad› verilen Pers Valileri yerlefltirilmifltir. fiehirlerde iyi yaflam koflullar›
sa¤lanm›flt›r. Dini tolerans getirilmifltir. Planlanm›fl ilk düzenli ordular ve paral› as-
kerler ve uzun mesafelere sevkiyat bu dönemde gerçeklefltirilir. Birçok baflkentin
varl›¤› (Persepolis, Babylon, Susa) flehirlerin zenginleflti¤ini ve zengin kentlerin
do¤du¤unu gösterir.

ANADOLU KÜLTÜRLER‹

Hititler
Orta Anadolu’da M.Ö. 2000 y›llar›nda Hint-Avrupa dil grubundan gelen Hitit hal-
k› varl›¤›n› göstermeye bafllar. Mezopotamya’dan çivi yaz›s›n› alm›fllar, fakat hiye-
roglif yaz›y› da benimsemifllerdir. Kendileri Hitit (Hatti) ismini kullanm›fllard›r. Hi-
titler Asur ticaret kolonilerine son vermifller; Mittani Krall›¤› ile birleflmifller; M.Ö.
1400-M.Ö.1200 y›llar›nda Yeni Hitit ‹mparatorlu¤unu kurmufllard›r. Daha sonra
Suriye’yi egemenlik alt›na alm›fllar ve M›s›rl›lara karfl› savaflm›fllard›r. M.Ö. 1274
Kadefl Savafl› ve Anlatmas› yukar›da and›¤›m›z gibi, tarihte belgelenmifl ilk yaz›l›
anlaflmad›r. M.Ö.1200 y›llar›nda deniz kavimlerinin göçleri sonunda ‹mparatorluk
son bulmufltur.

Hititler döneminde demir kullan›m› artm›fl ve haliyle demir ticareti geliflmifltir.
Kraliyet Aristokrasisi önem kazanm›fl ve kral tek güç olmas›na ra¤men, oldukça
›l›ml› bir politika izlemifltir. Hititlerde Mezopotamya ve Mittani ortak kültürü ege-
mendir. Mittanilerden edindikleri alt kültürlerin etkisi önemlidir. Tahkimli kentler
kurmufllard›r. Baflkent Hattuflafl iç kale ve d›fl kale olmak üzere iki ayr› bölümden
oluflurken, kraliyet saray› sivil kentten ayr›lm›fl ve dini binalar kentin belli bir kesi-
minde sivil yaflamdan ayr› planlanm›flt›r. Kent içerisinde, niflantepe gibi yüksek te-
pelerde “Yukar› fiehir” gibi yap›lar ayr›ca tahkim edilmifltir. Savafl ve sald›r›larda,
kent düflse bile, halk bu tepelere s›¤›narak kentin savunmas›na devam edebilmek-
teydi. Baflkent yak›n›nda “Yaz›l›kaya” isminde bir aç›khava tap›na¤› bulunmakta-
d›r. Hititler tanr›lar›na çok ba¤l›yd›lar. Yaz›l›kaya’da kayalar üzerine tanr›lar›n be-
timleri kaz›lm›flt›r. Tanr› ve tanr›çalar hayvan figürlerinin üzerinde betimlenmifltir.
Özellikle Teflhup (bafl tanr› - gök tanr›) Anadolu’daki tap›nman›n bafllang›c›n› olufl-
turur ve uzun y›llar egemen olmufltur. Bu tap›nma, Roma Döneminde Dolikhe’de-
ki ‘Jupiter Dolikhenus’ olarak devam etmifltir.

Hititler, M.Ö. 700’lere kadar Hititçe konuflan küçük Beylikler olarak yaflamlar›-
n› devam ettirmifller, eski baflkent ‘Hattuflafl’ merkez olmak üzere güneye do¤ru
aç›l›m göstererek Bat› Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde güçlü beylikler
kurmufllard›r. Zincirli, Karatepe gibi merkezler öne ç›kmaya bafllam›flt›r. Fenikeli-
lerle kurulan ticari iliflkilerle Anadolu, Mezopotamya ve Suriye-Filistin kültürleri
sentezler oluflturarak yeni sanat ve kültür anlay›fllar› geliflmifltir. Yaz›tlarda, hem
Fenike Alfabesini, hem Fenike Hiyeroglif Yaz›s›n› kullanm›fllard›r.

Hitit yaz›s›n›n özellikleri nelerdir ve nerede örneklerine rastlan›r?
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Mittaniler
Mittaniler Kuzeyden gelerek Kuzey Mezopotamya’ya hâkim olurlar. Dilleri Hint-
Avrupa dil gurubuna girmektedir. Hitit ve Asurlular›n egemenli¤inde yaflam›fllar-
d›r. Savafl sanat›nda süvari (atl›) ve at arabas› kullan›m›n› ilk kez dünya kültürüne
kazand›rm›fllard›r.

Urartular
Urartular, M.Ö. 13. yüzy›lla M.Ö. 9. yüzy›l aras›nda Do¤u Anadolu’da beylik ve afli-
retler halinde yaflamaktayd›lar. Demir ça¤lar›nda demir metalini kullanmaya baflla-
yarak silahlar›n yap›m›nda ve askerî alanda h›zla baflar› gösterirler. M.Ö. 9. yüzy›lda
baflkenti Tuflba (Van) olan bir devlet kurmufllar ve Asurlularla s›k s›k savaflm›fllard›r.
M.Ö. 7. yüzy›ldan itibaren Medlerin egemenli¤ine girerek ba¤›ms›z devlet olma
özelliklerini kaybetmifllerdir. Urartu dilinin Hint-Avrupa ve Sami dilleri ile bir ben-
zerli¤i yoktur. Çivi yaz›s›n› kullanm›fllard›r. Savaflç› bir kavim olan halk›, metal iflçi-
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Foto¤raf 2.3

Çatalhöyük

ANADOLU: Güneflin do¤du¤u yer anlam›na gelen, göç ve ticaret yollar›n›n (Kral Yo-
lu, ‹pek Yolu) üzerinde bulunan bu verimli topraklar (Anatolia), zengin ve yüksek
kültürlerin befli¤i olmufl, tarih boyunca Do¤u ile Bat› Kültürleri aras›nda köprü va-
zifesi görmüfl, topraklar›nda kent devletleri, krall›klar, imparatorluklar, cumhuriyet-
ler yaflam›flt›r. Ama yine tarih boyunca hem Do¤udan (Persler) hem Bat›dan (Büyük
‹skender, Haçl› Seferleri) ve Milli Mücadele y›llar›nda (‹ngiliz, Yunan, Frans›z ‹flga-
li) istilalar yaflam›flt›r. 
Anadolu tarih öncesi (prehistorik) dönem: M.Ö. 600.000-15.000 Yar›mburgaz Ma-
¤aralar› (‹stanbul Küçükçekmece); Mezolitik (Orta Tafl Devri) Döneme ait Beldibi,
Tekeköy Renkli Ma¤ara Duvar Resimleri; Neolitik Dönem (M.Ö.7000-5000): Çatalhö-
yük (Konya yak›nlar›)- Hac›lar (Burdur).
Çatalhöyük: (M.Ö. 6500-5500) yeryüzünün ilk parlak uygarl›klar›ndand›r; döne-
min ev kal›nt›lar›, eflsiz güzellikteki renkli kabartmalar, freskler, heykelcikler ve süs
tak›lar›yla ünlüdür. 



li¤inde oldukça ileri gitmifltir. Metal ifllenmifl nesneler, bat› dünyas›na ticaret yoluy-
la yay›lm›flt›r. Urartu krallar› an›tsal kaya mezarlar›na gömülmekteydi. Urartular›n bu
an›t mezarlar› yapmas›n›n nedeni ölümden sonra hayat›n oldu¤unu düflünmelerin-
dendir. Urartular savaflç› halk olmalar› ve Do¤u Anadolu co¤rafyas› nedeniyle kent-
lerini sarp kayal›klar üzerinde yap›land›rm›fllard›r. Bir baflka özellikleri su setleri
oluflturarak suyu depolamay› ve kullanmay› planlamalar›d›r. Bu flekilde kentlerin
büyük ihtiyac› olan su sorununu teknik aç›dan çözmeleri önemli bir ad›md›r.

Frigler
M.Ö. 1200’lerde deniz kavimleri göçü sonunda Makedonya ve Trakya’dan Kuzey
‹çbat› Anadolu’ ya geldikleri düflünülen topluluktur. M.Ö. 9. yüzy›ldan itibaren si-
yasi bir güç olarak ortaya ç›karlar. Efsanevi krallar› ‘Gordios’, ünlü Gordios dü¤ü-
münü yapan kiflidir. Kehanete göre kördü¤ümü kim bir hamlede çözerse dünya
hâkimi olacakt›r. Büyük ‹skender bir k›l›ç darbesiyle Gordios Dü¤ümünü çözmüfl-
tür. Frigler, k›sa sürede Bat› Anadolu’ya egemen olmufllar; Asurlularla ittifak kura-
rak siyasi olarak güçlenmifller; özellikle Bat› Anadolu Helen kolonileriyle kurdu¤u
iliflkiler sonucu Yunanistan’la ticareti gelifltirmifllerdir. Frigya Fibulas› olarak an›lan
i¤nelerin bu bölgelerde yay›l›m göstermesi bize bunu kan›tlar. Kimmerlerin M.Ö.
7. yüzy›ldaki ak›nlar› sonucunda siyaset sahnesinden çekilen Frigler, Anadolu hal-
k› olarak yaflamlar›na devam etmifllerdir.

Friglerin en tan›nm›fl siyasi kimli¤i Kral Midas, Helen mitolojilerine bile konu ol-
mufltur. Friglerin grafiti fleklindeki yaz›s› halen çözümlenemedi¤i için Midas’›n tari-
hi kiflili¤i soru iflaretidir. Kendisiyle ilgili bilgiler Helen kaynaklar›ndan elde edil-
mektedir. En önemli merkezleri Gordion (baflkent), Yaz›l›kaya-Midas kenti ve Hat-
tuflafl’taki Frige kentidir. Yerleflimleri düz alanlarda oldu¤u halde, da¤l›k kesimde
sarp tepelere kurulmufl kaleleri vard›r. Yerleflimlerde ‘Megaron’ denilen yap›larla
karfl›lafl›lmaktad›r. Mimaride tafl, kerpiç ve ahflap kullan›rlar. Piflmifl topraktan yap›l-
m›fl çat› kiremidi, çat› süslemeleri ve duvar kaplamalar› yap›lara estetik de¤er kat-
maktad›r. Ölümden sonra yaflama inanan Frigler, ölüler için an›tsal mezarlar olufl-
turmufllard›r. Ölü gömme adetlerinde iki farkl› uygulama ortaya ç›kar. Bunlar ahflap
odal› y›¤ma toprak tümülüsler ile kaya mezarlar›d›r. Ayr›ca, metal iflçili¤inde olduk-
ça ileri gitmifllerdir. Baflta ziynet eflyalar› olmak üzere, metal kaplar da dikkati çe-
ker. Ayr›ca, tunç, demir ve gümüfl madenlerini de kullanarak baflar›l› eserler olufl-
turmufllard›r. Marangozculukta, seramikte ve dokumac›l›kta da ileri gitmifllerdir.

Friglerin kültür tarihi içerisinde en öne ç›kan tanr›çalar› Matar Kubileya’d›r. He-
lenlerde Kybele, Romal›larda Manga Mater olarak isimlendirilecek olan Tanr›ça,
do¤an›n ve hayvanlar›n hâkimesi olarak bollu¤un, bereketin ve do¤urganl›¤›n sim-
gesi olmufltur. Anadolu’da ilkel ça¤lardan beri var olan ana tanr›ça kültüne yeni bir
anlam katm›flt›r. Midas kenti Frig Yaz›l›kayas› bu konuda en ilginç örnektir. Bura-
s› sivil bir yerleflim olmaktan çok dini merkez, ibadet kenti olmufltur. Helenistik
Dönemde Pessinus dini merkez olacakt›r. Buradaki tanr›ça betimi “Baitylos” (gök-
tafl›) tap›nmada önem tafl›yacakt›r. Bir kehanetten dolay› Hannibal’e karfl› yapt›klar›
savaflta tanr›çadan yard›m uman Romal›lar, tanr›çan›n betimini Roma’ya tafl›m›fllar
ve Manga Mater’i Tap›na¤›n içine yerlefltirmifllerdir.

Lidyal›lar
M.Ö. 7. yüzy›ldan itibaren k›sa sürede Bat› Anadolu’daki Helen kolonilerini ege-
menli¤i alt›na alan Lidyal›lar›n ad› duyulmaya bafllanm›flt›r. Bat›da Ege Denizi, Do-
¤uda Halys (K›z›l›rmak) aras›nda kalan Anadolu topraklar›nda güçlü bir devlet
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kurmufllar, Mermnadlar ad› verilen kraliyet sülalesi taraf›ndan yönetilmifllerdir. He-
len kolonilerinin deniz gücünü ve ticari filolar›n› kullanarak Karadeniz’de de etki-
li olmufllar; ticaretin bu kadar geliflmesi sonucunda al›flverifli kolaylaflt›rmak için
elektron sikkeyi üretmifllerdir. Baflkentleri Sardes (bugünkü Salihli) yak›n›nda bu-
lunan Paktalos Çay›’ndan (Sart Çay›) ç›kar›lan elektronu (gümüfl-alt›n alafl›m›) kul-
lanarak kraliyet taraf›ndan a¤›rl›¤› ve de¤eri garanti alt›na al›nm›fl ilk paray› kullan-
maya bafllam›fllard›r. Fasulye fleklinde olan bu ilk paralar›n üzerinde önceleri yal-
n›zca bir çukur yer almaktayd›. Daha sonralar› kraliyetin simgesi aslan ve aslan-bo-
¤a betimleri kullan›lmaya bafllam›flt›r. Lidya Kral› Kroisos (Karun) tarihte en çok
hazineleriyle tan›nan güçlü krallardan biridir. Kendisi Helen kültürüne hayrand›r
ve Yunanistan’daki kutsal kentlere gönderdi¤i hediyelerle ünlüdür.

Lidyal›lar, mimaride Frigya geleneklerini gelifltirerek devam ettirmifller; atç›l›¤›
benimsedikleri için güçlü süvari birlikleri oluflturmufllard›r. Ölü gömme adetleri,
tafl odal› ve koridor giriflli mezar odalar›n›n üzerlerine y›¤ma toprakla büyük tepe-
ler oluflturarak an›tsal görünüm vermek fleklindeydi. Tepenin etek s›n›rlar›n› belir-
lemek için krepis denilen duvarlarla çevrilip, üzerlerine Phallos (erkek cinsel orga-
n›) denilen dikili tafllar konulmaktayd›. Bu an›tsal yap›lar baflkent Sardes’in kuze-
yinde Bintepeler denilen mevkide infla edilmifltir. Günümüzde bile farkl› büyük-
lüklerdeki tümülüsleri görmek mümkündür. Ayr›ca kaya mezar gelene¤ini de sür-
dürmüfllerdir. Dinlerinde Kuvava (Kybele) bafl tanr›çad›r. Artimu ve Bakkhos Lid-
yal› tanr›lard›r ve Bat› dünyas›na Lidyal›lar’dan geçmifllerdir.

BATI KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 

Minos
Girit Adas› kültürü diyebilece¤imiz Minos Uygarl›¤› M.Ö. 2000-M.Ö. 1400 y›llar›n-
da Ege Denizinde önemli bir rol oynam›flt›r. Minos ayn› zamanda krallara verilen
genel add›r. Merkezi bir avlu etraf›nda geliflen saray yap›lar› bir anlamda kent gibi
yerleflimlerdir. Etraflar› surlarla çevrilmedi¤i için Minos halk›n›n bar›flç› ve ticaretle
u¤raflan bir halk oldu¤u kolayca tahmin edilebilmektedir. Knossos, Phaisthos, Mal-
lia, Gurnia en tan›nm›fl saraylard›r. Bu saraylar›n ba¤›ms›z birimler mi, yoksa fede-
ratif kurulufllar m› oldu¤u tart›fl›lmaktad›r. Saraylarda özel yaflam kesimleri, ifllikler,
depolar ve dini birimler belli kesimlerde konuflland›r›lm›flt›r. Minos Sanat› oldukça
yüksek kültür özellikleri göstermektedir. Saray mimarisi, ticaret, seramik ve duvar
resimleri etkileyici özelliklere sahiptir. Sanattaki natüralist üslup, yüzen bal›klar,
uçan kufllar, do¤a peyzajlar› ve insan resimleri dönemin özelliklerini aflan nitelik-
tedir. Duvar resimlerinde dini törenlerin anlat›ld›¤› sahnelerde bo¤an›n üzerinden
atlayan gençler resmedilmifltir. Bo¤a oyunlar›n›n Girit dininde büyük önem tafl›d›-
¤› flüphe götürmez. Çünkü Minantauros (Bo¤a ‹nsan) Helen Mitolojisinde Mi-
nos’un o¤lu olarak an›lmaktad›r. Y›lanl› tanr›ça da bafl tanr›d›r. Linear A, Linear B
denilen iki yaz› flekli vard›r. “A” çözülmemifl, “B” çözümlenmifltir.
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Mezopotamya’da çivi yaz›s›, M›s›r’da hiyeroglif yaz› kullan›lm›flt›r. Fenike Alfabesi

günümüzde kullan›lan alfabenin temelini oluflturur; Grek (Eski Yunan) Alfabesi ve

Romal›larda Latin Alfabesi bu alfabeden gelifltirilmifltir.

M.Ö. 3.000’li y›llarda kitap kültürü, Beyrut yak›nlar›ndaki Fenike kenti Byblos kay-

nakl›d›r. ‹ncil’in Bat› dillerindeki karfl›l›¤› olan “Bible” (‹ngilizce, Frans›zca), “Bi-

bel” (Almanca), “Bibbia” (‹talyanca) sözcüklerine kaynakl›k etti¤i düflünülmektedir.



Mikenler
Yunanistan’a M.Ö. 1600-M.Ö. 1100 y›llar› aras›nda Mikenler (Akha) egemen olma-
ya bafllar. Daha önce buralarda Hint-Avrupa kökenli olmayan halklar yaflamaktay-
d›. Yaz›l› kayna¤›m›z olmasa da, yer isimlerindeki “-ssos”, “-nthos” gibi sözcük son
ekleri bize kentlerin Helen kurulufla sahip olmad›¤›n› kan›tlamaktad›r. Savaflç› bir
millet olan Mikenler, flahin tepesi gibi çok sarp tepelerde kral kaleleri infla etmifl-
lerdir. Mykene, Tyrins, Atina, Theben en önemli Miken kentleridir. Merkezinde
megaronun (uzun, galerili evler) yer ald›¤› kaleler tümüyle savunmaya yöneliktir.
Birbirleriyle her daim savafl içinde olan kentler, bölgeleri d›fl›na taflmadan tar›mc›
ve hayvanc› toplumlar olarak yaflamaktayd›. Mikenlerin öncü Helen kültürü olduk-
lar›n› düflünebiliriz. Minos serami¤ini gelifltirmifller, kubbeli mezarlar, savafl araba-
s›, metal sanat› ve savafl k›yafetleriyle dikkat çekerler. Bundan dolay›, savaflç› bir
kavim oldu¤u düflünülebilir. Ayr›ca, Mikenler, M.Ö. 1600’de Minos’a son vermifl-
lerdir. Truva Savafl› da bu dönemde yap›lm›flt›r. Destanlara konu olan Truva Sava-
fl›, Spartal› Helena’yla Truval› Paris aras›ndaki aflk yüzünden ç›kt›¤› düflüncesi yay-
g›nd›r. Asl›nda savafl›n, Ege Denizi’nden Karadeniz’e geçiflin kontrol edildi¤i nok-
tada bulunan kentin hem yok edilmesi, hem de zenginliklerine el konulmas› için
yap›lm›fl olmas› mant›¤a daha uygundur. Truva Savafl›, daha sonraki Do¤u-Bat› Sa-
vafllar›n›n sembolü olmufltur. Fatih Sultan Mehmet bile Konstantinopolis’i alarak
Hektor’un öcünü ald›¤› için mutlu oldu¤unu belirtmifltir. 

Helenler
Helen halklar› Kuzeyden Yunanistan’a üç farkl› boy olarak göç etmifllerdir. Aioller,
‹yonyalar ve Dorlar. Yunanistan’›n güneyi ile güneybat› Ege k›y›lar›nda Karya Böl-
gesinde Dorlar, Atina ve çevresi ile Ege Anadolu’sunda ‹yonyal›lar, Atina’n›n Ku-
zeyi ve Euboia Adas› ile Anadolu’da Mysia Bölgesine de Aioller yerleflmifltir. Hep-
si Grekçe konuflsalar da, aralar›nda diyalekt fark› bulunmaktad›r. Helen dünyas›
yerleflim merkezleri ilk bak›flta köy niteli¤indeydi ve köyler toplulu¤uydu. Kentle-
rin geliflimleri kent ve devlet yönetiminin birleflmesiyle do¤mufl ve Polis kavram›y-
la kent devletleri anlam kazanmaya bafllam›flt›r. fiehrin belgesi olarak kente “asti”
köy yerleflimine ise “kome” denmekteydi. Polis ise siyasi bir varl›¤› olan flehirdir.
Polisleflme M.Ö. 6. yüzy›ldan itibaren geliflmeye bafllam›flt›r.

Yunanistan’da Tunç Ça¤› sonunda oluflan yerleflimlerde yönetimde “Basileos”
denilen bir bey vard›r. Basileos do¤ufltan hak sahibi insand›r. Kraliyet yönetiminin
son bulmas›yla “Aristokrasi” devri bafllar. Aristoteles bu devri en iyinin idaresi ola-
rak gösterir. Yerleflme geliflir ve idari yönetimde kabile bafl› bulunmaz. Klan bafl-
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‹yonya Kentleri: Milet, Priene, Efes gibi ‹yonya kentleri kent planlamas› yap›lan ilk

dünya kentleridir. Miletli Hippodamos (M.Ö. 4.yüzy›l) yapt›¤› kent planlamas›yla ta-

rihe damgas›n› vuracak ve sonraki yüzy›llarda Roma kentlerine dek etkisi yay›lacak-

t›r. Buna göre, bütün cadde ve sokaklar birbirine paralel ve dik kesecek konumda

“›zgara plan›” fleklinde dikdörtgen bloklar halinde oluflturulmufltur. 

Efes en görkemli liman, sayfiye kentlerindendir. M.Ö. 4. yüzy›ldan itibaren liman›n kir-

lenmesi ve dolmas›yla gerilemeye bafllar. Daha sonra H›ristiyan misyonerlerin u¤rak ye-

ri ve ideolojik hedefi olmufl, ancak Efesliler dinlerini de¤ifltirmemek için direnmifllerdir.

Ünlü filozof Herakleitos Efes’li; matematikçi Thales Milet’li, Pytogoras Sisaml›d›r.

M.Ö. 8. yüzy›l ve M.Ö. 7.
yüzy›lda köy
yerleflmelerinden kente
do¤ru bir geliflme
görülmektedir. 



lar›ndan oluflan konsey taraf›ndan yönetim için “Boule” (meclis) kurulmakta ve her
y›l bir y›ll›¤›na bir kifli seçilmektedir. Memurlar soylu kiflilerden oluflmakta, adalet
ise yaz›lmam›fl yasalarla sa¤lanmaktad›r. Ege’de en eski yaz›l› yasalara Girit’te
Gortyn’de rastlan›r. Tüccarlar›n ve köylülerin zenginleflip genifl topraklara sahip
olmas›, Aristokratlara karfl› ayaklanmalara neden olmufl ve oligarfli yönetimi do¤-
mufltur. Ticaretin ve tekni¤in geliflmesiyle sömürgelefltirme (kolonizasyon) hareke-
ti h›zlan›r; servet sahibi kifliler söz sahibi olur; yönetim, asil kiflilerin elinden tica-
rette zengin olmufl kiflilere geçer. Bu dönemde burjuvalarla (kentsoylular) aristok-
ratlar aras›ndaki kiflisel çat›flmalardan dolay› krizler yaflan›r, geliflme kaydedilemez.
Devletin yap›s› bozulmaya bafllay›nca art›k kudretli kifliler devlet yönetimini güç-
leriyle ele geçirmeye bafllar. “Tiranoslar” ad› alt›nda bir nevi diktatörlük oluflsa da,
bafla geçen kifliler, yaflad›klar› polislerinin (kentlerinin) kalk›nmas› için çal›fl›rlar ve
geliflme ve refah gözlenir. Tiranl›k, Helen kentleri için iyi bir yönetim örne¤i sun-
sa da, babadan o¤ula geçen bir hal al›nca ayaklanmalar ç›kar ve yönetimler y›k›-
l›r. Sonraki aflamada ise demokrasinin oluflmaya bafllad›¤›n› ve demokratik Polis
devletlerinin yayg›nlaflt›¤›n› gözleriz.

Helenler, koloni kurmak ve ticareti gelifltirmek için denizlere hâkim olmak is-
temifllerdir. Bu amaçla Fenikelilerle olan iliflkileri ayn› zamanda kültürel bir al›flve-
rifl olmufltur. Konsonantlardan oluflan Fenike alfabesine alt› vokal ekleyerek Grek
alfabesi oluflturulmufltur. M.Ö. 750’de Yunan Kolonizasyonu bafllam›fl ve Akdeniz,
Ege Denizi ve Karadeniz’de say›s›z yeni kent kurulmufltur. M.Ö. 7. yüzy›l›n ortala-
r›nda a¤›r askerler sistemi olan Phalanx sistemi gelifltirilerek, askerler z›rh, kalkan,
k›l›ç, dizlik ve iki metre uzunlu¤unda m›zraklarla donan›r; Bronz Ça¤›ndan itiba-
ren de süvariler orduda görev al›r. Yasalar M.Ö. 7. yüzy›ldan itibaren yaz›l› hale
getirilmeye bafllar. Helenler, Lidyal›lardan para sistemini ö¤renerek ticarette para
kullanmaya bafllanm›fllard›r.
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ANT‹KÇA⁄DA B‹L‹M FELSEFE
‹lkça¤ felsefesi, do¤a felsefesidir, dünyay› ve onun yarad›l›fl›n› sorgulamay› amaçlar.

Bu Thales’e göre “su”, Anaximenes’e göre “hava”, Pythogaras’a göre “say›”, Demokri-

tos’a göre “atom”dur. Miletli Thales, günefl tutulmas›n› hesaplam›fl, dünyan›n tanr›-

lar taraf›ndan de¤il fiziksel oluflumlar sonucu meydana geldi¤ini öne sürmüfltür. Yu-

nan felsefesinde üç isim felsefenin kurucular› kabul edilir. Bunlardan ilki Sokrates,

(M.Ö.470-M.Ö.399), özellikle ahlak felsefesinin öncüsüdür. Tanr›lara inanmamakla

ve düflünceleriyle gençleri zehirlemekle suçlanarak ölüme mahkûm edilir. Yapt›¤›

ünlü savunma, ö¤rencisi Platon taraf›ndan “Sokrates’in Savunmas›” bafll›¤›yla kale-

me al›nm›fl olup insanl›¤a felsefi bir erdem dersi olarak de¤erlendirilmifltir. ‹kincisi

Platon (‹.Ö. 420-340) , bilgi, idea, ruhun ölümsüzlü¤ü, evrenin oluflumu konular›n-

daki düflünceleriyle H›ristiyanl›k üzerinde etkili olmufl ve düflünceleri bugün bile tar-

t›fl›lmaktad›r. Ona göre, gerçekte var olan idealar evrenidir. Platon bu evrendeki de-

¤iflmez, sabit, kal›c› varl›klara idea ad›n› verir. Bu dünyan›n sadece bir yans›ma ol-

du¤unu, her fleyin özünün “ide”ler oldu¤unu belirterek, yaflad›¤›m›z evrenin sadece

bir gölge oldu¤unu ileri sürmüfltür. Bu yüzden onun gözünde sanat sadece bir tak-

littir; fliir tutkular› besler ve mutsuz olmam›z› sa¤lar; flair Devlet’e sokulmamal›d›r.

Sistematik felsefenin kurucusu kabul edilen Aristoteles (‹.Ö.384-322) ise, ilk kez felse-

fi düflünceyi belli ilkelere dayand›rm›fl, ayr›ca mant›k biliminin öncülü¤ünü yapm›fl-

t›r. Aristoteles, Poetika adl› eseriyle sanat eseri çözümlemelerine öncülük etmifl; felse-

fenin önemli bir alan› olan metafizik konusunda yöntemli düflünceler gelifltirmifltir.

Drakon Yasalar› M.Ö. 629,
Solon Yasalar› M.Ö. 594
tarihlidir.



Sparta: M.Ö. 9. Yüzy›lda Dorlar taraf›ndan iskân edilmifltir. M.Ö. 8. yüzy›lda
Spartal›lar (Lakedaimonial›lar) kente egemen olmufltur. Savaflç› kavim olan Sparta-
l›lar, köy yerine k›fllalarda yaflamay› tercih etmifllerdir. Kad›nlar köylerde yaflar ve
erkekler çok seyrek olarak onlar› ziyaret eder. Çocuklar sekiz yafllar›na kadar an-
neleri yan›nda kal›rlar ve sonra k›fllalarda askeri e¤itime al›n›rlar. E¤itimlerinde be-
den e¤itimi, yüzme ve silah kullanma ö¤retilir ve dayan›kl› ve güçlü hale gelme-
leri için her fley yap›l›rd›. Bat› dünyas›nda ‘Sparta usulü e¤itim’ deyimiyle insanla-
r›n zorluklara karfl› güçlü e¤itilmesi dile getirilir. Helen kavimleri içindeki en iyi sa-
vaflç›lard›r ve az konuflma özellikleriyle tan›n›rlar. Bat› dilinde az konuflanlara ‘la-
konik’ denilmesi, Sparta’n›n Lakonia Bölgesinde yer almas›ndand›r. M.Ö. 6. yüzy›l-
da Yunanistan’›n ilk savafl birli¤i olan Peloponnesos Birli¤ini kurmufllard›r.

Atina: Attika yar›madas›n›n baflkenti niteli¤inde olan Atina’da, demokrasinin
ilk tohumlar› at›lm›flt›r. Solon Yasalar›na göre halk 4 tabakaya ayr›lmaktad›r. En üst
tabakadakiler yüksek memur olabilmekteydi. En alt tabaka seçilme hakk›na sahip
de¤ildi, fakat memur seçimlerinde oy kullanmaktayd›lar. Halk Meclisi (Boule) de-
mokrasinin ilk basama¤› olmufltur. Eklesia’da yasalar önce tart›fl›lmakta, düzeltil-
dikten sonra oylanmaktayd›lar. M.Ö. 487’de Arkhon, halktan her kiflinin üst dere-
celi memur olabilme hakk›n› tan›m›flt›r.

Helen arkaik döneminde önemli kültürel, politik ve sosyal de¤iflimler yaflanm›fl-
t›r. M.Ö. 7-M.Ö. 6. yüzy›llarda yazma sanat›nda önce lirik daha sonra epik form ge-
lifltirilmifltir. Arkhesialos ve Sappho dönemin en tan›nm›fl flairlerdir. Bir rivayete
göre kör olan ve ‹zmir’de de yaflam›fl olan Homeros’un yazd›¤› ya da derledi¤i “Il-
yada ve Odisseia” destanlar› Bat› edebiyat kültürünün bafllang›ç eseri kabul edilir ve
kurgusu, anlat› dili, söz sanatlar› aç›s›ndan birçok dünya yazar›n› etkilemifltir.
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Foto¤raf 2.4

Milet Antik
Tiyatro

Kaynak:
http://tr.wikipedia
.org/wiki/Dosya:
MiletusTheater6A
ugust2005.JPG



Klasik dönemde (M.Ö. 500-M.Ö. 323) tarih yaz›mc›l›¤› bafllam›flt›r. Halikarnasl›
Herodot, tarihin babas› kabul edilir ve onu politik ve askeri konuda verdi¤i bilgi-
lerle Thykildites izler Mimarl›k alan›nda Atina’daki Akropolis doru¤a ulaflm›fl bir
eserdir. Heykel sanat›nda Phidias, Polykleitos, Myron, Praksitales, Helen klasik ör-
neklerini oluflturmufllard›r. Tiyatro’da tragedya ve komedya oyunlar sergilenir. Pla-
ton, Aristoteles bu dönem filozoflar›d›r. Halikarnas kral› Mausolos’un kendisi için
yapt›rm›fl oldu¤u mezar, bugünkü ad›yla Halikarnas Mozelesi dünyan›n yedi hari-
kas›ndan biridir. (Yine Dünyan›n yedi harikas›ndan Efes Artemis Tap›na¤›, ‹sken-
deriye Deniz Feneri ve Rodos Heykeli Helenistik dönemin baflyap›tlar›d›r).

Pers sald›r›lar› Helenler için hep korkulu rüya olmufltur. Pers Kral› Dareos,
M.Ö. 490’da Marathon’da yenilir. Savaflta, ulak Pheidippides, Marathon’dan kofla-
rak haber getirdi¤i için günümüzde atletizmde en uzun koflu Maraton ad›yla koflul-
maktad›r. Persler, M.Ö. 479 Platae ve M.Ö. 478 Mykale savafllar›nda yenildikten
sonra Yunanistan’a karfl› bir daha sefer düzenlememifller, Atina da Helen liderli¤i-
ni ele geçirerek “Attika Delos Deniz Birli¤i” kurulmufltur. Ancak savafllar ve iç ka-
r›fl›kl›klar sonras› M.Ö. 4. yüzy›lda, kuzeyde geliflmekte olan Makedonya Krall›¤›
bölgede egemen olur.

Makedonya: Makedonya Kral› II. Filip güçlü bir devlet kurmak için güneyde-
ki Helenleri egemenli¤i alt›na almaya planlamaktad›r. Helenlerin güçlerini bildi¤i
için bilim ve felsefesiyle bile ilgilenerek, Aristoteles’i o¤lu III. ‹skender’in (ileride
Büyük ‹skender) e¤itmeni yapar. M.Ö. 338’de Khaironeia Savafl›ndan sonra Yuna-
nistan’a tümüyle sahip olur. Böylece Helen kent devleti yönetimi son bulmufl olur.
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Tragedya ve Komedyalar: Tragedyalar felsefi hakikatleri anlat›rlar; izleyicilerde,

okurlarda heyecan, korku, gerilim vb. duygular yarat›rlar; her zaman dramatik bir

sürükleyicili¤e ve ruhu ar›nd›rma gücüne (katarsis) sahiptirler. Kahramanlar›n yaz-

g›lar› yüceltici bir söylemle etkileyicidir; Sophokles’in ünlü tragedyas› Antigone’de,

baflkahraman Antigone, vatan›na karfl› savaflt›¤› gerekçesiyle erkek kardefli Polynei-

kes’in cesedinin gömülmemesini emreden Kral’›n emrine uymaz ve kardeflini gizli-

ce dini kurallara uygun olarak defneder; bu nedenle kral taraf›ndan bir ma¤araya

diri diri gömülmekle cezaland›r›l›r. Tabii bu tragedya, kurallara baflkald›rman›n ve

hukuk savafl›m›n›n ve kad›n direniflinin simgesi olmufltur. Günümüzde de s›k s›k

sahnelenmektedir. Komedyalar ise Dionisos Bahar fienliklerinde oynanan güldürü,

abart›l› ve cinsel içerikli eserlerdir. Sophokles, bugün de dünyada sergilenmeye de-

vam eden Kral Oeidipus, Antigone ve Elektra adl› tragedyalar›n yazar›; Aristophanes

ise Eflek Ar›lar›, Kufllar ve Bar›fl gibi dünyaca ünlü komedyalar›n yazar›d›r.

Antikça¤ Heykel Sanat›: Antikça¤da heykel sanatç›s›, önceleri, görmedi¤i fakat

içinde yaflatt›¤› Tanr› ve Tanr›çalar› inanç gücüyle hayal ederek (bu nedenle gözlerin

formu ço¤u kez belirsizdir), yontmufllar yani imgelefltirmifllerdir. Ama daha sonrala-

r›, bedeni nas›l ifllemesi, yani imgelefltirmesi gerekti¤ini “kendisi” de bilmek isteyecek

ve ifle gözlerini kullanmakla bafllayacakt›r; bu da kendisini mükemmeliyete ulaflma

ad›na yeni estetik ve teknik aray›fllara sürükleyecektir. Sanatç› zamanla tafl› yontarak

ruhun derinliklerini dile getirme tutkusuyla dolacakt›r. Oysa M›s›r Sanat›nda inanç-

lar, töreler do¤rultusunda resmetmek esast›. Bu nedenle M›s›r kabartmalar›nda, hey-

kellerinde ve resimlerinde daha çok inanc›n öykülenmesi esast›r. Bunu kabartmalar-

da, hatta Piramitlerde (ölümden sonraki hayata inan›yorlard›) bile gözlemleyebiliriz.



As›l amac› Pers ülkesine sefer düzenlemektir. Haz›rl›klara bafllar, fakat M.Ö. 336’da
k›z›n›n dü¤ün töreninde öldürülür. Tahta geçen genç ‹skender, babas›n›n yar›m
kalan projelerine devam eder; güçlü ordusuyla Yunanistan, Makedonya, Anadolu,
Mezopotamya, Suriye, Filistin, M›s›r, ‹ran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’› s›n›r-
lar› içersine alan büyük imparatorlu¤unu kurar. Ordusunun istememesi üzerine
Do¤u seferine son verir ve Babil’e geri döner. Çok genifl bir co¤rafya ve farkl› bir-
çok halk›n yöneticisi oldu¤u için Do¤u ve Bat› dünyas›n› birlefltiren bir politika ya-
ratmaya çal›fl›r. “Helenizm” denilen bu çabalar› M.Ö. 322’de genç yafl›nda ölmesin-
den dolay› son bulur. Krall›¤› ard›llar›n›n talihsiz sonlar› nedeniyle komutanlar› ara-
s›nda bölünür. Bu döneme Diodokhlar Devri denir. Bu dönemde Krall›klar kendi
aralar›nda birbirlerine karfl› savaflm›fllar ve güçlerini yitirmeye bafllam›fllard›r. D›fl
güçlerin etkisi ve Romal›lar›n Do¤uya do¤ru ilerlemesi Helenlerin sonu olmufltur.

Romal›lar
‹talya’n›n bat› k›y›lar›n›n orta kesiminde yer alan bir kent çok k›sa sürede dünya
hâkimi olacakt›r. Bu kent Roma’d›r. Kurulufl efsanesinde Remus ve Romulus ad›n-
daki iki kardefl, kentin kurulaca¤› yer konusunda kavga ederler ve Romulus Re-
mus’u öldürür. (Semai dinlerde Habil ve Kabil hikâyesi gibi). Romulus, kenti Pa-
latin Tepesinde kurar. Arkeolojik araflt›rmalar kentin en eski yerlefliminin buras›
oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Roma kentinin bulundu¤u bölgeye Latium denir. Ku-
zeyde yer alan Etruria Bölgesine egemen olan Etrüskler, bafllang›çta kentin hâki-
mi ve krallar› Etrüsk soylular›d›r. Arkeolojik veriler ve yaz›l› kaynaklar kentin bir
Etrüsk kenti oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Forum binalar›n›n inflas›, ordunun organi-
zasyonu, Etrüsk silah teknikleri, soylular›n›n giydi¤i ‘toga’, Etrüsk etkisinin Ro-
ma’da çok yayg›n oldu¤unu göstermektedir. Etrüsk yaz›s› okunabilmesine ra¤-
men, halen çözümlenememifltir.

Roma Krall›¤› bafllang›çta adlar›na ‘patrici’ denilen Romal› aristokratlar›n olufltur-
du¤u ‘senatus’ (meclis) ve krallar taraf›ndan yönetilirdi. Aristokrat olamayan s›radan
yurttafllara ‘plebs’, Roma halk›na da ‘Populus Romanus’ denirdi. M.Ö. 509 y›l›nda
Romal› aristokratlar eflitlik istemiyle krall›¤a karfl› ayaklan›rlar ve “Cumhuriyet” yö-
netimine geçerler. Devlet yönetiminde kral yerine, konsül ad›n› verdikleri meclis ta-
raf›ndan seçilen iki yüksek dereceli görevli bulunuyordu. Konsüller yaln›zca bir y›l-
l›¤›na yönetimde kal›yor ve yeniden seçilmelerine izin verilmiyordu. Devlet yöneti-
mi, din iflleri ve askeri idare bu iki yetkili kifliye teslim ediliyordu. Toplum ve dev-
let büyüyüp gelifltikçe, yönetimle ilgili baz› konular (hazine, flehrin denetimi, mah-
kemeler gibi) daha küçük derecedeki görevlilere aktar›lm›flt›r. Seçkin s›n›f olan Pat-
ricilerden baflkas› konsül olmazd›; ama zaman içinde aristokratlara karfl› halk›n
ayakland›¤› ve baz› haklar› elde etti¤i bilinmektedir. Daha sonra, tüccar zenginler
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Helen Esteti¤i
Helen kültüründe estetik güzellik anlay›fl› çok önemlidir. Abart›l› ve gösteriflli olma-

yan, k›sa ve öz olarak dile getirilen bu güzellik anlay›fl›, dolambaçl› ve hayalci de¤il-

dir. Sanat eserleri emek ve ustal›k iflidir. Her fleyin ölçülü olmas› esast›r. Simetri (sym:

ile birlikte, metron: ölçü, metre) kavram› her fleyin ölçülü olmas›n› anlatmak için

kullan›lm›flt›r. Sanatç›lar güzelli¤i tanr›sallaflt›rm›fllar, Tanr›lar› güzel insan olarak

resmetmifller ve yontmufllard›r. Bu da Helenlerin sanat, edebiyat felsefe alan›nda

ideali bulmaya çal›flt›klar›n›n göstergesidir. Bu nedenle, Grekçe (Eski Yunanca),

edebiyat›n ve sanat›n dili olmufl, Roma ve Bat› kültürünü derinden etkilemifltir. Bat›

dilerinde birçok sözcü¤ün etimolojik kökeni Grekçe sözcüklere dayanmaktad›r. 

Kentin kuruluflu Roma
Anallar›na göre M.Ö. 754
olarak kabul edilmektedir. 



(equites) grubu da yönetimde söz sahibi olmak istemifl ve aristokratlar›n senatoyu
b›rakmak istememeleri nedeniyle Roma’da huzursuzluk ve iç savafl (M.Ö. 2. - M.Ö.
1. yüzy›l) dönemi bafllam›flt›r. Askeri gücünü kullanmak isteyen Sezar diktatörlü¤e
yönelince Cumhuriyetçi aristokratlar taraf›ndan öldürülmüfl (M.Ö. 44) ve Octavianus
bafla geçerek ‹mparatorlu¤u kurmufl ve kendisine “kutsal” anlam›na gelen ‘Augus-
tus’ unvan›n›n verilmesiyle Roma yeni bir ça¤a girmifltir. Yönetim bundan sonra
‘principi’ denilen birinci s›n›f vatandafllar taraf›ndan yönetilmeye bafllan›r. 200 y›l iyi
yönetilen ‹mparatorluk, zamanla tek adam yönetimine do¤ru yol alm›fl ve birçok
kriz dönemleri yaflam›flt›r. Antik dönemin en genifl imparatorlu¤u olan Roma ‹mpa-
ratorlu¤u, Kavimler Göçünün etkisiyle (Vizigotlar, Vandallar Roma’y› birkaç kez
ya¤malarlar) M.S. 395 y›l›nda, Do¤u ve Bat› Roma olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bat› Ro-
ma ‹mparatorlu¤u 476’da y›k›l›r. Roma ‹mparatoru I. Konstantin (Büyük Konstantin)
Roma’n›n yaflad›¤› kargaflay› (kavimler sald›r›s›, vb.) göz önüne alarak, 330 y›l›nda
yeniden imar ederek kendi ad›n› verdi¤i Konstantinopolis’i (‹stanbul) baflkent yapa-
rak Do¤u Roma ‹mparatorlu¤unu (Bizans) kurar ve Roma çok tanr›l› oldu¤u halde
politik stratejilerden dolay› kendisi H›ristiyanl›¤› benimser. 

Romal›lar›n en büyük özellikleri “gravitas” dedikleri vakar ve a¤›rbafll› bir cid-
diyet, “pietas” dedikleri tanr›sal ve üstün insanl›k ve otoriteye karfl› hizmet duygu-
su ve ba¤l›l›k, ‘simplicitas’ her türlü ifl, görev ve hizmette kesin ve de¤iflmeyen dü-
rüstlü¤e önem vermeleridir. Roma’da disiplin önemliydi ve bir Roma ailesinde “ba-
ba” sözü kutsald›; resmi görevde, sosyal hayatta ve askeri görevde ve hayat›n bir-
çok alan›nda bu devam ederdi. Roma ve Romal›lar hiçbir zaman güçlükler karfl›-
s›nda y›lmam›fl, kaybetseler bile yine ayakta kalmaya çal›flm›fllard›r. 

Roma’n›n en büyük baflar›lar›ndan birisi de elde etti¤i fleyleri elinde tutabilme
yetisidir. Roma büyük bir ‹mparatorluk kurmufl ve onu koruyabilmifltir. Hükümet
gelenekleri ve yönetim anlay›fllar› ve uygulamalar› dünyada birçok alanda düzelti-
lerek uygulamaya konulmufltur. Eyaletlerde, ‹mparatorluk kültünü, yani Tanr›-Kral
düflüncesini yaym›fllard›r. Bu flekilde, eyaletlerde yaflayanlar imparatoru Tanr› ve
koruyucu olarak görmekte ve ona daha çok ba¤lanmaktayd›lar. Anadolu’da bu
amaç u¤runa ‘neokorie’ denilen çok say›da imparator kültü rahipleri oluflturulmufl-
tur. Roma ‹mparatorlu¤u ayr›ca eline geçirdi¤i topraklarda yaflayanlara belli imti-
yazlar vererek kendisine ba¤lam›fl, ak›lc› bir politika izleyerek, baflar›lar›n› yaln›z
savaflla de¤il, diplomatik olarak da sa¤lam›flt›r. Di¤er yandan, Romal›lar eyaletlerin
geliflmesine büyük önem vermifller ve halk›n dinine hoflgörülü davranm›fllard›r.
Ancak, Yahudilerin kutsal kenti Kudüs’te, Hz. Süleyman döneminden kalan kutsal
tap›na¤› M.Ö. 70’de içine Roma ‹mparatoru heykeli koyarak bir Roma ‹mparator-
lu¤u tap›na¤›na dönüfltürmeleri isyanlara neden olmufl, Roma askerleri de tap›na-
¤› yerle bir etmifller, geriye bugün Musevi cemaatinin bu olay an›s›na kült yerine
dönüflen A¤lama Duvar› kalm›flt›r. Romal›lar›n ayr›ca H›ristiyanl›¤›n ilk yay›lma
y›llar›nda H›ristiyanlara karfl› çok sert davrand›¤› da bilinmektedir.
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Tarihte Roma ve Kartaca çekiflmesi ünlüdür. Bunlardan en ünlüsü de Kartacal› ko-

mutan Hannibal’in Roma kap›lar›na dayanmas›d›r. Romal›lar bugün de zaman

zaman kullan›lan “Hannibal ad portas” (Hannibal kap›’da) deyimiyle o dönemki

korkular›n› belirtmektedirler. Ama Hannibal, savafl› talihsizlikler sonucu kaybetmifl,

Roma da Bat› Akdeniz’e egemen olmufltur.

M.Ö. 264- M.Ö. 202 y›llar› aras›nda Roma ve Kartaca aras›ndaki bu önemli savafl-

lar tarihte Pön Savafllar› (üç büyük savafl olmufltur) olarak adland›r›l›r.



Roma’n›n en çok ilerleme kaydetti¤i alanlardan biri de hukuktur. Konsüller dö-
neminden ‹mparatorlar dönemine dek etkileyici çeflitli yasalar ç›kartm›fllar ve uy-
gulamaya koymufllar, ayr›ca avukatl›k mesle¤ini yaratm›fllard›r. Roma Hukuku bu-
gün Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede yeni düzenlemelerle uygulan-
makta ve hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaktad›r. 

Roma ordusu bafll› bafl›na düzenli ve disiplinli bir e¤itim oca¤› olarak bilinmek-
tedir. Romal› paral› askerler (lejyonlar) kendi içlerinde özgürdü, ama hep konsül
ve ‹mparator önderli¤inde savaflm›fllard›r. S›n›r bölgelerine yerlefltirilerek Tuna ve
F›rat boyunca belli aral›klarla konuflland›r›lm›fl kalelerde d›fltan gelen sald›r›lara
an›nda müdahale edilebilmekteydiler. Paral› askerlerin evlenmesi yasakt› ve ancak
emekli olduklar›nda bir eyalette toprak sahibi olabiliyorlar ve evlenebiliyorlard›.

Mimarl›k alan›nda uzman olan Romal› mühendisler, kireç harçl› Roma betonu
kullanarak çok katl› evler, büyük köprü ve su kemerleri, hamamlar, forumlar, ti-
yatrolar, anfitiyatrolar, odeonlar, çeflmeler, gymnasiumlar infla etmifllerdir. Kentler
zenginleflmifl, alt yap› tesisleriyle modern kentleri imrendirecek kadar baflar›l› ya-
p›lar ortaya ç›km›flt›r. Roma harc› ve çelik konstrüksiyon kullan›m› mimarl›k ala-
n›nda büyük bir yeniliktir. Romal›lar kara yolu yap›m›na da oldukça önem vermifl-
lerdir. Via Flaminia (Adriyatik Yolu) ve Via Appia (tafl asfaltl› Brundisium yolu)
baflta olmak üzere tüm ‹mparatorlu¤u yol a¤›yla donatm›fllard›r. Günümüzde ‘Her
yol Roma’ya ç›kar’ cümlesi bunu anlatmaktad›r.

Latince resmi dil olarak, edebiyatta ve özellikle hitap sanat›nda özenle kullan›l-
m›flt›r. (Cicero önemli bir hatiptir). Ayr›ca, Bat› Avrupa’da, Katolik kilisesinin resmi
dili ve Üniversitelerde de bilim dili olarak uzun y›llar kullan›lm›flt›r. Roma kültürü
Akdeniz dünyas›nda da yüzy›llar boyunca etkili olmufltur. Özellikle ortaça¤›n ka-
ranl›k dünyas›ndan ç›k›p, ayd›nlanma döneminde bilim ve sanatta Rönesans, din-
de reform hareketleriyle yönetimin sivilleflmesinde rol oynam›flt›r.
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Foto¤raf 2.5

Roma, Kolezyum.
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‹nsanlar vahfli yaflamlar›nda birçok fleyi keflfetmifller;
atefli kontrol alt›nda tutabilmeyi baflarm›fllar ve Neolitik
devrimi gerçeklefltirmifllerdir. Neolitik dönemde avc› ve
toplay›c› olmaktan ç›k›p tar›m ve hayvanc›l›kla u¤rafl-
maya bafllam›fllar; ma¤aralardan ç›k›p önce evler, köy-
ler ve daha sonra da kentler kurmufllar; do¤adan bul-
duklar› nesneleri kap kacak olarak kullanm›fllar, daha
sonra piflmifl topraktan mutfak araçlar› üretmeye baflla-
m›fllar, tekerle¤i keflfetmifller ve metalleri ifllemeye bafl-
lam›fllard›r. Bak›r, tunç ve demir s›rayla en yo¤un kul-
lan›lan madenlerdir.
‹lk geliflkin kültürlerin görüldü¤ü yer Mezopotamya’d›r.
Sümerlerde bütün topraklar tanr›n›nd›r. ‹lk yaz›y› ve
kent devletlerini onlar oluflturmufllard›r. Akadlarda,
kral Sargon dünya hâkimiyeti kurmaya çal›flm›flt›r. Ba-
billiler Hammurabi Kanunlar›n› yaz›l› hale getirmifltir.
Asurlar ticaret kolonileri kurmufllar, ayr›ca savafl aletle-
rini gelifltirmifllerdir.
M›s›r ülkesi afla¤› ve yukar› olmak üzere iki k›sma ayr›l-
m›flt›r. Eski imparatorluk döneminde büyük piramitler
infla edilmifl ve mumyalanan firavunlar ölümden sonra
yaflam›n devam etti¤ine inan›ld›¤› için piramitlere gö-
mülmüfllerdir. Yeni krall›k döneminde M›s›r en genifl s›-
n›rlar›na ulaflm›flt›r. Hititlerle savaflarak Kadefl Anlatma-
s›n› imzalayan II. Ramses en güçlü krallardand›r. 
Suriye’de etkin olan kültür denizciliktir; deniz ticareti ve
günümüz alfabesinin temelini oluflturan ise Fenike kül-
türüdür. Akdeniz’de koloni kentler kurarak ve k›sa süre-
de geliflerek ticaret yapmaya bafllam›fllard›r. Kartaca bu-
na en iyi örnektir. Filistin’e hâkim olanlar ise ‹srail o¤ul-
lar›d›r. Rahipler taraf›ndan yönetilen ülkede Eski Ahit
(Tevrat) en önemli kitap olmufltur. ‹branice ve çivi yaz›-
s›ndan gelifltirilen alfabesi uzun y›llar kullan›lm›flt›r.
‹ran co¤rafyas›na öncelikle Elamlar egemen olmufltur.
Daha sonra Medler ve Persler güçlü devlet kurmufllar-
d›r. Persler büyük ‹mparatorluk kurarak genifl toprakla-
ra sahip olmufltur. Yönetimde yerel yönetimleri ba¤›m-
s›z b›rakm›fl, onlar› vasallar› yap›p, bafllar›na Satrap de-
nilen vali denetiminde b›rakm›fllard›r. Pers Kral›, kralla-
r›n kral› olarak an›l›r. Persler Arami dilini kullanm›fllar
ama topraklar›nda farkl› birçok dil konuflulmufltur.

Anadolu’daki erken kültürlerden birisi de Hitit Devleti-
dir. Çok tanr›l› dinleri Anadolu’daki dinlerin kökenini
oluflturur. Kent kurulufllar›, aç›khava tap›naklar› ve ker-
piç tafl kullan›ml› yap›lar›yla çok özeldir. Do¤u Anado-
lu’da Tuflba’da (Van) Urartular hüküm sürmüfl; Asurlu-
larla siyasi iliflkide bulunmufllar; metal iflçili¤inde ileri
gitmifller ve krallar›n› kaya mezarlar›na gömmüfllerdir.
Frigler ise Hititlerden sonra Bat› Anadolu’ya egemen ol-
mufllard›r. Kral Gordios ve kral Midas ünlü krallar›d›r.
Bat› Anadolu’yu Friglerden devralan Lidyal›lar ise atl›
askerleri ve ilk paray› bulmalar› ve ticarette güçlenme-
leriyle tan›n›r. 
Helen Kültürü ilk demokrasiyi ve cumhuriyet rejimini
kuran, mimari, resim, heykel sanat›nda temel yap›lar
ve eserler gerçeklefltiren, Grekçe ile dünya edebiyat›n-
da ve güzel sanatlar›n birçok alan›nda ileri ad›mlar at›l-
mas›na öncülük eden bir kültürdür. Yaz›l› yasalarla
toplumda düzeni sa¤lamaya çal›flm›fllard›r. Gökbilimi,
haritac›l›k, matematik, fizik vb. birçok bilim dal› ve fel-
sefede (Sokrates, Platon, Aristoteles) dünyada yol gös-
terici olmufllard›r. Helen kavimlerinden Spartal›lar sa-
vaflç› kiflilikleri ve disiplinleriyle öne ç›karken, Atinal›-
lar bilge, bar›flç›, aristokrat ve bilimlere aç›k nitelikleri,
dünya ticaretine verdikleri önemle dikkat çekmifllerdir.
Makedonya egemenli¤inde Büyük ‹skender’in önderli-
¤inde dünya devleti olmufllar ve “Helenizm” anlay›fl›y-
la ç›¤›r açacakken, kral›n ani ölümü bu projeyi yar›m
b›rakm›flt›r. 
Küçük bir kentten dünya liderli¤ine yükselen Roma
toplumu Avrupa’n›n uygarlaflmas›n› sa¤layan toplum
olmufltur. Latince uzun y›llar din, siyaset ve bilim ala-
n›nda egemen dil olmufltur. Romal›lar ciddi, a¤›rbafll›,
dindar, otoriteye sayg›l›, görev ve hizmet bilincinde,
dürüst insan olmaya çal›flm›fllard›r. Sahip olduklar› top-
raklar› eyalet sistemiyle yönetmede baflar›l› olmufllard›r.
Ordular›n›n gücü onlar›n Akdeniz dünyas›nda da etkili
olmalar›n› sa¤lam›flt›r. Mimaride Roma harc›n› kullan-
malar› devrim yaratm›flt›r. Organize kentler kurmufllar,
alt yap› hizmetleriyle ve geliflmifl karayolu a¤›yla örnek
bir imparatorluk olmufltur.

Özet
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1. Neolitik Devrim nas›l nitelendirilebilir?
a. Avc›-toplay›c›l›kt›r.
b. Ateflin bulunmas›d›r.
c. Üretime geçifl dönemidir.
d. Tekerle¤in icad›d›r.
e. Tap›na¤›n yap›lmas›d›r.

2. G›lgam›fl Destan› afla¤›dakilerden hangisini konu
alm›flt›r?

a. Yarad›l›fl ve Tufan efsanesini
b. Kahin G›lgam›fl’›n kehanetlerini
c. M›s›rl›lar›n siyasi hayat›n›
d. Helen tanr›lar›n›
e. Lidya ticari hayat›n›

3. Alt›n› de¤erli maden olarak kabul eden ilk devlet
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sümerler
b. Akadlar
c. Babiller
d. Asurlar
e. M›s›rl›lar

4. Piramitler hangi dönemde infla edilmifltir?
a. Yeni M›s›r Krall›¤›
b. Sümerler
c. Elamlar
d. Urartular
e. Eski M›s›r Krall›¤›

5. Afla¤›daki kültürlerden hangisinde “Krallar›n Kral›”
unvan› alan Büyük Kral vard›r?

a. Frig
b. Pers
c. Helen
d. Roma
e. Sümer

6. Kadefl Anlaflmas› hangi devletler aras›nda yap›lm›flt›r?
a. Sümer-M›s›r
b. Hitit-Akad
c. M›s›r-Hitit
d. M›s›r-Urartu
e. Hitit-Asur

7. Bugün kullan›lan Latin alfabesinin en eski kökenini
hangi kültürün alfabesi oluflturur?

a. Fenike
b. Frigya
c. Elam
d. Sümer
e. Akad

8. Afla¤›daki eserlerden hangisi Platon’a aittir?
a. Eflek Ar›lar›
b. Antigone
c. ‹skenderiye Feneri
d. Sokrates’in Savunmas›
e. Kral Oidipus

9. Aristoteles’in önemi hangi özelli¤inden kaynaklan›r?
a. Tragedya yazar›
b. Sistematik felsefenin kurucusu 
c. Fizikçi
d. Din adam›
e. Helen kral›

10. Romal›lar›n devlet yönetiminde en baflar›l› olduk-
lar› konu nedir?

a. Paral› bir orduya sahip olmalar›
b. Diplomatik oyunlar› iyi bilmeleri
c. Rahiplerinin çok etkili olmalar›
d. Diktatörleri önemsemeleri
e. Ele geçirdikleri topraklar› uzun süre ellerinde

tutabilme ve yönetme yetenekleri

Kendimizi S›nayal›m 
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tarih Öncesi Dönem” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sümerler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Asurlar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “M›s›rl›lar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ran-Elam” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hititler” konular›n› yeniden
gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mezopotamya: ‹lk Yaz›, ‹lk
fiehir Devletleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Helenler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Helenler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10.e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Romal›lar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

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

Neolitik Devrim diye adland›r›lan dönemde insanlar
avc›-toplay›c›-göçebe yaflam tarz›n› terk ederek tar›ma
bafllam›fllar ve haliyle yerleflik hayata geçerek ilk yerle-
flim merkezlerini kurmufllar ve hayvanlar› evcillefltirme-
ye bafllam›fllard›r.

S›ra Sizde 2

Tarih boyunca farkl› diller konuflan kavimlerin bir ara-
da yaflad›¤› bir bölge olan Mezopotamya, hem co¤rafi
yaflam koflullar› aç›s›ndan elveriflli, topraklara sahipti,
hem de bölgede egemen olan devletler, kültürel ve tek-
nolojik aç›dan önemli geliflimler kaydetmifllerdi. Mezo-
potamya’y› birçok farkl› kültürlerin kaynaflt›¤›, ilk okur
yazar kavimlere ev sahipli¤i yapt›¤›n›, ilk kent uygarl›k-
lar›n›n (ticaret, bilim, teknoloji) burada bafllad›¤›n› unut-
mamak gerekir.

S›ra Sizde 3

Hititçe eski Hint-Avrupa dil ailesindendi. Hititler hem
Çivi Yaz›s›n› hem de Hiyeroglif yaz›y› kullanm›fllard›r.
Çivi yaz›s› genelde Asurlular›n ve Akadlar›n çivi yaz›s›
olup sarayda kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Hiyeroglif ya-
z›ya ise genellikle kabartmalarda ve yaz›tlarda rastlan-
maktad›r. Hitit çivi yaz›s› ancak 1940’da çözülebilmifltir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ortaça¤ Avrupa kültürünü aç›klayabilecek,
Avrupa Ortaça¤› Sanat›n›n özelliklerini tart›flabilecek,
Avrupa Ortaça¤› toplumsal hayat› de¤erlendirebilecek,
Avrupa Ortaça¤› sanat ve felsefesini aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Avrupa tarihinde 5. ve 15. yüzy›llar aras›n› kapsayan uzun dönem, ya da Roma ‹m-
paratorlu¤u’nun çöküflü ile ‹stanbul’un Osmanl›larca fethi aras›nda yaflanan bin
y›ll›k süreç, genel bir tan›mla ortaça¤ olarak adland›r›lm›flt›r. Rönesans hümanistle-
ri, klasik gelenekten kopan ve farkl›laflan ortaça¤› bir ara geçifl dönemi olarak gör-
müfller ve Antikça¤ ile Rönesans aras›ndaki bin y›ll›k süreci bir “karanl›k ça¤” ola-
rak de¤erlendirmifllerdir. Avrupa’da ortaça¤›n bafllang›c› için, Bat› Roma ‹mpara-
torlu¤u’nun y›k›l›fl tarihi (M.S. 476), bitifli ise, ‹stanbulun fethi olan 1453 y›l› genel-
de kabul görmekle birlikte, Gutenberg’in matbaay› keflfi, ‹spanya’da Müslüman hâ-
kimiyetinin sona ermesi ve Amerika’n›n keflfi de, yeniça¤›n bafllamas›na zemin ha-
z›rlayan ç›¤›r açan tarihsel olaylard›r.

Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl›na ve “ortaça¤” ad› verilen tarihsel ayr›m›n bafl-
lamas›na zemin haz›rlayan istilalar ve göçler dizisi, M.S. 4. yüzy›l›n ortalar›nda, se-
bebi bilinmeyen bir kaynaflma sonucu Hunlar›n bat›ya do¤ru göç etmeleri ve bu
hareket s›ras›nda önlerine ç›kan ço¤u Cermen kökenli pek çok kavmin yer de¤ifl-
tirmesine yol açmalar› ile bafllam›flt›r. Kavimler Göçü (Völkerwanderung) olarak
adland›r›lan bu süreçte, Romal›lar›n “barbar” olarak nitelendirdi¤i Hunlar, Avarlar
ve Slavlar›n yan› s›ra, Gotlar, Franklar, Vandallar gibi Cermen kökenli kavimler de
Avrupa içlerine do¤ru hareket halindedir. Bu göçebe kavimlerin istilalar›ndan son-
ra Avrupa, çok say›da da¤›n›k ve zay›f devletin hâkimiyeti alt›nda, parçal› bir gö-
rünüme bürünmüfltür. Sadece birbirleriyle de¤il, kendi içlerinde de sürekli müca-
dele halinde olan bu küçük devletlerin hâkimiyeti alt›ndaki Avrupa’da, sosyal,
ekonomik ve kültürel bir durgunluk sürecine girilir; 8. ve 9. yüzy›llara kadar de-
vam eden bu süreç, göçebe kavimlerin Avrupa’ya yerleflerek entegre olduklar› dö-
nemdir. 8. ve 10. yüzy›llar aras›nda, merkeziyetçi bir sistemin yeniden kurulmas›
gündeme gelir; Avrupa’n›n henüz oluflumunu tamamlamad›¤› bu süreçte, göçlerle
gelen kavimlerin kültürleri ile antik miras ve yeni bir üst-kimlik olarak H›ristiyan-
l›k kaynaflarak, “ortaça¤ Avrupa kültürünün” çekirde¤ini oluflturmufltur. 11. yüzy›l-
dan itibaren merkezi yönetim parçalan›r ve feodal sistem oluflmaya bafllar; 13. yüz-
y›la gelindi¤inde, kültürü, sanat› ve felsefesiyle ortaça¤ doruk noktas›na ulafl›r. 14.
yüzy›ldan sonra ise ortaça¤ kültürü çözülme sürecine girer ve Rönesans düflünce-
sinin do¤ufluna zemin haz›rlayan bir dizi baflkalafl›m geçirir.

Avrupa’da Ortaça¤ Kültürü



ORTAÇA⁄ KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI

Latince, Antik Yunan Etkisi, H›ristiyanl›k
Ortaça¤ Avrupa kültürünü besleyen kaynaklar aras›nda, özellikle Roma kültürü-
nün etkisinden bahsetmek gerekir. Y›k›lan Roma ‹mparatorlu¤u’nun miras› üze-
rinde flekillenen ortaça¤ Avrupas›, baflta dil olmak üzere Roma kültürünün pek
çok unsurunu benimsemiflti. Bu anlamda, Roma’dan miras kalan ve Roma Kato-
lik Kilisesi’nin de resmi dili olan Latincenin, tüm Bat› ve Orta Avrupa için en
az›ndan 10. yüzy›la kadar lingua franca oldu¤u söylenebilir. Ortaça¤›n sonlar›na
do¤ru yerel dillerin kullan›m› yayg›nlaflm›fl; buna ra¤men özellikle teoloji ve bi-
lim literatüründe, bir üst dil olarak Latince kullan›lmaya devam etmifltir. Di¤er
yandan, daha geç dönemlerde flekillenecek olan Frans›zca, ‹talyanca ve ‹span-
yolca gibi Avrupa dillerinin oluflumunda Latincenin köken etkisini de vurgula-
mak gerekir. Yunan kültürünün Bat› üzerindeki etkisi ise bu dönemde s›n›rl› kal-
m›flt›r. Bat›’n›n Yunan klasiklerine ortaça¤ sonlar›na kadar uzak kal›fl›, antik Yu-
nan miras›n›n etkilerine daha aç›k olan Do¤u dünyas›ndan farkl›laflan özgün bir
kültürün oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Dolay›s›yla, ortaça¤ kültürünün oluflumunda
Yunan faktörünün ancak dolayl› bir etki kayna¤› oldu¤u söylenebilir. Yunan kül-
türü, edebiyat› ve dilinin etkisi, Bizans’a daha yak›n olan Do¤u Avrupa çevresi
ile s›n›rl› kalm›flt›r. Buna ba¤l› olarak, ortaça¤da tüm Avrupa’y› etkileyen ve ye-
niden biçimlendiren göç dalgalar› ile 9. yüzy›lda Balkanlar›n kuzeyine yerleflen
Slav halklar›, Avrupa kültür sahas›n›n d›fl›nda kalm›fl ve Bizans’a yak›nl›klar› do-
lay›s›yla Ortodoks kültür ortam›na dahil olmufllard›r. Nitekim ortaça¤ yazarlar›
da, Don (Tanais) Nehri’ni Avrupa’n›n do¤u s›n›r› olarak kabul ederler. 11. yüz-
y›lda H›ristiyanlaflarak Orta Avrupa’ya yerleflen Macarlar›n yaflad›¤› topraklar, bu
tarihten itibaren, Avrupa’n›n son s›n›r› olarak alg›lanm›flt›r.

Avrupa’n›n ortaça¤› yaflad›¤› bin y›l boyunca Do¤u’da H›ristiyanl›¤›n merkezi
konumunda bulunan Bizans, idari, ekonomik ve kültürel yönden, o dönemde Av-
rupa’n›n yoksun oldu¤u istikrar ve düzene sahiptir. Bunda, Bizans’›n antik kültür
verilerine do¤rudan nüfuz edebilmesinin de pay› olabilir. Nitekim Bizans, kendini
antik kültürün tek ve do¤rudan varisi olarak görmüfltür. Yunanca konuflan, Yunan
yazarlar›n›n eserlerini yak›ndan tan›yan Bizans kurumlar›, kültürü ve sanat› ile de
Roma’y› takip etmifltir. Ayn› dönemde alt›n ça¤›n› yaflamakta olan ‹slam dünyas›
da, Yunan felsefesini ve bilimini yak›ndan incelemifl; bu verileri kendi süzgecin-
den geçirerek zenginlefltirmifltir. Hem H›ristiyan hem Müslüman Do¤u’nun Yunan
kültürü üzerine kendi özgün sentezlerini oluflturduklar› bu ça¤da, Avrupa, her
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Ortaça¤da Teknoloji: Ortaça¤ Avrupas›nda teknik geliflimlerin seyri oldukça ilginç-

tir: Öncelikle araba ve tekerlek yap›m›nda önemli geliflmeler kaydedilir. Demir atöl-

yelerinin yayg›nlaflmas›, madenlerin ifllenmesi bu ça¤da önem kazan›r ve bunlara

ba¤l› olarak ticaret gemileri geliflir. ‹lk dokuma ç›kr›¤› örnekleri de bu ça¤dad›r.

8. yüzy›ldan itibaren at t›mar ve bak›m› (nal üzengi) geliflir; 10. yüzy›ldan itibaren

genelde sadece derebeyliklerin sahip oldu¤u saban demiri yap›m›nda geliflim gözle-

nir. 11. yüzy›lda, silah tüfek yap›m›nda önemli bulgulara tan›k olunur. Madenlerin

ifllenmesi ise 11.yüzy›ldan itibaren bafllar; ilk net nüfus art›fl› 13. yüzy›lda gözlenir,

çünkü o dönemde ölüm oranlar› çok yüksektir. ilk namlulu tüfekler, ilk mekanik sa-

atler 13. yüzy›ldan itibaren görülür.



yönden aray›fl içinde ve geridedir; ortaça¤ Avrupas›nda Yunan kültürüne ve özel-
likle edebiyat›na hayranl›k duyulmas›na ra¤men, birçok yazar›n birer efsane ola-
rak sadece adlar› bilinmektedir. Söz gelifli, Yunan edebiyat›n›n en önemli isimle-
rinden Homeros’un eserleri, 15. yüzy›la kadar sadece aktar›mlar arac›l›¤›yla Bat›’ya
ulaflm›flt›r. Skolastik felsefenin temel dayanaklar›ndan olan Platon ve Aristoteles
dahi, ortaça¤ boyunca Bat› dünyas›na ‹slam kültür çevresinin arac›l›¤›yla nüfuz et-
mifltir. Bu ba¤lamda, Yunan kültürünün ortaça¤ Avrupas›n›n oluflumunda s›n›rl› ve
dolayl› bir rol oynad›¤› söylenebilir.

Antik miras›n yan›nda, Avrupa’n›n oluflumunda rol oynayan di¤er ana damar
din faktörüdür. Göçlerle Avrupa’ya gelerek yerleflen pagan kavimler, Roma ‹mpa-
ratorlu¤u’ndan miras kalan H›ristiyanl›k inanc› ortak paydas›nda birleflmifllerdir.
Bu ba¤lamda, Bat›’da ilk H›ristiyanlaflt›rma hareketi, bozk›r kavimlerinin göçlerinin
bafllad›¤› 5. yüzy›ldan önce gerçekleflir ve dalgalar halinde devam eder. Yerleflik
bir kültüre sahip olmayan bu halklara din arac›l›¤›yla daha yüksek bir kültür ve da-
ha nitelikli bir yaflam vaat eden ‘H›ristiyanlaflt›rma’ politikas›, Avrupa kültürünün
çekirde¤ini oluflturan senteze kat›lan bir di¤er unsurdur.

Avrupa kültürünün yüzy›llar süren oluflumunda H›ristiyanlaflma ve H›ristiyanlaflt›rma sü-
reçleri temel teflkil etmektedir.

ERKEN ORTAÇA⁄’DA AVRUPA KÜLTÜRÜ

H›ristiyan Kültürün Yay›lmas› ve Kökleflmesi
Kavimler Göçü nün ilk göç dalgas›n›n sonunda, göçebe kavimler Avrupa’n›n muh-
telif bölgelerine yerleflerek, eski Roma flehirlerinin yerinde k›rsal nitelikli küçük
devletçikler kurmufllard›r; örne¤in Anglo-Saksonlar bugünkü ‹ngiltere’de, Ostro-
gotlar ‹talya’da, Vizigotlar ‹spanya’da, Franklar Almanya çevrelerinde yerleflik hale
gelirler. Savafllar ve y›k›mlarla seyreden bu ça¤› belgeleyebilecek somut arkeolojik
veriler yetersizdir; dolay›s›yla bu ça¤a dair k›s›tl› bilgilerimiz, döneme tan›kl›k
eden baz› yazarlar›n ifadelerine dayan›r. Gotlar›n Tarihi adl› çal›flmas›yla bu erken
dönemin ilk kapsaml› tarih metnini yazan Romal› bir devlet adam› ve yazar olan
Cassiodorus (yaklafl›k M.S. 490-580), bir yandan da eski Yunanca ve Latince me-
tinlerin toplanarak kopyalanmas›na ve çeviriler yoluyla yay›lmas›na öncülük et-
mifltir; antik metinlerin sonraki yüzy›llara aktar›lmas› fikriyle bafllayan bu hareke-
tin, zaman içinde okullar ve kitaplar ekseninde geliflen Avrupa’n›n entelektüel ge-
lene¤ine kaynakl›k etti¤i söylenebilir. 

Entelektüel gelene¤in bu erken dönemde belirmeye bafllamas›n›n önemini vur-
gulamak gerekir; çünkü Roma birli¤inin da¤›lmas›ndan sonra göçlerle parçalanan
Avrupa’da, her türlü kültür belirtisi h›zl› bir çöküfl ve yok olufl sürecine girmifltir.
Ekonomik, idari, siyasi ve ticari iliflkilerde net olarak izlenebilen bu sürecin kültü-
rel alandaki en somut göstergesi, okur-yazarl›¤›n yönetici tabaka aras›nda dahi
yayg›n olmay›fl›d›r. Göçlerle birlikte eski Roma flehirlerinin da¤›lmas›, buralarda
kökleflen e¤itim kurumlar›n›n da sonunu getirmifl ve e¤itim faaliyetleri, sadece H›-
ristiyanl›¤›n yay›lmas›yla birlikte yeni oluflmaya bafllayan manast›r çevreleriyle s›-
n›rl› kalm›flt›r. Dolay›s›yla, erken ortaça¤da Avrupa’n›n okuma-yazma bilen “elit”
tabakas›, manast›r çevrelerinde yetiflen din adamlar›ndan ibarettir. Bu da e¤itimin
neredeyse tümüyle ‹ncil çal›flmalar› ekseninde yürütülmesi sonucunu do¤urmufl-
tur; dolay›s›yla dönemin düflünsel iklimi, teolojik düflünceye ve yegâne mutlak
gerçeklik olarak Tanr› kavram›na dayan›r.
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H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›, erken ortaça¤ kültürünü belirleyen ve çok-parçal›l›¤›
düzenleyerek homojen hale getiren en önemli faktördür. Roma ‹mparatorlu¤u’nun
y›k›l›fl›ndan önce Avrupa içlerine do¤ru ilerlemeye bafllayan pagan Cermen kavim-
leri, öncelikle, Katolik inanc› ile ihtilaf içinde bulunan Ariusçuluk (4. yüzy›lda ‹s-
kenderiyeli Arius taraf›ndan gelifltirilen ve ‹sa’n›n tanr›sall›¤›n›n inkar› üzerine ku-
rulan heterodoks H›ristiyan ö¤retisi) ile tan›fl›rlar. Roma ‹mparatorlu¤u y›k›ld›¤› s›-
ralarda, eski Roma topraklar›nda yerleflik olan Cermen kavimlerinin yönetici taba-
kas› neredeyse tümüyle Ariusçuluk inanc›na ba¤l›d›r. Katolik inanc›na geçmeden
önce bir ara süreç olarak kabul edilebilecek bu safhada, pagan ve H›ristiyan inanç-
lar›n›n her ikisinin de baz› yönleriyle birlikte yaflad›¤› görülür. Söz konusu kavim-
ler, 6. yüzy›ldan itibaren misyonerler arac›l›¤›yla kademeli olarak Katolik kilisesine
ba¤lanm›fllard›r; fakat baz› pagan geleneklerinin en az›ndan 7. yüzy›la kadar sür-
dü¤ü bilinir. 

H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›, idari ve toplumsal düzende de baz› de¤iflimlere yol
açm›flt›r. Topraklar›n bölündü¤ü idarî birimleri, dinsel misyonlar›n›n yan› s›ra ida-
ri görevler de üstlenen piskoposlar ve baflpiskoposlar yönetmeye bafllar. Ayr›ca,
yeni din ile birlikte, flehirlerin d›fl›ndaki ›ss›z manast›rlarda yaflayan keflifller ve
isimlerinin etraf›nda çeflitli efsaneler oluflturulan “azizler” belirmifltir. 

H›ristiyanl›¤›n kökleflmesi, kültsel nitelik atfedilen figürlerden baflka, yeni kült
mekânlar› da yaratm›flt›r. Azizlerin kutsal emanetlerinin sakland›¤› mekânlar, erken
dönemlerden itibaren birer hac mekân› niteli¤i kazanmaya bafllar; ilerleyen dö-
nemlerde, bu mekânlara yap›lan hac yolculuklar› sayesinde yeni yol ve ulafl›m a¤-
lar› oluflacakt›r. Fakat bu erken dönemde, kutsal yolculuk rotalar› bir yana, flehir-
ler aras›ndaki ulafl›m a¤lar› dahi tam anlam›yla flekillenmemifltir. Roma’n›n parça-
lanmas›yla birlikte tam teflekküllü Roma flehirleri de bozularak k›rsallafl›r; yollar ve
sulama sistemlerinden inflaat teknolojilerine kadar her türlü flehirleflme belirtisi, bu
dönemde yok olmufl ya da gerilemifltir. Geliflmifl Roma flehir kurulufllar›n›n yerini,
bu dönemde, genellikle tek ailenin denetiminde olan küçük arazi parçalar›n›n
oluflturdu¤u sistemler al›r. Bu sistem ile birlikte, ekonomik düzen de de¤iflir; para-
n›n yerini tar›msal takasa dayal› bir ticaret türü al›r. Ticaret faaliyetlerinin ise, ge-
nellikle yak›n çevre ile s›n›rl› kald›¤›n› belirtmek gerekir; göçler ça¤›nda de¤iflen
ekonomik ve sosyal koflullar›n etkisiyle, uzak ülkelerle ticaret iliflkileri kurulama-
m›fl ve sadece yaflamsal olan baz› maddelerin ithalat› yap›lm›flt›r.

fiehirlerdeki k›rsallaflman›n bir baflka sonucu ya da göstergesi de, mimari faali-
yetler alan›nda belirir. Erken ortaça¤da, inflaat malzemesi olarak tafl kullan›m› azal-
m›fl; buna karfl›l›k ahflap kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. Göçlerden önce basit, tahta ev-
lerde yaflad›klar› bilinen Cermenler, Avrupa içlerine yerlefltikten sonra da ayn› ge-
lene¤i sürdürürler; fakat yerlefliklefltikçe, daha kal›c› bir malzeme olan tafl› tercih
etmeye bafllam›fllard›r. Ayn› süreç, konut mimarisinin yan› s›ra dini mimaride de iz-
lenebilmektedir; en erken dönemlerde baz› kiliselerin ahflap malzemeyle yap›ld›¤›
bilinmekle birlikte, zaman içinde bu gelenek terk edilir ve daha ileri bir teknoloji
gerektiren tafl malzemenin kullan›m› yayg›nlafl›r. Malzeme tercihindeki bu de¤iflim,
göçebelikten yerleflik yaflama geçifl sürecinin göstergelerinden biridir.

Anglo-Sakson Kültür Öncesi ve Sonras›
Bununla birlikte, göçebe/yar›-göçebe bir yaflam tarz›n›n hâkim oldu¤u bu erken
dönemde, mimari gibi kal›c› ve yerleflik yaflama özgü maddi kültür verileri seyrek-
tir. Çok çeflitli olmayan arkeolojik bulgular, genellikle tafl›nabilir kullan›m eflyalar›-
n›n üretildi¤ine iflaret etmektedir. Farkl› kökenlerden gelmekle birlikte benzer kül-
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tür belirtileri gösteren göçler ça¤› toplumlar›n›n sanatlar›n› belirleyen ana eksen,
hayvan üslubu olarak adland›r›lan bezeme türüdür. Asya steplerinin göçebe halk-
lar› aras›nda yayg›n olan bu üslupta hayvan tasvirleri, birbiri içine geçen soyutlafl-
t›r›lm›fl formlar halinde ele al›n›r; insan tasvirlerine ise nadiren yer verilir. ‹ran, Or-
ta Asya ve özellikle ‹skit kültür çevrelerinde yayg›n olan hayvan üslubu, zaman
içinde Çin’den Kuzey Avrupa’ya kadar uzanan engin co¤rafyan›n göçebe halklar›-
n›n ortak bezeme dili haline gelmifl ve göçlerle Avrupa’ya ulaflan Kelt ve Cermen
halklar› arac›l›¤›yla, erken ortaça¤ sanat›n›n da temel bilefleni olmufltur. Hayvan
üslubunun oluflumunda, onu yaratan topluluklar›n hayvanc›l›¤a dayal› yaflam tarz-
lar›n›n bir ölçüde etkili oldu¤u düflünülebilir; fakat genellikle tafl›nabilir kullan›m
eflyalar› ve silahlar üzerinde görülen bu soyut bezemeler, hiç flüphesiz, o ça¤›n pa-
gan halklar›n›n inanç sistemleri ve ritüelleri hakk›nda ipuçlar› içeren sembolik an-
lat›mlard›r. Nitekim buluntular›n bir k›sm› mezar komplekslerinde ele geçmifltir.
Erken dönemin ‹ngiltere çevresindeki en ünlü buluntu merkezlerinden biri olan
Suffolk yak›nlar›ndaki Sutton Hoo’da, 6. ve 7. yüzy›llara tarihlenen iki Anglo-Sak-
son mezarl›¤› bulunur; bu mezarl›klardan ç›kan zengin buluntular, Avrupa’n›n es-
ki göçebe kültürlerinin dünyas›n› yans›tan birer biçimsel sözlük niteli¤indedir. Ör-
ne¤in savaflç›lar›n temel eflyalar›ndan olan ve birlikte gömüldükleri kemerler (alt›n
vb.) sahibinin zenginli¤i ve statüsü hakk›nda bilgi vermektedir.

Özellikle mezarlardan birinde bozulmam›fl bir bütün halinde bulunan gemi
gömütü, eski Anglo-Sakson kültüründe ölü gömme ritüeline atfedilen de¤eri gös-
terir. 7. yüzy›l bafllar›na tarihlenen bu gemi gömütünde, alt›n ve de¤erli tafllarla
bezeli giysi parçalar›, mi¤fer, k›l›ç ve kalkan gibi çeflitli savafl donan›m› bulun-
mufltur. Objelerdeki titiz ve özenli iflçilik, maden ifllemede ulafl›lan teknik yetkin-
lik düzeyine iflaret eder. Mi¤fer, kalkan ve k›l›ç gibi savafl objelerinin üzerinde yer
alan ejder ve avc› kufl tasvirleri ile hayvan üslubunda stilize bezemeler, göçler ça-
¤› Avrupas›n›n tüm göçebe kavimlerinde ortak olan sanatsal d›flavurum biçimleri-
dir; bu bezemeler, ayn› zamanda, Asyal› göçebe kavimlerin sanat› ile belirgin bir
paralellik gösterir. Teknik ustal›¤›n doruk noktas›na ulaflt›¤› örnekler ise, adeta
kuyumcu titizli¤iyle, birer mücevher gibi ifllenmifl küçük objelerdir. Soyut hayvan
mücadele sahnelerinin yan› s›ra, çeflitli uzuvlar› örgü bantlar› halinde uzat›lan ve
birbiri içine geçen, son derece soyutlanm›fl hayvan tasvirleri ile geometrik motif-
ler de s›kça tekrarlanan anlat›mlard›r; bu tasar›m, erken ortaça¤ sanat›nda yayg›n
bir leitmotif’tir. Bu betimlemeler, hiç flüphesiz, dönemin kültürünü ve inanç siste-
mini yans›tan sembolik anlat›mlard›r; bununla birlikte, eski Anglo-Sakson toplu-
luklar›n›n sosyal yap›s›, mitolojisi ve inanç sistemine dair bilgimiz, bu figürlerin
anlam de¤erlerini tamamen çözümlemek için yetersizdir. Mezarl›¤› yapt›rd›¤› sa-
n›lan ve 7. yüzy›l›n ilk çeyre¤i boyunca hükümdar kalan kral Raedwald, Anglo-
Sakson dünyas›n›n ilk tarih yazar› olan Bede’ye (672-735) göre, bölgede H›risti-
yanl›¤› kabul eden ilk krald›r; bununla birlikte, henüz pagan geleneklerinden ko-
pufl tam anlam›yla gerçekleflmemifltir.

Bu mezarda bulunan objelerin, Beowulf destan›nda betimlenen dünya ile ortak-
l›klar içerdi¤i kabul edilmektedir. Nitekim destan›n geçti¤i ‹sveç’te bulunan baz›
arkeolojik veriler, Sutton Hoo buluntular›yla büyük benzerlikler gösterir. Destan,
Beowulf adl› güçlü bir savaflç›n›n canavarlarla savaflmak üzere yolculuklara ç›kma-
s› ve do¤aüstü engeller karfl›s›nda gücünü ispatlayarak galip gelmesi ile bafllaya-
rak, ölümüne kadar uzanan çizgide bafl›ndan geçenleri anlat›r; bu ba¤lamda, tema-
tik aç›dan antik eski dünya destanlar›yla da benzeflmektedir. Beowulf destan›, ‹s-
kandinavya’n›n H›ristiyanlaflmas›ndan çok önce geçen bir öyküyü anlat›r (muhte-
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melen 5. ve 7. yüzy›llar aras›nda); fakat öykünün yaz›ya geçirilmesi bundan yüz-
y›llar sonra, H›ristiyan Anglo-Sakson yazarlarca gerçeklefltirilmifltir (8-11. yüzy›l).
Destanda betimlenen pagan kültür ortam›, bu kavimlerin H›ristiyanl›¤› içsellefltir-
me sürecinin yavafl geliflti¤ine; muhtemelen yüzy›llar boyunca pagan ve H›ristiyan
geleneklerinin yan yana varl›¤›n› sürdürdü¤üne iflaret eder. 

Bu s›ralarda, Avrupa’n›n kargafladan nispeten uzak kalan bölgelerinden olan
Northumbria (Ortaça¤da, bugünkü ‹ngiltere’nin kuzeyi ile ‹skoçya’n›n bir bölümü-
nü kapsayan bölgeye hükmeden Anglo-Sakson krall›¤›) ve ‹rlanda çevrelerinde,
H›ristiyanlaflma süreci daha h›zl› gerçekleflmifltir. Misyonerlik faaliyetlerinin etkisiy-
le 5-6. yüzy›llardan itibaren yay›lmaya bafllayan H›ristiyanl›k, flehir kültürüne tama-
men yabanc› olan bu izole kültür çevresinde, ideal bir geliflme ortam› bulmufltur.
Roma kültürünün etki alan›n›n d›fl›nda kalan ‹rlanda çevresinde H›ristiyanl›k, Ro-
ma kültürü yerine lokal geleneklerin üzerinde flekillenmifltir. fiehir kültürünün ol-
may›fl›na ba¤l› olarak güç kazanan manast›r çevreleri, zamanla her türlü yönetim-
sel erk ve kültürel faaliyet için tek ve mutlak otorite haline gelir. Dolay›s›yla H›ris-
tiyanl›k, bu bölgede yaklafl›k 200 y›ll›k bir “alt›n ça¤” yaflam›flt›r. 

Münzevi keflifllerin ‹ngiltere’nin kuzeyinde kurduklar› ilk manast›rlar, sadece bu
bölgenin de¤il, Avrupa’n›n geri kalan›n›n da H›ristiyanlaflmas›nda etkin rol oyna-
yan misyonerlik faaliyetlerinin merkezi haline gelmifltir. Dinsel faaliyetlerinin ya-

n›nda canl› birer kültür-sanat
merkezi olan bu manast›rlarda
yetiflen keflifller, Avrupa’ya ya-
y›larak yeni manast›rlar kur-
mufl ve sadece H›ristiyanl›¤›n
yay›lmas›na de¤il, manast›rlar-
da biçimlenen ortaça¤ kültürü-
nün ve yeni sanat formlar›n›n
belirmesine de zemin haz›rla-
m›fllard›r. H›ristiyanl›¤› yaymak
amac›ndaki bu manast›rlar›n
bafll›ca üretimi, el yazmas› ‹n-
cil kopyalar› ve di¤er dinsel
metinlerdir; kutsal konular›
görsel zenginlikle bütünlefltire-
rek aktaran bu yazmalar, H›ris-
tiyanlaflan kavimlerin üretti¤i
ilk sanat formlar›d›r. Roma kül-
türünün ve Akdeniz çevresinin
etki alan› d›fl›nda kalan bu böl-
gede, yerel Kelt sanat› ile hay-
van üslubu, H›ristiyanl›¤a öz-
gü bir ba¤lamda birleflerek ye-
ni bir sentez oluflturmufltur.
Hayvan üslubuna özgü girift ve

stilize hayvan tasvirleri ile geometrik bezemelerin yer ald›¤› yazma kitaplar, daha
önce yaz›l› bir gelene¤i olmayan Anglo-Sakson kültürüne yabanc› oldu¤u kadar,
Avrupa’n›n henüz biçimlenmekte olan H›ristiyan eliti için de yenidir. Eski gelenek-
lerin yeni bir içerik ve anlam yükü ile yorumland›¤› bu yazmalar›n üretildi¤i bafll›-
ca merkezlerden biri olan Lindisfarne adas›, manast›r›n kuruldu¤u 7. yüzy›ldan, Vi-
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king ak›nlar›n›n bafllad›¤› 8. yüzy›l sonlar›na kadar, Kuzey ‹ngiltere’nin H›ristiyan-
laflt›r›lmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r. Burada 7. yüzy›l sonu ile 8. yüzy›l›n bafl-
lar›nda üretildi¤i san›lan Latince ‹ncil yazmas›, yeni stilin en canl› örneklerinden bi-
ridir. Dört ‹ncil yazar›nca nakledilen metinlerin resimler ve çeflitli bezemelerle zen-
ginlefltirildi¤i Lindisfarne ‹ncili, kullan›lan de¤erli malzeme ve tasar›m özellikleri
yönünden, döneminin en incelikli yazmalar›ndand›r. Yazmalarda, genellikle dört
‹ncil metninin her birinin bafl›nda, tamamen süsleme içerikli sayfalar bulunur; bu
sayfalarda geometrik bezemeler, birbiri içine geçen karmafl›k formlar ve tekrarlanan
stilize hayvan tasvirleri ifllenir. Stilize hayvan tasvirleri ile karmafl›k geometrik tasa-
r›mlar, yüzy›llard›r süregelen bir gelene¤in uzant›s›d›r; buna karfl›l›k, yeni inanç sis-
temiyle gelen figürlü tasvir anlay›fl›, erken ortaça¤ sanatç›s› için henüz tam olarak
içselleflmemifltir. Yazmalar›n genellikle de¤erli tafllarla bezeli deri k›l›flarda saklan-
d›¤› bilinir; kuyumculuk ve maden iflçili¤inde ulafl›lan düzeye iflaret edecek pek çok
mücevher, haç, kutsal kap ya da kadeh gibi litürjik malzeme de mevcuttur.

H›ristiyanl›kta önemli bir yer tutan manast›rlar›n özellikleri nelerdir

Vikingler
Northumbria manast›rlar›, 8. yüzy›l sonlar›na kadar Avrupa’n›n bafll›ca dinsel ve
kültürel merkezi olarak kal›r. 793 y›l›nda Lindisfarne adas›ndan bafllayarak 11. yüz-
y›la kadar tüm k›tay› kas›p kavuran Viking ak›nlar› ile birlikte manast›rlar yok olur.
Olaya tan›kl›k eden ve hayatta kalarak Avrupa’n›n çeflitli bölgelerine da¤›lan keflifl-
lerin dramatik ve trajik anlat›mlar›, yüzy›llarca sürecek bir Viking korkusu ve düfl-
manl›¤› yaratm›flt›r. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak be-
timleyen bu anlat›mlar›n etkisiyle, Avrupal›lar›n Viking kültürüne uzun süre kay›t-
s›z kald›klar› anlafl›lmaktad›r. Göçebe ve savaflç› bir kavim olan Vikinglerin yaz›l›
gelene¤inin olmay›fl›, kültür izlerinin sürülmesini güçlefltirmektedir. Yaz›l› kaynak-
lar›n zay›fl›¤›na ve Bat›l› kaynaklardaki olumsuz Viking imaj›na karfl›l›k, arkeolojik
veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varl›¤›na iflaret etmektedir.

Göçler ça¤›n›n di¤er topluluklar› gibi, Vikingler de genellikle tafl›nabilir kulla-
n›m eflyalar› ve silahlar üretmifllerdir. Buluntular, Vikinglerin kuyumculuk, maden
iflçili¤i ve ahflap oymac›l›k alanlar›ndaki ustal›klar›na iflaret eder. Dönemin ortak
bezeme dili olan hayvan üslubunun, Viking kültür çevresinde Avrupa’n›n di¤er
bölgelerine k›yasla daha uzun bir zaman dilimi boyunca uyguland›¤› anlafl›lmakta-
d›r. Özellikle ahflap gemilerin çeflitli k›s›mlar›nda, incelikle ifllenmifl, karmafl›k hay-
van tasvirleri görülür. 9. yüzy›la tarihlenen Oseberg gemisinin pruvas›nda yer alan
hayvan bafl›, bu üslubun ahflap malzemeyle yap›lan en incelikli örneklerindendir.
Difl, çene ve burun delikleri gibi detaylar gerçekçi bir yaklafl›mla ifllenmifl ve hay-
van üslubunun karakteristik özelliklerinden olan dü¤ümlü geometrik örgü motifi
kullan›lm›flt›r. Genellikle gemilerin iki ucunda da yer alan hayvan bafllar›n›n, savafl
ortam›nda rakiplerinin gözünde derin bir korku yaratt›¤› ya da savaflç›lar› korudu-
¤u düflünülebilir. Vikinglerin denizcilikteki ustal›klar›, büyük ölçüde co¤rafi koflul-
lar›n zorlamas›na ba¤l›d›r; ‹skandinavya’n›n da¤l›k yap›s› ve sarp kayal›klar›n bir-
birinden ay›rd›¤› kara parçalar› aras›ndaki ulafl›m›n büyük ölçüde k›y›lar aras›nda
deniz yolculuklar›yla sa¤lanabilmesi, Vikinglerin gemi yap›m›nda ileri teknikler
gelifltirmelerini zorunlu k›lm›flt›r. Co¤rafi koflullara ba¤l› olarak, birbiriyle iletiflimi
sadece deniz yoluyla sa¤lanabilen sarp k›y›larda kurulan yerleflimlerin savunma ve
ticaret gibi ihtiyaçlar›, Vikingleri, uzun yolculuklara uygun ve daha geliflkin bir ge-
mi teknolojisi gelifltirmeye zorlam›flt›r. Ancak, do¤al koflullar›n zorlamas›yla deniz-
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cilikte ve gemi yap›m›nda ça¤›na göre son derece ileri bir teknoloji gelifltiren Vi-
kinglerin, bu prati¤e pragmatik ihtiyaçlar›n çok ötesinde anlamlar yükledikleri an-
lafl›lmaktad›r. Örne¤in toplumun önde gelenleri ve soylular, genellikle içinde de-
¤erli eflyalar›n da yer ald›¤› gemilerle birlikte gömülmüfllerdir. Pagan Viking inanç-
lar›na göre ölüyü di¤er dünyaya bu gemi tafl›yacakt›r; dolay›s›yla, ölen kiflinin efl-
yalar› ve atlar› da ona bu yolculukta efllik etmek üzere gemiye konur. Gerek ritü-
el unsuru, gerekse savafl arac› olarak gemi, Viking kültüründe güç simgesi olarak
alg›lanm›flt›r.

8. yüzy›ldan 11. yüzy›la kadar, yaklafl›k 300 y›l boyunca Avrupa’y› tehdit eden
Vikingler, H›ristiyanl›¤›n tüm k›tada yay›larak kökleflmesi ve ba¤›ms›z H›ristiyan
krall›klar›n›n güçlenmesiyle birlikte güç kaybetmeye bafllarlar. Ancak Viking ak›n-
lar› sürerken, bir yandan da Bat› ve Orta Avrupa’da büyük bir merkezî yönetim ku-
rulmakta ve yerleflik bir imparatorluk kültürü flekillenmektedir.

AVRUPA’NIN B‹Ç‹MLENMES‹: “KAROLENJ VE OTTO
RÖNESANSI

Kral fiarlman (Charlemagne) ve Avrupa’n›n Biçimlenmesi 
Siyasi ve kültürel bölünmüfllük içindeki Avrupa’da, bir yandan Viking ak›nlar› ve
y›k›mlar sürerken, bir yandan da toparlanma ve yeni bir bütünlük kurma çabalar›
belirmifltir. 5. yüzy›lda yerleflik yaflama geçen ve 6. yüzy›lda H›ristiyanl›¤› kabul
eden Cermen kökenli bir kavim olan Franklar, 8. yüzy›ldan itibaren güçlenerek,
büyük bir H›ristiyan imparatorlu¤u kurarlar. O ça¤›n karmafl›k ortam›nda, bütün-
leflmifl ve tek parça halindeki bir Avrupa hayal eden Frank kral› fiarlman’›n (yakla-
fl›k 742-814) bu giriflimi, asl›nda, Bizans ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti ve Do¤u’da
Ortodoks H›ristiyanl›¤›n merkezi olan Konstantinopolis’e karfl›l›k, Bat›’da Roma
‹mparatorlu¤u’nun miras›n› sahiplenerek, en az›ndan sembolik düzlemde onu ye-
niden canland›rma çabas› olarak yorumlanabilir. Ancak bu giriflim, neredeyse fiarl-
man’›n yaflam süresi ile s›n›rl› kalm›flt›r; ölümünü takiben, önce hanedan›n içinde
bölünen imparatorluk, k›sa bir süre sonra istilalar ve göç dalgalar› ile tamamen
parçalan›r. 

fiarlman, hükümdarl›¤› boyunca, toplumsal yaflam›n pek çok yönünü bütünlefl-
tiren yeni düzenlemeler getirmifltir ve bu yönden bak›ld›¤›nda Karolenj dönemi,
bütünleflik bir Avrupa fikri için prototip teflkil eder. Dönemin önde gelen entelek-
tüellerini saray› çevresinde toplayarak büyük bir kültürel at›l›m gerçeklefltiren fiarl-
man’›n dönemi, “Karolenj Rönesans›” olarak adland›r›l›r; bununla birlikte, toplum-
da henüz okur-yazarl›¤›n dahi yayg›n olmad›¤› düflünüldü¤ünde, maddi ve mane-
vi kültürün her alan›nda belirgin olan bu hareketin son derece s›n›rl› bir çevreye
hitap etti¤i söylenebilir. Bu ölçekte bir kültür reformunun mimar› olan fiarlman’›n
dahi Latincesinin kuvvetli olmad›¤› ve rahat okuyup yazamad›¤› bilinir. Di¤er yan-
dan, okur-yazar çevreler aras›nda da dil meselesi bir sorundur; farkl› diller konu-
flan Avrupal› halklar›n ortak paydas› olan Latincenin zamanla yerel diyalektlere ay-
r›lmas›, imparatorlu¤un farkl› bölgelerinde yaflayanlar›n birbiriyle anlaflmas›n› güç-
lefltirmifltir. Dolay›s›yla fiarlman, kültürel birlik idealini gerçeklefltirmek için önce-
likle dil ve e¤itim sistemini yeniden düzenlemeye giriflmifltir. Bu düzenlemenin en
önemli safhas›, saray ve manast›rlara ba¤l› yeni okullar›n aç›lmas›d›r. Ruhban s›n›-
f› ve aristokrat çocuklar›ndan oluflan seçkin bir çevreye hitap eden okullarda e¤i-
tim vermek üzere Avrupa’n›n çeflitli bölgelerinden gelen entelektüeller aras›nda,
özellikle fiarlman’›n bafldan›flmanl›¤›na kadar yükselen Northumbrial› keflifl Alcuin

52 Kültür  Tar ih i



(yaklafl›k 739-804), sürecin bafll›ca mimarlar›ndan biridir. Northumbria manast›rla-
r›nda kökleflmifl olan Latin kültürü ve Latince literatürün temsilcisi olan Alcuin’in
önderli¤inde, okullarda ö¤retilecek konular standart hale getirilmifl ve pek çok ye-
ni kitap haz›rlanm›flt›r. Alcuin’in etkisiyle Latince, edebiyat dili olarak Karolenj dö-
neminde yeniden yükselifle geçer. Latince ortaça¤›n lingua franca’s› olmakla birlik-
te, ortaça¤ Latincesinin genel kabul gören homojen bir yap›s› oldu¤unu söylemek
güçtür; yazarlar›n anadillerinin özellikleri, yer yer Latince literatüre de yans›m›flt›r.
Karolenj döneminde bu farkl› yaklafl›mlar standart hale getirilmeye çal›fl›lm›fl; tüm
Avrupa halklar› aras›nda ortak dil olarak kullan›lmak üzere standart bir Latince ge-
lifltirilmifltir. Bu “ortaça¤ Latincesi”, klasik Latince temeline dayanmakla birlikte, ba-
z› yeni kelimelerin eklenmesiyle oluflmufltur. Dil ile birlikte yaz› üslubu da tekillefl-
tirilerek, “Karolenj minüskülü” denilen aç›k, net, kolay okunan bir yaz› üslubu ge-
lifltirilmifltir. Tüm bu reformlar, bilginin herkese ulaflabilmesi ve imparatorlu¤un
farkl› bölgelerindeki halklar›n ayn› kültürel çat› alt›nda birlefltirilmesi amac›n› güder.

Karolenj Rönesans› Dönemi Sanat Kültür Mimari
Bu yeni prensiplere uygun olarak çal›flmalar›n yürütüldü¤ü manast›r ve saray scrip-
torium’lar›nda (ortaça¤da el yazmas› kitaplar›n üretildi¤i ve kopyaland›¤› atölye-
ler) ‹ncil kopyalar› ya da kutsal konulu di¤er metinlerin minyatürlü yazmalar› üre-
tilmifltir. Yeni emperyal düzenin öngördü¤ü ideallere uygun olarak, sanat anlay›-
fl›nda da köklü de¤iflimler belirir; göçler ça¤›ndan miras kalan bezeme a¤›rl›kl› sa-
nat gelene¤inin izleri, özellikle Karolenj dönemi kitap sanatlar›nda izlenebilmekle
birlikte, yüzünü Roma miras›na dönen büyük bir imparatorlu¤un ideallerini yans›-
tan yeni özellikler de yüklenir. Karolenj dönemi el sanatlar›nda ve kitap sanatlar›n-
da, Kelt-Cermen gelenekleri Romal› bir konsept içinde, antik modeller ve konular-
la harmanlanarak ele al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, Northumbria yazmalar›ndan farkl›
olarak, Karolenj dönemiyle birlikte insan tasvirleri yayg›nlaflmaya bafllar. Tüm say-
fay› kaplayan resimlerde genellikle ‹ncil yazarlar›n›n portreleri ifllenir. Resimlerde
görülen klasik sütunlar, kemerler, do¤rudan antik kültüre ba¤lanan akantus yap-
ra¤› gibi unsurlar ile yerel bezeme unsurlar› ve ifade biçimleri, Karolenj sanat›n›
oluflturan çok yönlü kültür miras›n›n katmanlar›n› ortaya koymaktad›r. Karolenj
döneminde yazma kitaplar üreten çeflitli atölyelerin bulundu¤u ve bu atölyelerin
kendilerine özgü üsluplar gelifltirdikleri bilinir. Farkl›laflan üsluplar›n oluflumunda,
söz konusu atölyenin e¤ilimleri kadar, yazmalar› haz›rlayan rahiplerin kiflisel üs-
luplar› ve etkileflim içinde bulunduklar› kültür çevreleri de rol oynam›flt›r. Ancak,
yer yer sanatç› üsluplar› hissedilebilmekle birlikte, sanat›n henüz anonim oldu¤u
bu dönemde sanatç› imzalar› nadiren görülür. 

Sadece manast›r ve saray çevrelerindeki s›n›rl› bir kitleye ulaflabilen yazma ki-
taplara karfl›l›k, Karolenj Rönesans›’n›n düflünsel altyap›s›n› ve politik ideallerini
daha genifl kitlelere yayma misyonunu üstlenen en belirgin sanatsal gösterge, mi-
maridir. Roma ‹mparatorlu¤u’nu yeniden canland›rma ideali, mimaride Roma ör-
neklerine öykünme fleklinde kendini gösterir. Sembolik düzlemde Roma ‹mpara-
torlu¤u’nu yeniden canland›rma fikriyle iliflkili olarak tasarlanan Bat›’n›n yeni bü-
yük imparatorlu¤unun baflkenti Aachen, Bizans’›n baflkenti Konstantinopolis’in
karfl›s›nda yeni dünya baflkenti olma misyonunu yüklenir. Ancak, Karolenj ‹mpa-
ratorlu¤u’nun sahip oldu¤u kültürel miras, emperyal bir sanat gelene¤i oluflturma-
s› için yeterli de¤ildir. Göçler ça¤›n›n dekoratif a¤›rl›kl› sanat prati¤i, yerleflik ve
büyük bir imparatorlu¤un ihtiflam›n› yans›tmak için yeterli görülmemifl; bunun için
Roma ve Bizans formlar›n› referans alan, fakat zaman içinde bu temeli kendine has
özelliklerle harmanlayarak zenginlefltiren yeni ve özgün bir üslup yarat›lm›flt›r. Av-
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rupa’da öncülü olmayan yerleflik bir mimari gelene¤in, Karolenj dönemiyle birlik-
te bafllad›¤› söylenebilir.

fiarlman’›n döneminde, ço¤u
kilise ve manast›r olmak üzere,
yo¤un bir inflaat faaliyetine giriflil-
mifltir. Bu yap›lar aras›nda en
önemlisi, imparatorlu¤un idarî
merkezi Aachen’da infla edilen sa-
ray kompleksidir. fiarlman’›n im-
paratorluk ideallerini yans›tan bu
yap›lar grubunun günümüze ula-
flabilen yegâne parças› olan kilise,
Karolenj Rönesans›’n› oluflturan
düflünsel altyap›n›n somut bir gös-
tergesidir. Saray kompleksini
oluflturan idari yap›lar ve ikamet
yap›lar›n›n yan›nda bu an›tsal kili-
se yap›s›n›n varl›¤›, fiarlman’›n
kendisinde toplad›¤› her türlü yö-
netimsel erkin dinsel boyutunu
simgeler. Merkezi planl› ve kub-
beli tasarlanan tafl yap›da, erken
H›ristiyan ve Bizans mimarisinin
etkileri görülür; özellikle Justinia-
nos döneminin en önemli yap›la-
r›ndan olan Ravenna’daki San Vi-
tale Kilisesi’nin, Aachen Saray Ki-
lisesi için bafll›ca ilham kayna¤›
oldu¤u söylenebilir. Nitekim, fiarl-
man’›n ‹talya’y› ziyareti s›ras›nda

Roma yap›lar›ndan çok etkilendi¤i bilinir. Bununla birlikte, Aachen Saray›’n›n olu-
flumunda Romal› modellerin seçilmesi, sadece biçimsel bir tercihten ibaret de¤il-
dir; fiarlman’›n, sanatsal yönden Roma imparatorluk stilini uyarlamaya yönelmesi,
bütünleflik Avrupa politikas› idealleriyle de örtüflmektedir. Bu yap›n›n, her yönüy-
le fiarlman’›n politikas›n› yans›tt›¤› söylenebilir; antik yap›lar› and›ran formu ve iç
mekânda kullan›lan Korint sütun bafll›klar› gibi unsurlar, Karolenj ‹mparatorlu-
¤u’nun düflünsel temellerini oluflturan Roma kültürüne iflaret eder. Bunun yan›n-
da, iç mekândaki mozaikler ve genel mimari biçimleniflin San Vitale ile olan yak›n-
l›¤›, fiarlman’›n ça¤dafl› Bizans ile yar›flma iste¤inin yans›mas›d›r. 

Otto Rönesans› Dönemi Sanat Kültür Mimari
fiarlman’›n ölümünü izleyen dönem, siyasi kar›fl›kl›klar, belirsizlikler, savafllar ve
parçalanmalara sahne olmufltur; yine de onun giriflimiyle oluflan kültürel iklim, yüz
y›l kadar ayn› havada varl›¤›n› sürdürür. Avrupa tarihindeki ilk merkezi yönetim ve
bütünleflik Avrupa fikrinin ilk denemesi olan Karolenj ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lma-
s›yla birlikte, yeniden göçler ve istilalar›n hüküm sürdü¤ü kaotik bir döneme giri-
lir. 962 y›l›nda Kutsal Roma-Cermen ‹mparatorlu¤u’nun ilk kral› olarak taç giyen I.
Otto ile birlikte, fiarlman’›n bütünleflik Avrupa tasar›m› yeniden ele al›nacakt›r.

54 Kültür  Tar ih i

Foto¤raf 3.1

Aachen Kilisesi:
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mimarisinin
günümüze ulaflan
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Karolenj ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›ndan sonra Avrupa’y› tekrar bütünlefltire-
rek Bat›’n›n yeni büyük imparatorlu¤unu kuran Sakson kökenli Otto hanedan›n›n
hâkimiyeti, 962’de Roma’da Papa nezdinde imparatorluk tac›n› giyen I. Otto ile
bafllar ve 11. yüzy›l›n ortalar›nda, imparatorluk tac›n›n baflka bir hanedana geçme-
siyle son bulur. Kutsal Roma-Cermen ‹mparatorlu¤u olarak adland›r›lan bu devlet,
bir yandan Karolenj kültürünün varisi olarak H›ristiyan Roma miras›n› sahiplenir-
ken, bir yandan da Cermen kimli¤ine vurgu yapar. 

“‹mparatorluk” fikrinin yeniden gündeme gelmesi, kültürel ve sanatsal faaliyet-
lerde yeni bir yükselifle önayak olmufltur. Karolenj döneminde oldu¤u gibi saray
çevresinde geliflen sanat, dinsel ve emperyal gücün somut bir tezahürü olarak gö-
rülmüfltür; bu ba¤lamda, hanedan›n gücünü iliflkilendirdi¤i kaynaklar olan H›risti-
yanl›k, antikite, Karolenj kültürü ve Bizans etkisi, sanatsal faaliyetlerde aç›kça his-
sedilmektedir. 

Otto dönemindeki kültürel ve sanatsal at›l›m›n izlenebildi¤i bafll›ca alanlar, or-
taça¤ sanat›n›n bafll›ca belirme biçimleri olan mimari ve yazma kitaplard›r. Kendi-
ne özgü yeni formlar yaratmak yerine Karolenj üslubunu benimseyerek gelifltiren
Otto dönemi sanat›n›n, Romanesk stilin oluflumuna zemin haz›rlayan bafll›ca kay-
nak oldu¤u söylenebilir. Karolenj modellerinin benimsenmesi, Otto hanedan›n›n
Roma’n›n varisi s›fat›yla kesinti-
siz emperyal bir zincirin halka-
s› oldu¤u düflüncesinin sanat-
sal ifadesidir. Bu ba¤lamda, Ka-
rolenj döneminin simge yap›s›
olan Aachen Kilisesi’nin mode-
li, pek çok Otto yap›s›nda tek-
rarlan›r. Kökeni erken H›risti-
yan mimarisine dayanan ve
Karolenj mimarisi arac›l›¤›yla
aktar›lan haç planl› bazilika
formu, kilise mimarisinin en
yayg›n plan tipidir. 

Dönemin en yayg›n sanat
formu olan yazma kitaplar›n
üretildi¤i manast›r atölyeleri,
do¤rudan do¤ruya yönetici-
lerden siparifl alarak çal›flm›fl-
t›r; dolay›s›yla, manast›r
scriptorium’lar›nda üretilen,
genellikle dinsel konular›n
ele al›nd›¤› yazmalar, döne-
min estetik e¤ilimlerini yan-
s›tman›n ötesinde, dinsel ve
siyasî yaklafl›mlar hakk›nda
da önemli bilgiler içerir.
Farkl› atölyelerin kendilerine
özgü anlat›m biçimleri hisse-
dilmekle birlikte, insan figü-
rünün ön plana ç›kmas› ve
figürlü tasvirlerde bak›fl ve
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Resim 3.2

Codex Egbert: 10. yüzy›l sonlar›nda, Reichenau Manast›r›’nda,
baflpiskopos Egbert için haz›rlanm›flt›r. ‹thaf sayfas›nda, Otto devri
sanat›n› biçimlendiren çok yönlü etkileflimlerin yans›malar› izlenebilir;
erken H›ristiyan ve Bizans sanat› ile iliflkilendirilebilecek bir konsept
içinde yer alan piskopos, konumunu vurgulamak amac›yla, yan›ndaki
rahip tasvirlerinden daha büyük resmedilmifltir. Bu üçlü figür grubunu
çevreleyen stilize bitki ve hayvan tasvirleri ise, göçler ça¤›na dek uzanan
eski geleneklerin bir baflka konseptte hala varl›¤›n› sürdürdü¤üne iflaret
eder.



ifadelerin vurgulanmas› gibi özellikler hepsinde ortakt›r. Dönemin scriptorium’lar›
aras›nda en tan›nm›fl› olan Reichenau Manast›r›, Otto resim sanat›n›n bafll›ca ör-
neklerini vermifltir. Kelt-Cermen gelenekleri ve Karolenj üslubu ile Bizans etkisinin
harmanland›¤› bu yazmalarda, ana eksen H›ristiyan ikonografisi olmakla birlikte,
dönemin siyasî ortam› da yönetici portreleri arac›l›¤›yla kutsal konulara monte edi-
lir. Figürlü anlat›mlarda, erken H›ristiyan repertuar›n›n yeni bir yorumla ele al›nd›-
¤› ve erken ortaça¤ kültürünün üretti¤i kendine has özelliklerle bütünleflti¤i görü-
lür; erken H›ristiyan ve Bizans sanat› ile iliflkilendirilebilecek bir konsept içinde yer
alan portreler, ço¤u örnekte stilize bitki ve hayvan tasvirleri ile çevrelenir. Bu kom-
pozisyon, göçler ça¤›na dek uzanan eski geleneklerin baflka bir konseptte hala
varl›¤›n› sürdürdü¤üne iflaret eder.

Figürlü anlat›mlara, insan boyutlar›ndaki heykellerde de rastlan›r. Bat› dünyas›-
n›n an›tsal ölçüdeki ilk ba¤›ms›z heykellerinden olan Gero Haç› (970 civar›), ‹sa’n›n
çarm›ha gerilifli konusuna insanc›l bir yaklafl›m getirmifltir; yuvarlak formlar›n hâ-
kim oldu¤u bu ahflap örnekte, a¤›r vücudun öne do¤ru bükülüflü, kollar›n fiziksel
gerginli¤i ve yüz ifadesi kat›l›ktan uzak, son derece gerçekçi bir yaklafl›mla ele
al›nm›flt›r. Bizans figürlü tasvirleriyle k›yasland›¤›nda, Gero Haç› önemli bir at›l›m
olarak de¤erlendirilebilir.

Bu s›ralarda Avrupa, son büyük göç ve istila dalgalar›yla karfl› karfl›yad›r. 8.
yüzy›ldan itibaren tüm k›ta için büyük bir tehdit unsuru haline gelen Vikinglerin
ak›nlar›, 10. yüzy›l ortalar›nda ‹skandinavya halklar›n›n tümüyle H›ristiyanl›¤› ka-
bul etmeleriyle son bulur. 9. yüzy›lda Avrupa’ya yerleflen Asya kökenli bir kavim
olan Macarlar ile Orta Avrupa’da yaflayan bat› Slavlar›n›n H›ristiyanlaflt›r›lmas› sü-
reci de 11. yüzy›lda tamamlan›r.

FEODAL AVRUPA’DA SOSYAL HAYAT, SANAT,
M‹MAR‹
Karolenj döneminde bafllayan tekilleflme çabas›, 11. yüzy›ldan itibaren merkezi yö-
netimin zay›flamas›yla birlikte k›smen sönmüfltür. Parçalanan merkezi otoritenin
yerini, kral›n idarî haklar›n›n bir k›sm›n› üzerine alarak belirli bölgelerde mutlak
hâkimiyetini ilan eden yöneticilerin oluflturdu¤u çok-parçal› bir düzen olan feodal
sistem al›r. Feodal düzende, toplumsal piramidin en tepesinde hala kral bulunur;
di¤er yandan, yükselen en önemli toplumsal de¤er statüsündeki H›ristiyanl›¤›n
temsilcisi olan papa, toplumsal hiyerarflide kral›n hemen alt›nda ve toprak sahibi
yöneticilerin üstündedir. Fakat dünyevî ve manevî alan›n net s›n›rlarla ayr›ld›¤›n›
söylemek güçtür; örne¤in, esas itibariyle dinsel misyona sahip olan piskoposlar,
ayn› zamanda siyasî yöneticilik görevlerini de üstlenirler. Bu olgudan hareketle,
tümüyle H›ristiyanlaflan Avrupa’n›n 10. yüzy›ldan sonraki geliflimini belirleyen ve
ortaça¤ kültürünü yeniden yap›land›ran temel unsurun din oldu¤unu söylemek
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Avrupa’da, (Do¤u Avrupa hariç) H›ristiyanl›¤›n egemen oldu¤u dönem Feodal dö-

nemle eflzamanl›d›r. H›ristiyanl›¤›n Avrupa’n›n ortak paydas›n› oluflturdu¤u düflü-

nülebilir. Pagan topluluklar küçük topluluklar halinde lokal düzeyde mücadele et-

meye devam etmifllerdir. 

11. yüzy›l›n sonlar›na gelindi¤inde Avrupa pagan istilalardan kurtulmufl; Feodal

düzen yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Art›k H›ristiyanl›k, 12. yüzy›ldan itibaren siyasal

bir güç olacakt›r.



mümkündür. Dinsel kültür temelinde yeni bir entelektüel canlanman›n yafland›¤›
bu dönemde, maddî ve manevî kültür nispeten daha “flehirli” bir karaktere bürün-
müfltür. Ekonominin ve toplumsal düzenin topra¤a ve tar›ma dayal› oldu¤u feodal
sistem ile birlikte, düzensiz k›rsal yerleflimlerin yerini daha düzenli yap›daki köy-
ler al›r. Antik ça¤›n Akdeniz çevresinde kümelenen yerleflimlerine karfl›l›k, ortaça¤
Avrupas›n›n yerleflimleri k›tan›n merkezî noktalar›nda konumlanm›flt›r. 

fiehirleflmenin yay›lmas›yla birlikte, toplum içinde “flehirlilik” ve “köylülük”
kavramlar› da belirginleflmeye bafllar. Feodalite ile birlikte ön plana ç›kan soylu-
luk, güç ve zenginli¤in göstergesidir; fakat yönetici kitlelerin oluflumu “soy” esas›-
na dayand›¤›ndan, “atalar” kavram› ön plana ç›km›flt›r. Buna ba¤l› olarak, yerleflim
yerlerinde, konutlar ve kilise yap›lar›ndan sonra, mezarl›klar da önem kazanmaya
bafllar. H›ristiyanl›¤›n kökleflmesiyle birlikte belirginleflen “öteki dünya” fikrinin
yan› s›ra, büyük toprak sahiplerinin iktidar›na ve soy esas›na dayanan feodal dü-
zende atalara atfedilen de¤er de bu oluflumda rol oynam›flt›r. Zaman içinde Avru-
pa’n›n her yerinde kraliyet hanedanlar› için büyük mezarl›klar oluflur. Kutsal kifli-
lerin mezarlar› ise, özellikle 11. yüzy›ldan sonra önemli hac mekânlar›na dönüflür;
hatta bu mekânlara ulaflmak amac›yla, yayg›n ve genifl ulafl›m a¤lar› flekillenir. Bir
hac mekân› olarak ra¤bet görmeye bafllayan ilk yer Kudüs’tür; fakat ortaça¤ koflul-
lar›nda güç bir yolculuk gerektirdi¤inden, zamanla Avrupa içinde yeni hac mekân-
lar› oluflmufltur. Pek çok aziz ve martir (din u¤runa flehit olanlar) mezar›n›n bulun-
du¤u Roma, Kudüs’e alternatif olarak beliren ikinci önemli hac mekân›d›r. 10. yüz-
y›ldan itibaren ün kazanmaya bafllayan ‹spanya’daki Santiago de Compostela ise,
asl›nda bir antikça¤ mezarl›¤›d›r; ancak zaman içinde kutsal bir nitelik kazan›r ve
mezar›n üzerine görkemli bir tap›nak infla edildikten sonra, 12. yüzy›ldan itibaren
H›ristiyan dünyas›n›n en önemli hac noktalar›ndan biri haline gelir. Hac mekânla-
r›n›n artmas› ve buralara ulaflmak için flekillenen uzun yol a¤lar›, zaman içinde tüm
Avrupa’y› kuflatacak flekilde yayg›nlafl›r. Di¤er yandan, bu uzun yolculuklar›nda
hac›lara hizmet etmek amac›yla, güzergah üzerinde çok say›da manast›r da infla
edilmifltir. Hac ziyareti olgusunu kilise de teflvik etmifltir; çünkü, birer kült objesi
olarak kutsal emanetlere verilen de¤er, din duygular›n› güçlendirmenin yan› s›ra,
manast›rlar için bir ticaret malzemesi ve zenginlik kayna¤› oluflturmufltur. Daha de-
¤erli emanetlere sahip olan ve dolay›s›yla daha çok ziyaretçi çeken hac mekânla-
r›, daha yüksek gelir elde etmifltir; di¤er yandan, bu kutsal yerlere giden yollar
üzerinde infla edilen manast›rlar ise, seyahat halindeki hac›lar›n konaklama, sa¤l›k
ve di¤er ihtiyaçlar›n› karfl›layan mekânlar olarak, büyük bir ticari gelir kayna¤›na
kavuflur. 

Kilise zamanla ekonomik aç›dan güçlenecek ve siyasal bir iktidara dönüflecektir.

Romanesk Sanat
‹dari, yaflamsal ve dinsel amaçl› binalardan oluflan, ifllevsel aç›dan kendine yeten
yap› gruplar› olan manast›rlar, ortaça¤ Avrupas›nda her türlü toplumsal faaliyetin
odak noktas›nda yer al›r. Sanat e¤itiminin ve üretiminin yegâne merkezi konu-
mundaki manast›rlar, mimari tasar›mlar›yla da özgün ve homojen bir stil ortaya
koymaya bafllarlar. Özellikle hac yollar› üzerinde infla edilen manast›rlarda, bu ye-
ni stilin belirginleflti¤i söylenebilir. 
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Estetik yönden bir bütünlük anlay›fl› getiren bu stile, “Roma üslubunu an›msa-
tan” anlam›nda Romanesk denmifltir. 11. yüzy›l bafllar›ndan 12. yüzy›lda Gotik sti-
lin belirmesine kadar tüm Bat› Avrupa’da hâkim olan Romanesk stil, Roma’n›n mi-
marl›k miras›n› referans al›r; bununla birlikte, Roma mimarisini belirleyen sütunlar
ve kemerlerden oluflan konstrüksiyonun yerine, Romanesk yap›larda masif duvar-
lar ve ayaklar tercih edilmifltir. Bu a¤›r görünümün, Bizans mimarisine daha yak›n
oldu¤u söylenebilir. Roma mimarisinin özelliklerini ortaça¤ Avrupas›na aktaran
Karolenj ve Otto mimarisi, biçimsel anlamda Romanesk stili besleyen en önemli
damard›r; dolay›s›yla, Karolenj mimarisi ile erken H›ristiyan ve Bizans gelenekleri-
nin, Romanesk yap›larda daha bütünleflmifl ve an›tsal bir yaklafl›mla ele al›nd›¤›
söylenebilir. Bu ba¤lamda Romanesk sanat, erken ortaça¤da görülmeyen pek çok
yenilik getirmifltir. Bat› Avrupa’da manast›rlar›n güçlenmesiyle paralel bir yükselifl
çizgisi izleyen Romanesk sanat, önceki dönemin saraya ba¤l›, bütüncül ve tekil sa-
nat anlay›fl›ndan farkl› olarak, çok say›da bölgesel stilden oluflur. Her biri kendine
has özelliklere sahip olmakla birlikte, bir üslup birli¤i gösteren bu bölgesel varyas-
yonlar, Avrupa’n›n hemen her yerinde yaklafl›k ayn› zamanlarda belirmeye baflla-
m›flt›r. Bölgesel farkl›l›klara ra¤men Romanesk stil, tüm Avrupa’y› etkisi alt›na alan
ilk büyük sanat ak›m›d›r. 
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Foto¤raf 3.2

Cluny Manast›r›,
10-12. Yüzy›l.

ROMANESK M‹MAR‹
Romanesk stilin belirginleflti¤i dönemde artan inflaat faaliyetleri ve ilerleyen teknolo-

jiyle birlikte, kiliselerin boyutlar› büyümüfltür. Teknik geliflmelere paralel olarak, ah-

flap örtü sistemlerinin yerini tafl tonozlar al›r. Yuvarlak kemerler ve küçük pencere-

lerle tan›mlanan Romanesk yap›lar, adeta savunma amaçl› binalar gibi, sa¤lam,

a¤›r, masif duvarlarla infla edilmifltir. D›fl görünümleri simetrik ve basit görünümlü-

dür; fakat sa¤lam görünümleri ile an›tsal boyutlar›, kilisenin flahs›nda H›ristiyanl›k

kurumunun gücünü ve zenginli¤ini simgeler.



De¤iflik biçim ve konumlarda bir
veya iki kule ile tamamlanan ön cep-
he tasar›m›, Romanesk kiliselerin ka-
rakteristik özelliklerindendir. Karo-
lenj, Otto ve Bizans kiliselerinden
farkl›laflan d›fl cephelerde, bezeme
unsurlar›nda da art›fl görülür. Figürlü
plastik bezemeler, yap›lar›n göze çar-
pan unsurlar›ndan biri haline gelir.
Özellikle portallerde yo¤unlaflan ka-
bartma tekni¤indeki kompozisyon-
lar, baz› örneklerde duvardan f›rlar-
cas›na, adeta heykelsi bir görünüm
kazan›rlar. Bu tasvirlerin yayg›nlafl-
mas›nda, kilisenin gücünü ve zengin-
li¤ini vurgulama kayg›s›n›n yan› s›ra,
H›ristiyanl›¤a dair konular›n genifl kit-
lelere görsel bir formatta aktar›lmas›
iste¤i de etkilidir; hatta dinsel mesajlar›n daha güçlü bir flekilde iletilebilmesi için,
kendi ça¤›nda bu kabartmalar›n boyand›¤› da bilinir. 

Ayn› plastik etki sütun bafll›klar›nda da görülür. Roma modellerini and›ran klasik
düzenlerin tercih edildi¤i erken ortaça¤ yap›lar›ndan sonra, bu dönemde ilk kez
kendine özgü yeni bir üslup belirmifltir; kiliselerin portallerinde oldu¤u gibi, sütun
bafll›klar›nda da konulu figüratif anlat›mlar görülmeye bafllan›r. Tercih edilen bafll›ca
konular, ‹ncil ve Tevrat’tan sahneler ile azizlerin yaflamlar›ndan kesitlerdir; bununla
birlikte, do¤rudan do¤ruya H›ristiyan inanc› ile ba¤daflmayan, grotesk canavar tas-
virleri de görülür. H›ristiyanl›¤a dair konular›n tasvirinde kullan›lan üslup, antik ge-
lenekten ziyade, göçler ça¤› ve erken ortaça¤ sanat›n›n hareketli, güçlü ifadeli anla-
t›m› ile benzeflir; gerçekçilik yerine stilizasyon, soyutlama ve hayal gücü ön plana ç›-
kar. Bu ba¤lamda, Roma etkisinden ve pagan geleneklerinden beslenmekle birlikte,
her ikisinden de ba¤›ms›zlaflan, H›ristiyan dünyas›na has ilk özgün stilin, 11. yüzy›l-
dan itibaren Romanesk sanat ile birlikte bafllad›¤› söylenebilir.

Dinsel yap› faaliyetin-
deki art›fl›n bafll›ca se-
beplerinden biri, Haçl›
Seferleri’dir. Haçl› Sefer-
leri s›ras›nda ele geçiri-
len pek çok kutsal ema-
net Bat›’ya tafl›nm›flt›r;
buna ba¤l› olarak, yeni
hac yerleri oluflur ve hac
yollar› üzerinde çok sa-
y›da yeni kilise yap›l›r.
Avrupa’da ortak bir sanat
dili olarak Romanesk sti-
lin oluflmas›nda da, Haç-
l› Seferleri’nin getirdi¤i
mobilite faktörünün rol oynad›¤› varsay›labilir; yöneticiler, rahipler ve halk›n yan› s›-
ra mimarlar ve zanaatkârlar›n da sürekli hareket halinde olmas› etkileflimi kolaylafl-
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Foto¤raf 3.3

Fransa’da Arles
flehrinde St.
Trophime Kilisesi

Foto¤raf 3.4

Toulouse’da St.
Sernin Kilisesi’nden
sütun bafll›¤›
(yaklafl›k 1080)



t›rm›fl, küçük bölgesel farkl›l›klara ra¤men her yerde ortak özellikler gösteren mer-
kezî bir stilin biçimlenmesine zemin haz›rlam›fl olmal›d›r. 

Papal›k nedir? Günümüzde neye dönüflmüfltür, Vatikan Devletinin özelli¤i nedir?

H›ristiyanl›k için kutsal say›lan yerlerin Müslümanlardan al›nmas› amac›yla 11.
ve 13. yüzy›llar aras›nda yürütülen bir dizi askerî operasyon olan Haçl› Seferle-
ri’nin sanatsal veriler üzerindeki izleri genelde dolayl›d›r. Haçl› ça¤›n›n Avrupa mi-
marisindeki en belirgin etkisinin, kale mimarisi oldu¤u söylenebilir. Di¤er yandan,
yüzy›llard›r ‹spanya’daki Müslüman hâkimiyeti kanal›yla süregelen ‹slam dünyas›
ile Bat› aras›ndaki kültür al›flverifli, Haçl› Seferleri sayesinde yeni bir ivme kazan-
m›flt›r; bu etkileflimin izleri, yaz›l› kültürde daha rahat izlenebilir. Haçl› Seferleri’nin
duruldu¤u 13. yüzy›la gelindi¤inde, din için mücadele fikri H›ristiyan dünyan›n
kendi içine yönelir; H›ristiyanl›¤›n çat›s› alt›nda olan, fakat Katolik inanç sistemi ile
ihtilaf içinde bulunan Katharizm gibi baz› ak›mlar› kontrol alt›na alabilmek için 12.
yüzy›ldan itibaren fliddetli önlemler al›nmaya bafllanm›flt›r. Bu bask› politikas›, 13.
yüzy›lda kurumsallafl›r ve Katolik Kilisesi’ne ba¤l› bir yarg› sistemi olan Engizisyon
kurulur. 13. yüzy›ldan önce, suçu itiraf ettirmek üzere sorgulama esas›na dayanan
ve çeflitli cezalarla sonuçlanan bu mücadele hareketleri, 13. yüzy›ldan itibaren çe-
flitli iflkence yöntemlerini de benimseyecektir. Zalim iflkencelerle seyreden Engizis-
yon bask›s›, kilisenin tehdit olarak gördü¤ü pek çok tarikat› ortadan kald›r›r; fakat
15. yüzy›ldan itibaren Engizisyonun yeni hedefi “büyücülük” olacak ve iflkenceler,
“büyücülerle savafl” ad› alt›nda devam edecektir. 15. yüzy›lda kurulan ‹spanyol En-
gizisyonu ise, çok-dinli ve çok-kültürlü toplum yap›s› nedeniyle, daha farkl› dina-
miklere sahiptir; burada, esas itibariyle, farkl› dinlerden olan halk› H›ristiyanl›¤a
döndürme kayg›s› a¤›r basacakt›r.

Oluflumundan itibaren H›ristiyanlaflt›rma ve H›ristiyanl›¤› köklefltirmeye yöne-
lik bir dizi dinsel hareketle biçimlenen ortaça¤ Avrupa kültürü, savafllara, ekono-
mik s›k›nt›lara ve Engizisyon bask›s›na ra¤men, 13. yüzy›lda tüm kurumlar› ve kül-
türüyle en olgun ça¤›n› yaflayacakt›r.
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PAPALIK
Ortaça¤daki önemli siyasal geliflmelerden biri de Papal›¤›n güçlenmesidir. ‹lk kilise

devlet ayr›m› 10.yy’da, Cluny Reformuyla, kraliyetin manast›rlar ve ruhban s›n›f

üzerinde kontrol yetkisini kald›rmak istemeleriyle bafllam›flt›r. Sonraki süreçte, Pa-

pa’y› kardinaller seçmifl; ünlü Papa III. Innocentus, Kilisenin toplad›¤› vergileri art›r-

m›fl, yeni vergiler koymufl, günah ç›karma ifllemini bizzat Roma’ya ba¤layarak eko-

nomik politika üretmifl; onu izleyen Papalar 1050’li y›llarda Kilise makamlar›na ‹m-

paratorun atama yapma yetkisine son vererek yeni bir Papal›k monarflisinin temel-

lerini atm›fllard›r. Dünyevi (Krall›k) ve ruhani (Papal›k) aras›ndaki bu mücadelede

Kilisenin gücü Reform hareketlerine gelinceye dek artarak sürmüfltür. Bununla bir-

likte Haçl› Seferleri iki gücün birbirine verdi¤i deste¤in simgesidir. Örne¤in Papal›k

ilk Haçl› Seferine kat›lanlara savafl meydan›nda ölürlerse “endüljans” (affedilmeyen

günahlar›n cezas›n›n ba¤›fllanmas›) sözü verir.
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ORTAÇA⁄IN SON YÜZYILLARI, fiEH‹RLEfiME VE
ETK‹LER‹
Ortaça¤›n son yüzy›llar›, büyük yükselifllere ve düflüfllere sahne olmufltur. 13. yüz-
y›lda ortaça¤ kültürünün geliflimi doruk noktas›na ulafl›r; 14. ve 15. yüzy›llar ise,
bu yükseliflin ard›ndan gelen krizli bir süreçtir. Büyük kitleleri etkileyen veba sal-
g›n›, savafllar ve k›tl›klar, toplumsal y›k›mlara sebebiyet vermifltir; bu y›k›mlar›n
yans›malar›, 14. yüzy›ldan itibaren yayg›nlaflan “ölüm dans›” temal› ceset ve iske-
let tasvirlerinde izlenebilir. Fakat bu karmafl›k ve karanl›k ortam, ayn› zamanda or-
taça¤ Avrupa kültürünün de yarat›c› baflkalafl›mlar geçirerek tepe noktas›na ulaflt›-
¤› bir sürecin arka plan›n› oluflturur. En yetkin ürünlerini 13. yüzy›lda ortaya ko-
yan ortaça¤ Avrupa kültürünün 14. yüzy›ldan itibaren içine düfltü¤ü buhran ve çö-
zülme süreci, Rönesans düflüncesinin do¤ufluna zemin haz›rlayan ipuçlar›n› da
bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.

Geç Ortaça¤ Dönemi ayn› zamanda felaketler hastal›klar dönemidir. Bu dönemde toplumsal
hayat nas›ld›?

13. yüzy›lda yaflanan yükselifle zemin haz›rlayan en önemli etken, flehirleflme
ve flehir kültürünün oluflmas›d›r. 11. yüzy›ldan itibaren yayg›nlaflan tar›msal yerle-
flim birimlerinin yerini, 13. yüzy›lda say›lar› giderek artan flehirler alm›flt›r. fiehirlefl-
meyle birlikte ticarî ve ekonomik faaliyetlerde de bir canlanma yaflan›r. fiehirler,
aktif birer üretim ve tüketim merkezi haline gelmeye bafllar. fiehirlerde zanaat kol-
lar› çeflitlenir; ayr›ca uluslararas› ticaret yayg›nlafl›r. Uzun mesafeli ticaretin gelifli-
mi, kilit noktalarda konumlanan baz› flehirlerin geliflmesini h›zland›rm›flt›r. Di¤er
yandan, tüccarlar da bu sayede sadece maddî güç de¤il, ayn› zamanda itibar ve
sayg›nl›k kazanm›fllard›r; asiller gibi toprak sahibi olmaya ve topra¤›n üzerinde ya-
flayanlardan kâr elde etmeye, yaflad›klar› flehirdeki mimarî ve sanatsal etkinlikleri
finanse etmeye bafllarlar. Bu ba¤lamda tüccarlar, ortaça¤ sonlar›ndan itibaren sa-
nat› ve sanatç›lar› destekleyen önemli bir toplumsal katman haline gelecektir.

fiehirleflmeyle birlikte, erken ortaça¤dan itibaren geliflmeye bafllayan entelektü-
el gelenek de kurumsallaflarak zenginleflir. Erken ortaça¤da manast›rlar›n tekelin-
de olan ve s›n›rl› bir tabakaya hitap eden okullar yayg›nlafl›r ve kent okullar› aç›-
l›r; dolay›s›yla, halk aras›nda okur-yazarl›k oran› yükselir. Bunun ötesinde, ilk üni-
versitelerin aç›lmas›yla birlikte entelektüel yaflam da farkl› boyutlar kazan›r; okul-
lar›n yayg›nlaflmas›yla yükselen okur-yazarl›k, o zamana kadar dolafl›m› sadece
manast›r çevreleriyle s›n›rl› olan kitaplar›n daha genifl kitlelerce talep edilmesi so-
nucunu do¤urmufltur. Bu talep, kitap üretimine ve kitaplar›n daha h›zl› kopyalana-
bilmesine yönelik pek çok yeni ifl kolunun ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. 12. ve 13.
yüzy›llarda, el yazmas› kitaplar›n kopyalanmas› için pratik teknikler bulunmakla
birlikte, kitap ço¤alt›lmas› ve dolafl›m› meselesi, 15. yüzy›lda matbaan›n bulunuflu-
na kadar tam olarak çözümlenemeyecektir. Kitap okuma ve bilgi aktar›m›n›n yay-
g›nlaflmas›, “kitap” kavray›fl›nda da bir dizi de¤iflime sebep olur; erken ortaça¤da
manast›r scriptorium’lar›nda minyatürlerle bezenmifl sanat ürünleri olarak üretilen
kitaplar›n yerini, bilgi aktarmak ve okunmak için haz›rlanan kitaplar almaya bafl-
lar. Kitap konular› dinsel eksenin d›fl›na taflarak, dünyevî meseleleri de kapsar ha-
le gelir. Üniversitelerde e¤itim veren kifliler, e¤itimci rollerinin ötesinde, entelektü-
el kiflilikleriyle de ön plana ç›kar ve toplumsal olaylarda söz sahibi olurlar. Dola-
y›s›yla, o zamana kadar manast›r çevrelerinin tekelinde olan entelektüel faaliyet,
art›k üniversite çevrelerince yürütülmeye bafllan›r. 
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Gotik Sanat
fiehirleflme ve skolastik felsefenin yükselifline paralel olarak, flehir tasar›m›nda da
estetik kayg›s› ön plana ç›kmaya bafllar. Öncelikle ve özellikle mimaride belirgin-
leflen Gotik sanat, 13. yüzy›ldan itibaren Fransa’dan bafllayarak tüm Avrupa’ya ya-
y›l›r. Daha k›rsal nitelikli olan Romanesk üsluptan, an›tsallaflan boyutlar› ve yükse-
lici etkisiyle radikal biçimde farkl›lafl›r. Boyutlar› büyüyen ve nüfusu artan 13. yüz-
y›l flehirlerinde, hem daha büyük bir insan kitlesine hitap edebilecek kapasitede-
dir, hem de dönemin de¤iflen estetik beklentilerine uygun olan büyük kiliseler ve
katedraller yap›lm›flt›r. Masif ve karanl›k Romanesk yap›lardan farkl› olarak Gotik
kiliselerde duvarlar daha fazla pencere aç›kl›¤›yla çözümlenir; bu aç›kl›klardan ve
renkli vitraylardan süzülerek binan›n içine yans›yan ›fl›¤›n yaratt›¤› etki, bu döne-
min kilise mimarisine getirdi¤i en önemli yeniliklerdendir. Gotik mimarinin belir-
leyici özelli¤i ise, yuvarlak kemer yerine sivri kemerin kullan›lmaya bafllanmas›d›r;
sivri kemer üst yap›n›n yükünü sütunlara ve ayaklara dik aç›yla aktard›¤›ndan, es-
kisinden çok daha yüksek binalar›n yap›labilmesi mümkün olmufltur. Yükselici et-

ki, d›flta kulelerle de vurgulan›r. Bu
yeni biçimsel repertuar ile 12. yüzy›l
ortalar›ndan itibaren belirmeye baflla-
yan Gotik stilin özelliklerinin belirdi¤i
ilk yap›, Paris yak›nlar›nda Rahip Su-
ger taraf›ndan yapt›r›lan St. Denis Ki-
lisesi’dir (1137-1144). Burada mimari
formlar›n, Romanesk yap›lar›n a¤›r ve
kütlesel etkisine k›yasla çözüldü¤ü ve
hafifledi¤i görülür; sivri kemerler, ka-
burgal› tonozlar ve d›fltan duvarlar›n
yükünü destekleyerek bas›nçlar› kar-
fl›layan payandalar›n kullan›m›, bina-
lar› an›tsallaflt›r›rken, ayn› zamanda
yeni bir geometrik düzen de getirmifl-
tir. Gotik mimarinin olgun ça¤› olan
13. yüzy›la tarihlenen Amiens Kated-
rali’nde, yükselici e¤ilimi destekleyen
teknolojik geliflme doruk noktas›na
ulafl›r; art›k kemerlerin üst k›sm› ta-
mamen pencere kat› haline gelir. 
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Foto¤raf 3.5

Fransa’n›n en
yüksek Gotik
katedrallerinden
Amiens Katedrali
(13. yüzy›l).

ORTAÇA⁄ AVRUPA KENTLER‹
11. ve 12. yüzy›llarda Avrupa kentleri kalabal›k yerleflim merkezleri de¤ildi. (Paris ve

Londra’n›n nüfuslar› on binin az üzerindeydi. Geliflmifl kent Floransa’n›n ise yüz

bin dolaylar›ndayd›. Kentlerin oluflumu ve geliflimi ruhban s›n›f›n›n, feodal derebey-

lerinin arzulad›klar› imalat, lüks mallara talep, çal›flt›rmak istedikleri serflerle flekil-

leniyordu. Serfler zamanla ticarete yönelecek ve durumlar› iyileflecek ve soygunlara

karfl› silahlanarak kervanlarla uzak yerlerden mal ve ürün getirip satarak kendi

emekleriyle tacir s›fat› kazanacaklar ve haliyle güçleneceklerdir. Bu yeni s›n›f, aris-

tokratlar›n, soylular›n ve ruhban s›n›f›n›n antipatisini kazanacak ve kabul görme-

yecektir. Ama say›lar›, cesur serflerin topra¤a ba¤l› soylular›n yan›nda çal›flmaktan

b›k›p kente gelmeleriyle artacakt›r ve gelece¤in burjuvazisi do¤acakt›r.



13. yüzy›l ortalar›na gelindi¤inde,
Gotik sanat Avrupa’n›n ortak stili ha-
line gelir; nitekim Avrupa’n›n en bü-
yük Gotik katedralleri, 1150-1250 ta-
rihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Fakat Ro-
ma miras›n›n bask›n oldu¤u ‹talya,
büyük ölçüde Gotik stilin kapsam›
d›fl›nda kalm›flt›r. 13. yüzy›lda, Gotik
mimarinin baz› bölgesel varyasyon-
lar› ortaya ç›kar; ancak 14. yüzy›l or-
talar›ndan itibaren bölgesel stillerin
kaynaflmas›yla homojen hale gelir ve
uluslararas› bir stile dönüflür. 15. yüz-
y›ldan itibaren ise, kademeli olarak
kaybolma sürecine girer. Gotik mi-
marinin temel unsurlar›ndan olan bü-
yük pencerelerle birlikte geliflen
renkli cam iflçili¤i ve cam resim tek-
ni¤i ise, Gotik mimariye nazaran da-
ha geç ortaya ç›km›flt›r. H›ristiyanl›k
inanc›n›n ana eksenini oluflturan dinsel öykülerin, azizlerin yaflamlar›n›n ve por-
trelerinin cam üzerine betimlenmesine dayanan bu uygulama, yükselici etkisiyle
an›tsall›k etkisi yaratan Gotik kiliselerin iç mekân etkisini yo¤unlaflt›rm›flt›r; ezici
yüksekli¤e sahip yap›lar›n ›fl›k kayna¤› olan pencerelerde yer alan bu tasvirler,
dünyevî alandan tanr›sal alana girildi¤i vurgusunu belirginlefltirir. 13. yüzy›ldan
itibaren tüm kiliselerde yayg›nlaflan an›tsal gül pencerelerin üzerinde uygulanan
cam resim tekni¤i, 15. yüzy›la kadar varl›¤›n› sürdürür. 15. yüzy›lda altar resimle-
rinin yayg›nlaflmas›yla birlikte, cam resim tekni¤i geri plana düfler. Altar resimle-
ri, Kuzey Avrupa’da erken Rönesans olarak adland›r›lan ça¤›n bafll›ca sanat üreti-
mi haline gelecektir. 

ORTAÇA⁄IN SONU, RÖNESANS’A DO⁄RU
15. yüzy›la do¤ru zengin tüccar s›n›f›n›n oluflumuyla birlikte de¤iflen toplumsal ya-
p› ve hümanizma düflüncesinin do¤uflu, ortaça¤ kültürünün sonunu getiren büyük
bir k›r›lma noktas› olmufltur. Tüm kültürel kurum ve yap›lar› kökünden de¤ifltiren
bu sürecin dinamikleri, belki de en aç›k flekilde sanat faaliyetlerinde yans›m›flt›r.
Hümanist düflüncenin yayg›nlaflmas›, skolastik felsefenin sonunu getirecek ve dü-
flünce sistemindeki bu de¤iflim, sanat alan›nda Rönesans’› do¤uracakt›r. Ayr›ca, sa-
nat patronlar›n›n profilinin de¤iflmesi, sanat konular›n› da de¤ifltirmifltir; aziz ve
kral portrelerinin yerini, yeni zenginleflen tüccar ailelerinin resimleri al›r. Ortaça¤›n
bafllar›nda, H›ristiyanl›¤› henüz özümsemekte olan Avrupa’da, sanat üretimi ma-
nast›r çevrelerinin tekelindeyken, ortaça¤›n sonlar›nda, flehirlerde oluflmakta olan
burjuva s›n›f›n›n ilgi alan› haline gelir. De¤iflimden teknikler de pay›n› al›r; vitray
ve kitap resimlerinin yerine, ya¤l›boya tuval resimleri ortaya ç›kar. Mimari de, hem
biçim hem ifllev yönünden ortaça¤ karakterinden tamamen farkl›laflan, yepyeni bir
kimli¤e bürünecektir. 

Di¤er yandan, 15. yüzy›l, Avrupas› siyasi ve kültürel aç›dan bir dizi radikal de-
¤iflime sahne olmufltur. O ça¤›n Avrupas›n› oluflturan monarflilerin kendi içlerinde
parçalanmalar› ve süregelen savafllar, haritan›n de¤iflmesine yol açm›flt›r; fakat tüm
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Katedrali (13.
Yüzy›l).



bu savafllar içinde en önemlisi, yüzy›llard›r devam eden Reconquista (“yeniden fe-
tih” anlam›na gelen bu sözcük, 8. yüzy›lda ‹ber Yar›madas›’na yerleflen Emevilerin
1492 y›l›na kadar süren hâkimiyetleri süresince, ‹spanya’n›n yeniden H›ristiyanlafl-
mas› için dalgalar halinde gerçekleflen uzun soluklu askerî hareket) hareketinin
son aflamas› olarak, ‹spanya’daki Müslüman hâkimiyetine son verilmesidir. Ayn› y›l
Kristof Kolomb’un Amerika’y› keflfetmesi de, Avrupa’n›n kaderini de¤ifltirerek ye-
ni ufuklara yelken açmas›n› sa¤layacak ve tarihte yeni bir sayfa açacakt›r. Di¤er
yandan, ‹stanbul’un fethiyle birlikte Avrupa’ya daha çok yaklaflan Türkler, art›k H›-
ristiyan dünyas›n›n karfl›s›ndaki en büyük tehdit unsuru haline gelir. Bu ba¤lamda,
özellikle ticaret yoluyla zenginleflerek dönemin “süper güç”leri haline gelen Akde-
niz k›y›s›ndaki flehir devletlerinin Türklerden korunmas› ihtiyac› belirir; tüm bu ko-
flullar›n zorlamas›yla, Avrupa’da modern ça¤›n oluflumuna zemin haz›rlayacak
olan keflifler ça¤› bafllam›flt›r. 

Asya ile kurulan düzenli ticaret iliflkileri sayesinde dönemin en önemli merkez-
leri haline gelen ve büyük zenginli¤e kavuflan bu liman kentleri, kültürel hareket-
leri de yönlendirir hale gelir. 14-15. yüzy›llarda bafllayan ticari ve ekonomik büyü-
meyle yan yana yürüyen kültür ve sanat hareketleri, ticaret ile birlikte zenginlik ve
güç kazanarak öne ç›kan ailelerin hamili¤inde büyük ivme kazan›r. Nitekim, Rö-
nesans sanat› da böyle bir çevrede, Floransal› güçlü bir banker ailesi olan Medici-
lerin inisiyatifi ve deste¤iyle do¤acakt›r. 

Ancak Rönesans’› do¤uran faktörlerin ve düflünce sisteminin, ortaça¤ sonlar›n-
da flekillenmeye bafllad›¤›n› da belirtmek gerekir. Avrupa’da hem halk kültürünün,
hem de entelektüel gelene¤in temelleri ortaça¤da at›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, erken
dönemden itibaren kademeli olarak oluflan Avrupa kültürünün bafll›ca bileflenleri-
nin, ortaça¤ sonlar›nda berraklaflmaya bafllad›¤› söylenebilir. 

ORTAÇA⁄DA B‹L‹M, FELSEFE, EDEB‹YAT
Avrupa Ortaça¤ felsefesi, dinsel ö¤retiler ve din-dünya görüflüne dayan›r. Felsefe
tart›flmalar› Ortaça¤ boyunca inanç-Tanr›-bilgi ekseninde yo¤unlaflm›flt›r. Bu çizgi-
deki önemli düflünürlerden Aziz Augustinos (354-430) “Anlayabilmek için inan›yo-
rum” düflüncesiyle felsefeyi dine tabi k›lm›fl ve H›ristiyan dininin temel ö¤retilerini
temellendirebilmek için Platon felsefesinden ve Yeni Plâtonculuktan yararlanm›fl-
t›r. Buna göre Augustinos, inanc› temel alm›fl ve akl›n görevinin inanç yoluyla bi-
linen fleyleri aç›klamak oldu¤unu ileri sürmüfltür. Bu nedenle insan, ebedi ve eze-
li, yani sonsuz varl›k olan Tanr›’y› severek mutlu olabilir. O’na göre dünyadaki kö-
tülü¤ün ve insan›n günahkârl›¤›n›n nedeni, maddi varolufl ve insan›n içinde bulun-
du¤u hayat koflullar› de¤ildir. Zira tanr›n›n yaratt›¤› madde kötü olamaz. Augusti-
nos, H›ristiyan kilisesini Tanr›-Devletin yeryüzündeki temsilcisi olarak tan›mlaya-
rak ba¤naz düflüncenin öncülü¤ünü yapm›fl ve sonraki yüzy›llarda belirleyici rol
oynam›flt›r. H›ristiyan dogmatik düflüncenin temelinde Augustinos vard›r. Bir bafl-
ka H›ristiyan düflünür Aziz Anselmus ise (1033-1109), felsefe ve ilahiyat›n birlikte-
li¤ine öncülük eden, dinsel inanc› ak›lla aç›klamaya giriflen bir düflünürdür. Aziz
Anselmus, inançla ak›l iliflkisini gündeme getirerek ak›l karfl›s›nda imana ya da
inanca öncelik vermifltir. Ona göre inanç akl› tamamlayacakt›r. 

11. yüzy›ldan itibaren Yunan filozoflar›n›n çevirisi ve Arap filozoflar›n›n yorum-
lar›yla din felsefesinin yeni bir seyir kazand›¤›n› gözleriz. Ortaça¤ H›ristiyan Avru-
pas›nda Aristoteles felsefesi tart›flmalar› da ilginçtir. Ba¤nazl›ktan dolay› Aristoteles
yorumlamalar› zaman zaman yasaklanm›flt›r, çünkü Aristoteles’in “dünyan›n son-
suzlu¤u” düflüncesi Yarad›l›fl inanc›n› da sorunsal k›lmakta, ayr›ca mant›kla ilgili
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düflünceleri ruhun ölümsüzlü¤ü düflüncesine ve inanc›na ters düflmektedir. Buna
karfl›l›k, sonraki yüzy›llarda Aristoteles metafizi¤inden yararlanan H›ristiyan düflü-
nür Aquinal› Thomas (1227-1274), Ortaça¤ H›ristiyan felsefesinin doruk noktas›n›
temsil eder. O’na göre duyusal varl›klardan, hayat deneyimlerinden yola ç›k›larak
tanr›n›n varl›¤›na ak›l ile ulafl›labilir, ak›l ile bilinmeyen hakikatler ise ilahiyat›n (te-
oloji) alan›na girer. Aquinal› Thomas, bilgi, metafizik, siyaset, ruhun ölümsüzlü¤ü
konular›ndaki yorumlar›yla skolastik düflüncenin önemli bir ismidir. 

Bat› dünyas›n›n yüzy›llard›r uzak kald›¤› Yunan edebiyat›, felsefesi ve bilimsel
çal›flmalar›, ‹slam filozoflar›n›n eserlerinin Bat›ya aktar›lmas›yla, ilk kez Avrupa
kültür çevresine girmifltir. Bu nedenle, Ortaça¤ felsefesinde Arap-‹slam felsefesinin
etkisini de unutmamak gerekir. Bu çerçevede Endülüs Emevi kültürü ve felsefesi
Bat› felsefesi üzerinde çok etkili olmufltur. Endülüs Kurtuba kenti, Ba¤dat ve Kahi-
re’den sonra önemli bir bilim sanat kültür merkezi olur. Antikça¤ Yunan filozofla-
r›n› iyi tan›yan Farabi’nin, ‹bn-i Sina’n›n (Bat›da Avicenne ad›yla an›l›r), ‹bn-i
Rüflt’ün (Bat›da Averroes olarak an›l›r) ak›l ve mant›kla ilgili düflünceleri ve araflt›r-
malar› felsefe ve t›p alan›nda etkili olur. Özellikle Bat› ilk kez ‹bn-i Sina yorumuy-
la Aristoteles’i keflfeder. Böylece, etik, mant›k, metafizik düflünsel araflt›rma alan›
olurlar. Ayr›ca, ‹bn Rüflt’ün aritmeti¤i ve logaritmas›; El Harezmi’nin algoritma, tri-
gonometri ve cebir’i; mimaride baz› Arap camilerinin mimarisi; El ‹drisi’nin ilk co¤-
rafya haritas› (1154); Luth, ud, rebab, kudüm, zil gibi baz› do¤u müzik enstrüman-
lar› ilk kez Bat›ya gelmifl olur.

Bilindi¤i gibi, ortaça¤ üniversiteleriyle birlikte akademik literatürün dili Latince
olur. Ama bu dil daha çok toplumun üst katmanlar›nda yayg›nd›r ve yüzy›llar bo-
yunca elit kesimin kulland›¤› bir dil olmufltur. Ortaça¤ sonlar›nda, ticaret sayesin-
de büyüyen ve zenginleflen ‹talyan flehir devletlerinde konuflulan diyalektler, 13.
yüzy›ldan itibaren Latincenin rolünü k›s›tlam›fl ve yerel diller yaz› dilinde de kulla-
n›lmaya bafllanm›flt›r. Ünlü yazar Dante Alighieri (yaklafl›k 1265-1351), ‹talyan ede-
biyat›n›n öncü bir baflyap›t› olan ‹lahi Komedya’y› kendi yerel dilinde yazm›flt›r. Bu
ünlü epik fliir, Dante’nin cehennem, araf ve cennete yolculu¤unu alegorik bir yak-
lafl›mla anlat›r. Yazar›n usta bir fliir diliyle, ola¤anüstü bir kurgu ve hayal gücüyle
ölüm sonras› deneyimleri anlatmas› birçok ünlü yazar (Shakeaspeare), ressam,
(Delacroix) ve kompozitöre (Franz Liszt) esin kayna¤› olmufl ve bu sanatç›lar ken-
di sanat türlerinde unutulmaz eserler vermifltir. Bir baflka ünlü ‹talyan yazar Gio-
vanni Boccaccio’un (1313-1375) yazd›¤› Decameron adl› eser dünya edebiyat›n›n
ilk yaz›l› öykülerindendir. Yazar, eserinde, veba salg›n›ndan kaçan bir grup Floran-
sal›n›n birbirlerine anlatt›klar› öyküler ekseninde, 14. yüzy›l ortam›n›n canl› bir
portresini çizerek, realist edebiyat›n ilk örneklerinden birini vermifltir. Ortaça¤
edebiyat›n›n ç›k›fl yapan bir di¤er edebi türü seyahatnameler olmufltur. Bat›l› sey-
yahlar›n kaleme ald›klar› ünlü Do¤u (Orient) seyahatleri, bugün kültür, sanat, eko-
nomi, sosyoloji alan›nda arflivlerde önemli bilimsel veri de¤erindedir. Bunlar ara-
s›nda Selçuklu ve Osmanl›lar döneminde Anadolu’ya da gelenler vard›r ve seya-
hatnameleri arflivsel belge de¤erindedir.
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Endülüs Emevi devletinin varl›¤›, asl›nda ilk ‹slam-Bat› Buluflmas›d›r. Ortaça¤ ka-

ranl›¤›nda yaflayan Avrupa, ‹slam filozoflar›n›, Do¤u esteti¤ini Endülüs Emevileri

sayesinde tan›r. Endülüs etkisi ‹spanyan›n yaflam tarzlar›na dek etkili olmufltur.

Emeviler 8. yüzy›lda Tar›k Bin Ziyad’la ‹spanya’ya gelirler. Kurtuba 13.yüzy›lda

önemli bir kültür kentidir. Endülüs Emevi Devleti 15. yüzy›la dek devam etmifltir.
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Ortaça¤ 5. yüzy›ldan 15. yüzy›la dek devam eden uzun
bir ça¤d›r. Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl›n› (M.S 476)
izleyen Kavimler Göçü 8. ve 9. yüzy›llara kadar devam
eder. Bu kavimler kendi kültürleriyle H›ristiyanl›¤› kay-
naflt›rarak, “ortaça¤ Avrupa kültürünün” çekirde¤ini
oluflturmufllard›r. 
Ortaça¤ Avrupa kültürünü öncelikle Roma kültürü bes-
ler. Ortaça¤ Avrupas›, baflta dil (Latince) olmak üzere
Roma kültürünün pek çok unsurunu benimsemifltir. Bir
baflka önemli faktör dindir. Bat›’da ilk H›ristiyanlaflt›rma
hareketi, bozk›r kavimlerinin göçlerinin bafllad›¤› 5.
yüzy›ldan önce gerçekleflir ve dalgalar halinde devam
eder. Kavimler, 6. yüzy›ldan itibaren Katolik kilisesine
ba¤lan›rlar. H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›yla idari ve toplum-
sal düzende de¤iflimler bafllar, flehirleflmenin geliflmesi
ve yeni kült mekânlar›n (hac) yarat›lmas›yla H›ristiyan-
l›k kökleflmeye yüz tutacakt›r. 8. yüzy›ldan itibaren güç-
lenerek, büyük bir H›ristiyan imparatorlu¤u kuran Frank
kral› fiarlman, bütünleflmifl bir Avrupa hayal ederek Av-
rupa’n›n biçimlenmesini bafllat›r. fiarlman’›n kilise ve
manast›r inflaatlar›yla büyük bir kültürel at›l›m gerçek-
lefltirdi¤i dönem Karolenj Rönesans› olarak adland›r›l›r.
Bunu izleyen Sakson kökenli Otto hanedan› da H›risti-
yan Roma miras›n› sahiplenir. Bu dönemde mimari ya-
p›larda (özellikle hac yollar› üzerinde infla edilen ma-
nast›rlarda), “Roma üslubunu an›msatan” ve Roma’n›n
mimarl›k miras›n› referans alan Romanesk stil do¤ar.

13. yüzy›lda yaflanan en önemli geliflme flehirleflme ve
flehir kültürünün oluflmas›d›r. fiehirleflmeyle birlikte ti-
carî ve ekonomik faaliyetler de canlan›r. Mimaride, 13.
yüzy›ldan itibaren daha k›rsal nitelikli olan Romanesk
üsluptan farkl› olarak, an›tsallaflan boyutlar›yla Gotik
sanat dönemi bafllar. Avrupa’n›n en büyük Gotik kated-
ralleri, 1150-1250 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. 
Avrupa Ortaça¤ felsefesi dinsel ö¤retiler ve din-dünya
görüflüne dayan›r. Aziz Augustinos H›ristiyan kilisesini
Tanr›-Devletin yeryüzündeki temsilcisi olarak tan›mla-
yarak ba¤naz düflüncenin öncülü¤ünü yapm›fl; buna
karfl›l›k Aquinal› Thomas, ak›l ve teoloji iliflkisi, metafi-
zik, siyaset konular›ndaki yorumlar›yla skolastik düflün-
cenin önemli bir ismi olmufltur. Ayr›ca, Ortaça¤ felsefe-
sinde Arap-‹slam felsefesinin etkisini de unutmamak
gerekir. Bat› ilk kez Farabi ve ‹bn-i Sina yorumuyla An-
tik Yunan filozoflar›n› (özellikle Aristoteles), ‹bn Rüflt’ün
aritmeti¤ini ve logaritmas›n› keflfeder. Edebiyatta ise
Dante Alighieri kendi yerel dilinde bir dünya baflyap›t›
olan ‹lahi Komedya’y› yazarken, Giovanni Boccaccio,
Decameron adl› eseriyle ilk yaz›l› anlat› türünün örne-
¤ini verir. 

Özet
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1. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Ortaça¤ Avrupa
Kültürünün oluflumunda etkili de¤ildir?

a. Avrupa’ya göç eden kavimlerin pagan kültürü
H›ristiyanl›kla kaynaflt›r›lm›flt›r.

b. Kavimleri H›ristiyanlaflt›rma hareketi 5. Yüzy›l-
dan itibaren bafllam›flt›r.

c. Kavimlerin kendi kültürleri ve H›ristiyanlaflt›r›l-
malar› “Ortaça¤ Avrupa Kültürünün” çekirde¤ini
oluflturur. 

d. Ortaça¤ Avrupa Kültürünü Roma ‹mparatorlu¤u
kültürü de beslemifltir.

e. H›ristiyanlaflt›rma politikas› Ortaça¤ Avrupa Kül-
türüne dahil edilemez. 

2. Afla¤›dakilerden hangisi Kral fiarlman’›n önemli po-
litikas› olarak düflünülebilir?

a. Avrupa’n›n biçimlenmesi 
b. Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›
c. Kavimler Göçünü engellemek
d. H›ristiyanlaflt›rma politikas›na karfl› direnmek
e. Eski antik ve pagan kültürü yaflatmak

3. Afla¤›dakilerden hangisi Romanesk Sanat›n özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Roma kültürü kökenli olmas›
b. Hac yollar›nda k›rsal manast›rlar›n inflas›
c. Roma’n›n mimarl›k üslubunu referans almas›
d. Karolenj ve Otto Rönesans› Dönemi stili olmas›
e. An›tsal, devasa, yüksek yap›l› mimari anlay›fl›

benimsemesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi Karolenj Rönesans› döne-
minin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Krall›klar›n sona ermesi ve hümanizma hareke-
tinin bafllamas› 

b. Kral fiarlman’›n entelektüellerle iflbirli¤i
c. Kral fiarlman’›n kilise ve manast›r inflaatlar›yla

at›l›m bafllatmas›
d. Kral fiarlman’›n kültürel birlik ve dil birli¤i için

düzenlemelere giriflmesi
e. Kral fiarlman’›n saray ve manast›rlara ba¤l› okul-

lar açmas›

5. Engizisyon yarg› sisteminin en önemli özelli¤i
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Rönesans’a öncülük etmesi
b. Gotik stilin yayg›nlaflmas›nda rol oynamas›
c. H›ristiyanl›kta hoflgörüyü yayg›nlaflt›rmas›
d. Zalim iflkence yöntemleriyle kilisenin tehdit ola-

rak gördü¤ü tarikatlar› kald›rmas› 
e. Dini okullar›n kapat›lmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi Gotik sanat›n önemli özelli-
¤idir?

a. K›rsal özellikli manast›rlar›n inflas›
b. An›tsal nitelikli katedral ve kilise inflas› 
c. Realist (gerçekçi) stili benimsemesi
d. Göz al›c›, gösteriflli ve hatta abart›l› üsluba kesin

tepki göstermesi
e. Fantastik hayvan üslubunu uygulamas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi 13. Yüzy›l Ortaça¤ Avrupa-
s›nda bafllayan flehirleflme kültürünün sonuçlar›ndan
biri de¤ildir?

a. Entelektüel gelenek kurumsallaflmaya bafllar ve
zenginleflir.

b. Kent okullar› aç›l›r ve okuma yazma oran› yük-
selir.

c. ‹lk üniversiteler aç›l›r.
d. Kitaplar›n dolafl›m alan› manast›rlarla s›n›rl› kal-

maz.
e. Sanayi Devrimi bafllar.

8. ‹lahi Komedyan›n yazar› kimdir?
a. Giovanni Boccacio
b. Aquinal› Thomas
c. Dante Alighieri 
d. Goethe
e. Shakeaspeare

9. Antik Yunan filozoflar›n›n (Platon ve Aristoteles) dü-
flünceleri Bat›’ya ilk kez nas›l ulaflm›flt›r?

a. H›ristiyan din düflünürlerinin çal›flmalar›yla
b. fiehir kültürünün yayg›nlaflmas›yla
c. Aquinal› Thomas’›n çal›flmalar› sayesinde
d. ‹slam filozoflar›n›n (‹bn-i Sina, Farabi) çevirileri

ve yorumlar›n›n Endülüs Devleti arac›l›¤›yla yay-
g›nlaflmas›yla 

e. Ticari iliflkilerle

Kendimizi S›nayal›m
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10. H›ristiyan kilisesini “Tanr›-Devletin yeryüzündeki
temsilcisi” olarak tan›mlayarak ba¤naz düflüncenin ön-
cülü¤ünü yapm›fl olan din düflünürü kimdir?

a. Dante Alighieri
b. Aziz Augustinos
c. Aquinal› Thomas
d. Engizisyon
e. Boccacio

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤ Kültürünün Kay-
naklar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’n›n Biçimlenmesi:
“Karolenj Ve Otto Rönesans›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Romanesk Stil” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karolenj ve Otto Rönesan-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Feodal Avrupa’da Sosyal
Hayat Sanat ve Mimari“ konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gotik Sanat” konular›n› ye-
niden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤›n Son Yüzy›llar›,
fiehirleflme ve Etkileri“ konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤’da Bilim, Felsefe,
Edebiyat“ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤’da Bilim, Felsefe,
Edebiyat“ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ortaça¤’da Bilim, Felsefe,
Edebiyat” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Manast›rlar, din görevlilerinin (kesifller, rahipler) ve
kendilerini dine adayanlar›n yaflad›¤›, ibadet etti¤i me-
kânlard›r. Genelde flehirlerden uzaklarda ve ulafl›lmas›
zor mekânlarda (Trabzon’daki Sümela Manast›r› gibi)
kurulurlar. Manast›rlar›n dini e¤itim, ifl bölümü, vb. ko-
nularda kendilerine özgü bir yönetimi vard›r.

S›ra Sizde 2

Tarihte Papal›k Devleti olarak da tan›nan Papal›k, ‹tal-
ya Yar›madas›nda Papa’n›n dini, siyasi, askeri aç›dan
yönetti¤i bir devlet birimiydi ve bu flekilde varl›¤›n›
1890 y›l›na dek sürdürdü. Bu tarihte ‹talya birli¤inin tek
bayrak alt›nda toplanmas› sonras›nda ifllevini kaybetti.
1929’da ba¤›ms›z Vatikan Devleti (Pontifico)  kurularak
Papal›k devam ettirildi. Vatikan, H›ristiyanl›k dininin
Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bir devlettir.
Papa yasama yürütme ve yarg›n›n baflkan›d›r, 100 kifli
dolaylar›nda küçük bir orduya sahiptir.

S›ra Sizde 3

Geç Ortaça¤ Dönemi gerçekten felaketler ve zorluklar
dönemi olmufltur. Bu dönemde, önemli iklim de¤iflimi
tar›m› etkilemifl ve büyük k›tl›k yaflanm›flt›r. Buna ba¤l›
olarak, bulafl›c› bir hastal›k olan veba zaten kötü besle-
nen nüfusu büyük ölçüde telef etmifltir. Nüfusun dörtte
üçü hatta yer yer yar›s› yok olmufltur. Yurttafllar toprak-
lar›n› terk etmifllerdir.

ARTZ, Frederick B.,(1996), Orta Ça¤lar›n Tini, (Çev.
Aziz Yard›ml›), ‹stanbul.

BALTRUSAITIS, Jurgis, (2001), Düflsel Ortaça¤: Gotik

Sanatta Antik, ‹slami ve Uzak Do¤u Etkileri,

(Çev. Mehmet Ali K›l›çbay), Ankara.
DUBY, Georges, (1986), History of Medieval Art 980-

1440, Cenevre.
DUBY, Georges, (1990), Ortaça¤ ‹nsanlar› ve Kültü-

rü, (Çev. Mehmet Ali K›l›çbay), Ankara.
ECO, Umberto, (1998), Ortaça¤ Esteti¤inde Sanat ve

Güzellik, (Çev. Kemal Atakay), ‹stanbul.
HUIZINGA, Johan, (1997), Ortaça¤›n Günbat›m›,

(Çev. Mehmet Ali K›l›çbay), Ankara.
LE GOFF, Jacques, (2008), Avrupa’n›n Do¤uflu, (Çev.

M. Timuçin Binder), ‹stanbul.
PANOFSKY, Erwin, (1991), Gotik Mimarl›k ve Sko-

lastik Felsefe, (Çev. Engin Akyürek), ‹stanbul.
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hatlar›, (Çev. Selçuk Batur), ‹stanbul.
PIRENNE, Henri, (005), Ortaça¤ Avrupa’s›n›n Eko-
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lu), ‹stanbul.

Yararlan›lan KaynaklarS›ra Sizde Yan›t Anahtar›



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Selçuklu Devletinin ve Anadolu Selçuklu Devletinin toplumsal ve siyasal ha-
yat›n› tart›flabilecek,
Selçuklu cami ve medreselerinin özelliklerini aç›klayabilecek,
Selçuklularda toplumsal hayat› betimleyebilecek,
Anadolu Selçuklular›n›n sanat, kültür, mimari özelliklerini aç›klayabilecek,
Anadolu Selçuklu Dönemi bilim, e¤itim, felsefe ve edebiyat› de¤erlendirebi-
leceksiniz.
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• Anadolu Ortaça¤›
• Bizans
• Selçuklu Mimarisi
• Künbet
• Medrese

• Ulu Cami
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G‹R‹fi
Tarihin bir sonraki aflamas›nda, Do¤u’ya ve Ba-
t›’ya do¤ru alabildi¤ine geniflleyecek olan Os-
manl› Devleti ile karfl›laflt›r›l›rsa, önceki zaman
diliminde çok parçal› ve heterodoks (kabul edil-
mifl din kurallar›na ayk›r›) bir Anadolu kültürü
söz konusudur. Anadolu’daki Ortaça¤, Selçuk-
lular ve onlar› izleyen Beylikler ile Bizans’›n birlikte yaflad›klar› bir süreçtir. Bu çe-
flitlili¤in içinde, canl›, kültürel göstergeleri zengin, efl zamanl› iliflkilerle gerilimli bir
tarih kesiti yaflanmaktad›r.

10. yüzy›ldan sonra Küçük Asya’da yer tutmaya çal›flan siyasal oluflumlardan
her biri, yar›madan›n jeopolitik konumuna uyum sa¤lamaya çal›fl›rken f›rsatlar› da
de¤erlendirdiler. Bazen s›n›r çizgisinin iki yan›nda birlikte var olan, kimi zaman da
hayat alanlar›n› birbiri üzerinden geniflletmek isteyen siyasal güçler; büyük inanç
sistemlerini, çeflitli mezhep ve tarikatlar› arkalar›na ald›lar, ticaret yollar›na ve li-
manlara hâkim olmak gibi endifleler yan›nda, türlü esoterik gruplarla karfl› karfl›ya
geldiler. Yaflayabilenlerle yok olup gideceklerin çat›flma diyalektikleri Ortaça¤’›n
resmini çizerken, yerli kültür çevreleriyle yeni gelenlerin Bat›’ya do¤ru ilerleme is-
tekleri birbiri içine geçti. Kültür ve sanat, bir yandan daha genifl çevrelerle al›flve-
rifllerini sürdürürken, sonuçta, flehirler, limanlar, kervan yollar› ve ekonominin tüm

Anadolu Ortaça¤›,
Selçuklu Ayd›nl›¤›

Bizans ‹mparatorlu¤u, Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u ad›yla da an›l›r. Bat› Roma ‹m-

paratorlu¤u y›k›ld›¤›nda co¤rafi çevresi kuzeyde Tuna, kuzey-bat›da bugünkü ‹fl-

kodra ve Adriyatik Denizi k›y›lar›na kadar uzan›yordu. Ama ayn› zamanda Balkan

Yar›madas›’n› içine al›yor, kuzey-do¤uda Kafkasya k›y›lar›na var›yor, Do¤u Anado-

lu Platosu, Anadolu-Suriye s›n›r›ndan neredeyse M›s›r’da Nil’in a¤z›ndan bafllay›p

Afrika’n›n Akdeniz K›y›lar›n› Sirte körfezini de içine alan büyük bir imparatorluktu.

‹mparatorluk uzun hayat›nda önemli evreler geçirdi: 600’l› y›llardan itibaren Pers,

Sasani, Arap istilalar›na maruz kald›; Araplara karfl› savaflta M›s›r’› ve Afrika top-

raklar›n› kaybetti. Ekonomik, bilim, sanat hayat› da zengin olan Bizans, I. Jüstinyen

döneminde bas›lan alt›n Bizans sikkeleri, Bizans›n ekonomik gücünün kan›t›d›r.

Türklerin Anadolu’ya geldi¤i dönemde Bizans parlak devrini yafl›yordu ama Malaz-

girt Savafl›yla gücü sars›lm›flt›r. 

“Türkler için Selçuklular›n tarihi, yaln›zca bilimsel de¤il,

ayn› zamanda bir ulusal ve siyasal sorundur”.

V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti,
Çev. A.Yaran, Onur Yay›nlar›, Ankara 1988, s. 33.

Bizans ya da Do¤u Roma
‹mparatorlu¤u 395 y›l›nda
kurulmufltur. Bat› Roma
‹mparatorlu¤u 476 y›l›nda
y›k›ld›¤›nda dönemin güçlü
imparatorlu¤udur. 



göstergeleri yar›mada potas›nda fiziki çevreyi flekillendirdi, klasi¤ine ulaflamayan
fakat yine de özgün ürünler sunan bir sanat ortam› yarat›ld›.

S‹YASAL GÖRÜNÜM
Tarih gelene¤i Anadolu’daki Türk varl›¤›n› Selçuklularla bafllat›r. En az›ndan Ma-
lazgirt ve 1071 tarihiyle simgelenen bafllang›ç, belki daha eskilere inen, ad› kon-
mam›fl göç dalgalar›ndan biriydi. Asya kökenli olan, fakat ‹ran-Horasan çevrelerin-
de yeniden flekillenmifl O¤uz kitleleri için yeni ve öncekilere benzemeyen bu top-
raklar bofl bir tarla gibi de¤ildi. Tarihin farkl› kültür katmanlar›n› yaflam›fl flehirler
ve an›tlar Selçuklu toplumu için yeni yurt olurken, bu yar›mada üzerindeki insan
hareketinin do¤u-bat› ekseninde geliflece¤i aç›kt›. Nitekim, Türkler de genellikle
Bat›’ya do¤ru ilerlediler.

Selçuklular›n geçmifli hakk›nda neler hat›rl›yorsunuz?

Küçük Asya, kuzeyinde Pontus Euxenus, güneyinde Mediterranea olmak üze-
re, oldukça uzun k›y› fleritlerine sahip olmas›na ra¤men, Selçuklu ilgisi, Erzurum,
Sivas, Kayseri ve Konya flehirlerine ba¤l› olarak yar›madan›n karasal omurgas›na
yöneldi, Sinop ve Alanya sahil flehirleri, farkl› etnik unsurlar hatta uzak ülkelerden
gelenlerle paylafl›lan ortak ticari alanlar ya da uluslar aras› aç›k pazarlar olarak de-
¤erlendirilirken, k›rsal kesimde hayvanc›l›k önemli bir ekonomik getiri sa¤l›yordu.

Yeni topraklar herhangi bir co¤rafya parças› de¤il; farkl› kültür çevrelerinde
varl›¤›n› sürdürmekte olan toplumsal yap›lardan olufluyordu. Selçuklular, pek çok
konuda oldu¤u gibi, yer isimlerini de¤ifltirerek yeni bir kimlik elde etmeye çal›fl-
mad›lar. Bu konudaki davran›fllar› oldukça faydac› ve kullan›fll› yöntemler gösteri-
yor. Geldikleri ülkenin Diyar-› Rum oldu¤unu, ‹slâm kaynaklar›nda böyle adlan-
d›r›ld›¤›n› biliyorlard›. Tarih gelene¤i de Anadolu’da kurulan Selçuklu Devletine
Selaçika-i Rum ad›n› vermekten çekinmez. Bu dönemde, henüz ne Anadolu ne de
Türkiye adland›rmalar› yayg›n de¤ildir. ‹ç Anadolu’nun bat› kesimindeki s›n›rl› böl-
ge, Bizans Devleti taraf›ndan eyalet benzeri bir anlay›flla idari bir bölge (tema) ola-
rak ayr›lm›fl, buraya “Anatoli” ad› verilmiflti. Selçuklular›n geliflinden önce çoktan
yerleflmifl olan bu isim, baz› Avrupa kaynaklar›nda yanl›fl olarak “Natolia” fleklinde
geçmektedir. Arap kaynaklar›nda “en-Natus/en-Natulus” fleklinde karfl›lafl›lan is-
min esas› Anatoli’dir. Ancak, Araplar, Küçük Asya’da daha çok Romal›larla karfl›-
laflt›klar›ndan bu ülke için kulland›klar› “Diyar-› Rum” “Memalik-i Rum” deyimle-
riyle, Anadolu’nun eski Roma ülkesi oldu¤unu kabul etmifllerdi. Bu süreçte, Ana-
dolu’nun Türkleflmesi kadar, Türklerin Anadolulaflmas› da söz konusu olmufltur.
Mevlana Celaleddin için, Belhî veya Konevî lakaplar›n›n kullan›lmay›p, ona, Rumî
denmesi böyle bir gerçe¤in alt›n› çizmektedir. Ayn› flekilde, öteden beri otokton
olan Erzurum, Sivas, Kayseri ve Konya gibi flehirler, pek az de¤ifliklikle adlar›n›
korudular.

Tarih gelene¤i Anadolu’daki Türk varl›¤›n› Selçuklularla bafllat›r. Bu süreç,
Türk kimli¤inin yeni topraklarda zenginleflmesi bak›m›ndan önemlidir. Sanat orta-
m› farkl› bileflenlerle beslenirken, 14. ve 15. yüzy›la do¤ru yeni geliflimlere alt ya-
p› haz›rland›. Ancak, bütün bunlar kolayca afl›lan süreçler olmad›.

Ortaça¤’da Önasya’n›n eski büyük imparatorluklar› art›k tarih sahnesinden çekilmifl
olduklar› için, biraz ötedeki Bizans’tan baflka Selçuklular›n ilerleyiflini engelleyici bir
güç yoktu. Küçük Asya’da yeni bir kültür çevresinin kurulabilmesi için her fley haz›r
gibiydi. Ne var ki, durum beklendi¤i gibi olmad›, Selçuklular iki atefl aras›nda kald›lar.
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Avrupa’n›n de¤iflik köy ve kentlerinden toparlanan eli k›l›çl› Haçl›lar, Papa’n›n
coflturucu vaazlar›yla Kudüs’ü kurtarmak için Anadolu’dan geçmeyi denediler. Bir
ço¤u telef oldu, k›r›ld›, ama bu silahl› insan dalgas› Selçuklular›n bat› s›n›rlar›n›
epeyce sarst›. Ticaret aksad›, flehirler tedirgin oldular. ‹kinci bask› do¤udan geldi.
Önceleri dost mu düflman m› olduklar› anlafl›lamayan Mo¤ol askerlerinin Anadolu
flehirlerine giriflleri bir dizi y›k›m ve katliamla bafllad›, sonunda a¤›r vergilere ba¤-
lanan Selçuklu egemenli¤i söndü.

Her iki s›k›nt›, bilim, kültür ve sanat alanlar›ndaki geliflmeleri kesintiye u¤ratt›
ama Selçuklu yönetiminin yaratma ve yaflama gücünü, s›n›rs›z enerjilerini bast›ra-
mad›. Bütün siyasal çalkant›lara ra¤men Anadolu’ya kimlik veren birkaç yüz eser
bu arada ortaya ç›kt›. Bir toplumun yurt tutma ve yaflama iste¤i a¤›r bast›, buna
karfl›l›k ne Mo¤ollardan ne de Haçl›lardan dikkate de¤er bir iz kalmad›. 

KÜLTÜREL GÖRÜNÜM
Selçuklu kültürünün mimarl›k ve plastik sanatlara iliflkin göstergeleri 11. yüzy›l or-
talar›ndan bafllay›p, yaklafl›k 13. yüzy›l sonuna kadar süren bir üslup devresi halin-
de kendini belli eder. Türk ve ‹slâm sanatlar›n›n uzun geliflim çizgisinde çok özel
bir yer tutan bu devre, bir bak›ma ‹ran Büyük Selçuklu sanat›n›n uzant›s›, öte yan-
dan üzerinde yaflamaya bafllad›¤› Küçük Asya kültürlerinin sentezi gibidir. Temel
anlay›fl, genel ‹slâm sanat› ve daha sonra flekillenecek olan Osmanl› sanat›yla ben-
zerlikler göstermekle birlikte, belirli tarihi ve co¤rafi faktörler, Selçuklu sanat›n›
farkl› bir çehreye büründürmüfl, baflka devrelerde ve ülkelerde örne¤ine rastlan-
mayan eserlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.
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HAÇLI SEFERLER‹
Birinci Haçl› Seferi, Avrupal›lar aç›s›ndan baflar›l›, Do¤u için trajiktir. Haçl›lar Ku-

düs’ü fethederek halk›n› k›l›çtan geçirmifllerdir. ‹kinci Haçl› Seferi baflar›s›zl›kla so-

nuçlanm›fl; Üçüncü Haçl› Seferi ise, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü tekrar ele geçir-

mesi üzerine düzenlenmifl ve ünlü ‹ngiltere Kral› Aslan Yürekli Richard esir düflmüfl

ve affedilmifltir. 

I. Haçl› Seferi 1096 y›l›nda gerçekleflir. Süleyman fiah (1077-1086) döneminde kut-

sal H›ristiyanl›k merkezi ‹znik al›nm›flt›r. I. K›l›ç Arslan (1092-1097) I. Haçl› Seferin-

de (1096) mücadele etmifltir; II. Haçl› Seferleri s›ras›nda (1147), I. Mesud (1116-

1155) Selçuklu hükümdar›d›r. Selçuklular 1243 Köseda¤ savafl›ndan sonra gerileme

sürecine gireceklerdir.

DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFER‹ VE B‹ZANS (1200-1204): Papa Innocentius Avrupa’y› se-

fere ça¤›rm›fl, ancak ordudaki kozmopolit yap› kar›fl›kl›¤a neden olmufl ve Kudüs’e

gitmek yerine Konstantinopolis iflgal edilmifl; flehir talan edilmifl ve fazla yaflamayan

Katolik Latin ‹mparatorlu¤u kurulmufltur. IV. Sefer, Bat› ile Do¤u H›ristiyanlar› ara-

s›nda net bir kopufltur ve Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin birleflemeyece¤inin göster-

gesidir. Bundan böyle, Do¤ulu H›ristiyanlar›n Bat›l›lara olan düflmanl›¤› artacak ve

net bir güvensizlik bafllayacakt›r. H›ristiyanlar›n kutsal Kudüs’ü Müslümanlardan

geri almak istemeleriyle bafllayan Haçl› Seferlerinin temel amac› Müslümanlar›n Ba-

t›ya ilerlemelerini önlemek ve ticaret yollar›n› ele geçirmektir. Ama bu Seferler saye-

sinde Avrupal›lar ilk kez ‹slam Medeniyetlerini yak›ndan tan›m›fllar, dokuma, cam

sanat› ve deri ifllemeyi ö¤renmifller, El-Harezmi’nin cebir ve algoritmas›n› Bat›ya gö-

türmüfllerdir. Söylentiye göre Avrupal›lar ilk kez s›f›r rakam›n› da bu flekilde ö¤ren-

mifllerdir. 



Türkiye’deki Selçuklu sanat›, çok farkl› kültür çevrelerinin süzgecinden geçmifl
olmakla birlikte, ‹slâm sanat›n›n ‹ran-Horasan ba¤lant›l› unsurlar›yla ortakl›klar›
daha fazla olan bir e¤ilim gösterir. 11.-14. yüzy›l devresi için bu genelleme, hem
mimarinin hacim yaratma ifllevinde hem de süsleme sanatlar›nda karfl›l›¤›n› bulur.
Bu durum 15. yüzy›l›n ortalar›nda Bat› Anadolu çevresinde de¤iflecek, büyük sul-
tan camilerinde eriflilen ölçülerin, ‹ran bölgesini ve di¤er ‹slâm ülkelerindeki mi-
mariyi aflt›¤› görülecektir. Mimari plastikte yaklafl›m tarz› ve anlam boyutunu gelifl-
tiren e¤ilimler, 12. yüzy›ldan bafllayarak varl›¤›n› hissettirmifl, bu ay›r›mda Selçuk-
lu olan ile olmayanlar›n fark edilmesini kolaylaflt›ran göstergeler ortaya ç›km›flt›r.
Di¤er sanat alanlar›na göre, büyük ölçekli mimarinin resmi tutumu yans›tan bir or-
tam niteli¤inde olmas›, sadece inanç yap›lar›nda de¤il, fakat her tipteki an›tsal ya-
p›da ayn› davran›fl› göstermesi, Anadolu’daki Ortaça¤ esteti¤ini belirleyen otorite-
nin niyetini de anlatmaktad›r. Öteki sanat alanlar›, maden iflleri, hal› ve kilimdeki
farkl› görüntüler, bu sanatlar› yaratan kesimlerin daha de¤iflik itici güçler taraf›n-
dan güdümlendiklerini, bu sanatlar› üstlenen toplumsal kesimlerin farkl› idealler
tafl›d›klar›n› göstermektedir. O halde, her dönemde karfl›lafl›ld›¤› üzere, Selçuklu
Anadolu’sunda da, sanat alanlar›n› besleyen e¤ilimlerin farkl› toplumsal katmanlar-
dan geldi¤ini, motif, figür ve temalar›n buna göre de¤iflen anlam boyutlar› sergile-
diklerini kabul edebiliriz.

Ortaça¤ Anadolu Türk sanat›n›n yaratt›¤› yap› tipleri, genel bir ‹slâmi örtü alt›n-
da yeni ifllev çözümleriyle karfl›m›za ç›kar. Öyle ki, inanç yap›lar› ve mezar an›tla-
r›, hem Asya hem de Kuzey Afrika uygulamalar›ndan ayr›ld›¤› gibi, kervansaray ve
medrese mimarisi de adeta Anadolu’ya özgü biçimlerle farkl› bir geliflme yolu tut-
mufllard›r. Bu yap›lar sadece belirli bir iflleve cevap vermekle kalmaz, flafl›rt›c› plas-
tik etkilerle düflünce dünyas›n›n zengin içeri¤ini de d›fla vururlar.

TOPLUMSAL HAYAT, TOPLUMSAL KURUMLAR VE
M‹MAR‹ 
Merkezi devlette görevli memurlar ve orduda maafll› askerler vard›r. Merkezi dev-
let iflleri Vezirin baflkanl›k etti¤i Divan-› Âli (Büyük Divan) ad› verilen bir kurulda
görüflülür ve karara ba¤lan›rd›. Ordu, beylerinin komutas›nda savafla kat›l›r ve
Türkmenlere dayan›yordu. Selçuklu veziri Nizamimülk’ün yazd›¤› Siyasetname ad-
l› eserde, hükümdarlar›n sahip olmas› gerekti¤i nitelikler, saltanat›n koflullar› ve
kurallar› anlat›l›r. Halk ise göçebe bir hayat sürdürür ve hayvanc›l›kla geçim sa¤-
lar. Yerleflik nüfus ise çiftçilik, zanaatç›l›k ve ticaretle u¤rafl›r. Kentlerde tüccar, es-
naf, iflkollar›na göre loncalar biçiminde örgütlenme söz konusudur. ‹marethaneler-
de yoksul halka, ö¤rencilere ve yolculara paras›z yemek verilir; e¤itim medreseler-
de yap›l›rd›. Darülhadis, (hadis ö¤retilen medrese), darülkura,(Kur’an okuma yön-
temlerinin ö¤retildi¤i medrese), darüflflifa (sa¤l›k ve tedavi hizmeti verilen yer) ve-
ya Bimarhane (ruh ve sinir hastal›klar›n›n tedavi edildi¤i yer) önemli e¤itim ve ka-
mu hizmeti üslenmifl kurumlard›r. 

Selçuklu Camileri
Selçuklu camileri, flehirlerin odak yap›lar› olarak, yönetim binalar› hatta saraylar-
dan daha önemli konumdad›rlar. Ulu Cami (Cami-i Kebir) her flehrin bafll›ca top-
lanma yeri oldu¤undan toplumsal ve siyasal merkez niteli¤indedir. Uzun zaman
içinde ifllevi de¤iflmedi¤i halde, sürekli geniflletme endiflesi yap› bünyesine çeflitli
müdahalelerin yap›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. Kervansaray ve medreselerin ço¤u öz-
gün durumlar›n› koruduklar› halde cami ve mescidler için ayn› fleyler söylenemez.
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‹slâm devletlerinde her türlü toplant› camide yap›ld›¤› gibi, Sultan ya da Emir
ad›na hutbe okunmas›, Selçuklu camilerini de önemli siyasal merkezler haline ge-
tiriyordu. Bu nedenle de cami mimarisi, bir ekonomik güç belirtisi oldu¤u kadar
yöneticinin prestij göstergesi de olmufltur.

Selçuklu Camisi, enlemesine geliflen, çok destekli, düz çat›yla örtülmüfl sade bir
yap› tipi gösterir. Mihrap önünde, fazla büyük olamayan bir kubbe bu yap› tipini
di¤er ‹slâm ülkelerindeki uygulamalardan ay›ran en büyük özelliktir. Kubbenin
büyümesi, minarenin konumu ve son cemaat yeri gibi unsurlar›n geliflmesi 14.
yüzy›la do¤ru ortaya ç›kan yeniliklerdir. Anadolu’da, bat›daki bölgelere do¤ru iler-
ledikçe mimari denemeler artm›fl, di¤er yap› tiplerine göre en önemli de¤iflim ca-
mi planlar›nda ortaya ç›km›flt›r. Tüm ‹slâm ülkelerinde oldu¤u gibi, bafllang›çta en
yayg›n plan çok destekli tipti. Bazen kûfe tipi, kimi zaman da Arap camisi ya da
bazilikal tip denen örneklerin bu adlarla an›lmas›n›n nedeni, iç hacmin bölünmüfl
olmas›d›r. Birbirine kemerlerle ba¤l› çok say›daki destek s›ralar›, iç mekân› yete-
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fiekil 4.1

Selçuklu flehrinin
ulu camisi. Cuma
namazlar›n›n bü-
yük bir cemaatle
k›l›nd›¤› bir top-
lant› hacmi oldu-
¤undan, bu tür
yap›lar her zaman
önemli odak yap›-
s› olmufllard›r.
Malatya’daki ör-
nek (1224), çok sa-
y›da aya¤›n des-
tekledi¤i örtü ve
dikdörtgen bir me-
kânla yayg›n ulu
cami tipinin en es-
ki örneklerinden-
dir. Ortadaki avlu-
ya aç›lan nef s›ra-
lar› kemerler ve to-
nozlarla örtülmüfl,
mihrap önüne
rastlayan alanda
bir kubbeyle örtü-
len hacim yüksel-
tilmifltir. Ulu cami-
ler, ifllevleri de¤ifl-
meksizin hiç ara
verilmeden 800 y›l
boyunca kullan›l-
d›¤›ndan, türlü
geniflletme ve ta-
mirler bu yap›lar›
fazlas›yla de¤ifltir-
mifltir.



rince bütünlük sa¤layam›yordu. Büyük pencerelerden yoksun olan bu yap›larda
ço¤u kez örtü sisteminin orta kesiminde, ayd›nl›k feneri denen küçük bir aç›kl›k-
tan ›fl›k sa¤lan›yordu. Ayr›ca, en çok mihrapta yo¤unlaflan, fakat örtüye geçifl un-
surlar›nda da tekrarlanan çini süslemeler lofl iç mekân› bir dereceye kadar canlan-
d›r›yordu. Özet ve sonuç olarak, Selçuklu ulu cami tipi, çok destekli bir iç mekân
sunarken, d›flta taç kap›, içte mihrap zengin bir süs envanteri sunuyordu. Daha
yayg›n olan ve ço¤u kez “mescid” olarak tan›mlanan küçük ölçülü yap›lar, kare
plan üzerine tek kubbeli yal›n bir düzen uygulan›yordu.

Selçuklu Medreseleri

Bilginin aktar›lmas›, nitelikli insan kaynaklar›n›n yarat›lmas› Ortaça¤ ‹slâm devleti-
nin amaçlad›¤› toplumsal yap› için kaç›n›lmazd›. Bilgi miktar›n›n artmas› ve çeflit-
lenmesi, cami içinde hoca etraf›nda halka olarak ders dinleyen ö¤rencilerle sürdü-
rülemezdi. Hadis, kelâm, f›k›h gibi din bilimlerinin ö¤retilmesi kadar, matematik,
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Orta avlusu bir
kubbeyle örtülmüfl
oldu¤undan, baz›
Anadolu medrese-
leri mekân tipi ola-
rak “kapal›” gruba
girmektedir. K›rfle-
hir Cacabey Med-
resesi (1272)’nde
girifl cephesindeki
köfle mekân bir
künbet formunda
yap›land›r›lm›fl,
arka cepheye bir
de minare eklen-
mifltir. ‹lginç örtü
sistemi yan›nda
birkaç ifllevi birlefl-
tiren medrese, yük-
sek duvarl›, küçük
pencereli, içeriye
dönük bir yap› gös-
terir.



t›p, astronomi gibi fen bilimlerinin ö¤retilece¤i okullara ihtiyaç duyuldu¤undan,
bu alanlarda e¤itim veren medreselerin; darülhadis, (Dâr, mekân, yurt anlam›na
gelmektedir; hadis ö¤retilen medrese), darülkura,(Kur’an okuma yöntemlerinin
ö¤retidi¤i medrese) darüflflifa (sa¤l›k ve tedavi hizmeti verilen yer) veya Bimarha-
ne (ruh ve sinir hastal›klar›n›n tedavi edildi¤i yer) gibi, ifllev gösteren özel adlarla
an›lmalar›, e¤itimin farkl› alanlarda uyguland›¤›n› anlat›yor.

E¤itimin amaçlar› do¤rultusunda belirlenen okullar›n flehir merkezlerinde kal›c›
kurumlara dönüfltürülmesi, genel olarak ad›na “medrese” denilen tesislerin flekillen-
mesini gerektirmifltir. Kurulufl amac›, e¤itim konusu, görevlilere ödenecek para ve ö¤-
renci say›s›n› belirleyen kurulufl metni bir vakfiye halinde düzenlenen medrese, bu
do¤rultuda ifllev görmek üzere kurulmaktad›r. Bütün bu ayr›nt›lar› maddeler halinde
belirleyen bir vakfiye metnini flahitler de imzalamaktad›r. Medresenin, yöneticiler ve
varl›kl› kifliler taraf›ndan kuruldu¤unu bu belgelerden anl›yoruz. Baz› medreselerin
(Hatuniye, Gevher Nesibe) kad›n yöneticiler taraf›ndan kuruldu¤u da anlafl›lmaktad›r.

Selçuklu medreseleri, genellikle flehrin odak noktas›n› oluflturan gösteriflli mi-
mari kütlelerdir. Yüksek duvarlar›yla d›fla kapal›, küçük pencereli, girifl cephesin-
de gösteriflli bir taçkap›’ya sahip olan bu yap›lar›n iç bölümleri e¤itim amac›na uy-
gun olarak flekillenmifltir. D›fl görünüflteki benzerliklere karfl›l›k, medrese yap›lar›

774.  Ünite  -  Anadolu Ortaça¤› ,  Se lçuklu Ayd›nl ›¤ ›

fiekil 4.3

Bir aç›k medrese, ortas›ndaki aç›k avlu dolay›s›yla farkl› bir plan tipi sunmakta, Erzurum Çifte Minareli
Medrese (13.yüzy›l sonu) örne¤inde oldu¤u gibi, farkl› ve özel mimari unsurlar› da bünyesine eklemektedir.
‹ki adet minare ile vurgulanan taçkap›’dan girildikten sonra, etraf› ö¤renci odalar›yla çevrilmifl bir avluya
ç›k›lmaktad›r. Anadolu’nun en büyük medresesi say›lan bu örnek iki kat üzerine planlanm›fl, dört yönde
eyvanlarla dengeli bir plana göre tasar›mlanm›flt›r. Medresenin, ismi bilinmeyen kurucusu, medreseye bitiflik
planlanm›fl künbette yatmaktad›r. Yap›, flehir içinde bulunmas›na ra¤men, d›fla kapal›, yüksek duvarl› bir
e¤itim kurumudur. Küçük pencereli, ocakl› odalar›n yat›l› ö¤rencilere ay›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.



planlar› bak›m›ndan iki farkl› ilkeye göre flekillenmifltir. K›saca, kapal› avlulu ve
aç›k avlulu olarak ay›rabilece¤imiz iki farkl› tipi belirleyen unsur, yap›n›n ortas›n-
daki büyük hacmin örtülmesi ya da aç›k b›rak›lmas›yla ilgilidir. Kapal› avlulu tipler
için, Konya’daki Karatay Medresesi (1250) ve ‹nce Minareli Medrese (1265) ilk ak-
la gelen örneklerdir. Aç›k avlulu örnekler, Sivas Çifte Minareli (1271), Erzurum Ya-
kutiye (13. yüzy›l sonu) medreseleri yan›nda say›s› daha art›r›labilecek örneklerdir.

Tek veya iki katl› olabilen Anadolu medreseleri, zaman içinde farkl› ifllevlerle
kullan›lm›fl olsa bile, genel olarak iyi korunmufl tafl yap›lard›r. 13. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda, girifl cephesindeki taçkap›n›n iki yan›nda yükselen birer minare uygula-
mas›yla daha gösteriflli ön yüzler elde edilmiflse de bu örneklerin say›s› dönemi
içinde s›n›rl› kalm›flt›r. Ço¤u kez yap›ya ad›n› veren çifte minare uygulamas›, daha
çok Anadolu’daki ‹lhanl› hâkimiyeti günlerine rastlad›¤›ndan, bu örneklerin ‹ran
ve Asya’daki yap›lara benzeyen, geçici bir uygulama oldu¤u görüflü benimsenmifl-
tir. Hangi planla ya da tipte olursa olsun, d›flta yo¤un bezeme taçkap›da toplan›r-
ken, iç yüzeylerde tafl iflçili¤i ve zengin çini uygulamalar artar.

Kervansaraylar ve Ticari Hayatta Önemi

‹nsan›yla, toplumsal kesimleri ve kurumlar›yla Anadolu’nun yeni fiziki çevresini
belirleyen Selçuklu flehirlerinin gelifliminde canl› bir ticaretin rolü büyük olmufltur.
Konya flehri payitaht olmak üzere, esnek s›n›rlar›n bat›ya do¤ru genifllemesinde,
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Korunakl› bir konaklama tesisi olan kervansaray, Kayseri-Sivas yolundaki Sultan Han› (1236) ile günümüze
kalabilmifl en geliflmifl örneklerden birini sunmaktad›r. Destek kuleleriyle sa¤lamlaflt›r›lan tafl duvarlar iki
bölümü kuflat›rken plan›n d›fl çizgilerini de vermektedir. Girifl cephesindeki gösteriflli taçkap›’dan büyük bir
avluya geçilmekte, ortas›nda bir köflk mescidin yer ald›¤› bu avluyu revaklar ve yolcu odalar› çevirmektedir.
Yine bir taçkap› ile geçilen kapal› k›s›m, eflya deposu ve hayvan ah›rlar›n› içermektedir. Bugünün tan›m›yla
motel ifllevi gören bu yap›lar, kervan yollar› boyunca, belli aral›klarla s›n›rlanm›fl en büyük yap› tipleriydi.



sultanlar, emirler, vezirler ve tüm yöneticiler, kervan yollar›na dayal› bir ticari ak›-
fla f›rsat tan›yan tutumlar gösterdiler. fiehirleri birbirine ba¤layan yol flebekesi, Ro-
ma’dan kalma izleri takip etmekle birlikte, güneyde Alanya, kuzeyde Sinop gibi li-
man flehirlerinin canlanmas›, ana ulafl›m yollar›na ba¤lanan yan yollar›n da aç›lma-
s›na neden olmufl, Halep’i Malatya’ya, Erzurum’u Tebriz’e, Konya’y› Isparta ve ‹z-
mir’e ulaflt›ran geliflmifl bir ulafl›m a¤› kurulmufltur. Selçuklu ticaret flebekesinin en
önemli göstergeleri olan kervansaraylar›n ortaya ç›k›fl› bu ortamda vücut bulmufl-
tu. Yollar üzerinde kervanlar›n dinlenmesi ve gecelemesi için infla edilmifl büyük
hanlara “kervansaray” ad› verilir. Bu yap›lar, yolcular› ve ticari eflyay› korumak
üzere müstahkem yap›lm›fl binalard›r. ‹ç k›s›mda, yolcular›n gecelemesi için ocak-
l› ko¤ufllar, eflya konmak üzere depo hacimleri, nalbant, berber, hamam gibi hiz-
met ve bak›m üniteleri yer al›r. Ço¤unda bir mescid de bulunmaktad›r.

Kervansaray’›n, köken olarak “ribat” ad› verilen bir yap›ya dayand›¤› kabul edi-
lir. ‹slâmiyet’in ilk dönemlerinde daha çok korunma, savunma ve ileri askeri hare-
ketlerde kullan›lmak amac›yla infla edilen ribatlar, karakol veya ordugâh ifllevi ta-
fl›yordu. S›n›r bölgelerinde yo¤unlaflan bu yap›lar, yüksek duvarlarla çevrili, avlu-
lu ve gözcü kuleleri olan ve içinde askerlerin yerlefltirildi¤i müstahkem binalard›.

‹slâmiyet’in h›zl› yay›ld›¤› dönemlerde s›n›r karakolu niteli¤ini sürdürürken, 11.
yüzy›ldan sonra s›n›rlar›n genifllemesiyle birlikte iç bölgelerde kalan ribatlar ifllev
de¤ifltirerek ticari konaklama amac›yla kullan›ld›. Karahanl›, Gazneli ve Büyük Sel-
çuklu döneminin yap›lar›, Ribat-› Mâhi, Ribat-› Melik vb. adlarla an›lmas›n›n nede-
ni budur. Asya’daki örneklerin ço¤u ‹pek Yolu üzerindedir. 

Selçuklu dönemi Anadolu hanlar›n›n yap›l›fl amac› biraz daha farkl›yd›. Bu sü-
reçte bafllayan yo¤un ticaret ve ulafl›m, sonuçta ‹pek Yolu’na ba¤lan›yor, ayn› ba¤-
lamda Küçük Asya flehirleri aras›ndaki ulafl›m çizgisi, hanlardan oluflan noktalarda
dinlenme ve konaklama tesislerine ba¤lan›yordu. Ortaça¤ yaz›l› kaynaklar›nda ad›
geçen 200 kadar kervansaraydan 50 tanesi günümüze kadar gelebilmifltir.

Yolun koflullar›na göre, otuz ya da k›rk kilometrede bir karfl›m›za ç›kan kervan-
saraylar kaynaklarda, han/hangâh veya ribat adlar›yla geçer. Sanat tarihi termino-
lojisinde büyük ölçülü olanlar›na “sultanhan›” ad› verilmektedir. Sultanlar›n, vezir-
lerin ve varl›kl› kiflilerin yapt›rd›klar› bu tesislerin, bak›m, onar›m ihtiyaçlar›n›n na-
s›l karfl›lanaca¤›n› gösteren ve iflletme koflullar›n› belirleyen birer vakfiye kay›tlar›
vard›r. Yap› infla edildikten sonra, bu tesisi ba¤›fllayan kiflinin tesisle ilgisi kalmaz.
Görevlilere ödenecek miktarlar ve bak›m masraflar›n›n hangi gelirle karfl›lanaca¤›
vakfiye’deki maddelerde belirlenmifltir. O halde ticari hayat› canl› tutmak üzere
kurulan bu tesislerin kiflilere ya da devlete gelir sa¤lama amac› yoktur. Amaç, tica-
reti korumak ve canl› tutmakt›r. 

Ço¤unlu¤u flehir d›fl›nda, aç›k arazide bulunan bu yap›lar›n, kale görünüflünde-
ki kütle kompozisyonlar› ve iç mekân bölmeleri, iflleve göre flekillenmifltir. Girifli
sa¤layan tek taçkap› d›fl›nda fazla süslemeleri olmayan, yüksek mazgal pencereli,
burç benzeri kulelerle tahkim edilmifl güçlü duvarlar›n üstü düz damla örtülü, du-
var üst s›n›rlar› dendanl›d›r. Bazen mescid bölümünün üstünü örten prizmatik kü-
lah ç›k›nt› yapar. Plan ve mekânlar›n düzeni iflleve göre flekillendi¤inden, hacim-
ler, destek, aç›kl›k ve örtüler bu iflleve en uygun flekilde yerlefltirilmifltir. Taçkap›y-
la sa¤lanan giriflin üstü ço¤u kez tonozla örtülüdür. Bu geçitle avluya ç›k›l›r. Yine
bu eksen üzerinde, tam karfl›da kapal› k›s›m yer al›r. Buras› hayvanlar›n ba¤land›-
¤› ah›r ile eflyan›n depoland›¤› k›s›mlardan oluflur. Aç›k avlunun etraf› eyvan ve
yolcular›n geceledikleri çok say›da hücrelerle çevrilmifltir. Baz› kervansaraylarda,
avlu ortas›nda yerden yükseltilmifl bir mescid (köflk mescid) yer al›r. Di¤er yap›-
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lardan farkl› olarak, Anadolu Selçuklu kervansaraylar› genellikle tafl malzeme ile
yap›lm›flt›r.

Anadolu Selçuklu mimarisinin günümüze kalan örnekleri aras›nda hangi eserler vard›r? 

Künbetler, Mezar An›tlar›
Sanat tarihi gelene¤inde, “künbet” olarak adland›r›lan Selçuklu mezar an›tlar›n›n
önemli bir mimari grup teflkil etti¤i, an›t mezar gelene¤inin daha eski dönemlere
dayand›¤› genellikle kabul edilir. Ancak, Karahanl›lardan bafllay›p Osmanl› türbe-
lerine kadar kesintisiz devam eden bu yap› türü Selçuklu döneminde özgün uygu-
lamalar halinde ayr› bir tipoloji sunar. Künbetlerin biçim ve anlam olarak, Asya gö-
çebe geleneklerinden kaynaklanm›fl olabilece¤i konusu uzun süredir gündemde-
dir. Hun ve Göktürk mezarlar›, ölen kifliye sayg› ve onun hat›ras›n› yaflatma düflün-
cesine dayand›¤› için yerden yükseltilmifl tepeler halinde yap›l›yordu. Asya arke-
olojisinde kurgan ad› verilen bu y›¤ma tepelerin toprak alt› kesiminde bir de ölü
odas› bulunuyordu ki, ölen kiflinin bedeni mumyaland›ktan sonra giyimli olarak,
tak› ve silahlar›yla donat›ld›ktan sonra di¤er bir k›s›m eflya ile birlikte bu odaya
yerlefltiriliyordu. ‹kinci hayat veya ikinci dünya fikri, ölü vücudunun fiziki bak›m-
dan korunmas›n› da gerektirdi¤inden, mumyalama (tahnid) gelene¤i böyle bir zo-
runluluk dolay›s›yla ortaya ç›k›yordu. O halde, kurgan ve künbet anlam boyutu
bak›m›ndan birbirine yak›n uygulamalard›. Çünkü, Selçuklu künbetlerinin hemen
hepsinde “mumyal›k” ad› verilen bir toprak alt› kat› mevcuttu.

Bir ulusun, büyük kitleler halinde din de¤ifltirmesi, bu toplumun maddi kültü-
ründe ve sanat›nda da köklü de¤iflmelere yol açmakta, ancak bu de¤iflim süreci
birden tamamlanmamakta, toplumun dünya görüflü ve hayat tarz› birkaç yüzy›l
içinde flekillenirken, etnik haf›za defin gelene¤inde eski al›flkanl›klar› sürdürmek-
tedir. ‹slâm akidesine (inanç sistemi) bütünüyle uygun düflmeyen künbet, ölü
gömme adetleri ve mezar yap›m› konusundaki toplumsal al›flkanl›klar›n hemen
terk edilmedi¤ini gösteren bir yap› tipidir.

Kuran’da, var etme ve yok etme bak›m›ndan Allah’›n her fleye hâkim oldu¤u
kan›tlarla anlat›l›r. Ayn› flekilde ölüm için flunlar söylenmifltir: “Ölüm vakti önce-
den takdir edilmifltir” (Enam, 2), “Ölüden diriyi, diriden ölüyü ç›kar›r” (Enam, 95),
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Foto¤raf 4.1

Uzaktan bak›ld›¤›nda basit bir kale formu gösteren
künbet, bir mezar an›t› olmas›n›n yan›nda, mimari
unsurlar›ndaki yal›nl›k, süslemenin yap› ölçülerine göre
düzeni ve üzerinde tafl›d›¤› bir dizi simgesel motif
dolay›s›yla güçlü bir anlam boyutu da sergilemektedir.
Kayseri’deki Döner Künbet (1276), kare planl› bir taban
üzerine otururken, köfleler pahlanarak çokgene
dönüfltürülmekte, böylece gövdeye geçifl sa¤lamaktad›r.
Çokgen gövde, karmafl›k geometrik kompozisyonlarla
dolgulanan yüzeysel kemerlerle sar›lmaktad›r. En üstte
mukarnas bir frizle konik külaha geçilmekte, bu örtünün
yüzeyinde kemerler tekrarlanmaktad›r. Bütün bu
özellikleriyle, Selçuklu mimarisinin seçkin örneklerinden
biri üstün bir tafl teknolojisiyle kal›c› k›l›nmaktad›r.

Kaynak:
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=27116
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“Vakti gelince ne bir an geri kal›r, ne de ertelenebilir” (Nahl, 61) vb. anlamdaki du-
yurular baz› ayetlerde tekrarlan›r. ‹nsan›n var oluflu, hayat›n sona ermesi ve dirili-
flin Allah’›n takdirinde oldu¤u belirtildikten baflka, mezar konusunda da baz› ipuç-
lar› verilmifltir. ‹slâm’›n temel kitab› olan Kuran’da, aç›k ve kesin bir yarg› bulun-
mamakla birlikte, genel e¤ilim ve itikad olarak, süslü ve dikkat çekici mezarlar›n
yap›lmas› pek hofl karfl›lanmaz. Farkl› mezhep ve tarikatlar›n uygulamalar› ile de-
¤iflik kültür çevrelerindeki farkl› anlay›fllara karfl›l›k, bafll›ca f›k›h kitaplar›nda ölü-
nün nas›l gömülece¤i ve mezar›n nas›l yap›laca¤› belirlenmifltir. fiöyle ki; ölü top-
ra¤a K›ble yönünde konulduktan sonra, mezar›n üstü kerpiç ya da sazlarla örtülüp
bir miktar toprak konur. Mezar tafl›, ahflap malzemeyle inflaat yapmak mekruh’tur.
Kabir, toprak yüzeyinden bir kar›fltan daha yüksek tutulmamal›d›r. Anlafl›lan odur
ki; kabir üzerine kubbe yapmak, bina infla etmek, etraf›n› duvarla çevirmek uygun
görülmemekte, gösteriflsiz bir kabir önerilmektedir. Bu dünyay› terk edenler için
kal›c› bir mezar uygun görülmez. Bu düflüncenin kayna¤› olarak “O’na döneceksi-
niz” (Kassas, 88) ifadesi yeterince aç›kt›r.

Selçuklu ve Osmanl› gelenekleri birbirinden farkl›l›klar gösterir.

Yukar›da özetlenen uyar› ve duyurulara ra¤men, ‹slâm dünyas›ndaki mimari
ürünler aras›nda mezar an›t› diyebilece¤imiz gösteriflli yap›lar önemli yer tutar.
‹nanc›n özüne ayk›r› gibi görünen bir yap› tipi nas›l oldu da böylesine yayg›nl›k
kazand›, Müslümanl›¤› kabul etmifl olarak Anadolu’ya gelen Selçuklulara ait yüz-
lerce künbet hangi gerekçeyle infla edildi, sorusu, hem inanç tarihi hem de sanat
tarihinin bafll›ca sorunlar›ndan biridir.

‹slâm kültürü çevresinde 9. yüzy›la kadar mezar an›t› görülmez. Ancak, Abbasi
halifesi el-Muntas›r için 862’de Samarra’da infla edilmifl olan Kubbet’üs-Süleybiye
yeterince düflündürücüdür. Arabistan ve Emevi kültür çevresinden uzak bir nokta-
da infla edilmifl olan bir halife mezar› beraberinde birçok soruyu da getirmektedir.
Bunun da ötesinde, ‹slâm dünyas›nda künbetlerin yayg›n oldu¤u co¤rafi alan, me-
zar yap›s› kavram›n›n daha çok Türk topluluklar›yla ba¤lant›l› oldu¤u izlenimini
vermektedir.

Mezar an›t› Arap ülkeleri d›fl›nda, daha çok Türklerin elinde geliflmifl bir mima-
ri tiptir. Kabaca bir tan›mlamayla; Orta Asya, Afganistan, ‹ran ve Anadolu’da yay›l-
m›fl olan bu yap›lar, 11. yüzy›ldan sonra h›zla geliflir. Bilinen ilk örnekleri 10. yüz-
y›lda ortaya ç›kan, an›tsal tipleri 11. ve 12. yüzy›llarda h›zla artan mezar an›tlar›n›n
co¤rafi da¤›l›m›, Türklerin siyasal hâkimiyet kurduklar› bölgelerle örtüflmektedir.

Bölge ve dönemlere göre farkl› adlarla an›lsa da, yayg›n ad›yla künbet; üstü ko-
ni veya piramit örtüyle kapat›lan türbeler için kullan›lan bir add›r. Bu yap›lar›n
planlar›, kare, daire veya çokgen olabilmektedir. Örtü ile gövde aras›nda kasnak
ya da tanbur ad› verilen bir geçifl unsuru bulunabilir. Plan ne olursa olsun, koni ya
da piramidal örtülü mezar an›tlar›na künbet ad› verilir. Her künbet, bir türbedir, fa-
kat sanat tarihi terminolojisinde türbe’nin kubbe ile örtülü olma flart› aran›r. Ço¤u
kez çad›r formundan geliflti¤i ileri sürülen künbetlerin, bir yap›ya ba¤l›, bitiflik in-
fla edilmifl örnekleri oldu¤u gibi, duvars›z, sadece desteklere oturtulmufl bir örtü
ile, yar› aç›k planlanm›fl örneklerine de rastlan›r.

Künbetler, di¤er yap› tipleri gibi yerel malzemeyle infla edilmifltir. Buna göre, As-
ya ve ‹ran’dan Anadolu’ya yaklaflt›kça tu¤la malzeme yerini tafl örgüye b›rak›r. Cami,
kervansaray ve medreselerde daha belirgin görülen bu de¤iflim künbetlerde daha
a¤›r olmufl, tu¤la künbet inflaat› Orta Anadolu’da bile seçkin örnekler vermifltir.
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Künbet mimarisinde dikkati çeken anlaml› bir özellik toprak düzeyinin alt›nda-
ki mezar odas›d›r. Selçuklu künbetlerinin birço¤unda gövdenin alt›na rastlayan ke-
simde bir mekân bulunmakta, mumyal›k, cenazelik ya da kripta ad› verilen bu
odan›n tavan›, üstteki mekân›n döflemesi olmaktad›r. Üst kat, toprak seviyesinde
tek hacimli bir ziyaret yeridir. Taçkap› düzenindeki bir giriflle bu hacimdeki sem-
bolik lahit veya sandukaya ulafl›l›r. Bu hacimde ço¤u kez bir mihrab›n varl›¤›, kün-
betin bir mescit ifllevi tafl›d›¤›n› da göstermektedir. Bu mekândan veya d›flar›daki
bir giriflten merdivenle inilen toprak düzeyinin alt›ndaki odada yer alan mumya-
lanm›fl ceset, genellikle topra¤a gömülü olmay›p, bir set üzerindeki ahflap sandu-
kada yatmaktad›r. Böylece toprakla iliflkisi kesilen ceset uzun süre bozulmadan
kalabilmektedir.

Anadolu Selçuklu künbetlerinde ölüyü topra¤a gömmek flöyle dursun, koruyu-
cu bir mumyalama ifllemi uyguland›¤›, künbetleri bu aç›dan inceleyen bilim insan-
lar› taraf›ndan do¤rulanm›flt›r. Evliya Çelebi, Ahlat künbetlerinin ço¤unda mumya-
l› cesetler bulundu¤unu bildirmektedir. ‹bn Batuta, Saruhanl›larda ve di¤er Türk
beyliklerinde bu gelene¤in sürdü¤ünü anlat›r. Osmanl› döneminde mumyalama
gelene¤inden giderek vaz geçilmifl, erken dönem türbelerinde birkaç örnek görül-
dükten sonra, ölen kifli topra¤a gömülmüfl, dolay›s›yla türbeler toprak üstü yap›la-
ra dönüflerek devam etmifltir. 

Selçuklu künbetleri özel bir mimari ve kültürel yap› arz eder. Özellikleri hakk›nda bilgi-
lendikten sonra ziyaret etmek sizi ayd›nlatacakt›r.

Özet ve sonuç olarak, kurgan’dan künbet’e geçiflin ara tiplerini saptamak bu-
gün için zordur. Ancak, künbet anlay›fl›n›n çok eski bir sembolizme ba¤l› oldu¤u;
ikinci dünya kavram›n›n ölen kiflinin bedeninin korunmas›yla birlikte düflünüldü-
¤ü aç›kt›r. Selçuklular’›n ‹slâm kültürüne ekledikleri künbet, en özgün yap› tiple-
rinden biridir.

ANADOLU TÜRK SÜSLEMELER‹, EJDERLER VE
Ç‹ÇEKLER
Anadolu Selçuklu sanat›n›n motif hazinesi, karmafl›k ve enerji dolu oldu¤u kadar,
bafllang›c› daha eskilere inen ça¤r›fl›mlar verir. Küçük Asya’n›n kültür potas›na bu
dönemde kat›lan unsurlar›n, kaynak olarak farkl› ç›k›fl noktalar›na ba¤l› olmas›n-
dan do¤an bu durum; genel ‹slâm sanat›yla ortak paydalar› olan süsleme konula-
r›yla, adeta “daha fazla Türk olan” konular›n birbirinden ay›r›labilece¤i izlenimi
vermektedir. Mimari yüzeyler ve objeler üzerine yans›d›¤› kadar›yla, bu sanat› yön-
lendiren itici güçler, flekillerin arkas›ndaki temel düflünce farkl›l›klar›, toplumsal,
etnik al›flkanl›klara dayanmaktad›r. Baz› örneklerde biçim ile anlam örtüflebilirken,
bazen biri ötekinden daha bask›n olabiliyor. Bu ve benzeri sorunlar, formlar›n ifl-
leniflindeki teknik üstünlük yan›nda, bu formlar›n içinde sakl› bulunan anlam›n çö-
zülmesi, ikonografi incelemelerinin bafll›ca hedefi olmufltur.

Özellikle 13. yüzy›l Anadolu Türk sanat› için bir de¤iflim yüzy›l› olarak öncesin-
den ve sonras›ndan ayr›lan, farkl› bir kültür katman› sergilemektedir. Mimaride
kubbe-mekân iliflkisinde, ‹ran’daki Büyük Selçuklu yap›lar›yla Osmanl› yap›lar›n›
birbirine ba¤layan, bir bak›ma evrimi tamamlayan örneklerini Selçuklu uygulama-
lar›nda görebiliyoruz. Ancak, Selçuklu’dan Osmanl›’ya geçerken karfl›m›za ç›kan
ikonografik farkl›laflmay› aç›klamak daha karmafl›k, fakat zengin aç›l›ml› bir çö-
zümlemeyi gerektiriyor.
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13. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak, mimari yüzeylerde figürlü konular›n
azald›¤›, giderek objelerin de, insan, hayvan ve mitolojik varl›klardan ar›nd›r›ld›¤›
dikkati çekiyor. Mimari ifllevlerde ve mekân anlay›fl›nda oldukça a¤›r ilerleyen de-
¤iflim, süsleme program›nda büyük s›çramalar yaparak dikkati çeken k›r›lma nok-
talar› gösterdi¤inden, bu ba¤lamda Türk sanat›n›n daha sonraki aflamalar›yla kar-
fl›laflt›r›lmas› mümkün olmayan özel bir üslup kesitinden söz etmek durumunda-
y›z. Bir baflka deyiflle, mimari alan›ndaki süreklilik ve tutarl›l›k ile süsleme konula-
r›ndaki ivme fark› ilk bak›flta dikkati çeken bir yol ay›r›m›d›r.

Selçuklu ikonografisinin anlat›m tarz›, ne ‹ran ne de Osmanl› kültür çevresin-
dekiler kadar yerleflik ve tekdüze olmad›¤›ndan, motif, figür ve her türden flekil
kategorilerinin daha hareketli bir alt yap›dan geldi¤ini söyleyebiliriz. Daha aç›k bir
deyiflle, bu süreci, Selçuklu toplumunun ‹slâm öncesine giden Asyal› göçebe etnik
haf›zas›, ‹slâmiyet’le kazand›¤› ruh ve düflünce dünyas›, baflta ‹ran olmak üzere ve
zamanla di¤er kültür çevreleriyle olan siyasal ba¤lant›lar›n› etkileflimleriyle birlikte
ele almak gerekiyor.

fiekil dünyas›n›n flifreleri çözülebildi¤i sürece, Selçuklu sanat›n›n özgül varl›¤›,
Türk sanat›n›n geneli içindeki yeri belirlenmifl olacakt›r. Bu ortamdaki motif reper-
tuvar›nda yer alan baz› formlar›n nas›l olup da aniden kayboldu¤unu, yeni form-
lar›n hangi koflullarda bunlar›n yerini ald›klar›n› aç›klayabilmek, toplumsal yap› ve
inançlar konusuyla da ba¤lant›l›d›r. Bu nedenle, öteden beri bu sanatla u¤raflan bi-
lim adamlar›n›n as›l ilgi alanlar›ndan biri sosyal tarih içindeki de¤iflim sürecini de
araflt›rmak olmufltur.

Türklerin, ‹slâm öncesindeki inançlar› ile ‹slâm’› kabul etmeleriyle bafllayan sü-
reçlerin sundu¤u göstergeleri birbirinden ay›rmak kimi zaman iyice zorlafl›r. Özel-
likle 12. ve 13. yüzy›l boyunca nelerin yok oldu¤u nelerin kazan›ld›¤›n› süsleme
sanat›na yans›d›¤› kadar›yla görebiliyoruz.

Asya Etkisi
Bu sanatta, tematik bir çözümlemeyi öne ç›kar›rsak, di¤er süsleme konular›na gö-
re, Türk tarihinin daha eski katmanlar›nda yer alan ve Asya kültür çevrelerinde ge-
liflmifl olan figürlerin incelenmesine öncelik verebiliriz.
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Resim 4.1

Güneydo¤u Anadolu Artuklu kültür
çevresi ba¤lam›nda bronz davul
gövdesinde yer alan örgülü kûfî yaz›
fleridine eklenmifl insan bafllar› flekilde
grafiksel olarak anlat›lm›flt›r. ‹stanbul
Türk ve ‹slam Eserleri Müzesinde
bulunan bu objede, kayna¤› Uygur
figürlerine dayanan geleneksel insan
yüzleri portreleri kûfî harflere ba¤lanm›fl
olarak bronz iflçili¤ini uygularken,
zeminde ince k›vr›m dallarla zengin bir
alt yap› sunuluyor. Yandaki flekil söz
konusu eserin grafik fleklidir.



Asya hayvan üslubu’nun ‹slâm’la tan›flmas›; geyiklerin, ejderlerin ve y›rt›c› kufl-
lar›n, yeni inanç sistemi içinde yerini almalar›, bunlar›n yeni bir hayat tarz› içinde,
yeniden yorumlanmas›n› gerektirmifltir. Bu süreci, Selçuklular›n dünyas›nda yafla-
yan figürlerde izleyebiliyoruz. 10. yüzy›ldan itibaren, yeni inanç sisteminin etkisiy-
le figüre karfl› bir tav›r al›nd›¤›ndan, Anadolu’ya getirilen figürler, giderek enerjisi-
ni kaybetmifl, tedirgin bir tasvir sanat›d›r. Hayvan üslubunun maden sanat›ndaki
eski canl›l›¤› daha seyrek görülür hale gelir, Uygur yazmalar›nda çokça rastlanan
yuvarlak yüzlü portreler çini ve maden sanat›nda yank›lan›rsa da, çizgiler tedirgin-
dir. ‹nsan figürü, tafl süslemelerde ve el yazmalar›nda ortalama bir portre kimli¤i
ile varl›¤›n› iki yüzy›l kadar sürdürebildi. Yüz çizgilerinin adeta kal›plaflm›fl olarak
tekrarland›¤›, k›l›k, k›yafet ve tak›lar›yla genel tipolojiye uyduruldu¤u örneklerde,
çehre “ay-yüzlü” olarak tan›mlayabilece¤imiz yuvarlak bir yap› gösterir. Örnekler-
den anlafl›ld›¤›na göre Selçuklu döneminde sadece kad›nlar de¤il, erkekler de
uzun saçl›yd›lar. Anadolu’ya gelen Arap gezgin ‹bn Batuta’n›n anlatt›klar›na göre,
Türklerin uzun saçl› olufllar› belirtilmeye de¤er bir gözlemdi. Beyflehir Gölü k›y›-
s›ndaki Kubadabad Saray›’na ait çinilerde görülen erkek yüzleri sakals›z ve b›y›k-
s›z oldu¤undan, birço¤unu kad›n figüründen ay›rt etmek güçtür. 

Selçuklu sanat›nda görülen insan figürleri, esas olarak Uygur tipine dayanmak-
ta, bir ölçüde balballar›n heykelsi duruflu da tekrarlanmaktad›r. Zaman içinde h›z-
la azalan insan figürü, 14. yüzy›ldan sonra sadece kitap sayfalar› içinde kalm›fl, di-
¤er alanlardaki uygulamalar büsbütün ortadan kalkm›flt›r.

Hayvan üslubu’na dayal› bir geçmiflin, Dede Korkut öykülerinde anlat›lan güç-
lü hayvan motiflerinin giderek daha az konuflulmas›, plastik sanatlarda, neredeyse
bütünüyle bitkisel formlara dönüflerek karfl›l›¤›n› bulur. Avc›, göçebe bir toplumun
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Foto¤raf 4.2

Selçuklu yap›lar›nda göze çarpacak kadar vurgulanan simgeler, bir arma kimli¤ine büründürülerek cephelere
yans›t›lm›flt›r. ‹ri ve gösteriflli palmiye dallar› bir hayat a¤ac› düzeninde orta eksende yer al›rken, kimi zaman
dallar üzerinde meyveler ve hayvan figürleriyle, bolluk, bereket, hayat verici özellikler belirginleflir. Y›rt›c› bir
kufl, belki bir kartal, ço¤u kez çift bafll› olmak üzere en üstte yer al›rken, hakimiyet kavram›n› vurgulamakta,,
a¤ac›n kök k›sm›nda y›rt›c› memeliler veya ejderler hayat›n kayna¤›ndaki enerjiyi anlatmaktad›rlar. Sivas’taki
Gök Medrese (1271), Kayseri Döner Künbet (1276), Erzurum Çite Minareli Medrese (13. Yüzy›l sonu) ve
Yakutiye Medresesi (1310)’nin 800 y›l önce önünden geçenler için flekillerin ça¤r›fl›mlar› daha dolu ve
zengindi.



günlük hayat›nda, düfllerinde ve destanlar›nda önemli yer tutan y›rt›c› hayvanlar,
onlar›n avlanma sahneleri, yerlerini, tam bir teslimiyet içindeki bitki motiflerine b›-
rak›rken, özellikle 13. yüzy›l, bu de¤iflimin farkl› malzemelerde ve mimari plastik-
te nas›l ivmelendi¤ini gösteren örneklerle doludur.

Avc›, göçebe O¤uz topluluklar›n›n inanç dünyas›nda yer tutan do¤aüstü güçler,
kuflkusuz yine do¤aüstü görünüfllü varl›klarla temsil ediliyordu. ‹nsan›n varl›¤›n›
tehdit eden; ölüm, hastal›k, do¤al afet ya da düflman bask›n›na karfl› üst güçlere s›-
¤›n›ld›¤› kesindir. Birtak›m ruhlar, periler, cinler ya da totemlerin, ne insan ne de
hayvana benzeyen, fakat karmafl›k, tuhaf yap›l› unsurlarla temsil edilmesi gereki-
yordu. Bir baflka deyiflle, tuhaf, grotesk ifadeli, farkl› unsurlar›n bir araya getirilme-
siyle çizilen bir fiziki yap›ya dönüfltürülmesi gerekiyordu. Kanat, boynuz, pençe,
desenli post gibi apayr› türlerinden al›narak bir araya getirilmifl unsurlarla, sfenk-
sler, grifonlar böylece ortaya ç›km›fl fantastik yarat›klard›r. Bunlara düfl yarat›¤›
denmesi, onlar›n, do¤ada görülmeyen türler olmas›ndand›r.

Anadolu’nun yerli kültür verilerine göre çok farkl› kimlikler sunan, Selçuklu üs-
lubundaki Asyatik katmanlar bilinmedikçe, insan, hayvan ve fantastik figürleri in-
celemek, onlar› kökenleriyle anlamak güçtür.

Gerek mimari plasti¤in tafl ve çini örneklerinde gerekse ahflap ve alç› ifllerinde
görülen dü¤ümler ve örgüler, daha karmafl›k geometrik sistemler, Selçuklu sanat›-
n›n, ‹slâm enternasyonalindeki di¤er kültür çevreleriyle ortak paydas› gibidir.

Geometrik süslemeler hakk›nda bilgilenmek amac›yla Prof. Dr. Selçuk Mülayim’in Geo-
metrik Süslemeler, Selçuklu Ça¤› (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay. Ankara 1982) adl› ki-
taptan yararlanabilirsiniz. 

Geometrik flekillere, Çin’den Bizans’a kadar her kültürde rastlan›r, ancak bu fle-
killeri karmafl›k ve geliflmifl kompozisyonlara dönüfltüren anlay›fl neredeyse ‹slâm
inanc›yla birlikte parlak bir üslup kazanm›flt›r. ‹slâm dininin Anadolu’daki yeni yo-
rumuyla ortaya ç›kan Selçuklu eserlerinde, yeni inanc›n güçlü mesaj› yans›rken,
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Foto¤raf 4.3

Selçuklu baflkentine
yak›n bir gölün
kenar›nda kurulmufl
olan Kubadabad Saray›
kaz›lar›nda ortaya
ç›kan örnekler, flafl›rt›c›
bir figüratif program
çeflitlili¤i sunmakta,
sekiz köfleli y›ld›z
formundaki çinilerde
fantastik figürler s›k s›k
tekrarlanmaktad›r.
Antik mitolojinin kufl
gövdeli insan (kad›n)
bafll› harpileri, krem
zemin üzerine mor ve
siyah renklerle zengin
bir tasar›m
sunmaktad›r.
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sadece geometrik flekiller, insan›n evren karfl›s›ndaki duruflunu en soyut dille anla-
tabilmifltir. Mimari yüzeylerde ve objelerdeki flekil örgüsünün hangi türden bir hen-
dese (geometri) bilgisine dayand›¤›n› bilmiyoruz. Ancak, belirli kompozisyon tiple-
rinin farkl› eserlerde tekrarlanmakta oluflu, uygulamac›lar›n çantalar›nda tafl›nabile-
cek kadar yayg›n bir veri taban›na sahip olan ustalar›n, fiam’da, Konya’da ya da
Kayseri’de çal›fl›rken flekil kal›plar›n› kolayca malzemeye uygulad›klar› anlafl›l›yor.
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fiekil 4.5

1251 tarihli Konya
Karatay
Medresesi’nin ana
kubbesi içine
yay›lan geometrik
kompozisyon, di¤er
süsleme
temalar›ndan
ar›nm›fl kat›ks›z bir
sistemdir. Sonsuza
aç›lan büyük
mozaik çini
kompozisyondan
al›nan bir kesitte,
ana unsurlar ile
ba¤lant›y› sa¤layan
dü¤ümler
aras›ndaki denge
flafl›rt›c›d›r. 24 kollu
y›ld›zlar, yatay ve
düfley do¤rultuda
s›ralan›rken,
kubbenin tepe
noktas›na do¤ru
birbirine daha çok
yaklaflmakta, buna
göre de ara
dü¤ümler ve k›r›k
çizgi sistemleri
yönlerini
de¤ifltirmektedir.
Bütün sistemin
gökyüzü ile iliflkisi
fark edilmekle
birlikte, say›sal
iliflkilerin sembolik
de¤erleri
tart›flmal›d›r.



Selçuklu sanat›ndaki flekillerden bir k›sm›n›n Ege-Akdeniz çevrelerinden, hatta
Bizans döfleme mozaiklerinden, di¤er k›sm›n›n ise Asya’n›n daha eski kültür çev-
relerinden geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Haç, gamal› haç (svastika), alt› köfleli y›ld›z, vb.
flekillerde, kolektif arzular›, dini ve mistik köken anlamlar›n› düflünmek mümkün-
dür. Ancak, bu flekillerden birkaç tanesini bünyesine alarak geniflleyen sistemi,
sembolik motiflerin ötesinde, sadece ‹slâm düflüncesinin göstergesi olarak anla-
mak daha do¤ru olacakt›r. Çünkü, büyük bir sisteme kat›lan bir tekil form, art›k
tek bafl›na de¤il; kendisinin veya benzerlerinin tekrar›yla sonsuzlu¤a aç›lan bir ge-
niflli¤in parças›d›r.

‹slâm Ortaça¤’›nda ve Anadolu Selçuklu ortam›nda, tasvir, suret ya da figür de-
di¤imiz flekillerden kaç›n›ld›¤› aç›kt›r. ‹nsan ve hayvanlar›n resim ya da heykelle-
rinin yap›lmas›na karfl› duyulan so¤ukluk, sanatç›y›, di¤er sanat formlar›na daha
fazla yöneltmifl, bu arada bitkisel formlar da geniflçe ortama kat›lm›fllard›r.

Bitkisel Formlar, Rûmi
Selçuklu sanat›nda her zaman gündemde olan bitkisel formlar, 13. yüzy›l›n ortala-
r›na do¤ru, daha çok figürün yerini almak üzere çeflitlilik kazanarak geliflir. Beylik-
ler dönemiyle birlikte tam bir egemenlik kuran dal, yaprak ve çiçek türleri, Os-
manl› tezyinat›nda ola¤anüstü bir geliflmeyle, iç ve d›fl hareketlerin netleflmesiyle
farkl› ekoller içinde adland›r›l›r. Bunda, tezhip sanat›n›n tan›d›¤› imkânlar, mimari
plasti¤in önemli bir dal› haline gelen kalem ifli ustalar›n›n rolü büyük olmufltur.

Ege-Akdeniz kültür çevrelerinin antik mimari verilerinde bolca kullan›lan, ge-
rek sütun bafll›klar›nda gerekse akroter dizilerinde yer alan akantus (kenger) yap-
ra¤› Selçuklu sanat›nda da kullan›lm›flt›r. Figüratif bir unsur olmad›¤›ndan kolayca
benimsenen, bazen yüzeyde, fakat ço¤u kez sütunçe bafll›klar›n› kavrayan bu yap-
raklar, parçal›, yivli yüzeyleri ve sivri uçlar›yla, sadece devflirme yoluyla binaya ek-
lenen unsurlar de¤il, fakat Selçuklu tafl ustalar›n›n elinden yeniden yarat›lan tasa-
r›mlard›r. Bu bitki formu, Osmanl› sanat›nda daha az görülecek, 19. yüzy›l plasti-
¤inde Bat› etkileriyle yeniden kullan›l›r hale gelecektir.

Ortaça¤’›n dekorasyon gündeminde yer alan bitkisel süslemeler, geometrik
kompozisyonlar ve figürlü temalara göre her zaman büyük bir çeflitlilik ve say›sal
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B‹ZANS SANATI: Bizans sanat› eski Yunan ve Roma kökenlidir, ama ayn› zaman-

da Do¤u kültürlerinin de (M›s›r, ‹ran, Suriye) izlerini ve etkilerini tafl›r. O dönemle-

rin baflkenti Kontantinopolis, saraylar›yla, kiliseleriyle, dikilitafllar›yla ve kenti çevre-

leyen surlar›yla ortaça¤›n en büyük kentlerindendir. Bizans sanat›nda belli bir im-

paratorluk sanat anlay›fl› egemendir. Mimaride dev boyutlu kubbeler, mozaik iflleme

hemen dikkati çeker. Ayr›ca Bizans süsleme sanatlar›yla ünlüdür. Duvar resimleri,

duvar bezemeleri, mozaik sanat›, (mozaik sanat›nda sembolik anlat›m özellikle dik-

kat çekicidir), fildifli iflçili¤i, ikonlar, do¤u-bat› dünyas›n›n izlerini tafl›r. Ayr›ca, su

ihtiyac›n› çözmek amac›yla yap›lan Yerebatan Saray› da baflar›l› bir Bizans mima-

ri örne¤idir. Konstantinopolis yan›nda, Nikaia (‹znik), Selanik ve Trabzon kentleri

de dini mimari aç›s›ndan önemli eserler bar›nd›ran kentlerdir. Ünlü Ayasofya Kili-

sesi ‹mparator I. Jüstinyen taraf›ndan 532-537 y›llar› aras›nda yapt›r›lm›flt›r.

Bizans ayr›ca müzi¤iyle de ünlüdür. Müzik bilginleri, belli bir nota sistemi gelifltir-

mifl ve en eski ilahi tarzlar›n› yeni düzenlemelerle onlara yeni bir form kazand›rm›fl-

lar; kilise ve manast›r müzi¤inin gelifliminde çok önemli rol oynam›fllar ve bölge mü-

ziklerini etkilemifllerdir.



üstünlük sergilemektedir. Her aflamada tercih yo¤unlu¤u de¤iflen yaprak, çiçek hat-
ta meyvelerin bölgesel uygulamalar›, malzeme ve tekniklere göre ifllenifl biçimleri
ayr› ayr› ele al›nmaya de¤er zenginliktedir. Bu bütün içinde “rumî” olarak tan›mla-
nan formun özel durumu, bu fleklin kökeni konusunda tart›flmalara yol açm›flt›r.

Bitkisel bir form olan Rumî formu, Do¤u ve Bat› sanatlar›nda genifl bir etki alan› yaratm›fl
ve birçok ressam ve heykeltrafla esin kayna¤› olmufltur.

Bitkisel temalar içinde özel bir yer tutan rumî, ad› dolay›s›yla, Anadolu ç›k›fll›
(Roma/Rum) bir örnek olarak düflünülse bile, Karahanl›, Gazneli, Abbasi ve Endü-
lüs örnekleriyle genifl bir co¤rafi alana yay›lm›flt›r. Rumî ad› verilen form, tombul-
ca bir virgüle benzer, yay biçiminde k›vr›lm›fl bir damla formuna da benzetebiliriz.
Bu form, bir fleridin ortas›nda yer ald›¤›nda veya ucuna eklendi¤inde bitkisel bir
form, bir yaprak izlenimi vermektedir. Bazen iki parça halinde çatallan›r veya göv-
de yüzeyi damarlar halinde dilimlenir, dü¤me fleklinde küçük ekler ald›¤› gibi, bo-
yu uzar, k›sal›r, garip biçimlere girer. Baz› rumî formlar›n›n hayvan figürlerine (ka-
nat veya kuyruk sonuna) eklenebildi¤i görülür. Bunun da ötesinde, baz› uygula-
malarda rumî motifinin kendisi de hayvans› k›vr›mlar tafl›d›¤›ndan, bir k›s›m rumî-
lerin zoomorfik kökene ba¤lanabilece¤i de düflünülebilir.

Özet ve sonuç olarak Ortaça¤ Selçuklu süslemeleri, kökeninde farkl› anlam bo-
yutlar› tafl›yan, her biri de¤iflik kaynaklardan derlenerek bir araya getirilmifl karma-
fl›k sistemler halinde karfl›m›za ç›kar. Girift, karmafl›k yap›lar› dolay›s›yla, Avrupa
yay›nlar›nda uzun süre “arabesk” genellemesi alt›nda verilen kompozisyonlar, çö-
zümlenmesi ve anlam boyutunda aç›klanmas› mümkün tasar›mlard›r.

Süslemelerin Yorumlanmas›
Dönemin mimari plastik verileri ya da objeler üzerinde sunulan formlar, insan›n bi-
linen anlamdaki öyküsünü ve somut olaylar› anlatmazlar. Karfl›m›za ç›kan flekiller
sembolizm tan›m›na uyan yahut mistik göstergelerden oluflan bir yap›d›r. Bazen gü-
zel, bazen de anlaml› buldu¤umuz süslemenin nerede ve hangi tarzda karfl›m›za ç›-
kaca¤›n› bilemeyiz. Mihrap, madeni kap veya çini, karfl›m›zdaki malzeme ne cinsten
olursa olsun, hangi konu ya da tema tercih edilirse edilsin, göz önünde tutulmas› ge-
reken nokta, süsleme genelinin çok say›da türlerden olufltu¤udur. Temalar›n köke-
ni, tercih yo¤unluklar›, üslup özellikleri her ortamda farkl›l›k göstermektedir.

Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatlar› hakk›nda bilgilenmek için G. Öney’in Anadolu Selçuk-
lular›nda Süsleme ve El Sanatlar›, (Türkiye ‹fl Bankas› Yay›n›, Ankara, 1969) kitab› yararl›
olacakt›r.

Ortaça¤ Anadolu Türk süslemeleri; motif, figür, bezek, resim vb. terimlerle ifa-
de edilirken, flekil olarak her ne varsa, hemen bütün malzeme araflt›rmac›lar tara-
f›ndan, bunlar›n ayr›nt›l› tan›mlar› yap›larak bir sistematik kurulmufltur. Bugünkü
tart›flmalar anlam boyutu’nda yo¤unlaflmaktad›r. Bu sorunun irdelenmesi, kuflku-
suz kavramsal tart›flmalar› da beraberinde getirmekte, flekillerin d›fl özellikleri ka-
dar, bunlar› aç›klayan belirli siyasal ve sosyolojik olgular da gündeme gelmektedir.
Her sanat çevresi gibi, Selçuklu ortam›nda da sanat› yönlendiren itici güç, flekille-
rin arkas›ndaki temel düflünce toplumsal ve etnik al›flkanl›klara dayan›yor. Bu fle-
killerin içinde sakl› bulunan anlam›n çözülmesi ikonografi araflt›rmalar›n›n bafll›ca
problemidir. fiekillerin hayatla ve dünyayla iliflkilerini sorgularken, sorunun boyut-
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lar›, toplum yap›s›n› do¤rudan ilgilendiren sosyolojik katmanlar› daha eski ça¤lara
ba¤lad›¤› kadar, Ortaça¤’a da aktar›lmaktad›r. Bu anlamda ikonografi yöntemi, bitki-
sel formlar› ve geometrik tasar›mlar› aç›klamada yetersiz kal›yor. Bunun da ötesinde
temel ifllevi iletiflim olan yaz›’n›n dekorasyon amaçl› kullan›m›, ayn› düzlemlerdeki
karmafl›k birleflmeleri yeni bir çözümleme ve aç›klama yöntemini gerekli k›l›yor.

Ortaça¤ sanatç›lar› bize herhangi bir süsleme sözlü¤ü b›rakmam›fllard›r. Buna
göre, flekillerin anlamlar›, kaynak ve kökenleri konusunda bu alan›n anlam boyu-
tunu keflfetmek bugünün araflt›rmac›lar›na düflüyor. fiu andaki verilere göre; figür-
lerin ve öteki bezemelerin gerisinde, hem Budizm ve totemizm hem de ‹slâm tari-
katlar› ve avc›-göçebe toplum yap›s›n›n inançlar›, idealleri hep birlikte kaynafl›yor.
Bir baflka deyiflle 13. yüzy›l›n Anadolu Türk yorumu Selçuklu kimli¤inde somutla-
fl›yor. Anadolu Selçuklu sanat› için, genel e¤ilim olarak; natüralist ve zoomorfik fi-
gürlerin bafltan beri temel unsurlar olarak bütün içinde yer ald›klar›, geometrik
kompozisyonlar›n buna eklendi¤i, bitkisel formlar›n giderek daha yayg›nlaflt›¤›n›
söylemek kaba bir genelleme olmakla birlikte do¤rudur. Her malzeme ve obje tü-
ründe farkl› geliflme süreçleri görülmekle birlikte, bin y›l gibi uzun bir zaman sü-
recine yay›lan Ortaça¤ örnekleri için bu genelleme yap›labilir.

Selçuklu sanat›n›n; Asya, yerel Anadolu ve ‹slâm kültür çevresi olmak üzere en
az üç kayna¤a dayand›¤›n› söyleyebiliriz. Ancak, bütüne kat›lan ve onu besleyen
bu kaynaklar›n paylar›n›, nerede bafllay›p nerede son buldu¤unu belirleyebildik-
çe, süsleme unsurlar›n›n anlamlar›n› belirli ilkelere ba¤layabiliriz.

14. yüzy›l›n Beylikler ortam›ndaki de¤iflim, en genel anlamda bir düzenin bo-
zulmas›d›r. Kültür ve sanat göstergeleri ba¤lam›nda bir dengenin bozulup, bir bafl-
ka dengenin kurulmas›d›r. 14. yüzy›lda beliren bu süreçte baz› sorular›n cevab›n›
aramaktay›z. Beyliklerin kültür alanlar›nda do¤up yerleflenler, düzene kat›lanlar,
Selçuklu’ya ait kaybolup gidenler, daha da önemlisi yeni görünüm kazananlarla
öncekiler aras›nda akrabal›k var m› sorusu, biçim envanterini çözecek anahtard›r.
Çünkü, de¤iflim sürecinde, yeni düzenin itici gücü, sorumlusu, de¤ifltirici enerjisi
bir gelene¤i de gözetirken, eski formlar, içeri¤i boflald›¤› halde bir kenara at›lma-
y›p, bir kal›p olarak al›flkanl›k halinde sürdürülüyor. Biçim yönünden netli¤ini
kaybeden, deforme flekil, kökeniyle olan heraldik mistik ba¤lant›s›n› kaybetti¤i
halde terk edilmiyor fakat biçim yönünden tan›nmaz hale geliyor. ‹flte, 14. yüzy›-
l›n plastik dünyas›nda ve anlam sözlü¤ünde yerini bulamad›¤›m›z flekilleri böyle-
ce var olabiliyorlar.

Özet ve sonuç olarak denebilir ki, Türkler’in ‹slâm kültür çevresine girmeden
önce yaflad›klar› uzun devreler boyunca sürdürdükleri hayat tarz›, inanç sistemle-
ri ve buna ba¤l› olarak da sanatlar› çok farkl›yd›. Bir bak›ma bu sürecin yank›lar›-
n› tafl›yan Selçuklu süslemeleri, Türkler’in ‹slâm dinini kabul etmelerinden sonra,
kat›ld›klar› yeni çevrelerde yaratt›klar› özgün bir sanat kesitidir. Bu özellik, konu-
yu sadece bilimsel ve belgesel de¤il, ayn› zamanda ulusal ve siyasal bir konuyu da
gündeme getirmektedir.

B‹L‹M, EDEB‹YAT, FELSEFE
Selçuklularda kent yaflam›n›n geliflmesi ve ticaret yollar›n›n güvenli¤i bilim, edebi-
yat ve felsefenin de ilerlemesine katk›da bulunmufltur. ‹slam dünyas›n›n f›k›h, ke-
lam, tefsir ve hadisçi din bilginlerinin birço¤u bu dönemde yetiflmifltir. Bunlar ara-
s›nda ‹ran kökenli Gazali, Kuseyri gibi isimler say›labilir. Selçuklular bütün dinle-
re ve mezheplere karfl› hoflgörülü olmalar›na ra¤men, bu dönemde mezhep çat›fl-
malar› yo¤un oldu¤u için (Hanefi, flafi, hanberi, kerrami gibi) din felsefesi de bu-
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na paralel gitmifltir. Dönemin önemli düflünürlerinden f›k›h ve kelam bilgini ‹ranl›
Gazali (1058-1111), fleriat ve tasavvufu uzlaflt›rarak fler-i hükümleri mant›¤a dayan-
d›rmaya çal›flmas› ve felsefeye ve özellikle Yunan filozoflara karfl› tutum tak›nma-
s› daha sonra ‹bn-i Rüflt gibi önemli filozoflar taraf›ndan elefltirilmifltir. Yine bu dö-
nemde yaflayan ‹ranl› ünlü matematikçi, düflünür ve flair Ömer Hayyam (1047-
1122) cebirsel denklemler ve geometri konusunda bulufllar›yla ünlenmifltir. Hay-
yam ayn› zamanda iki bölümlü dizelerden oluflan geleneksel ‹ran fliir türü Ruba-
i ustas›d›r. fiiirlerinde dünyaya flüpheci bak›fl›, özgürlü¤ü ve mutlulu¤u dile getir-
mesiyle Bat›da da ün salm›flt›r.

Dönemin belirleyici felsefesi tasavvuf felsefesidir. Bu konuda elbette hemen
Mevlana, Yunus Emre, Hac› Bektafl-› Veli isimleri önem kazanmaktad›r. 

Hac› Bektafl-› Veli (Horasan, Niflapur 1210-Nevflehir 1271) “Makalat” adl› ese-
rinde fleriat, tarikat, hakikat ve marifet adlar›n› verdi¤i dört kap› ve bu kap›lara
ba¤l› k›rk makamdan söz eder. Tanr›sal gerçe¤e ancak sevgi yoluyla var›laca¤›, bü-
tün insanlar›n kardefl olduklar›, kifli ile Tanr›n›n özdeflli¤i görüfllerini savunmufltur.
Türk sufi ve Bektaflilik tarikat›n›n piri kabul edilen Hac› Bektafl, Yeniçeri oca¤›n›n
da simgesi olmufl bir isimdir. Bu nedenle, yeniçeri oca¤›na “Oca¤-› Bektafliyan”
denmifl ve onlar›n hep bir a¤›zdan yapt›klar› dua ve ant (gülbank) “pirimiz sulta-
n›m›z hünkâr Hac› Bektafl-› Veli” sat›rlar›n› içerir. 
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MEVLÂNA CELALEDD‹N RÛM‹: Bu yüzy›l›n en önemli kültür figürlerinden biri de

elbette Mevlâna Celaleddin Rûmi’dir. (1207 Afganistan Belh-1273 Konya). Horasan

topraklar›ndan 1222 y›l›nda ailesiyle önce Karaman’a sonra Konya’ya gelen Mevla-

na, hayat›n› “Hamd›m, pifltim, yand›m” sözleriyle özetler. O y›llarda baflkent Konya

sanat eserleri ile donat›lm›fl, bilim adamlar› ve sanatkârlarla dolup taflm›fl bir kent-

tir. Saray›n büyük sayg›nl›k gösterdi¤i Mevlâna burada 1244 y›l›nda fiems-i Tebriz’i

ile karfl›laflm›fl ve aralar›ndaki o derin düflünce ve ruh dostlu¤u kendi sözleriyle on-

da “mutlak kemâlin varl›¤›n›” cemalinde (simas›nda) de “Tanr› nurlar›n›” gördü¤ü-

nü dile getirmifltir. Ünlü eseri 6 ciltlik Mesnevi’sinde tasavvufi fikir ve düflüncelerini

araya yerlefltirdi¤i öyküler halinde anlat›r. Mesnevi’nin dili Farsçad›r ve beyit say›s›

25618’dir. Di¤er eseri Divân-› Kebir’in dili ise Farsça olmakla beraber, içinde Arap-

ça, Türkçe ve Rumca fliirlere de yer vermifltir. Mevlâna ölüm gününü, yani Hakka ka-

vuflma gününü “dü¤ün günü” anlam›na gelen “fieb-i Arûs” olarak adland›rm›flt›r.

Mevlana’n›n ilham felsefesiyle oluflturdu¤u sema, kemâle do¤ru manevî bir yolculu-

¤u temsil eder. Buna göre var olman›n temel flart› dönmektir. Sa¤dan sola kalbin et-

raf›nda dönerek, bütün insanlar›, bütün yarat›lm›fllar›, bütün kalbiyle sevgi ve aflk-

la kucaklama gösterisidir. Sema töreni her biri ayr› anlamlar› olan bölümlerden olu-

flur ve günümüz sanat ve kültür dünyas›nda birçok sanatç›y› etkileyerek de¤iflik bes-

telerin do¤mas›na öncülük etmifltir. Yine Mevlana’n›n öncülük etti¤i Mevlevilik ise

sevgi ve hoflgörü üzerine kurulmufl bir kurumdur. Mevlevihaneler dönemlerinde mu-

sikinin dinlendi¤i ve yorumland›¤›, edebiyatç›lar›n bulufltu¤u, el sanatlar› u¤raflla-

r›n›n (güzel yaz› (hüsn-ü hat), fildifli oymalar›n ö¤retildi¤i bir mekând›r ve kendin-

ce yönetilme esaslar›, kurallar› ve hiyerarflik bir yönetim yap›s› vard›r. Mevlana’n›n

800. do¤um y›l› olan 2007, UNESCO taraf›ndan Dünya Mevlana Y›l› ilan edilmifltir.

Onun flu dizeleri unutulmazd›r: “Gel, gel, ne olursan ol yine gel / ‹ster kâfir, ister Me-

cusi / ‹ster puta tapan ol yine gel / Bizim dergâh›m›z, ümitsizlik dergâh› de¤ildir /

Yüz kere tövbeni bozmufl olsan da yine gel”.



Hac› Bektafl Dergah› gelene¤inde yer alan Taptuk Emre dergah›nda dervifl ge-
lene¤ine uygun olarak yetiflen Türk Halk Edebiyat› ve Tasavvuf Edebiyat›n›n deha
ismi olan Yunus Emre de Anadolu’nun Mo¤ol ak›nlar›na u¤rad›¤›, iç kavgalar›n
hüküm sürdü¤ü, k›tl›k ve kurakl›¤›n egemen oldu¤u, mezhep çat›flmalar›n›n yo-
¤unlaflt›¤› 13. yüzy›l sonlar›nda yaflam›flt›r. O nedenle fliirlerinde do¤rudan insan
sevgisi, kardefllik temalar› ifllemifl, fakir, zengin, H›ristiyan ve Müslüman ayr›m›
yapmadan insan sevgisini yüceltmifl; aflk ve ölüm gibi evrensel konular› yal›n ve
etkileyici bir dille anlatm›flt›r. Yunus Emre bu düflünceleriyle insanl›¤a bir Sevgi
dersi vermifltir: “Sevelim, Sevilelim” sözleri Türk kültüründe ata sözü niteli¤i ka-
zanm›flt›r. Yunus Emre dir duyufl ve düflünüfl flairi, insanl›¤›n ortak sesidir. Aruz ve
hece ölçüsüyle yazd›¤› fliirlerini “Divan” adl› eserinde ve Risalet-ün Nushiyye (Na-
sihatler Kitab›) adl› mesnevi türü eserinde toplam›flt›r. Yunus Emre, günümüzde
hakk›nda yap›lan araflt›rmalar ve kitaplarla bütün Türk edebiyat›n›n en etkileyici
isimlerinden biri olmufltur.

Yunus Emre günümüz fliirini hangi yönleriyle etkilemifl olabilir?

Edebiyat gelene¤i aç›s›ndan Selçuklu döneminin bir baflka çarp›c› yan› “Battal-
name” gibi Bizansl›lara karfl› savaflan gazilerle ilgili destans› eserlerin yer ald›¤›
Sözlü Halk Edebiyat›nda önemli eserlerin verilmesidir. Battalname, Battal Gazi ve
baflka gazilerin tarihsel kiflilikleri çerçevesinde oluflmufl halk hikâyelerinin masals›
düflsel tarzda anlat›lmas›yla oluflmufl daha sonra düz yaz› ya da fliir olarak kitaplafl-
m›fl eserlerin toplu ad›d›r. Bu tür eserler daha sonra Saltukname, Daniflmentname
isimleriyle de an›lacakt›r.

914.  Ünite  -  Anadolu Ortaça¤› ,  Se lçuklu Ayd›nl ›¤ ›

13. yüzy›l Anadolu’nun zor y›llar›d›r. Mo¤ol ‹mparatoru Cengiz Han’›n Orta Asya,

Do¤u Avrupa, Çin, hatta Sibirya Ovalar›n› istila etmesiyle büyük bir co¤rafyada ha-

yat altüst olur. Bu istilalar sonucunda otuz milyonun üzerinde insan katledilmifltir;

Türki halk Anadoluya göç etmifltir; Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devle-

ti y›k›lmaya yüz tutmufl ve Beylikler Dönemi bafllam›flt›r; ‹pek Yolu ticareti sars›lm›fl

ve el de¤ifltirmifltir.

Cengiz Han 1206- 1227 tarihlerinde hüküm sürmüfl ve Dünyan›n en büyük ‹mpara-

torlu¤unu kurmufltur. Ayr›ca, 5., 6. ve 7. Haçl› Seferleri (1217; 1228; 1248) de bu

yüzy›l›n savafllar›d›r; And›¤›m›z büyük isimler (Nasrettin Hoca, do¤umu yaklafl›k

1208; Yunus Emre, do¤umu yaklafl›k 1238, çocukluklar›n› ve gençliklerini bu istila-

lar›n gölgesinde yaflam›flt›r.
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Anadolu’daki Ortaça¤, Selçuklular ve onlar› izleyen
Beylikler ile Bizans’›n birlikte yaflad›klar› bir süreçtir.
Anadolu’daki Türk varl›¤› Selçuklularla bafllar. Tarihin
farkl› kültür katmanlar›n› yaflam›fl flehirler ve an›tlar Sel-
çuklu toplumu için yeni bir yurt olmufltur. Ama bat›dan
Haçl›lar daha sonra da do¤udan Mo¤ol istilalar›na ma-
ruz kalm›fllar ve hayatlar› altüst olmufltur.
Selçuklu kültürünün mimarl›k ve plastik sanatlara ilifl-
kin göstergeleri 11. yüzy›l ortalar›ndan bafllay›p, yakla-
fl›k 13. yüzy›l sonuna kadar sürer. Bu bir bak›ma ‹ran
Büyük Selçuklu sanat›n›n uzant›s›, öte yandan üzerinde
yaflamaya bafllad›¤› Küçük Asya kültürlerinin sentezi
gibidir. ‹slâm sanat› ve daha sonralar› Osmanl› sanat›y-
la benzerlikler göstermekle birlikte, Selçuklu sanat› fark-
l› bir çehreye sahiptir.
Selçuklu toplumsal kurumlar› özel mimari yap›larla
oluflturulmufltur. Bunlar aras›nda, Selçuklu camileri, fle-
hirlerin odak yap›lar› olarak önemli konumdad›rlar. Ulu
Cami her flehrin bafll›ca toplanma yeri oldu¤undan top-
lumsal ve siyasal merkez niteli¤indedir. Selçuklu ulu
cami tipi, çok destekli bir iç mekân sunarken, d›flta taç
kap›, içte mihrap zengin bir süs envanteri sunar.
Selçuklu medreseleri, yüksek duvarlar›yla d›fla kapal›,
küçük pencereli, girifl cephesinde gösteriflli bir taçka-
p›’s›yla genellikle flehrin odak noktas›n› oluflturan gös-
teriflli mimari kütlelerdir. Hadis, kelâm, f›k›h gibi din
bilimlerinin ö¤retilmesi kadar, matematik, t›p, astrono-
mi gibi fen bilimlerinin ö¤retildi¤i mekânlard›r. Yollar
üzerinde kervanlar›n dinlenmesi ve gecelemesi için in-
fla edilmifl büyük hanlara “kervansaray” ad› verilir. Bu
yap›lar, yolcular› ve ticari eflyay› korumak üzere müs-
tahkem yap›lm›fl binalard›r. Kervansaraylar›n Selçuklu
flehirlerinin ve ticaretin gelifliminde rolü büyük olmufl-
tur. Künbetler ise, Asya göçebe geleneklerinden kay-
naklanm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. Künbet mima-
risinde dikkati çeken özellik toprak düzeyinin alt›ndaki
mezar odas›d›r. Selçuklu künbetlerinin birço¤unda
gövdenin alt›na rastlayan kesimde bir mekân
bulunmakta ve buraya mumyal›k, cenazelik ya da kripta
ad› verilmektedir.

Anadolu Selçuklu sanat›n›n süsleme motifleri karmafl›k
ve enerji dolu oldu¤u kadar, bafllang›c› daha eskilere
inen ça¤r›fl›mlar verir. Mimari yüzeyler ve objeler üze-
rine yans›d›¤› kadar›yla, bu sanat› yönlendiren itici güç-
ler, flekillerin arkas›ndaki temel düflünce farkl›l›klar›,
toplumsal, etnik al›flkanl›klara dayanmaktad›r. Asya

hayvan üslubu’nun izlerini Selçuklular›n dünyas›nda
yaflayan figürlerde izleyebiliyoruz. Rumî ad› verilen bit-
kisel form ise, tombulca bir virgüle, yay biçiminde k›v-
r›lm›fl bir damla formuna benzetilebilir.
Yüzy›l›n önemli kiflili¤i Mevlâna Celaleddin Rûmi’dir.
Ünlü eseri Mesnevi’sinde tasavvufi fikir ve düflünceleri-
ni araya yerlefltirdi¤i öyküler halinde anlat›r. Mesne-
vi’nin dili Farsçad›r ve beyit say›s› 25618’dir. Mevla-
na’n›n ilham felsefesiyle oluflturdu¤u sema ise kemâle
do¤ru manevî bir yolculu¤u temsil eder. Dönemin bir
di¤er önemli ismi olan Hac› Bektafl-› Veli tanr›sal gerçe-
¤e ancak sevgi yoluyla var›laca¤›, bütün insanlar›n kar-
defl olduklar›, kifli ile Tanr›n›n özdeflli¤i görüfllerini sa-
vunmufltur. Türk Halk Edebiyat› ve Tasavvuf Edebiya-
t›n›n deha ismi olan Yunus Emre de Mo¤ol istilalar› s›-
ras›nda 13. yüzy›l sonlar›nda yaflam›flt›r. O nedenle fliir-
lerinde do¤rudan insan sevgisi, kardefllik temalar› iflle-
mifl, fakir, zengin, H›ristiyan ve Müslüman ayr›m› yap-
madan insan sevgisini yüceltmifltir. Aruz ve hece ölçü-
süyle yazd›¤› fliirlerini “Divan” adl› eserinde toplam›flt›r.

Özet
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1. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Ortaça¤ Anadolu
Kültürünün genel özellikleri aras›nda yer almaz?

a. Selçuklular öncesi çok parçal› ve heterodoks
(kabul edilmifl din kurallar›na ayk›r›) bir kültür
söz konusudur.

b. Anadolu’daki Ortaça¤, Selçuklular ve onlar› izle-
yen Beylikler ile Bizans’›n birlikte yaflad›klar› bir
süreçtir. 

c. Anadolu’daki Türk varl›¤›n› Selçuklular bafllat›r.
d. Türkler Anadoluda hep Bat›ya do¤ru ilerlemifl-

lerdir.
e. Türkler Anadolu’da hep Do¤uya do¤ru ilerleye-

rek Do¤uda Türk kültürünü yaym›fllard›r. 

2. Afla¤›dakilerden hangisi Selçuklu sanat›n› besleyen
e¤ilimlerden biri de¤ildir? 

a. ‹slam sanat›n›n izlerini tafl›r.
b. Kervansaray medrese mimarisi Anadolu’ya özgü

biçimler arz eder.
c. Asya sanat›n›n izlerini tafl›r.
d. Eski Türk inanc›n›n izlerini yans›t›r.
e. Antik Yunan sanat› Selçuklu sanat›n› derinden

etkilemifltir.

3. Selçuklu camilerinin (Ulu Cami) özellikleriyle ilgili
afla¤›daki ifadelerin hangisi yanl›flt›r?

a. fiehrin odak yap›lar›ndand›r ve saraylardan da-
ha önemli konumdad›r.

b. Toplumsal ve siyasal merkez niteli¤indedir.
c. Cami siyasi bir merkez oldu¤u için mimarisi de

yöneticinin prestij göstergesi olmufltur. 
d. Ulu Cami mimarisi bütün Selçuklu kentlerinde

ayn› mimari üsluba sahiptir.
e. Cami planlar› yüzy›ldan yüzy›la de¤iflim gösterir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi Selçuklu Medreselerinin
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Hadis, kelâm, f›k›h gibi din bilimlerinin ö¤retil-
di¤i kurumlar olmas›.

b. Matematik, t›p, astronomi gibi fen bilimlerinin
ö¤retildi¤i kurumlar olmas›.

c. Yüksek duvarlar›, d›fla kapal›, küçük pencerele-
ri, girifl cephesinde gösteriflli taçkap›’s› mima-
risine sahip olmas›.

d. Medreseler ayn› zamanda sa¤l›k tedavi hizmet-
lerinin verildi¤i mekânlar olmas›.

e. ‹çinde mumyal›k da bulunan yap›lar olmas›.

5. Darüflifan›n ifllevi nedir?
a. Sa¤l›k ve tedavi hizmetlerinin verilmesi 
b. Hadis ö¤retilen e¤itim kurumu
c. Kur’an okuma yöntemlerinin ö¤retildi¤i kurum
d. Sema gösterilerinin yap›ld›¤› kurum
e. Yoksullara yemek da¤›tan kurum

6. Selçuklu kervansaraylar›n›n özellikleriyle ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Yollar üzerinde kervanlar›n dinlenmesi ve gece-
lemesi için infla edilmifl büyük hanlard›r.

b. ‹çlerinde eflya depolar›, hamam, berber, nalbant
gibi hizmet üniteleri vard›r.

c. Asya’daki kervansaraylar daha çok liman kentle-
rinde infla edilmifltir.

d. Ticaret ve ulafl›mda önemli ifllevleri olmufltur.
e. ‹pek Yolu üzerinde çok say›da kervansaray infla

edilmifltir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi Selçuklu künbetlerinin özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Biçim ve ifllev aç›s›ndan Asya göçebe gelenekle-
rinin izlerini tafl›malar›

b. ‹slam inanc›na bütünüyle uygun düflmeyen bir
anlay›flla infla edilmifl olmalar›

c. Hemen hemen hepsinde “mumyal›k” ad› verilen
bir toprak alt› kat› mevcut olmas›

d. Asya ölü gömme al›flkanl›klar›n›n hemen terk
edilmedi¤ini gösteren yap› olmalar›

e. Selçuklularda bir dönem ölüler mumyalanarak
mumyal›k denilen odaya yerlefltirilirdi

8. Afla¤›dakilerden hangisi Selçuklu süsleme sanat›n›n
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Selçuklu süsleme motiflerinin ‹slam öncesi Türk
tarihinin eski katmanlar›n›n izlerini tafl›mas›.

b. Selçuklu süslemelerinde Asya hayvan üslubu-
nun izlerine rastlanmas›.

c. Fantastik özelliklere sahip süslemeler ile yer
verilmesi.

d. Etnik haf›zan›n ya da etnik al›flkanl›klar›n izlerini
tafl›mas›.

e. Türk sanat›n›n daha sonraki aflamalar›yla kar-
fl›laflt›r›lmas› mümkün olmayan özel bir üslup
sergilemesi.

Kendimizi S›nayal›m
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9. Mevlâna Celaleddin Rûmi ünlü eseri Mesnevi’yi han-
gi dilde yazm›flt›r?

a. Arapça
b. Farsça
c. Türkçe
d. Rumca
e. ‹branice

10. Yunus Emre’ye iliflkin afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. ‹nsan sevgisi ve kardefllik temalar›n› iflleyen bir
flairdir.

b. Aruz ve hece ölçüsüyle fliirler yazm›flt›r.
c. Sadece hece ölçüsüyle fliirler yazm›flt›r.
d. “Divan” adl› bir fliir kitab› vard›r.
e. Mo¤ol ‹stilalar› ve k›tl›k döneminde yaflamas› fli-

irlerinde insan› fakir-zengin, Müslüman-H›risti-
yan ayr›m› yapmadan yans›tmas›nda pay› vard›r.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Görünüm” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Hayat Toplum-
sal Kurumlar ve Mimari” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Selçuklu Camileri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Selçuklu Medreseleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Selçuklu Medreseleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Hayat Toplum-
sal Kurumlar ve Mimari” konular›n› yeniden
gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Selçuklu Künbetleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anadolu Türk Süslemeleri,
Ejderler ve Çiçekler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim, Edebiyat, Felsefe”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilim, Edebiyat, Felsefe”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

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

O¤uz boylar›ndan olan Selçuklular ad›n› kurucusu Sel-
çuk Bey’den al›r. Selçuk Bey’in torunlar›ndan Tu¤rul
Bey ve Ça¤r› Bey yönetiminde 11.  yüzy›l ortalar›nda
teflkilatl› devlet düzenine geçerler. Anadolu’yu Türkle-
re açan Alparslan ise Ça¤r› Bey’in o¤ludur. Büyük Sel-
çuklu Devleti Sultan Melikflah zaman›nda (1072-1092)
en parlak dönemini yaflam›flt›r. Süleyman fiah’›n ‹znik’i
almas›yla (1075) Anadolu Selçuklu Devleti kurulmufl
olur.

S›ra Sizde 2

Dönemin baflkenti Konya’da Alaeddin Camii, Karatay
Medresesi, Kayseri’de Huand Hatun  Camii, Afyonkara-
hisar’da Ulucami, Erzurum’da Çifte Minareli Medrese,
Sivas’ta Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese, K›rfle-
hirde Melik Gazi Kümbeti, Ni¤de’de Alaeddin Cami-
i bu eserler aras›ndad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Yunus Emre’nin etkisini öncelikle dil, düflünce, duygu
ve yarat›c›l›k ba¤lam›nda araflt›rmak gerekir. Sevgi, ba-
r›fl, Tanr›, evren, varl›¤›n birli¤i gibi insanl›¤› ilgilendi-
ren önemli konular› ustal›kla ve yal›n bir Türkçeyle di-
le getirmesi, söz sanatlar›ndaki (benzetmeler, kiflisellefl-
tirme) yal›n ustal›¤›, duygular›n› içtenlikle ve abart›s›z
ifade etmesi onu evrensel bir flair k›lm›flt›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yeniça¤› haz›rlayan faktörleri saptayabilecek,
Rönesans’›n nedenlerini aç›klayabilecek,
Rönesans ve hümanizm düflüncesini tart›flabilecek,
Rönesans sanat›n›n ve sanat eserlerinin özelliklerini keflfedebilecek,
Reform hareketlerinin nedenlerini ve sonuçlar›n› tart›flabilecek,
Avrupa’da yeni ticari de¤iflimin özelliklerini aç›klayabilecek,
Avrupa’n›n de¤iflen düflünsel, siyasal, kültürel haritas›n› analiz edebileceksiniz.
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YEN‹ÇA⁄I HAZIRLAYAN FAKTÖRLER
Yüzy›l Savafllar›n›n sonu (1492) Avrupa’da yeni bir sosyal, ekonomik ve siyasi dö-
nemin bafllang›c› olarak kabul edilir. Ama feodal sistemin kal›nt›lar› bir süre daha
devam edecek, monarfli rejimleri güçlenecektir. Bununla birlikte k›r›lma noktas›
yaratan olaylar keflifler ve bulufllar vard›r. Bunlar aras›nda, matbaa, keflifler, röne-
sans, hümanizm ve reform hareketleri, düflünce sanat din ve siyasette yeni yap›lan-
malar getirir, laikleflme sistemi bafllar ; burjuvazi gibi yeni bir ticari sosyal s›n›f olu-
flur ve güçlenir. Bütün bunlar köklü bir de¤iflim olmasa da, kapitalizmi, milliyetçi-
li¤i, ak›lc›l›¤›, devrimleri haz›rlayacak yani sonraki yüzy›llar›n esin kayna¤› olacak-
t›r. Ama unutmayal›m bu ça¤ da savafllar dönemidir, hatta silahlanma teknolojisi
h›zla ilerler, örne¤in topçuluk bu dönemde geliflir.

Avrupa Ortaça¤›nda ve tarihin birçok evresinde rastlanan ve toplumsal, siyasal
ve ekonomik bir örgütlenme biçimi olan feodal sistem, Avrupa’n›n di¤er bölgele-
rinde kal›nt›lar›n› sürdürürken, feodalizmi yaflamayan ‹talya, 13.yüzy›lda Venedik
gibi geliflkin kent devletlerine sahiptir. 

13.yüzy›l›n sonunda Papa VIII. Boniface taraf›ndan krallara vergilendirme yo-
lunda tan›nan yetkilerle ‹talya’da ticarette yeni formlar geliflmifltir. Özellikle Floran-
sa’da bankac›l›k alan›nda sabit kredi sistemi kurulmufl, sigortac›l›k organizasyonla-
r› sa¤lanm›fl, tüm ‹talya’da krall›k ve papal›¤›n destekleriyle ticarette yeni yöntem-
ler gelifltirilmifltir. Bu ekonomik geliflme sosyal yaflama ve özellikle sanata yans›r. 

Bu de¤iflimler 15. yüzy›lda ‹talya’da, sanata kendini yeni ifadeler ve geliflen anla-
t›m tarzlar›yla gösteren bir uygulama fleklinde yans›r. Öncesinde 14. yüzy›lda Avrupa
sanat›nda Bizans dönemi sanat›na yeni realist bak›fl aç›s›yla alternatif sunan ‹talyan sa-
natç›lar (Cimabue, Giotto gibi), bu ça¤da, Tanr›y›, dünya ve tüm canl›larda onun gü-
zelli¤inin yans›mas›nda görmeye bafllarlar ve bu görüfllerini eserlerinde uygularlar.

KEfi‹FLER, SÖMÜRGELEfiT‹RME, YEN‹ EKONOM‹K VE
T‹CAR‹ DÜZEN 
Yeni keflifler ve ticaretle geliflen Avrupa ekonomisi, keflfedilen yeni topraklardan
sa¤lanan yeni gelirlerle genifllemifl ve kapitalist bir ça¤› bafllatm›flt›r. Bu geliflmenin
nedenleri Italya’daki kent devletlerinin Akdeniz’deki di¤er güçlerin egemen oldu-
¤u bölgelerle ticaret yapmas›, Osmanl› dünyas›n›n Adriyatik ve Venedik yoluyla
Avrupa ile ba¤lant›lar›d›r. Bu ça¤da, Çin’den ithal edilerek Avrupa’da kullan›lan
lüks ürünler (ipek, de¤erli tafllar vb) Bizans döneminden beri süregelen ticaretin
devam›d›r. Ayr›ca kent devletlerinin gereksinimini oluflturan savafla yönelik teçhi-

Avrupa’da Rönesans:
De¤iflen Avrupa

15. yüzy›l Avrupa’n›n iç
dengelerinin de¤iflti¤i ve
flekillendi¤i, modern
dünyaya do¤ru ilk ad›mlar›n
at›ld›¤› bir dönemdir.
Ortaça¤dan sonra ilk dini ve
entellektüel geliflimlerin
oldu¤u bu süreç 1400’lerde
ticari devrimle bafllar.



zat›n temini, deniz afl›r› ticaret ve maden iflletmecili¤i ça¤›n yenilikleridir. Avru-
pa’n›n deniz afl›r› ticareti ‹spanyol ve Portekiz krall›klar›n›n liderli¤inde sürdürül-
müfl, Do¤uya ulaflan yeni ticaret yollar› keflfedilmifltir. Bu kefliflerin entelektüel dü-
flünceye etkilerinden biri Yeni Dünya’n›n keflfiyle dünyan›n yuvarlak oldu¤u görü-
flünün benimsenmesidir. Ortaça¤ görüflüne z›t olan bu görüfl, aslen ‹slam bilim dü-
flünürleri taraf›ndan 12. yüzy›lda Çin’den al›nm›fl olan pusula ve usturlap sayesin-
de bilinse de, bu ça¤dan önce Avrupa’da kabul görmemifltir. 

Bu ça¤da Avrupa’ya eklenen yeni topraklar genifl bir co¤rafyaya yay›l›r: Porte-
kiz, Madeira, Azor Adalar›, Afrika’n›n güney k›y›lar›, Yeni Gine’yi; ‹spanya, Kuzey
Amerika k›tas›n›n güneybat› bölümünü, Bat› Hint Adalar›, Orta Amerika, Brezilya
d›fl›nda Güney Amerika’y› topraklar›na katm›fl ve bu topraklardan Avrupa’ya yeni
kaynaklar aktar›lm›flt›r. ‹ngiliz ve Frans›zlar ise Kuzey Amerika’ya aç›l›m› gerçek-
lefltirmifllerdir.

Yeni Dünya ticaretiyle birlikte Avrupa’ya giren ürünler aras›nda de¤erli kumafl-
lar ve tafllar yan›nda, baharatlar, patates, tütün, m›s›r, fleker pekmezi, fleker bazl›
alkollü içeçekler, kakao, çikolata, kahve, pirinç, pamuk ve kinin bulunmaktad›r.
Bu yeni kefliflerle elde edilen ürünler aras›nda Avrupa bankalar›nda yeni standart
gerektiren Inka ve Aztek uygarl›klar›n›n alt›n ve gümüflü de bulunmaktad›r. 

14.yüzy›lda Avrupa’da güçlenen feodalizmin etkileri 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da merkezi otoritelerin yönetimde etkin olmas›n› sa¤lam›flt›r. Özellikle yeni top-
raklar›n ve kaynaklar›n deniz afl›r› ticaretle sa¤lanmas›, kilisenin otoritesinin zay›f-
lamas›na neden olmufltur.

RÖNESANS YA DA YEN‹DEN DO⁄Ufi
Rönesans sözcü¤ü Frans›zca renaissance kökenli olup “yeniden do¤ufl” anlam›na
gelir ve ‹talya’da 14.yüzy›l›n sonunda ortaya ç›kan bir yenilenme sürecidir. Bu ça¤
Yunan ve Roma dönemi kültür ve sanat›n›n ö¤elerine geri dönüflle hem e¤itim ala-
n›nda, hem de bireyin yaflam›n› irdeleyen konularla Hümanizmin ortaya ç›kmas›-
n› sa¤lar. Avrupa’da di¤er bölgelere h›zla yay›lan bu uyan›fl ve uyan›fl›n günümü-
ze uzanan etkileri üzerinde önemle durmak gerekir. Çünkü Rönesans sadece sanat
alan›nda de¤il, Avrupa co¤rafyas›nda sosyal, kültürel, politik alanlarda da de¤ifli-
me yol açm›fl ve insana iliflkin de¤er kavramlar› yenilenmifltir.
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KEfi‹FLER
Keflifleri, hem Do¤u hem Amerika uygarl›klar›na ve zenginliklerine ulaflma ; H›risti-
yanl›¤› yayma, bilme ve ö¤renme arzusu olarak görmek gerekir. Avrupa art›k yeni k›-
talara yay›l›r, zenginlik kaynaklar›n› ele geçirir. Avrupa düflüncesi ve kültürü, ev-
rensel bir de¤er olarak yay›lmaya hatta egemen olmaya bafllar. Bu sömürgeci anla-
y›fl yerli halklar› ve yerel yaflam› da¤›tm›fl ve hatta yok etmifltir. Örne¤in 16. yüzy›l-
da, Yeni Dünya’da, tar›m ve ziraatte nüfusun imhas›ndan kaynaklanan flafl›rt›c› bir
gerileme söz konusudur; örne¤in Meksika’n›n nüfusu azal›r ve köle ticareti sonuç ve-
rinceye dek verimli topraklar ifllenemez hale gelir; 1500’den sonra sömürgeci devlet-
ler h›zla geliflir zenginleflir; ‹ngiltere, sömürgeleri sayesinde en zengin ülkedir ve dev-
rimler gerçeklefltirir, ayr›ca sanayi devriminin bafllamas›na öncülük edecek, Avrupa
kültürünü egemen k›lma sürecini flekillendirecek, ticaret yollar›n› açacakt›r.
Venedikli Marco Polo’nun (1254-1324) ünlü dünya seyahati Avrupa’da bir Do¤u ef-
sanesi yarat›r; 1487’de, Portekizli Vasco da Goma ‹spanyol bayra¤›yla Hindistan’›;
1488’de Portekizli Bartolomeu Dias Ümit Burnu’nu; 1492’de Cenoval› Kristof Ko-
lomb ‹spanyol bayra¤›yla bilmeden Amerika’y› keflfeder; 1521’de Portekizli Macellan
yine ‹spanyol bayra¤›yla dünya turu yapar.



‹talya Kent Devletleri ve Etkileri
Özellikle 15. yüzy›lda ‹talya’da ticaretin de etkisiyle geliflen kent devletleri (Floran-
sa, Venedik, Milano, Napoli, Roma; Papal›k Eyaletleri) farkl› yönetim ve üretim
güçlerine sahiptir. Bunlardan Floransa, gelifltirdi¤i loncalarla, yerel idarenin zen-
ginli¤i sayesinde di¤er kent devletlerine göre daha zengin üretim yapan bir kent-
dir. Bir süre Cumhuriyetle yönetilmifl, daha sonra Medici ailesinin bireyleri taraf›n-
dan yönetilmifltir. Napoli krall›kla yönetilmektedir. Güney ‹talya’da Papal›k Eyalet-
leri olarak bilinen befl kent ‹talya Birli¤ini oluflturma çabas›n›n bir parças› olsa da
bu birlik geçeklefltirilememifltir. 15. yüzy›l›n sonunda Papal›k, Roma’daki yap›lar›n
yenilenmesi karar›n› al›r ve Floransa’n›n bafl›n› çekti¤i bu yenilenmenin Roma’da
da yarat›labilmesi amac›yla Floransal› sanatç›lar› Roma’ya davet etmifltir. Venedik
kent devletinin kökeni ise 9.ve 11.yüzy›llara dek uzan›r. fiehrin aristokratlar›, tica-
rete dayal› bünyesiyle, kent konseyi ve oligarflik sistemle kenti yönetmekte idi. Av-
rupa’ya ihracat› yap›lan tah›l, ipek ve baharat ticaretini elinde tutan Venedik tüc-
carlar›, 15. yüzy›lda Do¤uyla yapt›klar› ticaret sonucunda oldukça güçlü konuma
gelirler. Adriyatik’in kontrolunu Bizans döneminden beri elinde tutan Venedik, bu
ça¤da bölgede hâkim olan Osmanl› ‹mparatorlu¤uyla Adriyatik’in kontrolu konu-
sunda problemler yaflar. Milano ise Lombardiya bölgesinin baflkenti olarak Orta-
ça¤dan beri, önce Visconti daha sonra Sforza ailesinin bireyleri taraf›ndan despot
bir yönetimle yönetilmifltir. Rönesans sanatç›lar›n› destekleyen Sforza ailesi askeri
teçhizat›n yap›m›na önem vermifltir.

Katolikli¤in merkezi konumunda olan ve Papal›¤›n gücünü yans›tan Roma, bu
dönüflümde önemli rol oynar. Bu ça¤da skolastik düflünceye ve e¤itime karfl› sor-
gulamalar bafllam›flt›r. ‹slam düflünürlerinin Yunan filozoflar›yla (Platon, Aristote-
les) ilgili yorumlamalar› katk› sa¤lam›fl ve yeni irdelemeleri de beraberinde getir-
mifltir. Kendilerini Roma ‹mparatorlu¤u’nun, Romal› halk›n ve kültürün bir devam›
gibi alg›layan ‹talyanlar, laik düflünce ve dünyaya ulaflma yollar›n› aram›flt›r. Mat-
baan›n bulunmas› da (1450), ‹talya Rönesans›n›n etkilerinin kuzeye yay›lmas›n› ve
Kuzey Rönesans›’n›n genifllemesini sa¤lam›flt›r. Johannes Gutenberg’in Mainz’da
ilk uygulamas›n› yapt›¤› metal harflerle bas›m tekni¤i, 1455’de ‹ncil’in bas›lmas›n›,
daha sonra da farkl› dillere çevrilmifl kopyalar›n›n bas›m›n› sa¤lam›flt›r. K›sa bir sü-
rede Avrupa’ya ve hatta Do¤uya yay›lan bu etkiyle, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
gayrimüslim vatandafllar ‹stanbul’da 1493’de ilk matbaay› kurar. 16. yüzy›lda geli-
flen matbaa sanat› teknikleriyle bask›lar yaparlar.
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MATBAANIN DO⁄UfiU
Matbaa öncesi kitap ve kitap bas›m› (elyazmal›) kilisenin elinde oldu¤u için e¤itim
ve kültürlenme de kilisenin tekelindeydi. Matbaanin icad›yla, bilgi bir tekel olmak-
tan ç›k›p bütün sosyal s›n›flara aç›k hale gelir. Özellikle üniversiteler (Paris Sorbon-
ne, ‹ngiltere Oxford ve Cambridge, Bologna Üniversiteleri) bundan genifl çapl› olarak
yararlan›r; ilk bas›lan metinler dinsel olsa da zaman içinde h›zla baflka alanlar› da
içerir ve yay›nlanan metinler, baz› de¤erler anlay›fllar›n› ve sosyal s›n›flar›n bilgilen-
me hiyerarflisini altüst eder. Kütüphaneler aç›l›r, denizcili¤in geliflmesine ba¤l› ola-
rak Haritac›l›k geliflir ve bir disiplin olur.
‹lk matbaa, a¤aç oyma tekni¤i kullan›larak, M.S. 593’te Çin’de kurulmufltu: 1450’de
Gutenberg, kurflun alafl›m›ndan yap›lan dökme harfleri haz›rlayarak, (bask›dan
sonra baflka bir yaz›da kullan›lmak üzere bunlar saklanacakt›r) bir bas›m yöntemi
icad eder. Bu tipo bask› metal harflerle yap›l›r; uzun ve zahmetli bir bask› süreci ge-
rektirir. Metal harflerin tek tek sayfa oluflturacak bir biçimde düzenlenmesi yöntemi
kullan›l›r. Hollanda bu yüzy›lda bas›m merkezidir. 19. yüzy›lda modern matbaa
makineleriyle sanayi devrimi, kültür iletiflim ortam› yarat›lmas›nda ve enformasyo-
na ulafl›mda temel bir ifllev yüklenecektir.



Rönesans tarihi ve sanatsal, kültürel, düflünsel geliflmeleri için Nurettin Pirim’in Rönesan-
s›n Serüveni (Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz. 

Rönesans Dönemi ‹talya 
‹talya’da yeniden do¤uflun yafland›¤› ilk kent Floransa’d›r. Floransa, 15. yüzy›lda
Ortaça¤da sanat› destekleyen ve ço¤u kiliseye hizmet veren belli alanda uzmanlafl-
m›fl kiflilerden oluflan zanaatkârlar›n korundu¤u lonca sistemini ticari loncalar (ar-
ti) olarak sürdüren bir kenttir. Ekonomik gücünü Ortaça¤dan beri elinde tuttu¤u
yün loncas›yla sa¤lar. 15.yüzy›lla birlikte bankac›l›k sistemiyle güçlenen kentte,
yönetimde de etkin olan zengin Floransal› aileleler (Strozzi, Bardi, Tornabuoni,
Pazzi ve Medici aileleri) önemli katk›larda bulunurlar. Bu aileler hem kentlerini
hem de Floransa sanat›n›n icrac›s› olan sanatç›lar›n› korumufllard›r. Bu y›llarda ‹tal-
ya’da sanatç›lar› himayesine alan mesenler yayg›nd›r. Floransal› Medicis ailesi Ver-
rocchio ve Boticelli’yi ; Milan dükü Leonardo da Vinci’yi ; Papal›k Michelangelo’yu
desteklemifltir. Ayr›ca Fatih Sultan Mehmet Bellini’yi davet etti¤i gibi, Avrupa kral-
lar› da ünlü ‹talyan sanatç›lar› (Michelangelo, da Vinci) davet etmifllerdir.

Rönesans dönemiyle birlikte sanatç› kavram›n›n ortaya ç›kt›¤›n› usta-ç›rak ilifl-
kisinin geliflti¤ini, kendi birikim ve duygusuyla sanat›n› üreten kendine has üslup
gelifltiren sanatç›lar›n ortaya ç›kt›¤›n› görürüz. Sanatç›lar çal›flt›klar› atölyelerde tüm
yap›lan iflleri izleyerek ö¤renme becerilerini gelifltirmektedirler. 

Ortaça¤›n dura¤an, çizgisel ve derinlikten yoksun sanat›na karfl›, klasik sanat üs-
luplar›na uygun formlar ve buna ba¤l› geliflen perspektif anlay›fl› bu ça¤ sanat›n›n
özellikleridir. Klasik sanat›n perspektifte ölçü (kanon) kavram› yeniden uygulanm›flt›r.

Rönesans resim sanat› ayn› zamanda yeni tekniklerin kullan›ld›¤› bir dönemdir. Bu tek-
nikler neler olabilir?

Yine Klasik Ça¤da, sanat›n kendine özgü, içinde matemati¤i bar›nd›ran düzen
ve harmoni birlikteli¤inin var oldu¤u eserler üretilmifltir. Dönemin baflkald›r›c› dü-
flüncesini de sembolize eden bu formlar, çizgi, biçim, ifade olarak insan› semboli-
ze etmifl ve Ortaça¤ sanat›na z›t olarak insan› ön plana ç›karm›flt›r. Bu ça¤ bireyin
ortaya ç›k›fl›d›r, özellikle sanat bunu toplumun her kesimine ulaflt›ran bir araçd›r.
Do¤an›n ve insan›n detaylar› desenle ifllenmifltir. Bu ça¤da yeni perspektif anlay›-
fl›, resimde derinlik ve renk, heykelde ›fl›k ve gölge, mimaride ise farkl› malzeme
ve form öne ç›km›flt›r.

Teknik konularda gelifltirilen bilgi ve becerilerin temeli, matematik, geometri
gibi alanlarda antik Yunan’a geri dönüfl ilkesine, Euklid, Pitagoras’›n görüfllerinin
yeniden uygulanmas›na dayanmaktad›r. Varoluflta do¤ada her canl›da ortak olan
ve de¤iflmeyen bir prensip olan “alt›n oran›”n›n uygulanmas›nda Fibonacci’nin Li-
ber Abaci’de (1202) say›sal dizini ile vurgulad›¤› gerçekli¤in önemi büyüktür. Bu
ilkenin matematiksel aç›klamas› sanat eserlerinde ölçünün gücü olarak yans›r.

Bu ça¤da edebiyat, felsefe ve retorik alan›nda antik klasik eserlerin çevirileri ve
yorumlar› yap›lm›flt›r. Rönesans dönemi sanatç›lar›, her konuya vak›f, sadece ken-
di alan›nda uzman de¤il, güzel sanatlar›n her alan›nda uygulama yapma becerisi-
ne sahip, bilgisini sanat›na katmay› becermifl “Rönesans insan›” kavram›n›n ortaya
ç›kmas›na katk›da bulunan ve tüm bilgi ve becerisini üretti¤i nesnede bütünleflti-
ren sanatç›lard›r.
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Rönesans’›n ‹talya’da ortaya ç›k›fl›n› inceleyen sanat tarihçilerinin üzerinde bir-
leflti¤i konu, Roma ve Floransa’da bafll›yan bu ak›m›n Roma kültürünün bir uzan-
t›s› gibi görmeleri ve ‹talya topra¤› insan›n›n kendilerini mirasç›s› olduklar›n› dü-
flünmeleridir. Gerçekten de, bu ak›m, Ortaça¤ sanat› ve düflüncesine reaksiyon
olarak antik sanat›n ö¤elerini kullanm›fl ve bu tepkisel uyan›fl› sanat eserleriyle
yans›tm›flt›r.

RÖNESANS DÖNEM‹NDE FELSEFE, EDEB‹YAT VE
SANAT 

Yazar ve Düflünürleriyle Hümanizm
Hümanizm, 14.yüzy›l›n sonu ve 15. yüzy›l›n bafl›nda Ortaça¤›n skolastik e¤itimine
tepki olarak Floransa ve Napoli’de ortaya ç›kan, bireyin e¤itimini ön planda tutan,
özellikle kendisini güzel ifade etme becerilerini gelifltiren studia humanitas olarak
özetlenen gramer, retorik, tarih, felsefe, ahlak felsefesi konular›nda e¤itim ve ö¤-
retimle bilinçli birey ve vatandafl yetifltirmenin hedeflendi¤i bir düflüncedir. Hüma-
nizmi bir e¤itim reformu olarak de¤erlendirmek gerekir. Avrupa’da kad›nlar›n da
toplum yaflant›s›na kat›lmas› ve okur yazarl›¤›n art›r›lmas›na yönelik çabalar bu
dönemde gerçeklefltirilmifltir. Bu sayede toplumsal örgütlenmelerde kad›nlar da
yer alacakt›r.

Italyan hümanizminde yazar Dante Alighieri (1265-1321) bir bafllang›çt›r. Bu
nedenle Ortaça¤dan çok Rönesans düflüncesine yak›nd›r. ‹nsan›n tutku, çeliflkile-
rini, toplumdaki s›k›nt›lar›n› eserlerinde ifllemifl ve skolastik e¤itime ve ruhban s›-
n›f›n›n liderlerine elefltirel bak›fl aç›s›yla baz› çevrelerden tepki alm›flt›r. Toskana
dilinde yazan Dante’nin ‹talyan diline katk›s› büyüktür. 

Hümanizmin bir baflka önemli etkin ismi Francesco Petrarca (1304-1374) ve ö¤-
rencileridir. Aslen flair ve dilbilimci olan Petrarca’›n da ‹talyan dili ve gramerine katk›-
s› büyüktür. fiairin, Homeros’dan etkilendi¤i gözlemlenmektedir. Eserlerinde iyi bir
yaflam›n ve insan›n bu yaflamda kendisinin fark›ndal›¤›nda olmas› düflüncesi egemen-
dir.

Bir di¤er önemli hümanist isim, Italyan flair, yazar Giovanni Boccaccio (1313-
1375), Decameron adl› eserinde 1348’de kara veba ile y›pranan Floransa’da asil ve
zengin ailelerinin hayatlar›n› kaleme alm›flt›r. 

Petrarca ve Boccaccio’nun eserlerinin bugüne ulaflmas›n› sa¤layan Venedik’li Piet-
ro Bemdo (1470-1547)’dur. Petrarca ve Boccaccio, Homeros, Aristoteles ve Euripides’in
eserlerine ve ‹talyan antik kültüre ve arkeolojik eserlere olan ilgileriyle de bilinir.

1015.  Ünite  -  Avrupa’da Rönesans:  De¤iflen Avrupa

‹LAH‹ KOMEDYA: Dante’nin ‹lahi Komedya (Divina Commedia) adl› eseri dünya

edebiyat›n›n baflyap›tlar›ndand›r. Eser bir komedi de¤il, bireyin evrendeki konumu

üzerine Dante’nin bak›fl aç›s›d›r. Cehennem (‹t. Inferno), Cennet (‹t. Paradiso), Araf

(‹t.Purgatorio) bölümlerinden oluflan epik tarzda yaz›lm›fl eserde, Dante’nin Aristote-

les’den etkilenerek evren kurgusunu ortak merkezli küreler dizgesi fleklinde anlatma-

s› ve d›fl merkezli kürelerin olmad›¤›n› vurgulamas› önemlidir.Yerkürenin merkezin-

de yer alan cehennemi dehliz fleklinde tasvir etmifl, merkezde de fleytan›n yer ald›¤›-

n› ifade etmifltir. Varoluflun insana ait oldu¤unun anlat›ld›¤› metinde, Cennet gök-

yüzüdür, Araf da¤› dünyan›n ortas›ndan, cehennemin içinden ç›kar. Araf Da¤›n›n

zirvesinde yer alan Cennet, Adem ve Havva’n›n kovuldu¤u yer olarak anlat›lm›flt›r.



Rönesans’la do¤an hümanist düflüncenin felsefeyle ba¤lant›lar› nelerdir? 

Seçkin ailelerden Lorenzo Medicis, bu ça¤da Floransa sanat›n›n destekleyicisi-
dir ve antik felsefe ve edebiyata olan tutkusundan dolay›, Galileo’nun da ders ver-
di¤i Pisa Üniversitesi’nin (1343) yap›lanmas›na destek vermifltir. Floransa’da oluflan
bu Yunan eserlerine dönüfl ve e¤itimde yenilik, Avrupal› gençlerin gelip e¤itim al-
mas›n› da sa¤lam›flt›r. Floransa etkilerinin kuzeye yay›lmas›n› sa¤layan bu giriflim-
ler ‹ngiltere’de Thomas Linacre (1460-1524)’nin t›p e¤itimi almas› ve Krall›¤a Ba¤-
l› T›p Okulu’nu kurmas›, William Grocyn (1446-1519)’nin Oxford’da eski Yunan-
cay› ö¤retmesi, John Colet (1467-1519)’in Londra’da, ‹ncil’i inceleyen teoloji a¤›r-
l›kl› St. Paul Okulu’nu kurmas›yla sonuçlan›r. 

Floransa’da Medicis ailesinin sanatç›lar› himaye etmesi bir Rönesans gelene¤i oluflturmufl-
tur ve sanat›n birçok alan›nda önemli eserlerin do¤mas›na öncülük etmifltir. 

15. yüzy›lda elefltirel düflüncenin geliflmesinde hukukçu ve e¤itimci Lorenzo
Valla (1407-1457) kentlerde verdi¤i konferanslarla halk› bilinçlendirmeye çal›fl›r.
Zevk Üzerine (De Voluptate) adl› eserinde, Epikür felsefesinden yola ç›k›p bire-
yin kendisini mutlu eden fleyleri öz iradesiyle yapabilece¤ini öne sürmüfltür. Lo-
renzo Valla (1407-1457) özellikle teolojik eserlerin orijinallerinin okunmas› görü-
flünü savunur.

Soylu bir aileden gelen Pico della Mirandola (1463-1494) hümanizm idealini
özetleyen ‹nsan›n Onuru Üzerine (De hominis dignitate) adl› kitab›nda din, felse-
fe, do¤a felsefesi üzerine görüfllerini özetler. Kitapta öne sürdü¤ü savlar Platon,
Neoplatonizm, Aristoteles ve Hermetik görüfllerle bireyin özgür iradesi, kendini ve
do¤ay› keflfi, bireyi birey yapan özellikler ve mutlak realite kavramlar›n› içerir. 

Platon’un din felsefesi konusundaki yeni çözümlemeleri, yani Neoplatonizm
düflüncesi bu ça¤da özellikle Floransa’da Medici ailesi taraf›ndan ön plana ç›kar›l-
m›fl ve üniversitelerde e¤itimin bir parças› haline gelmifltir. Marsilio Ficino (1433-
1499, Platon’nun eserlerini Latince’ye çevirmifl, Floransa Akademisi’nde Platon
okulu açmaya çal›flm›flt›r. Ficino, Avrupa’da felsefe e¤itiminin geliflimine de katk›-
da bulunmufltur. Ruhun ölümsüzlü¤ü üzerine yazd›¤› Platon Teolojisi Ruhun Ölüm-
süzlü¤ü (Theologia Platonica de immortalitate animae) adl› eseri Katolik kilisesi
taraf›ndan hofl karfl›lanmam›flsa da, Katolik kilisesi daha sonra Protestanlar taraf›n-
dan kabul gören ruhun ölümsüzlü¤ünü düflüncesini kabul etmifltir. Yaflam Üzeri-
ne Üç Kitap adl› eserinde birey sa¤l›¤›n›n önemi, yaflam›n insan bedeninde varl›¤›
ve ruhun bedenle iliflkisini incelerken neoplatonist düflüncelerini yans›t›r. Ayn› za-
manda insan davran›fl ve sonuçlar› üzerinde durur. 

Protestan Reformunun yayg›nlaflmas›n› sa¤layan, bireyin kendi dilinde okuya-
bilece¤i kitaplar›n bas›mlar› (incunabula) ‹talyan hümanizminin k›sa bir süre için-
de kuzeyde Fransa, Almanya, Hollanda ve ‹ngiltere’de yay›lmas›n› sa¤lar. Protes-
tan Reformunu tetikleyen önemli etkenlerden biri de klasik ça¤ eserlerinin her dil-
de yaz›l› kopyas›n›n bas›lmas›d›r.

Siyaset felsefesi, toplum yönetimi konusunda ilkleri ortaya atan Floransa’da, ay-
n› zamanda yönetici, diplomat, oyun yazar› olan Machiavelli (1469-1527) siyaset-
bilim alan›nda önemli bir isimdir. Medici ailesinin Floransa’da yönetimde olmad›-
¤› 1498-1512’de görevde bulunan Machiavelli, siyasi ve politik gücün temellerini
irdeledi¤i kitab› Prens (Il Principe) ’i yazar.
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RÖNESANS DÖNEM‹ ‹TALYA SANATI
Rönesans döneminin bafllang›c›nda, ‹talyan sanatç›lar Ortaça¤›n dura¤anl›¤›n› y›-
karak, Klasik sanat üsluplar›na geri dönüflle bu ça¤›n dünya görüflüyle özdeflleflen
sanat eserleri ortaya koymufllard›r. Bu dönem sanatç›lar›yla ilgili bilgileri ve yo-
rumlar› kendisi de bir sanatç› olan sanat galerisi yöneticisi Gi-
orgio Vasari (1511-1574)’nin sanatç›lar›n hayat›n› kaleme ald›-
¤› Sanatç›lar›n Hayat› (Le Vite de’ più eccellenti pittori, scul-
tori, ed architettori) (1550) adl› eserinden edinmekteyiz. 

Dönemin sanat›na bak›ld›¤›nda ça¤›n ilklerini icra eden sa-
natç›lardan biri Masaccio (1401- 1428)’dur. Eserlerinde ger-
çekli¤i perspektif ve chiaroscuro tekni¤ini kullanarak verir.
Rönesans sanat›nda koyu ve aç›k renklerin ›fl›k-gölge oyunla-
r›yla verildi¤i chiaroscuro tekni¤i, ayn› zamanda insan bede-
ninde hacimsel olarak üç boyutluluk yaratmak için ›fl›¤›n kon-
trast renk ve tonlarla verilmesidir. Masaccio, Floransa, Santa
Maria Novella Kilisesi’ndeki fresko tekni¤inde yapt›¤› duvar
resminde (1426-1428) ünlü eseri Kutsal Üçlü (baba-o¤ul-kutsal
ruh)’de ça¤›n derin perspektif anlay›fl›n› mimari kompozisyon
içinde verir. Klasik Ça¤, Roma dönemi mimari elemanlar› olan
tonoz, kaset teknikli tavan süslemesi, sütunlar› Korint üslubun-
da kullanarak ça¤›n eskiye dönüfl idealini yans›t›r. Eserde line-
ar perspektif, tüm alan›n gerçek kiflilerden oluflan tarzda dol-
durulmas› Floransa erken resim sanat›n›n özelliklerindendir.
Vasari, Masaccio’nun bu eserinde kulland›¤› renkler, elbise de-
taylar› ve derinlik etkileri hakk›nda da yorumlarda bulunur. 

Bir baflka çok önemli, isim olan Botticelli (1445-1510) Ve-
nüs’ün Do¤uflu (1480) adl› eserinde, Venüs’ün denizden kö-
pükler içinden ç›k›fl›n› betimlemifl, idealize edilmifl bir güzelli-
¤i sembolize etmifltir. Venüs, rüzgar›n etkisiyle da¤›lan saçlar›
ve hüzünlü bak›fllar›yla an›tsal bir güzelli¤i bar›nd›r›r. Resmin
bütününde ça¤›n neoplatonist idealizmi egemendir. Ünlü sa-
nat tarihçisi Gombrich’e göre, çizgilerin zarifli¤i ve uyumlulu-
¤u, boynunun do¤al olamayan uzunlu¤u, sol kolun al›fl›lma-
d›k tarzda vücüda ba¤lanmas›, eseri kutsal bir öyküyü iletme-
nin ötesinde c›v›l c›v›l bir gösterime dönüfltürür.

1035.  Ünite  -  Avrupa’da Rönesans:  De¤iflen Avrupa

PRENS: ‹talyan Nicola Machiavelli (1469-157) bu ünlü, kitab›nda iyi bir prensin yö-

netimde etkin olmas› için neleri yapmas› gerekti¤ini tart›fl›r; kamu yönetimi ve siya-

setbilim konusunda sundu¤u önerilerle Platon ve Aristoteles’in hayali toplum ve ida-

re kavramlar›ndan çok, ça¤›n yaflanan gerçekli¤inden örneklerleriyle dikkat çeker.

‹talya’da siyasal birli¤in sa¤lanamad›¤› y›llarda (bir tarafta Papal›k, di¤er tarafta

Venedik, Ceneviz, Floransa gibi güçlü kent devletleri ve Napoli Krall›¤›) yaz›lan bu

kitap, ‹talya birli¤ini sa¤layabilme düflüncesiyle kaleme al›nm›flt›r. Kitap, yönetim bi-

çimi olarak mutlak monarfliyi savunarak, Prens’i onun temsilcisi k›lar ve Devletin

gücünü her fleyin üstünde bir güç olarak tan›mlar. Siyasi edebiyata yerleflmifl olan

Makyavelizm terimi, amaca ulaflmak için her tür araç ve gücü meflru sayan ve bire-

yi araç olarak gören ideolojik bir rejim anlay›fl›n› dile getirmektedir.

Resim 5.1

Massaccio, Kutsal Üçlü, 1428.

Kaynak:
http://www.abcgallery.com/M/masac
cio/masaccio5.html



Resimde Masaccio’nun gerçeklefltirdi¤i yenili¤i Filippo Brunelleschi (1377-
1446) mimari alanda gerçeklefltirir. Floransa’da Pazzi Kilisesi için tasarlad›¤› kub-
be, kendisinden önce süre gelen Gotik tarz›n tam karfl›t›d›r. Yap›n›n ön cephesini
klasik dönem tap›nak mimarisi etkisinde düzenleyip sütun, paye ve kemerleri kul-
lanmas› bu ça¤›n mimari uygulamas›nda kendi tarz›n›n bütünsel örne¤idir. 

Rönesans sanatç›lar› Klasik dönem sanat›n›, form ve konu bütünlü¤ü anlam›n-
da daha özgür ifadeyle uygulam›fllard›r. ‹nsan vücudunun anatomisinin detayl›
kavran›lmas› yeni bir gerçekçi ifadeyle anlat›lmas›n› sa¤lam›flt›r. ‹nsan›n her fleyin
ölçüsü oldu¤u kavram›ndan ç›karak bedenin mükemmelli¤i, geometrik yap›s› Rö-

nesans heykelinin temel uygulama tekni¤i olmufltur. Bu
ça¤da heykel sanat›, kendi bafl›na ayakta duran, sadece
bir mimari kompozisyonun parças› olmayan gerçekçilik
ve do¤ac›l›k kavramlar›n›n formla ifadesidir. ‹nsan bede-
ninin fiziksel gerçekçili¤inde ça¤›n dünyeviye dönüflü göz-
lemlenir. Ç›plak betimlenen insan bedeninin kemik ve
kasdan yap›lma formu gerçekçi tarzda ifllenir. 

Bu de¤iflimi gördü¤ümüz öncü heykelt›rafllardan biri
de Donatello’dur (1386?-1446). Ortaça¤dan sonra ilk kez
ç›plak olarak yapt›¤› Davut Heykeli’nde ça¤›n yenili¤i olan
realizm, naturalizm ve hareketlilik gözlenir. Eser her aç›-
dan görülebilecek tarzda tasarlanm›flt›r. Davut Toskana ti-
pi çoban flapkas›, bacaklar›nda ifllenmifl askeri donan›m›y-
la Golyat’› öldürürken tasvir edilmifltir. 

‹talyan Dominikan keflifli olan Girolamo Savonarola
(1452-1498), ahlaka uygun olmayan sanat olarak nitelen-
dirdi¤i yeni Floransa sanat›n›a karfl› cephe alm›fl ve kitap-
lar› yakt›rm›flt›r. Floransa sanat› bu tip reaksiyonlara ra¤-
men, 16.yüzy›l sanat›n›n öncüleri Leonardo da Vinci
(1452-1519) ve Michelangelo Buonarroti (1476-
1564)’nin eserleriyle geliflerek, Rönesans sanat›n› ve ide-
alini doruk noktas›na tafl›m›fllard›r. Her iki sanatç›da da
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Foto¤raf 5.1

Pazzi Kilisesi

Kaynak:
http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Pazzi
_Chapel_Santa_
Croce_Apr_2008_
P.JPG

Resim 5.2

Donatello, Davut Heykeli

Kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/File:
Florence_-_David_by_Donatello.jpg



gözlenen insan bedeninin detaylar›n› keflfetme iste¤i ve desende mükemmeliyet
arzusu resim ve heykel sanat›nda bir yenili¤e imza atm›flt›r. Bedeni ideal bir form
olarak gören Michelangelo’nun eserlerinde insan bedeni oldu¤undan daha abart›-
l›, yani barok tarzda ve bazen gerçek boyutlar›ndan daha büyük resmedilmifltir.

Leonardo ise do¤ada tüm canl›larda ortak olan düzeni keflfetmeye çal›fl›rken
eserlerinde mükemmel ölçüyü uygular. Her iki sanatç› da ortak olan özellik, Röne-
sans insan› kavram›n›n ölçüsü olabilecek her sanat kolunda uzman, felsefe, edebi-
yat konular›nda da yetkin olmalar›d›r. Sanatç›l›¤› yan›s›ra mimar, mühendis, müzis-
yen, anatomist, heykeltrafl ve ressam olan sanatç› kendisinden sonraki ça¤lara de-
rin bilgisinin ürünlerini b›rakm›flt›r. Ça¤›m›zda kulland›¤›m›z yaflam›m›z› kolay hale
getiren makinalar›n öncülerinden (uçan makinalar, mekânik aletler, tank vb) biri de
Leonardo’dur. Bir baflyap›t say›lan Son Akflam Yeme¤i (1495-1498) adl› eserinde
‹sa’y› ana figür olarak betimleyen sanatç›, havarileri ‹sa’ya do¤ru dönmüfl veya ona
bakan flekilde ifadelerini resmederek, o anda yaflanan duyguyu yakalamaya çal›fl-
m›flt›r. Genel kompozisyon, figürlerin yerlefltirilifl flekli, mimari kompozisyonun tü-
mü ve ›fl›¤a göre belirlenen detaylar ça¤›n matematiksel anlay›fl›n› vermektedir.

Kayal›klar Meryemi (1483) ise aslen büyük bir altar için tasarlanm›fl bir resim-
dir. Bitirilememifl olan eserde Meryem sa¤ eliyle Vaftizci Yahya’y›, sol eliyle de
‹sa’y› tutmaktad›r. Arkada sis içinde kayal›klarla ma¤ara fleklinde tasvir edilmifl
alan ‹sa’n›n do¤du¤u ve gömüldü¤ü Betlehem’i sembolize etmektedir. Figürlerin
do¤al ortamda çok detayl› ve ideal güzellik formunda resmedilifli hem ça¤›n, hem
de Leonardo’nun sanat›n› ustal›kla icra etme özellikleridir. 

Sanatta Rönesans, Gelenek, Yenilik olgular› hakk›nda bilgilenmek için E. Gombrich’in “Sa-
nat›n Öyküsü” adl› kitab›ndan yararlanmay› unutmay›n›z.
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Resim 5.3

Leonardo da Vinci, Son Akflam Yeme¤i

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
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13 yafl›nda Domenico Ghirlandaio atölyesinde çal›flmaya bafllayan Michelange-
lo Buonarroti (1475-1564) ressam, heykelt›rafl, mimar ve flairdir. Masaccio’dan et-
kilenen sanatç›, eserlerinde derin duygu ve güzellik temalar›n› ifllemifltir. Pietà
(1498-1499) adl› eserinde Meryem’in yüzünde bu özellikler görülür. 

Sanatç›n›n Floransa’n›n politik gücünü yitirdi¤i dönemde gücünü hat›rlatmak
için yapt›¤› Davut Heykeli (1501-1504) Floransa Kathedrali’nin arkas›nda bulun-
maktad›r. Eser, 5.49 m. yüksekli¤indedir ve sanatç›n›n idealize edilmifl güzellik ol-
gusunu bar›nd›r›r. Davut’un sol kolu omuzuna de¤en durufluyla izleyen kiflilere
bakarken, sa¤ tarafa dönen bafl› Floransa Kathedrali’ne bakmaktad›r. 
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LEONARDO DA V‹NC‹ VE MONA L‹SA,

(1502): Sanatç›n›n siparifl üzerine yapt›¤›

bu eser sanat tarihinde birçok yoruma ko-

nu olmufltur. Öncelikle kad›n›n ellerinin

yumuflakl›¤›, dudaklar›ndaki gülümseme

ve bak›fllar› çarp›c›d›r. Kad›n tüm do¤all›-

¤› ve sadeli¤iyle bakmaktad›r izleyiciye.

Eser mutlaka uzun u¤rafllar, sorgulamalar

ve teknik aray›fllar sonucu ortaya konmufl-

tur. (Örne¤in o zamanlar yeni olan suffu-

mata boya tekni¤ini denemifltir sanatç›).

Ressam›n portreyle kurdu¤u iliflki, illegal

bir çocuk olan Leonardo’nun anne sevgisi-

nin ifadesi olarak da yorumlanm›flt›r. Eser

dönemin sanatta yayg›n düflüncesi “gerçe-

¤e öykünme, onu yans›tma” anlay›fl› üze-

rine kuruludur.

Resim 5.4

Leonardo da Vinci,
Kayal›klar
Meryemi.

Kaynak:
http://www.abcgalle
ry.com/L/leonardo/l
eonardo2.html

Resim 5.5

Michelangelo, Pietà,
1499.

Kaynak:
http://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/com
mons/1/1f/Michelang
elo%27s_Pieta_5450_
cropncleaned_edit.jpg



Donatello’dan Boticelli’ye an›lan bütün bu isimler birbirini izleyen kuflaklard›r ve her bi-
ri ustalar›n›n atölye çal›flmas›na tan›k olmufl, bir bak›ma usta-ç›rak iliflkisi yaflam›flt›r. Bu
flekilde sanatsal teknikler ve stiller geliflerek ve yerleflerek sanatta gelenek bafllam›flt›r.

1505’de Papa II. Julius, Vatikan’daki Sis-
tine fiapeli’nin tavan boyamas›n› Michelan-
gelo’ya verir. ‹ncil’de Eski Ahit’le ilgili bö-
lümleri de içeren tavan süslemesi Adem’in
Yarad›l›fl›, K›yamet Sahnesi (1534) gibi ba-
rok tarzl› figür betimlemeleridir ve kulland›-
¤› renkler sanatç›n›n kendine has üslubunu
yans›t›r.

AVRUPA’DA RÖNESANS, SANAT VE KÜLTÜR, (KUZEY
RÖNESANSI)
‹talyan Rönesans›, 15. ve 16. yüzy›llarda etkisini kuzey Avrupa ülkelerinde göste-
rir ve bu nedenle Kuzey Rönesans› olarak tan›mlan›r. Kuzey Rönesans›n›n gelifli-
mini Protestan Reform Hareketiyle birlikte düflünmek gerekir. ‹ngiltere, Fransa,
Hollanda bu etkileri resim, edebiyat ve müzikle yans›tm›flt›r. Polanya bilim ve as-
tronomi konusunda Kopernik’le dünyan›n evrenin merkezi olmad›¤› teorisini orta-
ya atm›flt›r. Kuzeyde ticarette etkin kentler Antwerp ve Bruges’dur. Özellikle Yeni
Dünya kefliflerinden sonra geliflen bankac›l›k sistemi, bölgenin ekonomik aç›dan
da geliflmesini sa¤lar. 15. yüzy›lda Avrupa’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤uyla olan po-
litik ve ticari iliflkileri belli bir diplomasi çerçevesinde sürdürmüfltür. Venedikli sa-
natç› Gentile Bellini (1429-1507) ‹stanbul’a, 1479’da, Osmanl›larla diplomatik ilifl-
kilerin güçlendirildi¤i dönemde gelir ve Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapar. 

16. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤uyla yo¤un iliflkiler Avrupa’da etkin güçleri
rahats›z eder. Osmanl› sultanlar›n›n zenginli¤ini vurgulayan resimler ayn› zaman-
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Resim 5.6

Michelangelo

Kaynak:
http://www.abcgallery.com/M/
michelangelo/michelangelo12.html

Resim 5.7

Michelangelo, Adem’in Yarad›l›fl›, 1511.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:God2-Sistine_Chapel.png



da bu kültürel etkileflimin belgeleridir. Fransa kral› I. François (1494-1549) krall›¤›
döneminde 1515 sonras› Fransa’da kültürel yap›y› de¤ifltirecek geliflimlere Italyan
sanatç›lar› davet ederek bafllam›flt›r. Fransa’ya davet edilen Leonardo da Vinci eser-
lerinin bir k›sm›n› burada yapar. 

Di¤er yandan, I. François ile Kanuni Sultan Süleyman aras›nda 1536’da Frans›z-
Osmanl› ‹ttifak› kurulur. ‹deolojik olmayan ancak ilk defa bir H›ristiyan ve bir Müs-
lüman lider aras›nda yap›lan ittifak özelli¤i tafl›r; H›ristiyan dünyas›nda tepkilere
yol açsa da, Napolyon’un M›s›r Seferine (1798-1801) dek sürmüfltür.

Bu ittifak› haz›rlayan nedenlerden biri de Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u
1453’de almas› ve sonras›nda I. Selim döneminde Ortado¤u’yu ve 1522’de S›rbis-
tan’› Osmanl› topraklar›na kazand›rmas›yla artan Osmanl› gücü, Avrupa’da, özel-
likle de Habsburg Hanedanl›¤› için tehlike oluflturmaya bafllamas›d›r. 1526’da Mo-
haç Savafl›yla Osmanl›lar Macaristan’a girmifller; I. François, 1529’da, Avrupa için-
de etkinli¤ini kaybetmiflse de, Kutsal Roma topraklar› kral› V. Charles Osmanl›lara
karfl› topraklar›n› korumay› sürdürmüfltür. 1529 ve 1532’de Osmanl›lar Habsburg-
lar›n baflkenti Viyana’y› kuflat›rlar, 1533’de Osmanl› amirali Barboros ve I. Franço-
is birlikte Genova ve Milano’ya sald›r›r. Osmanl›lar›n Kuzey Afrika’daki varl›¤›, V.
Charles taraf›ndan tepkiyle karfl›lan›r. 1534’de Osmanl› donanmas› Tunus’u kuflat-
mas›n›n hemen ard›ndan V. Charles Tunus’a girer.
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Resim 5.8

Bellini, Fatihin
ünlü portresi, 1480.

Kaynak:
http://upload.wikim
edia.org/wikipedia/
commons/c/c6/Gent
ile_Bellini_003.jpg



Avrupa Rönesans›nda Edebiyat ve Felsefe 
Fransa’da edebiyat alan›nda Montaigne (1533-1592) Frans›z Rönesans›na Dene-
meler’iyle katk›da bulunmufltur. Kitaplar›n›n konusu kendisi yani insand›r. Yazar,
dünyay› alg›lama ve de¤erlendirme biçiminin insan›n kendisiyle k›s›tl› ve de¤iflken
oldu¤unu vurgular. Bunu Que sais-je? (Ne biliyorum?) sorusuyla ifade eder. Dene-
meler’de, “Ben kitab›m› nas›l infla ettiysem kitab›m da beni infla etti” diye yazar.
Septik (flüpheci) düflünceyi benimseyen Montaigne, akl›n gerçe¤e eriflse bile, ke-
sin bilgiye sahip olamayaca¤›n› ifade eder. Montaigne, Frans›z filozoflar›n› ve mo-
dern ça¤› etkileyen ve deneme türünü yaratan bir yazard›r.
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Bilimsel ve teknolojik yenilikler bu dönemde önemli geliflme gösterir: kald›raç, mekâ-

nik ve metal iflleme sisteminde yenilikler görülür; matkaplar, tornalar, vidalar, çeflitli

kesici aletler, helezon yay, tüfekler ve tüketim nesnesi mekânik saatler yap›l›r; vitray

sanat› oluflur; tuz, meyve sebze, kömür petrol kullan›m› bafllar; haritac›l›k geliflir; ya¤-

l› boya ve tuval kullan›lmaya bafllar; perspektifin keflfi zanaata da yans›yacakt›r.

Kopernik’in (1463-1543) gezegenlerin güneflin etraf›nda döndü¤ü teorisi (heliosantrik

teori) bir devrimdir; Leonardo da Vinci (1452 -1519), flafl›rt›c› makine planlar› ve çi-

zimleri yapar; Alman Georgius Agricola (1494 -1552), yazd›¤› kitapla mineralojinin

babas›d›r; ilk teleskop (1609), eflzamanl› sarkaç (1635)bu dönemdedir; Newton (1642

-1727) Principia Mathematica’y› yazar (1687); Torricelli (1608 -1647) havan›n a¤›r-

l›¤›n› hesaplar ve bunu Thomas Savery ve Denis Papin’in itici güç sa¤layan ilk buhar

motoru inflas› (1687, 1707) izler. 1662’de Londra Royal Society (Kraliyet Bilim Akade-

misi), 1666’da Paris Bilim Akademisi, 1675’de Greenwich Rasathanesi kurulur.

Resim 5.9

Muhteflem Süleyman ve François I. (Venedikli ressam Titian, 1530). 

Kaynak:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francois_I_Suleiman.jpg



‹ngiliz filozof, bilim adam›, hukukçu, Francis Bacon (1561-1626), bilimsel me-
todolojinin temellerini atar. Baflsavc› olarak görev yapt›¤› dönemde yazd›¤› eserler
nedeniyle kariyeri sona ermifltir. Bilimsel yöntem, flüphecilik üzerine savlar› günü-
müze dek etkili olmufltur. Bireyin do¤a gözlemcisi olmas› gerekti¤ini vurgulayan
Bacon, sorgulamalar›n deneylerle kavranmas› ilkesini savunur. Düflünür, skolastik
felsefeye karfl› ç›kan görüflleri, Kraliçe I. Elizabet döneminde monarfliye son verme
eylemlerinin izleyicisi olarak dikkat çeker. Denemeler adl› eseri H›ristiyan ahlak
yap›s›na karfl› daha yapt›r›mc› bir felsefeyi içerir. Krall›k yönetiminin do¤rulu¤una
inan›r. Otokrat (buyurgan) rejime güvenme ve kral›n halk ad›na verdi¤i kararlarda
tutarl› olmas› gerekti¤i düflüncesindedir ve halk›n da beraberinde gelen sorunlar›
kralla birlikte gönüllü olarak çözmeye e¤ilimli olmas› gerekti¤ini savunur.

VIII. Henry’nin varisi kraliçe I. Elizabet’in, sanat› ve sanatç›lar› destek vermesiy-
le geliflen süreçte en önemli isimlerden biri William Shakespeare (1564-1616)’dir.
‹ngiliz edebiyat›n› bugüne tafl›yan flair ve oyun yazar› Shakespeare’in eserlerinin
ço¤u birçok dünya diline çevrilmifltir. ‹nsan yaflam› ve zaaflar›n› farkl› biçimlerde
oyunlar›nda ifllemifltir. Macbeth’de h›rs, Othello’da k›skançl›k, aflk Romeo Juliet’de
aflk, Hamlet’de vicdan ve Kral Lear’da aile ba¤lar› ça¤›m›zda güncelli¤ini koruya-
cak boyutlarda ustal›kla ifllenmifltir. 19. yüzy›lda Romantizm ak›m›yla Shakespea-
re’›n eserlerine yo¤un bir dönüfl yaflanm›flt›r. Eserleri bugün bile kültürel ve poli-
tik ba¤lamda vurgulanan çarp›c› düflünce ve temalar›yla, her zaman yeni yorum ve
okuma yöntemlerine aç›kt›r. Shakespeare ayn› zamanda VIII. Henry döneminin ta-
rihini de yazm›flt›r. As You Like It (2. Bölüm, Sahne 7, 139-42) adl› eserinde vurgu-
lad›¤› flu sözler unutulmazd›r: “Tüm dünya bir sahnedir, herkes oyuncudur, biri gi-
rerken di¤eri ç›kar; insan yaflam› süresince birden fazla rol oynar” .

Hollandal› Desiderius Erasmus (1465-1536) y›llar› aras›nda yaflam›fl kuzey
Avrupa Rönesans›n›n önde gelen humanistlerindendir. Yunan ve Roma dönemi
edebiyat›na ilgi duyan Erasmus araflt›rmac› bir kimli¤e sahiptir. ‹nsan›n zihninde
oluflturdu¤u ve de¤iflmez kabul etti¤i durumlara tepki gösterir. Ça¤›n din görüflü
ve ruhban s›n›f› hakk›nda da irdemelerde bulunur. Delili¤e Övgü (Lat.Encomium
Moriae) adl› eseri hiciv ve ironi tarz›nda bir eser olup bireyin elefltirel düflünce bi-
çimini irdeler. Kendi sözleriyle bak›fl aç›s› “Bütün insan ömrü, delili¤in yaratt›¤› bir
hayalden ibarettir,” fleklinde özetlenebilir. Ayr›ca, ak›lc›l›¤›n insan yaflam›n› isten-
meyen yönde etkiledi¤ini, insan mutlulu¤unun do¤aya ve kendi istençlerine yak›n
olmas›yla sa¤lanabilece¤ini vurgular. 

Erasmus’un kitab›n› ithaf etti¤i yak›n arkadafl› ‹ngiliz devlet adam›, hukukçu ve
yazar Thomas More (1478-1535) dönemin ileri gelen hümanistlerindendir. VIII.
Henry’nin Papa’dan ba¤›ms›z olarak ‹ngiliz Kilisesinin bafl›na geçmesini elefltirdi¤i
için idam edilir. 1516’da yazd›¤› Ütopya adl› kitab› hayali bir adada yaflayan birey-
lerin yaflamlar›n› konu edinir, ama asl›nda ‹ngiltere halk›na ve yönetimine yöneltilen
bir elefltiridir.

Avrupa Rönesans›nda Sanat, Kültür
‹talyan Rönesans›n›n etkileri önce Flemenk bölgesinde görülür. Jan Van Eyck (1389-
1441) kuzey resim sanat›nda gerçekçili¤in uygulay›c›s›d›r. Arnolfini’nin Evlenmesi ad-
l› eserinde gerçekli¤i detaylarda vererek ya¤l›boya tekni¤ini gelifltirdi¤i gözlemlenir.
Eserde tüccar Alnolfini ve kar›s›n›n evlenmelerinin temsili d›fl›nda odada bulunan her
detay tuvale yans›t›lm›flt›r. Sanatç› duvara Latince olarak “Johannes de Eyck fuit hic”
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yazm›fl ve tablodaki an› ölümsüzlefltirmek istemifltir. Ayr›ca ça¤›n yeni iç mekân ak-
sesuar› olan aynadan tüm sahne ters bir biçimde gözlenir. Tabloda yer alan köpek,
ba¤l›l›¤› ve ev yaflant›s›n›, takunyalar ise kutsal an› sembolize eden elemanlard›r.

16. yüzy›l›n bafl›nda Alman sanat›nda ‹talyan sanat›n›n etkilerinin görüldü¤ü
bir baflka önemli isim Albrecht Dürer (1471-1528)’dir. Ahflap gravür tekni¤inin
iyi bir uygulay›c›s› olan Dürer’in
eserlerinde kendine has gelifltirdi-
¤i teknik karmafl›k çizgisel çizim-
lerinde görülür. Dürer’in Apocaly-
pse serisi, iyi ve kötünün kavram-
sal karfl›tl›¤›n› zaman içinde ver-
meye çal›flan ahflap gravür bir se-
ridir. K›yamet gününde gelecek
dört atl› burada ifllenmifltir. Ya¤l›-
boya olarak yapt›¤› kendi portresi
(1500) dönemin portre gelene¤i-
nin özelliklerini tafl›r, sanatç› izle-
yicinin ilgisini do¤rudan gözlerine
çekerek yeni bir portre gelene¤i
bafllatm›flt›r.

Hans Holbein (1497-1543) ça-
¤›n önemli lider ve sanatç›lar›n›n
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Resim 5.10

Jan van Eyck, Arnolfini’nin Evlenmesi.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dos-
ya:Jan_van_Eyck_001.jpg

Resim 5.11

Albrecht Durer, kendi portresi, 1508.

Kaynak: http://www.abcgallery.com/D/du-
rer/durer26.html

Resim 5.12

Elçiler, Hans
Holbein.

Kaynak:
http://en.wikiped
ia.org/wiki/File:
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Younger_-_The_
Ambassadors_-
_Google_Art_Pro
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portresini yapm›fl bir Alman sanatç›d›r. Rotterdam’l› Erasmus’un Delili¤e Övgü ad-
l› kitab›n›n kara kalem eskizlerini ve ayr›ca sanatç›n›n portresini yapm›flt›r. ‹ngil-
tere Rönesans›nda kral VIII. Henry ve hümanist yazar Thomas More’un da portre-
lerini yapm›flt›r. “Elçiler” adl› eserinde I. François dönemi diplomatlar›ndan Jean
de Dinteville ile piskopos Georges de Selve’yi betimledi¤i eser sembollerden olu-
flur. Formu bozulmufl flekilde resmin ortas›nda yeralan kafatas› türlü yorumlara
neden olmuflsa da, bu Kuzey Rönesans›nda hakim olan din, ölüm ve ilüzyon kav-
ramlar›n›n sanatç› taraf›ndan yorumu olmal›d›r. Eserle ilgili baz› yorumlar, eserin
ça¤›n ekonomik zenginli¤ini ve do¤u-bat› etkileflimini ifade eden objeleri ve ölüm
temas›n› iflledi¤i yönündedir.

Pieter Bruegel (1566-1567)
Ölümün Zaferi (1562) adl› eserin-
de zengin, fakir herkesin bu umut-
suzlu¤u yaflad›¤›n› resmeder. 

Ressam›n o¤lu genç Pieter Brue-
gel (1564-1638) de günlük yaflam-
dan kesitler resmeder. K›fl Manza-
ralar› (1621) adl› s›radan bir kar
manzaras› gibi görünen eserinde,
detayc›l›k önem kazan›r; sanatç› in-
san›n içine kapand›¤› kendi dünya-
s›n› panoramik bak›fl aç›s›yla ver-
mifltir.
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Resim 5.14

O¤ul Pieter
Bruegel, K›fl
Manzaralar›,
1621.

Kaynak:
http://www.abcgal
lery.com/B/bruege
l/pieter8.html

Resim 5.13

O¤ul Pieter Bruegel,
Ölümün Zaferi,
1562.

Kaynak:
http://www.abcgalle
ry.com/B/bruegel/br
uegel39.html



DE⁄‹fiEN AVRUPA: MERKANTAL‹ST EKONOM‹ VE
T‹CARET 
Avrupa’n›n güç dengelerinin de¤iflmesiyle ortaya ç›kan yeni kapitalist anlay›fl›n et-
kileri yeni ifl kollar›, iflçi kesimi, çal›flma koflullar› ve ticarette görülür. ‹lk kez Adam
Smith (1723-1790) taraf›ndan adland›r›lan Merkantilizm kavram› 16. yüzy›ldan
itibaren 19.yüzy›la dek sürecek olan bir dönemin bafllang›c›n› oluflturur. Merkan-
tilizm, “ticari sistem” ya da “s›n›rlay›c› sistem” olarak literatüre geçmifl olsa da, sa-
dece ticaretle s›n›rl› kalacak flekilde tan›mlanmamal›d›r, çünkü Avrupa’da 18.yüz-
y›l›n sonunda liberal düflüncenin de egemen oldu¤u evrede, ulus-devletlerin ku-
rulmas›na etkileri olmufltur.

Geliflen ticaretle liman kentlerinin önemi artm›fl ve Avrupa limanlar›nda ürün-
lerin depolanaca¤› mekânlar infla edilmifltir. ‹thal ürünlerde uygulanan yüksek ver-
gilendirme baz› ürün al›mlar›n› durdurmufl, d›fl ülkelere ihracat› yap›lacak ürünle-
rin yerel üretimleri teflvik edilmifltir. Bu ekonomi politikas›, hem milliyetçi, hem
emperyalist hem de, belli otoritelere üstünlük sa¤layan bir sistem haline gelmifltir.
Sosyal ve toplumsal boyutu ise, evlili¤in teflvikiyle iflgücü kaynakl› nüfus kontro-
lünün garantiye al›nmas›, iflçi ücretlerinin yap›lan ifle göre ücretlendirilmesi olarak
kendini gösterir. Yoksullara özel yard›m politikalar›n›n içersinde sa¤l›k yard›mlar›
da söz konusudur. Kent devletlerine eklenen yeni koloniler ve bunlardan sa¤lanan
gelirlerle, kent yaflam› farkl› bir biçimde de¤iflmifltir. Kolonilerin özerk ticaret yap-
ma haklar› yoktur; ifllenecek hammadeyi ba¤l› oldu¤u kent devletine sa¤lamak,
üretilmifl ürünleri de tüketmekle yükümlüdürler.

Merkantilizmi destekleyenler aras›nda mutlak monarflinin destekleyicisi ünlü
isimler aras›nda Frans›z Jean Bodin (1530-1596) ve ‹ngiliz filozof Thomas Hobbes
(1588-1679) da vard›r ki, bunlar›n üzerinde hemfikir olduklar› konu, yönetimi des-
tekleyecek her türlü güç ve zenginli¤e aç›k olma felsefesidir. 

16. ve 17. yüzy›llarda merkantilizmin Avrupa’da yayg›nlaflmas› devletlerin tica-
retten sa¤lad›klar› gelire ve güçlerine göre de¤iflkenlik gösterir. Amerika k›tas›n›n
keflfiyle güçlenen ‹spanya için durum biraz daha farkl› olsa da, ‹ngiltere, I. Eliza-
bet döneminde merkantilizmi benimser ve bu Stuart Hanedanl›¤› ve Oliver Crom-
well dönemine dek sürer. Yeni kolonilerden sa¤lanan gelirlerle ticaret monopolü
yaratmak ‹ngiltere ekonomi politikas›n›n özünü oluflturur. I. Elizabet ilkin Deniz-
cilik Yasas› ç›kar›r. Fiatlar›n sabitlenmesi, çal›flma saatlerinin belirlenmesi, bireyle-
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RÖNESANS MÜZ‹⁄‹: Kontrpuan, armoni konusunda bestecilerin katk›lar›, çok-

sesli¤inin (polifoni) müzik korolar› için yaz›lan eserlerle geliflimi, çalg›lar›n gelifli-

miyle (keman›n atas› ilk kez 1520’lerde ortaya ç›kacak ve popülerlik kazanarak h›z-

la tüm Avrupa’ya yay›lacakt›r; viola da gamba tipik bir Rönesans çalg›s›d›r; arp’›n

tel say›s› artar; org h›zla geliflir; lavta ve lut dönemin gözde çalg›lar›d›r), çalg› müzi-

¤i yeni boyutlar kazan›r, art›k efllik müzi¤i (soylular›n dans müzi¤i gibi) olman›n

ötesinde ba¤›ms›z bir çalg› müzi¤i türü do¤ar ve yeni bestelerle beslenir. Bu da Orta-

ça¤ müzi¤inden net bir kopufltur. ‹talyan besteci Giovanni Luigi da Palestrina (1525-

1594) bu konuda öncüdür. Ayr›ca, ilk opera eseri olarak bilinen Jacopo Peri ve Cor-

si’nin eseri Dafne (1589) söz ve müzi¤in armonik ve dramatik birlikteli¤inin örne¤i

olarak sahnelenir. Opera tarihinin ritm, melodi, armoni bulufllar›yla, çalg›sal tekni-

¤i ve flark› türlerinde (madrigal, canzonetta gibi) yenilikçi besteleriyle ‹talyan Mon-

teverdi (1567-1643) opera temsilinde bir devrim ve bir bafllang›çt›r.

Özellikle 1600-1700 y›llar›
aras›nda artan ticaret,
etkisini devletin gücünün ve
refah›n artmas› fleklinde
belli eder.

‹ngilizlerin Do¤u Hindistan
fiirketinin bafl›nda bulunan
Thomas Mun (1571-1641),
1664’de bas›lan
‹ngiltere’nin D›fl Ticarete
Ba¤l› Zenginli¤i (England’s
Treasure by Foreign Trade)
adl› kitab›nda bu
mekânizman›n nas›l
iflledi¤ini anlat›r.



rin deniz ticaretinde çal›flmaya teflvik edilmesi Elizabet döneminin getirdi¤i yeni-
liklerdir. Bu sayede ‹ngiltere deniz ticaretinde kendisine rakip olan Hollanda’y›
eritmeyi hedeflemifltir. Yine bu sayede Avrupa’ya ihracat sadece ‹ngiliz gemileriy-
le yap›lacakt›r. 1660’da ç›kan yeni bir yasayla kolonilerden ithal edilen ürünlerin
‹ngiliz gemileriyle tafl›nmas› yasallaflt›r›l›r.

Alman merkantilizmi devletin iç kargafl›n› çözmede bir araç gibi ifllev görmüfl-
tür. Hazine gelirlerinin art›r›lmas› hedeflenmifltir. Alman merkantilizminin yönetici-
lerine krall›k hazinesi anlam›na gelen kammer sözcü¤ünden türeme kameralistler
denmifltir. Ço¤u finansal konularda uzman e¤itimciler, hukukçulardan oluflan bu
grup, vergilenebilir gelir ve zenginliklerin hazineye katk›s› konusunda çal›flmalar
yapm›flt›r. Devletin katk›s›yla altyap› çal›flmalar› yap›lm›fl, batakl›klar kurutulmufl,
çiftçiler e¤itilmifl, hammadde ve ithal ürün ihracat› yasaklanm›flt›r. Bu yeniliklerden
sa¤lanan gelir, daha sonra Büyük Frederik (1740-1786)’in yetkin bir orduya sahip
olmas›n› sa¤lam›flt›r.

Merkantilizm, ekonomik hayattaki uygulamalar›yla bir iktisat teorisi olarak düflünülebilir mi?

Fransa’da ise XIV. Louis (1643-1715) döneminde monarflik yönetimin destekle-
yicisi fleklinde görülen merkantilizm, d›fl üreticileri yüksek vergilendirme ve Fran-
s›z ticaretini desteklemek ad›na gemicilerin teflviklendirilmesi gibi özellikler içerir
ve devletin gelirlerini artt›racak amaçlar üstüne kurguludur. Üretimin kolonilere
sat›lmas›, yeni kolonilerin oluflturulmas› gibi emperyalist hedefleri Hindistan ve Af-
rika’da da ticaretin yürütüldü¤ü merkezlerin oluflturulmas›n› sa¤lam›flt›r. Endüstri-
yel üretim, devletin kontrol etti¤i düzen çerçevesinde üretim firmalar›n›n hammad-
deyi sadece Frans›z kolonilerinden alma ilkesine dayal›d›r. Fransa bu sayede 300
gemilik bir donanmaya sahip olmufltur. Vatandafllar›n› kolonilere yerlefltirmifl ve
genç nüfus elde etmek için aileyi destekleyici vergilendirmeye gitmifltir. 

Ticari Devrim’in getirdi¤i bu yenilikler Avrupa tarihinde burjuvazinin ekono-
mik güç olarak ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Kolonilerden sa¤lanan iflgücü, köleli-
¤in uyanmas›n› da beraberinde getirmifltir. Tüccar, bankac›, gemi sahibi, yat›r›mc›,
endüstriyel üretici konumunda olan burjuvazi, 19. yüzy›la dek politikada temsil
edilmese de, ekonomik gücü elinde tutmufltur.
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KAP‹TAL‹ZME DO⁄RU
Frans›z tarihçi Fernand Braudel, “Dynamique du Capitalisme” (1985) adl› eserinde,
kapitalizmin kökenlerinin her ne kadar aktiviteleri s›n›rl› kalsa da 13. yüzy›l Ticari
Kent Devletlerine (Venedik, Ceneviz, Amsterdam gibi) dayand›¤›n› belirtir. Örne¤in
deniz ticaretiyle ipek ve kumafl sat›m› tüccarlar›n büyük kasalar (tezgahlar) olufltu-
rarak Avrupa Ortaça¤ Fuarlar›nda perakende sat›fl ve farkl› ödeme usulleri gelifltir-
mesine katk›da bulunur. Bu tutum ‹talyan kentlerini zenginlefltirecek ve zenginlefl-
meyle biriken sermayenin k›ymetli mücevherata dönüfltürülmesi yerine, Do¤u’dan
hammade ithal etme ve bunu pazara sokma gelene¤i oluflacakt›r. Bankac›l›¤›n ilk
formu, ilk finans giriflimleri (borç verme, ödünç alma, taahütname ve hatta gemile-
rin sigortalanmas›) dünya ekonomi piyasas›n›n oluflumunu göstermektedir ki bu da
asl›nda kapitalizmin ilk formudur.
14. yüzy›ldan itibaren kent yaflam›nda zanaatkar kesimle (kumafl, dokumac›l›k,
maden, metal) tüccar kesim aras›ndaki ticari iliflki belirginlik kazanmaya bafllar :
14. yüzy›lda Borsan›n ilk formlar›na rastlan›r. 1409’da ünlü Ortaça¤ ve Rönesans
kenti Bruge’deki bir konak, tüccarlar›n poliçelerini, tecim belgelerini karfl›l›kl›
de¤ifltirdi¤i, finansal giriflimlerde bulunuldu¤u bir mekând›r. Bunu h›zla baflka
kentler izleyecektir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3



DE⁄‹fiEN AVRUPA: REFORM HAREKETLER‹
On alt›nc› yüzy›l Almanya’s›nda dini sömürüye karfl› gerçekleflen Protestan Reform
Hareketi, asl›nda ekonomik nedenlere ba¤l› olarak geliflmifl, Papal›¤a verilen ver-
gi ve kilisenin sa¤lad›¤› gelirlere olan reaksiyonun sonucudur. Ortaça¤dan beri ki-
lisenin sa¤lad›¤› gelirlerle büyük bir güç olan ruhban s›n›f›n›n bu gücü ve krall›k
yönetimlerindeki a¤›rl›¤› tepkilere neden olmufltur. O nedenle reform hareketleri-
ni Katolik Kiliseye karfl› dinde yenileflme hareketleri olarak görmek gerekir. Bu gü-
cü do¤rultusunda, Katolik Kilise sahip oldu¤u topraklar için vergiden muaft›r; ha-
liyle devletin vergi gelirleri bireylerin üzerinde büyük bir yüktür. 16. yüzy›l›n bafl-
lar›nda, feodalizmin çöküflü ve kapitalizmin flekillenmeye bafllamas›yla oluflan bur-
juvazi s›n›f› kent kökenlidir ve belli bir sosyal ve politik düflüncelere sahip olan ve
bireysel mal varl›klar› ve de¤erleriyle toplumu flekillendirmeye bafllayan bir s›n›f-
t›r. Özellikle Fransa’da Devrim öncesi etkili olacakt›r. Kentlerde burjuvazi yan›nda
zanaatkârlar, k›rsal yaflamda da köylüler ve çiftçiler bulunmaktad›r. Reform hare-
ketinin en önemli nedenlerinden biri burjavizinin feodal güçlere, haliyle soylulara
karfl› baflkald›r› eylemidir. Vergi ve kilise yönetimi alt›nda ezilen halk, bu ça¤da
haks›zl›¤›n ak›ld›fl› oluflumunu e¤itimle kavramaya bafllam›fl ve bu da sosyal bir
baflkald›r›y› do¤urmufltur. Bu nedenle reform hareketini sadece dini bir hareket
olarak de¤il, sosyal bir de¤iflim ve yeni oluflacak politik yap›lanmalar›n temeli ola-
rak görmek gereklidir.

Alman rahibi ve Wittenberg Üniversitesi’nde felsefe ve ilahiyat (teoloji) profe-
sörü Martin Luther (1483-1546) Protestan Reform Hareketini bafllatan kiflidir.
1517’de yay›nlad›¤› Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum adl› Dok-
sanbefl Madde’den oluflan tezinde, Katolik dininde bireyin cezaland›r›lmas› ve gü-
nahlar›ndan ar›nmas› ilkesine ba¤l› konular önemli elefltiri konusudur. Özellikle,
bireyin para ödeyerek günahlar›ndan ar›nmas› ilkesi ve uygulamas›, dindar ve te-
oloji okumufl bireylerin karfl› ç›kmas›yla Reform Hareketi bafllar ve bu süreç Lut-
her’in tezinin hakl›l›¤›n› gösterir. Sonuçta, bireyin Tanr› ile olan ba¤›n›n ‹sa’ya
inanmakla olabilece¤ini, araya baflka bir arac›n›n girmesinin gerekli olmad›¤› ve
‹ncil’in yeniden okunmas› ve yorumlanmas› gerekti¤i düflüncesi hakl›l›k kazan›r.
Bunun yan›nda, bu hareketin, halk›n dini görüfllerinden beslenen ve bundan ya-
rarlanan otoritelere karfl› ç›k›fl›, kiliseyi öncesinde tepki göstermeye yöneltse de
bir süre sonra reform yapmaya ve Papa’n›n iktidar›n›n s›n›rlar›n› çizmeye zorla-
m›flt›r. Art›k kiliseye ait mal varl›klar›na el konulacak, kat› dini e¤itimden daha la-
ik bir e¤itim sistemine do¤ru yol al›nacak, papan›n krallar üzerindeki etkisi yok
olacak ve nihayet rahiplere evlilik hakk› tan›nacakt›r. Örne¤in Almanya’da, ilahi-
ler Almanca okunmaya bafllan›r, manast›rlar kapat›l›r ve ruhban s›n›f›n›n imtiyaz-
lar›na son verilir.

Ancak, Luther’in ortaya att›¤› savlar her ülkede kabul görmemifltir. Protestanl›k
Danimarka, Norveç, ‹sveç’te resmen kabul edilse de ‹sviçre gibi milliyetçi bir ülke-
de farkl› bir form al›r. Ulrich Zwingli’nin (1484-1531) ortaya att›¤› savlar Katolik ki-
lisesinin de reforma gitmesini sa¤lar. Fransa’da ise, hukuk okuyan John Calvin
(1509-1564) görüflleri nedeniyle ülkesinden ayr›ld›ktan sonra Luther’in savlar›n› ‹s-
viçre Kilisesi için uyarlayarak Kalvinizmin temellerini atar. Cenevre’de 1536’da yaz-
d›¤› H›ristiyanl›¤›n Kuramlar› adl› eseriyle Tanr›’n›n mutlak hâkimiyetinin kabul
edilmesini önerir. Bireylerin cennetle ödüllendirilece¤i konusunu, Tanr›’n›n bireye
belirledi¤i yazg› ile tayin edilebilece¤i sav›n› ileri sürer. Kalvinizm bir mezhep ola-
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rak ilkin Cenevre’de daha sonra Hollanda, ‹skoçya, Almanya ve Fransa’da kabul
görür. 

‹ngiltere’de ise VIII. Henry döneminde Luther mezhebine ba¤l› rahiplerin ülke-
ye gelmesi, bu yeni dini inan›fl sisteminin ayd›n kesim taraf›ndan kayg›yla izlenme-
sine neden olmufltur. Bununla birlikte, VIII. Henry özel yaflam›nda Katolik oldu¤u
için, yeni mezhepten dolay› yaflad›¤› s›k›nt›lar karfl›s›nda ‹ngiliz Parlementosu ka-
rarlar›yla ‹ngiliz Kilisesi Papal›ktan ba¤›ms›z k›l›nm›flt›r.

Karfl› Reform Hareketleri
16. yüzy›l›n ortalar›nda Katolik kilisesinin kendini yenileme çabalar›, ruhban s›-

n›f›, kilise ve manast›r yönetim ve örgütlenmesinin yenilenmesiyle kendini göste-
rir. Ayr›ca bu yeni yap›lanmalar›n politik olarak etkileri de karfl› reform hareketle-
rini oluflturur. Trent Konsülü (1545-1563)’nde al›nan kararlarla bafllayan bu süreç,
Otuz Y›l Savafllar› ile sona erer. Özellikle ruhban s›n›f›n›n e¤itimi, ‹sa’ya inan›fl sis-
teminin sorgulanmas›, engizisyon gibi konulara odaklanan yeni düzen, Katolik Ki-
lisesi’nin temelden de¤iflimine yol açm›flt›r.

Reform Hareketinin Etkili Düflünürleri 
Jean Bodin (1530-1596) Frans›z hukukçu ve siyaset felsefecisidir. Paris’te Parle-
mento üyesi olan Bodin, monarflik yönetim biçiminde kral›n Tanr›’n›n yeryüzün-
deki temsilcisi olarak yönetme ayr›cal›¤›na sahip oldu¤unu ileri sürer. Kral ise Tan-
r›’n›n gözetiminde ve ona karfl› olan sorumlulu¤uyla, aristokrasi, ruhban s›n›f› ve
halk›n istemlerine ba¤l› olarak de¤il, sadece Tanr›’n›n buyurdu¤u flekilde yönetme
ayr›cal›¤›na sahiptir. Ancak 1688-89’da ‹ngiltere’de Büyük Devrim hareketi ile bu
teori sonlan›r. Bodin yafll›l›k y›llar›nda tüm inançlar›n (Yahudi, H›ristiyan, ‹slam)
ayn› anda var olabilece¤ini ileri sürmüfl, fakat bu sav› tepkilere yol açm›flt›r.

‹ngiltere tarihinde siyaset felsefesi konusunda Leviathan adl› eseriyle bat› siya-
set felsefesinin temellerini atan düflünür, tarihçi Thomas Hobbes de (1588-1679)
Bodin gibi, mutlak monarfli yönetimini savunur. Ancak, Avrupa’da liberal düflün-
cenin ve birey özgürlü¤ünün ön plana ç›kmas›n› sa¤layan görüfllere de sahiptir.
Politik düzenin geçicili¤i üzerine gelifltirdi¤i düflünce, halk iradesi ve devlet kav-
ramlar›na bir temel oluflturacakt›r. Hobbes, ayr›ca, birey davran›fl› hakk›nda da dü-
flünceler gelifltirmifl ve felsefede materyalizmin öncülü¤ünü yapm›flt›r.

Rönesans, oryantalizmin bafllad›¤› bir dönemdir. Oryantalizm hakk›nda neler biliyorsunuz?

18. YÜZYILA DO⁄RU
1485-1789 y›llar› Avrupa’da savafllar›n yafland›¤› dini otoritelere tepkinin güçlendi-
¤i, reformlar›n gerçekleflti¤i ve tüm bunlar›n etkilerinin uzun süreçte yafland›¤› y›l-
lard›r. Avrupa ülkelerindeki despotlar›n güç kazanma istemleriyle belirginleflen bu
süreç, ayn› zamanda tüccar kesiminin, ticari burjuvazinin etkisini hissettirdi¤i bir
süreçtir. Art›k bunu, 17.yüzy›la girildi¤inde, milliyetçi e¤ilimler, bölgeleraras› yafla-
nacak göçler, özellikle Habsburg ve Burbon aileleri aras›nda yaflanan gerginlikler
izleyecektir.

Protestan ve Katolik Reform Hareketlerinin etkisiyle bafllayan Otuz Y›l Savafl-
lar› (1618-1648) Katolik Protestan dini savafl› olarak düflünülse de temelde siyasi
amaçl› bir savaflt›r. Kutsal Roma ‹mparatorlu¤u’na ba¤l› prensler aras›nda baflla-
yan bu savafl bir iç savafl gibi de görülebilir. 1618’de Bohemya’da Protestanlar ta-
raf›ndan bafllat›lan ayaklanma savafl›n ç›kmas›nda ilk ad›m› oluflturur. ‹spanya’dan
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yard›m alan kral Protestanlar› yenilgiye u¤rat›r. Bu savafl›n ilk bölümünü olufltu-
ran süreçtir (1618-1625). Protestan Danimarka Krall›¤›n›n, Hollanda ve Fransa
deste¤ine ra¤men yenilgisi savafl›n di¤er bir sürecidir (1625-1629). Ard›ndan,
Fransa kral› XIII. Louis, Habsburglar›n yükflelifli karfl›s›nda Katolik bir devlet ol-
mas›na ra¤men ‹sveç ve Hollanda ile kurdu¤u ittifak sonucu Protestanlarla ayn›
safta savafla girer (1636). ‹spanya da Almanlar› desteklemek amac›yla Fransa’y› ifl-
gale giriflir, hatta Parise kadar yaklafl›r. Ancak Hollanda’n›n Habsburglulara karfl›
savaflta büyük baflar› sa¤lamas› sonucunda kazanan taraf Protestanlar olmufl ve
sonunda Vestfalya Bar›fl› (1648) imzalanm›flt›r. Buna göre, Kutsal Roma ‹mpara-
torlu¤u art›k bir imparatorluk de¤ildir; içindeki prenslikler, ba¤›ms›z siyasal oto-
riteler haline gelmifltir. Avrupa Krall›k haritalar› yeniden belirlenir. Sonuçta, Otuz
Y›l Savafllar›’ndan Fransa güçlü bir devlet olarak ç›kar; ‹spanya gerilemifl, Porte-
kiz ise ba¤›ms›zl›¤›n› alm›flt›r. Vestfalya Bar›fl›’n›n bir baflka önemi, antlaflma çer-
çevesine konan kurallarla, Avrupa, bundan böyle, kendi ekonomik ve siyasal ç›-
karlar›na ba¤l› olarak davranan devletlerden oluflacak, bu da uluslararas› iliflkiler
ve modern diplomasinin esaslar›n› belirleyecektir.
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RÖNESANS VE AVRUPA K‹ML‹⁄‹ : Ortaça¤’da okuma yazma bilen ayd›nlar Avrupa

diye bir k›tada yaflad›klar›n› biliyordu, ama tüm krall›klarda okuma yazmay› bilme-

yen büyük bir kesim, Tanr›n›n H›ristiyanlar için seçti¤i topraklarda yaflad›¤›n›  sa-

n›yordu, co¤rafya konsepti güçlü de¤ildi. Özellikle keflifler, bulufllar, Rönesans ve re-

form hareketleri ve bu amaçla yap›lan Otuz Y›l Savafllar› ve di¤er savafllar (baz› ta-

rihçilere göre 16. yüzy›l küreselleflme örne¤idir) Avrupa kültürü kimli¤ine ait olma

bilinci do¤urmufltur.

Savafl›n önemli
nedenlerinden biri, 1555’de
imzalanan Augsburg
Bar›fl›’n›n koflullar› aras›nda
bulunan Alman Prenslerinin
Katoliklik ile Protestanl›k
aras›nda tercih yapma
haklar›n›n›n yerine
getirilememesidir. Aslen dini
bir ayr›cal›k gibi görünse de,
durum siyasi ve politik
yap›lanman›n yaratt›¤› genel
sonuçtur. 
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Yüzy›l Savafllar›n›n sonu (1492) Avrupa’da yeni bir sos-
yal, ekonomik ve siyasi dönemin bafllang›c› olarak ka-
bul edilir. K›r›lma noktas› yaratan keflifler ve bulufllar,
Rönesans, hümanizm ve reform hareketlerini, düflünce
sanat din siyasette yeni yap›lanmalar› getirir. Haliyle,
Avrupa’n›n iç dengelerinin de¤iflti¤i ve flekillendi¤i, mo-
dern dünyaya do¤ru ilk ad›mlar›n at›ld›¤› bir döneme
girilir. Avrupa ekonomisi, keflfedilen yeni topraklardan
sa¤lanan yeni gelirlerle genifllemifl ve kapitalist bir dö-
nem bafllam›flt›r.
Rönesans döneminin modern dünyaya do¤ru bir ad›m
oluflturmas›, Yunan ve Roma dönemi kültür ve sanat ve
düflüncelerine geri dönüflle bafllar. ‹nsan› esas alan Hü-
manizm, Ortaça¤›n skolastik e¤itimine reaksiyon olarak
özetlenen, gramer, retorik, tarih, felsefe, ahlak felsefesi
konular›nda e¤itim ve ö¤retimle bilinçli birey ve vatan-
dafl yetifltirmenin hedeflendi¤i bir düflüncedir. Hüma-
nist Italyan yazar Dante Alighieri’nin, ‹lahi Komedya

(Divina Commedia) adl› eseri dünya edebiyat›n›n bafl-
yap›tlar›ndand›r. fiair ve dilbilimci olan Petrarca’›n da
‹talyan dili ve gramerine katk›s› büyüktür. Italyan flair,
yazar Giovanni Boccaccio, Decameron adl› eserin ya-
zar›d›r. Masaccio, Floransa, Santa Maria Novella Kilise-

si’nde yapt›¤› duvar resminde perspektif anlay›fl›n› mi-
mari kompozisyon içinde verir. Botticelli Venüs’ün Do-

¤uflu (1480) adl› eseriyle ünlenmifltir. Rönesans sanatç›-
lar› Klasik dönem sanat›n›, form ve konu bütünlü¤ü an-
lam›nda daha özgür ifadeyle uygulam›fllard›r. ‹nsan vü-
cudunun anatomisinin detayl› kavran›lmas› ve yeni bir
gerçekçi ifadeyle anlat›lmas› Rönesans heykelinde uy-
gulanm›flt›r. (Donatello Davut Heykeli gibi). 16.yüzy›l,
Leonardo da Vinci ve Michelangelo Buonarroti’nin eser-
leriyle geliflerek, Rönesans sanat›n› ve idealini doruk
noktas›na ç›kar›r. Her iki sanatç›n›n da insan bedeninin
detaylar›n› keflfetme iste¤i, mükemmel eserler yaratm›fl-
t›r. Leonardo da Vinci, Son Akflam Yeme¤i ve Mona Li-
sa, Michelangelo Pietà ve Vatikan’daki Sistine fiape-
li’ndeki Adem’in Yarad›l›fl›, K›yamet Sahnesi (1534) ile
ünlüdür.

15. ve 16. yüzy›llarda ‹talyan Rönesans› etkisini di¤er
Avrupa ülkelerinde gösterir ve Kuzey Rönesans’› olarak
an›l›r. Fransa’da Montaigne Denemeler’inde kendisini
insan olarak inceleme konusu yapar. ‹ngiliz düflünür
Francis Bacon bilimsel metodolojinin temellerini atar.
William Shakespeare, oyunlar›yla, trajedileriyle baflya-
p›tlar yarat›r. Hollandal› Erasmus araflt›rmac› bir kimli¤e
sahiptir, Delili¤e Övgü adl› eseri hiciv ve ironi tarz›nda
bir eserdir. ‹ngiltere’de, Thomas More ünlü Ütopya’n›n
yazar›d›r.
Avrupa’n›n güç dengelerinin de¤iflmesiyle ortaya ç›kan
yeni kapitalist anlay›fl›n etkileri yeni ifl kollar›, iflçi kesi-
mi, çal›flma koflullar› ve ticarette görülür. Dönemin eko-
nomik düzeni merkantilizm 16. yüzy›lda bafllayarak 19.
yüzy›la dek sürer. Yeni bir ticari s›n›f›n burjuvazinin
do¤ufluna tan›k oluruz.
On alt›nc› yüzy›l Almanya’s›nda dini sömürüye karfl›
gerçekleflen Protestan Reform hareketlerini Katolik Ki-
liseye karfl› dinde yenileflme hareketleri olarak görmek
gerekir. Alman rahip Martin Luther, Katolik dininde bi-
reyin cezaland›r›lmas› ve günahlar›ndan ar›nmas› ilkesi-
ne ba¤l› konular› elefltirirerek hareketi bafllat›r.
1485-1789 y›llar› Avrupa’da savafllar›n yafland›¤› dini
otoritelere tepkinin güçlendi¤i, reformlar›n gerçekleflti-
¤i ve tüm bunlar›n etkilerinin uzun süreçte yafland›¤›
y›llard›r. ReformHareketlerinin etkisiyle bafllayan Otuz
Y›l Savafllar› (1618-1648) Katolik Protestan dini savafl›
olarak düflünülse de temelde siyasi amaçl› bir savaflt›r. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi kefliflerin sonuçlar›ndan biri
de¤ildir?

a. Denizafl›r› zengin topraklara sahip olma arzusu
b. Yeni ticaret yollar› aray›fl›
c. Zengin olma hayalleri
d. Tar›m›n gerilemesi
e. Do¤u dünyas›n›n tan›nmas›

2. “Delili¤e Övgü” kimin eseridir?
a. Erasmus 
b. Shakeaspeare
c. Dante
d. Boccacio
e. Bacon

3. Afla¤›dakilerden hangisi kapitalizmi haz›rlayan ne-
denler aras›ndad›r?

a. Sömürgelefltirme (kolonizasyon) ile gelen zen-
gin kaynaklar

b. Bilim ve felsefe alan›ndaki geliflmeler
c. Reform hareketleri
d. Sömürge halklar›n›n tar›mda gerilemesi
e. Frans›z Devrimi

4. Afla¤›daki sanatç›lardan hangisi Rönesansla do¤an
perspektif tekni¤ine öncülük etmifltir?

a. Dante
b. Bacon
c. Masaccio 
d. Boccacio
e. Erasmus

5. Afla¤›dakilerden hangisi Rönesans döneminin bilim-
sel devrimi olarak kabul edilir?

a. Adam Smith’in merkantilizmi
b. Erasmus’un araflt›rmalar›
c. Kopernik’in teorisi 
d. Ak›lc›l›k
e. Skolastik düflünce

6. Afla¤›dakilerden hangisi Leonardo da Vinci’nin eseri
ya da u¤rafllar›ndan biri de¤ildir?

a. Mona Lisa tablosu
b. Kayalar›n Meryem’i eseri
c. Son Akflam Yeme¤i
d. Davut Heykeli 
e. Mekânik ve makine proje çizimleri ve planlar›

7. Afla¤›dakilerden hangisi Michelangelo Buonarro-
ti’nin eserlerinden biri de¤ildir?

a. Davut Heykeli
b. Pieta
c. Adem’in Yarad›l›fl›
d. Musa Heykeli
e. Donatello 

8. Montaigne’in ünlü eseri afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Denemeler 
b. Ütopya
c. Hamlet
d. Mona Lisa
e. ‹lahi Komedya

9. Almanya’da reform hareketini afla¤›dakilerden han-
gisi bafllatm›flt›r?

a. Machiavelli
b. Montaigne
c. Jean Bodin
d. Martin Luther 
e. Jean Calvin

10. Machiavelli’nin “Prens” adl› eseri hangi bilim dal›
içinde de¤erlendirilebilir?

a. Sanat
b. Edebiyat
c. Siyaset Bilimi
d. ‹lahiyat
e. Mimari

Kendimizi S›nayal›m
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keflifler, Sömürgelefltirme,

Yeni Ekonomik ve Ticari Düzen” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rönesans Döneminde Fel-
sefe, Edebiyat ve Sanat” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤iflen Avrupa: Merkanta-
list Ekonomi ve Ticaret” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rönesans Dönemi ‹talya
Sanat›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rönesans ya da Yeniden
Do¤ufl” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rönesans Dönemi ‹talya
Sanat›” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rönesans Dönemi ‹talya
Sanat›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’da Rönesans Sanat
Ve Kültür, (Kuzey Rönesans›)” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤iflen Avrupa: Reform Ha-
reketleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rönesans Döneminde Fel-
sefe, Edebiyat ve Sanat” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde 1

15. yy’dan itibaren ya¤l› boya kullan›m› eserlere derin-
lik kazand›racakt›r. Tuval, yavafl yavafl ahflab›n yerini
alacakt›r. Matbaan›n icad›yla gravür bask› özellikle sig-
lografi (mühür bas›m) yayg›nlaflacakt›r. Kitaplarda stam-
pa kullan›m› ço¤al›r ve tezhip sanat›n›n yerini almaya
bafllar.

S›ra Sizde 2

Hümanizma felsefi anlamda insana dayal› bir etik anla-
y›fl oluflturdu¤u için, temel insanl›k haklar›na sayg› gös-
terme düflüncesiyle çok yak›ndan ilgilidir. Bu temel
haklar, karfl›l›kl› sayg› ve adalet kavramlar›n›n benim-
senmesini gerektirir. ‹nsan varl›k olarak, ideal olarak,
tür olarak ölümsüz oldu¤u için felsefi anlamda hüma-
nizma insan› savunma düflüncesidir.

S›ra Sizde 3

Merkantilizm bir iktisat teorisinden ziyade ekonomik
bir düflünce ak›m› olarak düflünülmelidir, çünkü ko-
lonizasyonun ortaya ç›kmas› ve mutlak›yet krall›kla-
r›n politikalar› ve ünitede sözünü etti¤imiz elde ettik-
leri zenginliklerle ilgilidir, bilimsel bir iktisat teorisi
de¤ildir, ancak, bilimsel iktisat teorileri ›fl›¤›nda ana-
liz edilebilir.

S›ra Sizde 4

fiarkiyatç›l›k ya da Do¤uculuk da denilen Oryantalizm,
Do¤u kültürlerini ve egzotozmini tan›ma e¤ilimi, co¤ra-
fi kefliflerle bafllam›fl olup 18. ve 19. yüzy›llarda daha
genifl bir boyut kazanacakt›r. Do¤u ilgisi, ünlü seyyah
Marco Polo’nun Çin, Mezopotamya, ‹ran, Türkistan, Go-
bi Çölü’nü dolaflt›ktan sonra an›lar›n› yazd›rd›¤› kitap
Avrupa’da Do¤u imaj›n›n yayg›nlaflmas›na öncülük et-
mifltir. Oryantalizm Do¤u Bat› bak›fl aç›lar›n› içerdi¤i
için günümüzde incelenen ve tart›fl›lan önemli bir
konudur.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Osmanl› Dönemi kültürünün özelliklerini aç›klayabilecek,
Erken Osmanl› dönemi kent, kültür, e¤itim, mimari kurumlar›n›n özelliklerini
tart›flabilecek,
Klasik Dönemin sanat, kültür, bilim, felsefe, mimari alan›ndaki oluflumlar›n›
aç›klayabilecek,
Osmanl›larda Klasik Dönemi analiz edebileceksiniz.

‹çindekiler

• Osmanl› Kültür Tarihi
• Osmanl› Kültür Tarihi Sorunlar›
• Erken Osmanl› Dönemi Kültürü
• Klasik Dönem
• Fatih Sultan Mehmet
• Minyatür
• Hat Sanat›

• Matrakçu Nasuh
• Mimar Sinan
• Divan Edebiyat›
• Osmanl› Saray›
• Medreseler
• Osmanl› Kentleri
• Külliyeler

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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Kültür Tarihi Osmanl› Kültürü

• OSMANLI KÜLTÜR TAR‹H‹NE G‹R‹fi
• OSMANLI KÜLTÜRÜ: OSMANLI

BEYL‹⁄‹ (ERKEN OSMANLI)
DÖNEM‹

• OSMANLI KÜLTÜRÜ: KLAS‹K
DÖNEM
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KÜLTÜR TAR‹H‹



OSMANLI KÜLTÜR TAR‹H‹NE G‹R‹fi
Osmanl› kültür tarihi konusuna girmeden önce bu alan›n oluflumuna bakmak ve
kültür tarihi gibi bir konu ele al›n›rken nelere dikkat etmemiz gerekti¤ini vurgula-
mak gerekir.

Osmanl›lar kendilerine ba¤l› ve kendileri gibi önemli Türk aileleri ile beraber
Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ve Selçuklu devletinin bir uç beyli¤i olarak Bizans
‹mparatorlu¤u s›n›rlar›nda yaflayan bir topluluktu. Selçuklu Devletinin da¤›lmas›y-
la di¤er Anadolu Beylikleri gibi Osmanl›lar da 1299 olarak kabul edilen bir tarihte
ba¤›ms›zl›klar›n› elde ettiler ve çevrelerinden toprak almaya bafllad›lar. Osmanl›
Beyli¤i, ‹stanbul’un al›nmas›na kadar oluflumunu sürdürdü ve Fatih Sultan Meh-
met’le beraber ‹mparatorluk yap›s›na geçti. Bu yap› Yavuz Sultan Selim’in halifeli-
¤i Osmanl› hanedan›na almas›yla Müslüman devletler aras›nda farkl› bir güç olufl-
turdu. 16. yüzy›lda en genifl s›n›rlar›na ulaflan bu co¤rafyada imparatorluklara öz-
gü çok dilli, çok etnik yap›l› ve çok kültürlü bir toplum yap›s› vard›. Ancak saraya
ba¤l› bu merkezi yönetim baflat bir kültürün de oluflmas›n› sa¤lam›flt›. Tarihsel ola-
rak erken modern dönemi Avrupa ile beraber yaflayan bu sosyal yap› kuflkusuz
imparatorluk co¤rafyas› içerisinde her yerde ayn› ba¤dafl›k düzeni göstermemek-
teydi. Daha sonralar›, Avrupa’daki teknolojik geliflmelerin oldukça gerisinde kalan
ve Avrupa’da yaflanan ayd›nlanma döneminin kuflkucu ve araflt›r›c› dünya yaklafl›-
m›n›n Osmanl› toplum yap›s›nda egemen olamad›¤› bir anlay›fl, 18. yüzy›ldan son-
ra Avrupa ile iliflkilerin de¤iflmesinin nedenlerinden biridir. Avrupa’n›n teknolojik
geliflmesine ulaflmak isteyen Osmanl›, Avrupa’y› daha yak›ndan tan›ma gere¤i
duymufltu. 19. yüzy›lda Osmanl› modernleflmesinin yafland›¤› bir dönemde ise, gi-
derek toprak kaybetmeye bafllayan bir imparatorlukta, devlet, birey, ›rk ve din gi-
bi kavramlar›n yeniden örgütlendi¤i Tanzimat ve Islahat dönemleri Osmanl›’n›n da
Avrupa gibi 19. yüzy›l› ortak yaflamas›n› sa¤lam›flt›r. Ancak Avrupa bu tarihte sa-
nayileflme sonucu sömürgecilik ve kolonizasyon ile Osmanl›n›n aleyhine toprak
sahibi olma¤a bafllam›fl, Osmanl› ise giderek küçülmüfl ve ‹mparatorlu¤u oluflturan
ve ba¤›ms›zl›l›¤›n› ilan etmekte en sona kalan Türklerin yeni bir devlet kurmas›y-
la 1923’de son bulmufltur.

Osmanl› Kültürü



Osmanl› Kültür Tarihi ‹ncelemesine ‹liflkin Saptamalar
Yukar›daki k›sa özetten de anlafl›laca¤› gibi Osmanl› kültür tarihini incelerken flu
noktalar› her zaman hat›rlamakta yarar vard›r: 

1. Osmanl› tarihi çok genifl bir co¤rafi alana yay›lmaktad›r. Bu alan içerisinde,
Osmanl›n›n nispeten k›sa süreli elinde bulundurdu¤u bölgeleri saymazsak,
günümüzde kurulmufl olan yaklafl›k otuz befl ulus devlet bulunmaktad›r. Bu
bölgelerin kendilerine özgü Osmanl› öncesi gelenek ve görenekleri, kendi
toplumsal bellekleri vard›r.Bu özellikler her bölgede yap›lacak ayr›nt›l› ça-
l›flmalar gerektirmektedir. Ancak Osmanl› dönemi her bir ulus devlette fark-
l› alg›land›¤› için ve/veya bu alg›lama kimi koflullara göre zaman içerisinde
farkl›l›klar gösterdi¤i için, ayr›nt›l› çal›flmalar çok fazla bulunmamaktad›r.
Buna ra¤men, somut ve somut olmayan ortak bir Osmanl› Kültür miras›n›n
varl›¤› bu bölgeler için günümüz de dahil geçerlidir. 

2. Bu co¤rafi yap› çok dilli, çok ›rkl› ve çok dinli gruplar›n bulundu¤u bir ya-
p›d›r ve hepsinin imparatorluk içerisinde var olmalar› belirli yasalara ve
farkl›l›klar›n korunmas›na ba¤l›d›r. Farkl›l›klar›n korunmas› hem baflat kül-
türe karfl›, hem de farkl› kültürlerin kendi aralar›nda korunmas›n› sa¤lar.
Farkl› kültürlerin baflat kültür karfl›s›ndaki konumlar›n› ve bireylerin alg›lar›-
n› görebilece¤imiz çal›flmalar (yasalarla ilgili olanlar› saymazsak) yok dene-
cek kadar azd›r. Farkl› kültürlerin kendi aralar›ndaki iliflkiler konusu da ir-
delenmemifl bir alan olarak araflt›rmalara aç›kt›r.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u Haritas›.



3. Osmanl› devleti, toplumu ve yap›s› 14. yüzy›ldan 20. yüzy›l›n ortas›na ka-
dar devam etmifl bir devlet olarak, de¤iflik tarihi dönemler yaflam›fl, dünya-
daki farkl› geliflimlere ve politikalara ça¤›n›n gere¤i ortak olmufltur. Bu ka-
dar uzun bir zaman de¤iflmeden ayn› sosyal ve kültürel koflullarda kalabil-
mesi olanakl› de¤ildir. Bu nedenle farkl› dönemler kendi koflullar› içerisin-
de de¤erlendirilmelidir. 

4. Osmanl› kültürel yap›s›n›n kimi özellikleri günümüz yaflam› içerisinde de-
vam etmektedir. Ancak bu özellikler tarihselcilik anlay›fl› ile popülerlefltiril-
di¤inden, ortaya ç›kan verilerin günümüz koflullar›na göre dönüfltürülmüfl
imgeler oldu¤unu unutmamak laz›md›r. Bu imgeler bir yorumdur ve toplu-
ma dönerek belli modeller oluflturmaktad›r. Yeni üretilen bu modelleri nes-
nel bir bak›flla de¤erlendirmek, nas›l ve niye olufltuklar›na bakmak yine kül-
tür tarihinin inceleme alan› içerisindedir. 

5. Osmanl› dünyas› ile ilgili Türkiye’de ve dünyada yap›lan çal›flmalar giderek
artmaktad›r. Her yeni araflt›rma yeni verileri de beraberinde getirebilmekte-
dir. O nedenle Osmanl› dünyas› ile ilgili günümüze gelen ezber bilgiler ge-
çerlili¤ini yitirmekte ve yeni bak›fl aç›lar› ile zenginleflmektedir. 

6. Osmanl› toplumu s›n›fl› bir toplumdur. Dinsel ayr›l›klar›n oluflturdu¤u fark-
l›l›klar kadar, yönetici s›n›f ve halk aras›nda yaflama biçimi aç›s›ndan büyük
farkl›l›klar vard›r. Topra¤a ba¤lanmaya çal›fl›lan göçebeler, topra¤a ba¤l› ya-
flayan köylüler, köleler, flehirli tüccarlar, askerler, ulema, gayr-i müslimler ve
saraya ba¤l› yöneticiler ve sarayl›lar›n bilgi birikimi, yaflama biçimi ve dün-
yay› alg›lama biçimleri aras›nda büyük farkl›l›klar vard›r. Bu farkl›l›klar s›n›f-
sal olarak kapsaml› bir biçimde incelenmemifltir. ‹ncelemek için kimi du-
rumlarda kaynaklar da eksiktir.

7. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun var oldu¤u dönemlerin ço¤unlu¤u endüstri önce-
si döneme aitdir. O nedenle günümüzün anlay›fl› ve de¤er yarg›lar› ile endüs-
tri öncesi, topra¤a dayal› bir feodal sistemi de¤erlendirmek nesnel bir bak›fl
aç›s› oluflturmaz. Döneminin de¤er yarg›lar›na göre incelemeler yap›lmal›d›r.

8. Osmanl› ‹mparatorlu¤unda yaflayan gayri müslimlerin (Ortodoks, Katolik ve
daha sonralar› Protestan; Yahudi) kendi dini örgütleri çerçevesinde oluflan
kültürel yap›s› ve e¤itiminin Osmanl› ayd›nlar› ile iliflkileri konusu da ince-
lenmesi gerekli bir konudur. Örne¤in Balkanlardaki S›rp ve Yunanl›lar›n Le-
ipzig, Bologna gibi e¤itimin önde oldu¤u kentlere e¤itim için gidip geri
döndükleri bilinmektedir. Bunlar›n çevreleri ile iliflkileri nas›ld›, çift kültür-
lülük ne kadar yayg›nd› gibi konular üzerinde de durulmal›d›r. 

9. Osmanl› Kültür tarihini belirli kavramlar alt›nda gruplamak için çok daha
fazla disiplinler aras› çal›flmalar gerekti¤inden; Avrupa ülkelerinin kültür ta-
rihinde oldu¤u gibi ayd›nlanma, hümanizma, yeniden do¤ufl vb... türden
ayr›fl›mlar› Osmanl› kültür tarihi için günümüzde belirlemek eldeki bilgilere
göre yanl›fl genellemelere götürebilir.

Tüm bu sorunlar ve günümüze kadar yap›lan çal›flmalar düflünüldü¤ünde Os-
manl› Kültür tarihini yeni yöntemler ›fl›¤›nda yazabilmek için araflt›rmalar›n ve ya-
y›nlar›n artmas› gerekti¤inden, Osmanl› Kültür tarihini klasik tan›m›yla aç›klamak
daha çok baflat kültürün ve saray›n egemenli¤indeki bir anlay›fl›n farkl› dönemle-
re göre gösterdi¤i kurumsall›k ve anlay›fl çerçevesinde olmak durumundad›r.

Yukar›da belirtilen sorunlar› dikkatle analiz ederek Osmanl› Kültürünün yap›sal özellik-
lerini keflfedeceksiniz.
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OSMANLI KÜLTÜRÜ: OSMANLI BEYL‹⁄‹ 
(ERKEN OSMANLI) DÖNEM‹
Osmanl›lar Selçuklu Devletinin bir uç beyli¤i olarak kimi k›s›tlamalara uymak zo-
rundayd›lar.1263 den sonra Mo¤ol -‹lhanl› devletine ba¤lanan Selçuklu dünyas›
içerisinde ‹lhanl› bürokratlar, Bat› Anadolu Beyliklerini hem “uç beyli¤i” olarak
hem de Türkmen kimlikleri nedeniyle Do¤u ve Orta Anadolu Beyliklerinden ay›rt
etmekteydi. Bu beylikler izinsiz büyük ak›nlarda bulunamazlar, bulunduklar› yer-
de fiziksel olarak yerleflemezlerdi. Uç beylikleri sürekli ak›nlara haz›r bir durumda
olmal›yd› ve merkezin kontrolü d›fl›nda hareket edemezlerdi. Bulunduklar› yeri
terk etmek durumunda kalabilecekleri için de yerleflik yaflam sürmeleri tercih edi-
len bir durum de¤ildi. O nedenle Selçuklu yönetiminde bir uç beyli¤i olan Osman-
l›larla ilgili maddi kültür verisi, ilk yerleflim yeri olarak kabul edilen Sö¤üt ve çev-
resinde yok denecek kadar azd›r. Osmanl›n›n Anadolu’ya gelifli ve yerleflmesi, Os-
manl›n›n Orta-Asya’daki kökenleriyle ilgili efsaneler, söylenceler ve bunlar›n daha
sonraki yüzy›llarda, özellikle 15. yüzy›lda Neflri ve Afl›kpaflazade tarihleri gibi o dö-
nemin koflullar›na göre kaleme al›nm›fl tarihçelerin yazd›klar› d›fl›nda Osmanl›n›n
bu dönemiyle ilgili bilgilerimiz çok s›n›rl›d›r. 

Osmanl›n›n di¤er Beyliklerle beraber 1299’da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesiyle Os-
manl› tarihi ile ilgili kurgular bafllar. Erken Osmanl› Dönemi olarak da tan›mlaya-
bilece¤imiz bu dönem, 15. yüzy›l ortas›na, ‹stanbul’un al›nmas›na kadar devam
eder. Bu süreç bir oluflum ve kar›fl›m dönemidir. Dönemin yaz›l› kaynaklar› yok gi-
bidir, devletin bir arflivi henüz oluflmam›flt›r. Osman Gazi, Orhan Gazi ve I.Mu-
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MEHMED S‹YAH KALEM: Mehmed Siyah Kalem’in yaflam› ve kimli¤i bilinmiyor.
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sanat›n›n ana etkeninin ‹pek Yolu kültürü oldu¤una flüphe yoktur, zira bu yoldan

sadece mallar ve de¤erli tafllar de¤il, ayn› zamanda kültürler, inançlar, efsaneler ve

sanatlar da tafl›nmaktad›r.



rat dönemlerinde Bizans’dan h›zl› bir toprak al›m› ve beyli¤in s›n›rlar›n› genifllet-
me söz konusudur. I. Murat zaman›nda Osmanl›n›n Balkanlardaki ilerlemesi, di¤er
Bat› Anadolu Türkmen beyliklerini dolayl› olarak Osmanl›ya ba¤lam›flt›r. Ald›klar›
yerlerdeki nüfusun ifl gücünü ve kaynaklar›n› kullanmas›n› bilen Osmanl›, ele ge-
çen yerlerdeki nüfusun Türkleflmesi ve Müslümanlaflmas› yan› s›ra, yeni toprak al›-
m›n›n ganimet sa¤lamas› nedeniyle Anadolu’nun di¤er Beyliklerinden ve eski Sel-
çuklu bölgelerinden gelenler Osmanl› bölgelerindeki nüfusun artmas›n› sa¤lar. Bu-
na Azerbaycan ve K›r›m üzerinden gelen Türkmen ve Özbeklerin göçleriyle Orta
Do¤u’da hüküm süren ve Memluk bölgelerinden gelen göçler ve getirdikleri kimi
kültürel de¤erler de düflünülmelidir. Ayr›ca Ege adalar›, Karadeniz k›y›lar› ve Ana-
dolu’da bulunan Venedik (Balat) ve Ceneviz (Amasra) Kolonileri de 14. yüzy›l›n
ayr›fl›k yap›s› içinde yer al›r. 

Göçler ve göçlerle gelen güncel yaflam özellikleri, Anadolu Beylikleri dönemi
mimari ve mimari süslemesinde etkin bir biçimde yans›r. Toplumlar›n en özgün
kültürel göstergelerinden biri olan ölü gömme adetleri bunlardan biridir. O ne-
denle 14. yüzy›l Anadolu türbe tiplerindeki çeflitlilik, özellikle Azerbaycan üzerin-
den gelen Türk topluluklar›n›n mezar tiplerinde görülür. Osmanl›lar Selçuklular-
da yayg›n olan çift katl› türbe gelene¤ini b›rakm›fllard›r. Alt katta ölünün gömül-
dü¤ü, üst kat›n ziyaret amac›yla kullan›ld›¤› bu tip, Osmanl› döneminde Bursa
Yeflil Camide (15. yy) an›tsal boyutta, Orta Anadolu’da ise daha küçük boyutlar-
da yer yer k›sa süreli uygulanan ve devam etmeyen bir adet olarak görülür. De-
¤iflen metafizik anlay›fl›n ve buna ba¤l› ölü gömme ayin ve törenlerin farkl›laflma-
s› mimariyi de etkilemifltir.

Cumhuriyet Dönemi tarihçilerin genel e¤ilimi Osmanl› Beyli¤inin sosyal ve kül-
türel yap›s›n› Selçuklu’nun devam› gibi görmeleridir. Oysa Osmanl› ‹slam dininin
kurumlar›n› benimsemifl bir topluluk olarak Selçukluyu reddetmese bile kendi öz-
gün sosyal ve kültürel yap›s›n› oluflturmufltur. Mo¤ollara yenilmifl ve Anadolu bir-
li¤inin devaml›l›¤›n› sa¤layamam›fl olan bir Selçuklu devletinin politik mirasç›s› ol-
may› tercih etmeyen Osmanl›lar, yeni ald›klar› bölgelerde karfl›laflt›klar› olgular› da
kendi yararlar› do¤rultusunda içlefltirerek ve onlardan faydalanarak yeni bir politi-
ka ve güç oluflturmaya çal›flm›fllard›r. Dil bunlardan birisidir. Selçuklu Saray› Fars-
ça dilini tercih ederken, Osmanl› 14. ve 15. yüzy›llarda Arapça ve Farsça tamlama-
larla yo¤rulmam›fl bir Türkçe kullan›r. Türk dili ve Orta Asya’dan gelen henüz din
olgusunun töreler karfl›s›nda çok fazla hâkim olmad›¤› “laik” kültür, di¤er Türk-
men Beyliklerinde (Ayd›no¤ullar›, Mentefleo¤ullar›, Saruhano¤ullar›) oldu¤u gibi
Osmanl›da da hâkimdi.

Osmanl› Beyli¤i Döneminde Kentler, Kentleflme ve Mimari
Bu geniflleme ve yerleflim kültürü içerisinde kentleflme, yeni kent oluflturma ve al›-
nan kentleri “Osmanl›laflt›rma” önemli bir olgudur.  ‹znik ve Bursa al›nd›ktan son-
ra kente Osmanl› kurumlar›n› yans›tan yap›lar infla edilir. Balkanlarda Evrenoso-
¤ullar› gibi ak›nc› beyleri ald›klar› yerlerde yerleflir ve bulunduklar› yerden yeni-
den ak›nlara bafllarlar. Böylece kentlerin kurulmas› ve var olan kentlerin de¤ifli-
miyle ad›m ad›m bu ilerlemeler takip edebilir: Gümülcüne- Yenice-i Vardar- Sela-
nik bu tür bir çizgide geliflmifltir. 
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Osmanl› Beyleri ak›nlar
s›ras›nda nereye
yerleflilece¤ine karar verirler.
Örne¤in Osman Gazi
Yeniflehir’i al›nca gazilere
burada ev kurup
yerleflmelerini söyler. Orhan
Gazi var olan Gebze
kasabas›n›n yan›nda yeni bir
Osmanl› yerleflimi kurar.



Osmanl› kentlerinin oluflumu Külliyeler sayesinde biçimlenir. Sosyal yard›m,
imaret: medrese ö¤rencilerine ve yolculara bedava yemek da¤›t›lan yer; tabhane:
misafirhane; darüflflifa: hastane; hamam; kervansaray: kervanlar›n ve yolcular›n ko-
naklad›¤› yer; e¤itim medrese; darülkurra: Kuran’›n incelendi¤i okul; darülhadis:
peygamberin sözleri olan hadislerin ö¤retildi¤i okul; s›byan mektebi: ilkokul; din
(cami, mescit, türbe, zaviye, tekke) ve ticaret (flehir içi han›, bedesten, arasta, ka-
pal› çarfl›, dükkân) ifllevlerini karfl›layan Osmanl› kurumlar›n› içeren de¤iflik ifllevli
yap›lar›n ayn› bani (kurucu veya yapan kifli) taraf›ndan infla ettirilip ayn› vakfiye-
de yer almas› ile oluflan Külliyeler banisinin ad› ile an›l›r ve çevrelerinde mahalle-
lerinin oluflumunu sa¤layarak, mahalleye ad›n› verir. Örne¤in Bursa’da Muradiye
Mahallesi veya Yeflil Külliyenin oldu¤u Yeflil Mahallesi; ‹stanbul’da Mahmud Pafla
Mahallesi gibi. Vak›f sistemi Osmanl›da sosyo-ekonomik bir sistemdir ve Cumhu-
riyet Dönemine kadar devam eder. Yöneticilerin, uleman›n, tüccarlar›n elde ettik-
leri gelirler vakf edilir ve bu vakf›n ifllemesi için gerekli koflullar› belirleyen bir vak-
fiye haz›rlan›r. Bu vakfiye kad› önünde ve flahitler huzurunda tescil edilir. Vakf›n
iflleyiflini takip edecek bir de mütevelli heyeti bulunur. Külliyedeki yap›lar›n kulla-
n›m koflullar›, buralarda çal›flanlar›n alacaklar› ücretler, yiyecekleri yemekler, ö¤-
rencilerin alacaklar› harçl›k, tamirler vb. harcamalar için ayr›lacak paralar vakfiye
koflullar›nda belirtilir. 

Osmanl› Beyli¤i döneminde külliyelerin Bursa’da oldu¤u gibi sistemli bir bi-
çimde Beyler taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› görmekteyiz. Bu Külliyeler hem kentte yeni
yerlefleceklerin ihtiyac› olan sosyal, kültürel ve ekonomik alt yap›y› oluflturmakta,
hem de kentlerin Ortaça¤ yap›s›n› oluflturan kalelerin d›fl›na ç›karak geliflmesini
sa¤lamaktad›r. Osmanl› döneminde sur d›fl›na geniflleyen kentler, tekrar sur duva-
r› ile çevrilmez. Bursa Orhan Gazi, I.Murat, Y›ld›r›m Beyaz›t, Yeflil ve II. Murat Kül-
liyeleri kentin de¤iflik yönlerde geliflmesini sa¤lam›flt›r. Bursa ve çevresinde geli-
flen Beylik dönemi mimari ve kentsel doku özellikleri Balkanlara da yay›lmaktay-
d›. Farkl› kökenli topluluklar›n ve hatta bireysel olarak yeni al›nan topraklarda
kendilerine ifl arayan Osmanl› d›fl› bölgelerden gelenlerin oluflturdu¤u bu sosyal
yap› içerisinde, Osmanl› topraklar›na kat›lanlar›n da kendi al›flkanl›klar›n› Osman-
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l› sistemi içerisine tafl›d›¤›n› görmekteyiz. Örne¤in mimaride Osmanl› öncesi Bi-
zans döneminde 14. yüzy›lda ‹znik ve çevresinde hâkim olan ve yap›lar› bezemek
için özel olarak biçimlendirilmifl tu¤la kullan›m›, Bursa ve çevresindeki Osmanl›
yap›lar›nda devam etmifltir.

Selçuklu sanat›n›n ana mimari süsle-
me ögesi olan mukarnas ise, bu dö-
nemde bir süre kaybolacakt›r. Ortaça¤-
da kapal› ve kütlesel hacimli binalar ye-
rine yap›lar›n soka¤a bakan k›s›mlar›na
sütun ve kemerlerden oluflmufl revakl›
girifller eklenecek, yap›lar›n sokakla
olan ba¤lant›lar› aç›k-yar›-aç›k- kapal›
alanlar aras›ndaki iliflki üzerine kurula-
cakt›r. 15. yüzy›la gelene kadar camile-
rin mihrap yönünün tam hesaplanama-
mas›, kubbe kasnaklar›n›n çok yüksek
olmas›, duvarlar›n ve kemerlerin alma-
fl›k duvar tekni¤inde bir s›ra tafl, üç s›ra
tu¤la biçiminde infla edilmeleri gibi özellikler bir öncekilere eklendi¤inde Bizans
döneminde bu bölgelerde çal›flan ustalar›n Osmanl› döneminde de çal›flmaya de-
vam ettikleri anlafl›lmaktad›r. Bu özellikler Balkanlarda da görülmektedir.
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15. yüzy›l bafl›nda Timurlu istilalar› ile farkl› özellikler Osmanl› Anadolu co¤raf-
yas›nda da görülmeye bafllan›r. fiam’dan gelen mimar ailelerin Amasya’daki iflleri
Suriye’de görülen renkli tafl iflçili¤ini Anadolu’ya getirmifltir. fiam ve ‹ran üzerinden
gelenlerin Merzifon’da yapt›klar› ‹ran örneklerine yak›nd›r. Timur’un Ankara Sava-
fl›ndan sonra Tebriz’e götürdü¤ü ve sonra Bursa‘ya gelerek Yeflil Külliyeyi infla
eden mimar ve çini ustalar›n›n yapt›klar›, yap›larda kullan›m› artan alç› iflçili¤inin
Selçuklu gelene¤inden kopup Timurlu üslubuna yak›n yeni bir tasar›mla ortaya
ç›kmas›, yap›lardan, yap› ve bezeme ustalar›n›n isimlerini veren kitabelerden ve
bezemelerinden edindi¤imiz bilgilerdir.

Toplumsal Hayat, Zaviyeler, E¤itim ve Edebiyat
Osmanl› Beyli¤i döneminde yerleflim ve geniflleme politikalar›nda askeri gücün
yan›nda fleyhlerin ve müritlerinin de katk›lar› bulunmaktad›r. Bu fleyh ve müritler
14. yy ile 16. yy aras›nda kurulmufl ve özellikle H›ristiyan ahalinin bulundu¤u yer-
lerde infla edilmifl zaviyeleri veya Semavi Eyice’nin tan›mlamas›yla zaviyeli camile-
ri kullanmaktayd›. Daha çok Tanr›n›n niteli¤ini ve evrenin oluflumunu varl›k birli-
¤i anlay›fl›yla aç›klayan dinî ve felsefi ak›m olan tasavvuf gelene¤in hâkim oldu¤u
sufilerin yaflad›¤› zaviyelerde toplan›l›r ve dini konular üzerinde, günlük sorunla-
r›n yorumlanmas› üzerinde konuflulurdu. ‹slam dininin gizemleri üzerine yap›lan
bu varl›k tart›flmalar›nda popüler inanç ö¤eleri de ele al›n›rd›. Zaviyeli Camiler çok
ifllevli yap›lard›; bir orta sofa etraf›nda odalar yer almakta; orta sofadan sonra ise
ibadet için ayr›lm›fl bir bölüm bulunmaktayd›. Odalarda fleyh ve müritleri kal›rd›.
Sofan›n zemini tafl kaplanarak buran›n bir geçifl alan› oldu¤u vurgulanmakta, orta-
s›nda yer alan havuz ise buraya bir avlu havas› vermekteydi. Sofan›n üstünü örten
kubbede ise bir ayd›nlatma feneri bulunur ve ortas› aç›k olan bu fenerden gelen
ya¤mur sular› havuza akar ve böylece do¤ay› yap›n›n içerisine getirirdi. Zaviyeli
camiler seyyahlar›n da kald›klar› yerlerdi. Amasya Bayez›d Pafla ‹maretinde oldu-
¤u gibi baz›lar›nda mutfak da bulunurdu. 14. yüzy›lda Anadolu’da seyehat eden
Ibn Batuta bu tür zaviyelerde konuk edilmifltir. 

fieyhler ve müritlerin inançlar› ve ‹slam dinine getirdikleri yorumlar medresede
verilen resmi islami e¤itimden farkl› olabilmekteydi. Genellikle Orta Asya’da ‹slam
öncesi var olan flaman gelenekleri de içinde bar›nd›ran heterodoks tarikatlar tara-
f›ndan kullan›lan bu yap›lar, Osmanl› ekonomi tarihçisi Ömer Lütfi Barkan’›n de-
yimiyle “kolonizatör Türk derviflleri” nin yeriydi. Bu dervifller erken Osmanl› dö-
neminde beylerin yan›nda “alt›nc› kol” görevi yapmakta ve fethedilen yerlerin
Müslümanlaflmas›n› ve Türkleflmesini sa¤lamaktayd›. Orta Asya Türklerinin ‹slami-
yet’te önceki inanç sistemi olan fiamanizm bir do¤a diniydi. Do¤aüstü güçlerle in-
san aras›ndaki iliflkiyi flaman kurard›. Do¤a güçleri simgelefltirilmiflti. fiamanist ge-
leneklerin devam etti¤i bir ‹slam anlay›fl› içerisinde mucize ve veli kavramlar›n›n
da yer ald›¤› bu tarikatlarda kimi ö¤eler H›ristiyan diniyle örtüflmekteydi. Dolay›-
s›yla bu ö¤elerin k›rsal kesimlerdeki H›ristiyan halka hitap edebilme olas›l›¤› daha
fazla idi. Hatta hem Anadolu’da hem de Balkanlarda kutsal kabul edilen birçok ve-
linin bulundu¤u yerler, hem H›ristiyan hem de Müslümanlar taraf›ndan ziyaret
edilmekteydi. Zaten iki toplum aras›nda büyük olas›l›kla ticaret iliflkisi Selçuklu
döneminden beri vard›. K›rsal kesimde hayvanc›l›k yapan Osmanl›lar elde ettikle-
ri hayvansal g›dalar› ve üretimi kentlerde yaflayan Bizansl›ya sat›p onlardan üretil-
mifl malzeme gereksinimlerini karfl›lamaktayd›. Y›ld›r›m Beyaz›d döneminde Os-
manl› tüccarlar›ndan bir grubun ‹stanbul’da yaflad›¤›n› ve Bizans ‹mparatorunun
bu kifliler için bir kad› istedi¤i bilinmektedir. Sa¤lad›klar› güvenli bir konaklama ve
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verdikleri yiyecek ile iki toplum aras›nda sosyal bir mekân olan bu zaviyeler çev-
relerini de kontrol etmekteydi. Osmanl› Beyleri zaviyeli camileri kendi külliyeleri
içinde infla ettirmekteydi. Ancak ‹mparatorluk düzenine geçilip merkezi bir yöne-
tim kurulduktan sonra bu tür kurumlara gereksinim duyulmam›flt›r. Babai -Kalen-
deri dervifllerinin ve dini içerikli destans› halk edebiyat›n›n hâkim oldu¤u bu zavi-
yeler yerine merkezi yönetimin sistemli organizasyon örne¤ini alarak kurumsalla-
flan tekkeler gelmifltir. 

Halk aras›nda hâkim olan bu hem dini hem de destanlara ba¤l› hikâyelerin kö-
keninde Türklere özgü Manas ve Dede Korkut hikâyelerinden parçalar oldu¤u ka-
dar Kuran’› Kerim den veya hadislerden kaynaklanan hikâyeler de vard›. Tanr›lar,
evrenin yarat›l›fl›, insan›n türemesi ve gelecek konular›na ba¤l› hikâyeler yayg›nd›.
Bu hikâyelerde kendine göre yarat›lm›fl ve kurgulanm›fl masal›ms› bir hayali za-
man ve mekân kavram› vard›. Kutsal a¤açlar (zeytin, incir, hurma), kuyular, kifli-
lefltirilmifl p›narlar, ulafl›lmas› olanaks›z Kaf Da¤›, kutsal say›lar, t›ls›mlar, insan gi-
bi davranan cinler ve melekler, mitolojik yarat›klar, gezegenler ve burçlar, pey-
gamber veya kutsal kiflilerin mucizeleri, dinsel kahramanl›k hikâyeleri pazarlarda,
hanlarda, zaviyelerde anlat›lan hikâyeler aras›ndayd›. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile
Züleyha sevilen hikâyelerdi. Bu destanlar ve hikâyeler okumufl üst kesimde de se-
vilmekte olup Klasik Osmanl› döneminde çokça resimlenerek el yazmalar›nda gö-
rülecektir. Halk fliiri ise sade yaz›lm›fl dörtlüklerle gerçek günlük yaflam içindeki
aflk› veya haks›zl›klar› anlatan birey-flairin görüfllerini dile getirmekteydi. 

Medreselerde de ilk önceleri daha çok insani ve tabii bilimler okutulurken dini
bilgilerin okutulmas› zamanla artm›flt›r. Zaviye ve Tekkelerdeki e¤itim ise daha
çok tasavvuf gelene¤inden kaynaklanan bir “manâ” e¤itimi alan› olmufltur. Bu alan
insan varl›¤›na ba¤l› olarak iyilik ve güzellik kavramlar›n›n nesnel dünyada nas›l
d›fllaflt›r›ld›¤›n› ve insan varl›¤›n›n içinde kendili¤inden bulunan bu varolufl biçim-
lerinin Mutlak varl›k (tanr›) dan gelen özellikler olarak nas›l tekrar onunla özdefl-
leflmesi ise nefsini (özvarl›¤›) ilahi aflk ile doldurmas› anlay›fl› üzerine kurulmufltur.
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Zaviyeler ile beraber kentlerin geliflmesinde rol oynayan ticaret yap›lar› aras›n-
da flehir içi hanlar› ise, ticaretin Selçuklu dönemine oranla farkl› bir biçimde ele
al›nd›¤›n› ve geliflti¤ini gösterir. Asl›nda Selçuklu döneminde Konya merkez olarak
yo¤un bir ticaret hayat› vard›. Özellikle transit ticareti ve uluslararas› ticaret kervan-
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HALK EDEB‹YATI
Türk Halk Edebiyat› halkbilimcilere zengin bir kaynak oluflturmaktad›r. Bugün bile

bir halk kahraman› ve uluslararas› bir isim olan Nasreddin Hoca’y› (13.-14.yy)

unutmamak gerekir. Keskin zekâs›yla, “tafl› gedi¤ine koyan” özgün söylemiyle, in-

sanlar›n toplum, siyaset, aile, ticaret ve dostluk-komfluluk iliflkilerini hicvederek gül-

düren ama ayn› zamanda düflünmeye sürükleyen bu isim, toplumumuzda mizah›n

efsanevi ismi olmufltur. F›kralar›ndaki birey (efle¤i, kendisi ve di¤erleriyle maceras›),

toplum (hocalar, cemaat, pazar yerleri), din (riyakarl›k), adalet (kad›lar) imaj› ay-

n› zamanda tarihsel belge niteli¤indedir. 

Halk fliiri ise, O¤uz Türklerinden beri saz eflli¤inde diyar diyar gezen flairlerin söyle-

di¤i fliir türüdür. Anonim kahramanl›k ve halk destanlar› da bu türün özünü olufl-

turan eserlerdir. Zaman içinde Afl›k Edebiyat›, Tasavvufi Halk Edebiyat›, Tekke Ede-

biyat› gibi türlerle zenginleflmifltir. Halk fliirinin dili halk dilidir, temalar› aflk, ölüm,

gurbet, ayr›l›k, do¤a sevgisi ve güzelli¤i ama ayn› zamanda kahramanl›k, yi¤itlik,

bar›fl duygular›d›r. Ancak bu duygular› içten gerçekçi bir tarzda dile getirmek ve öz-

gün olabilmek esast›r. Bu çerçevede Karaco¤lan (16.yy.), yal›n, temiz fliir diliyle ede-

biyat›m›za yepyeni bir anlay›fl getirmifl, türkülere ve tüm flair kuflaklar›na esin kay-

na¤› olmufltur. Pir Sultan Abdal ise (16.yy.) döneminin siyasal ayaklanmalar›n› des-

teklemifl ve buna Alevi-Bektafli gelene¤indeki fliirleriyle kat›lm›fl ama eski dostu Sivas

Valisi H›z›r Pafla taraf›ndan idam ettirilmesiyle siyasi edebiyat›m›zda sembol bir

isim olmufltur. Halk edebiyat› çizgisinde Tasavvufi - Tekke Halk Edebiyat› içinde s›-

n›fland›r›lan Hac› Bayram Veli (1353-1429) tasavvufu iyi bilen (mutasavv›f), dün-

yay› reddetme yerine onu imar etme anlay›fl›yla çal›flmaya teflvik eden, imece hayat›

savunan, ‹slamiyet’in ö¤retilerini günlük hayatta uygulama getiren nasihatleriyle

ünlü bir flairdir.

Âfl›k Edebiyat› içinde an›lan âfl›k (vurgun, tutkun anlam›na gelir), Anadolu co¤raf-

yas›nda 16. yy’dan itibaren görülen ve Türk Halk Edebiyat› içinde yer alan flair tipi-

dir. Âfl›klar genellikle bir usta âfl›¤›n yan›nda bilgilenerek at›flmalara kat›l›rlar ve uy-

gun dörtlük söyleyemeyen âfl›¤›n susmas›yla at›flma sona erer. Âfl›k edebiyat›nda kofl-

ma, semai, destan, vb. türler vard›r. Âfl›k genelde bir mahlas (takma isim) al›r. Kö-

ro¤lu (16.yy.) gibi. Âfl›k gelene¤i günümüzde yerel ve evrensel siyaset, çevre sorunla-

r›n› iflleyen temalarla gelene¤ini sürdürmektedir. 19.yy.’da Âfl›k Emrah, yak›n tarihi-

mizde fliirleri rock ya da pop müzik tarz›nda da söylenen Afl›k Veysel (1894-1973)

önemli halk flairlerimizdendir.

DEDE KORKUT DESTANI: Kitaptaki hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlat›c›-

dan anlat›c›ya aktar›lan bir sözlü gelenek ürünüdür. Ancak 16. yüzy›lda yaz›l› ola-

rak bas›lm›flt›r. Dede Korkut karakteri, destanda, bilge-veli bir kifli olarak ortaya ç›-

kar. Keramet sahibi oldu¤una inan›l›r ve O¤uzlar sorunlar›n› ona dan›fl›r. Gelecek-

ten haberler verdi¤i söylenir. Ozan kimli¤indedir, söz ustas›d›r ama ayn› zamanda

Orta Asya inanc›nda kam’d›r. ‹çinde yer alan hikâyelerden Deli Dumrul’un Azra-

il’le karfl›laflmas› ve diyalogu, hayalgücü ve epik diliyle günümüzde birçok yazar ve

sanatç›y› etkilemifl, eser dans, opera olarak sahnelenmifltir.



lar ile yap›lmakta ve bunlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas› devletin görevleri aras›n-
dayd›. Bu nedenle çok say›da infla edilen kervansaraylar hem konaklama ve koru-
ma görevlerini yerine getirirken kervanlar›n gelmesiyle çevrelerinde kurulan pa-
zarlarla bölge ticaretine hareket getirirdi. Ayn› zamanda kentlerin d›fl›nda yer alan
meydanlarda da pazarlar kurulurdu.

14. ve 15. yüzy›llarda Tokat, Bursa gibi Osmanl› kentlerine bakt›¤›m›z zaman k›-
sa sürede flehir içi hanlar›n›n infla edilmesiyle mallar›n toptan ve perakende sat›fl-
lar›n›n yap›ld›¤› yerlerle karfl›laflmaktay›z. Hanlar “Koza Han” gibi mallar›n isimleri
ile tan›nmaktayd›. Kervanlar›n rahatl›kla mallar›n› boflaltabilmeleri için büyük avlu-
lar› olan bu yap›lar, avlunun etraf›nda iki katl› olarak infla edilirdi. Revakl› bir bö-
lüme aç›lan alt kat odalar› mallar›n depolanmas› için kullan›l›r, yine revakl› bir bö-
lüme aç›lan üst kat odalar› ise pencereleri ve ocaklar› olan birimler olarak tüccar-
lar taraf›ndan ofis olarak kullan›lmaktayd›. Kentlerde flehir içi hanlar›n›n bulundu-
¤u bölge ticaret alan› olarak geliflir, konutlar ise ticaret alan›n›n d›fl›nda bulunurdu.

Ticaret yap›lar› beyli¤in geliflme h›z›na göre 15. yüzy›ldan sonra çeflitlenme¤e
bafllad›. Y›ld›r›m Beyaz›d döneminde infla edilen Bursa Bedesteni bunlardan biri-
dir. ‹çerisinde ipekli kumafl, hal› ve alt›n gibi k›ymetli mallar›n sat›ld›¤› Bedesten
ayn› zamanda kentin bankas› ve borsas› gibi kullan›l›rd›. Gizli tafl bölümleri bulu-
nan bu yap›larda tehlike anlar›nda veya yang›nlarda alt›n ve para saklan›rd›. Yüz-
y›llar boyunca de¤iflmeyen bir plan tipi gösteren bu tür yap›lar›n kap›lar› geceleri
kilitlenir gündüzleri aç›l›rd›; etraf›nda dükkanlar oluflurdu. 

Arasta ve Kapal› Çarfl›lar Osmanl›n›n ticaret kültürünü gösteren yerlerdi.
Arastalar bir soka¤›n iki yan›nda yer alan dükkânlardan oluflurdu. Bu dükkânlar-
da esnaf bu¤day, arpa gibi belirli bir mal› veya dükkân›nda üretti¤i ayakkab›,
e¤er vb... eflyalar› hem üretmekte hem de satmaktayd›. Ticaret merkezini olufl-
turan kentsel doku özellikleri halen Osmanl› tarihi co¤rafyas› içerinde yer alan
birçok bölgenin kentlerinde görülebilmekte veya çok da de¤iflmifl olsa bile yer
yer alg›lanabilmektedir.

Görüldü¤ü gibi ticaret merkezleri çok hareketli ve renkli yerlerdi. fiehir içi han-
lar›na her türlü yabanc› tüccar da gelmekteydi: Arap, Hintli, ‹talyan (Venedik, Ce-
neviz). Hanlar›n onar›mlar› s›ras›nda ele geçen para örneklerinden bu tüccarlar›n
hangi ülkelerden geldi¤ini anlamaktay›z. Bursa ipeklileri kap›fl›lan bir mald› ve k›-
sa zamanda Venedikliler taraf›ndan taklit edilerek orada dokunmaya baflland›.
‹pek kozalar› Bursa’da üretilir ve sat›l›rd›. 

Bu renkli ortam sosyal yaflama da yans›maktayd›. Ancak insanlar nas›l giyini-
yordu, kad›nlar nas›l süsleniyordu, ne tür yemekler yeniyordu bu konular› ne ya-
z›k ki fazla bilmiyoruz. 14. yüzy›lda Anadolu’da dolaflan ‹talyan casuslar yollarda
karfl›laflt›klar› Türkmen ailelerle dürüm yiyip ayran içtiklerini anlatmaktad›rlar. ‹n-
sanlar›n bulufltu¤u sosyal bir mekân olan hanlar ve di¤er ticaret yap›lar› kentin
merkezini ve canl›l›¤›n› da gösterirdi. Buralarda sözlü edebiyat›n, efsane anlat›m-
lar›n›n, halk kültüründen kaynaklanan popüler ifade biçimlerinin yayg›n oldu¤u-
nu düflünebiliriz: Tiyatro gruplar› hem, bu dönemde hem daha sonraki dönemler-
de de kalabal›k pazar yerlerinde oyunlar›n› oynard›. Ancak bu sözlü edebiyat ve-
ya efsaneler hakk›nda da fazla bilgilere sahip olmamam›za ra¤men bunlar›n o dö-
nem toplumlar›n› anlamak için kullan›lmas› gereken kültürel veriler oldu¤u aç›k-
t›r. Örne¤in bunlar›n ço¤unda bir rüya gelene¤i vard›r. ‹leride gerçekleflecek olan
önemli olaylar› yapacak kifli muhakkak o olay› rüyas›nda görür. Böylece o davra-
n›fl› için metafizik bir arka plan haz›rlanm›fl olur. Destanlar genellikle derleme hi-
kâyelerden oluflur ve zaman içerisinde bunlara eklemeler yap›l›r. Benzer bir biçim-
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de zaviyelerde de dini kökenli hikâyelerin sözlü olarak anlat›ld›¤› ve devam etti¤i;
popüler kültür ö¤eleri ile dini hikâyelerin yer yer kar›flt›¤›n› da düflünebiliriz. 

E¤itim görmüfl kifliler taraf›ndan desteklenen kültürel ortam ise daha çok
‹ran’dan gelen yaz›l› kültüre dayal› bir aland›. Asl›nda Arap -‹slam kültürü ve özel-
likle bunun Orta-Asya ‘da yay›lm›fl olan biçimi, ‹ran bölgesinde oluflan sentezlerle
belirli bir ortak kültürel düflünsel alan› Orta Do¤u’da ve ‹ran’da zaten y›llard›r olufl-
turmufltu. ‹slam kültürünün içinde de Arap düflünürleri ve ilim adamlar›n›n görüfl-
leri dahil edilmiflti. Fars kültürü yüksek bir kültür olarak Türkmen beylerin bilme-
di¤i bir kültürdü. Bu kültürü elde edebilmek için Selçuklu-‹ran merkezlerindeki
âlim ve flairleri kendi beyliklerine çekebilmek için u¤raflm›fllard›r. Yüksek kültür
bir sayg›nl›k konusu oluflturdu¤undan beyler bu konuyu önemsemifller ve sarayla-
r›nda yanlar›na ald›klar›, beraber sohbet ve arkadafll›k ettikleri “musahib flairler “
arac›l›¤›yla bu kültürü ö¤renme¤e çal›flm›fllard›r. Bu âlimler ve flairler de 12. ve 13.
yüzy›llarda yaz›lan Arapça ve Farsça birçok kitab›, 14. ve 15. yüzy›llarda tekrar tek-
rar kopyalam›fl, k›saltm›fl, çevirmifl veya flerhedilmifltir. Nasihatname niteli¤inde
olan bu kitaplarda yöneticinin nas›l olmas› gereklili¤i (mert yarad›l›fll›, yüce gönül-
lü, yi¤it) hakk›nda da bilgi vard›r. Matematik, Astroloji, T›p gibi konularda çal›flan-
lar da e¤itimlerini M›s›r, Horasan veya Ba¤dat gibi kentlerde yapmakta, sonra ge-
lip Osmanl› veya di¤er beylerin hizmetine girmekteydiler. Arap-‹slam ve Selçuklu-
Fars kültürünün Osmanl› yüksek kültürünün oluflumunda etkisi çok fazlad›r. 

15. yüzy›ldan sonra bu ortam hakk›nda daha fazla bilgiye sahibiz. Özellikle
Germiyan Beyli¤inde bulunan birçok flair Y›ld›r›m Bayez›t’›n Germiyano¤lu Beyi-
nin k›z›yla evlenmesi sonucu Beyli¤in çeyiz olarak Osmanal›ya geçmesi, kültürel
alt yap› ve birikimin de Germiyan Saray›ndan Osmanl› Saray›na aktar›lmas›n› ko-
laylaflt›rm›fl, Bayez›d’›n Timur’a yenilmesinden sonra da Bayez›d’›n o¤ullar›n›n sa-
raylar›na da¤›lm›fllard›r. I Murat bu dü¤ünü bir güç gösterisi olarak kullanm›fl, dü-
¤ün hem Osmanl›n›n baflkenti Bursa Saray›nda hem de Germiyano¤ullar›n›n bafl-
kenti Kütahya’da kutlanm›fl ve Osmanl›lar k›z alma¤a Kütahya’ya gitmifllerdir. Bu
dönemde fiair Ahmed’in ‹skendernamesi yaz›lan eserler içerisinde en de¤erli olan-
lardan biridir. Çelebi Mehmet döneminde ise ansiklopedik içerikli eserler artm›fl ve
bunlar kopyalanarak Sultan’a sunulmufltur. Sultan II. Murat zaman›nda sarayda ge-
liflmeye bafllayan edebiyat ve düflünce alan› ise klasik dönem Osmanl› kültürünün
oluflmas›n› haz›rlam›flt›r. Müzik teorisi üzerine iki tezkere yazd›ran II. Murat, f›k›h,
dilbilim ve devlet idaresi üzerine Farsçadan önemli çeviriler yapt›rm›flt›r. Ayr›ca
Yaz›c›zade Ali’ye Tarih-i Al-i Selçuk (O¤uzname) diye bir kitap yazd›rm›fl, ayn› ki-
flinin kardefli de ‹slam dinine ait temel bilgileri halk›n anlayaca¤› bir dilde sade bir
Türkçe ‘ye çevirmifltir. fiiir sanat›na özellikle önem veren II. Murat, saray›nda iflret
meclisleri düzenlerdi. Bu meclislerde Sultan, flairler ve âlimler ile buluflur, özel dü-
flüncelerini bu kiflilerle paylafl›r, yenir, içilir ve fliirler söylenirdi. Tasannu yani ede-
bi sanatlara artan ilgi Fatih döneminde de devam etmifltir. Kitap sanat›n›n bir üst
kültür ö¤esi olarak ortaya ç›k›fl› da sonraki dönemde daha iyi görülecektir. 

Böylece Osmanl›n›n Beylik döneminde yeni kentler kurulup zaten var olanlar
da de¤iflikliklere u¤rarken yeni ve karma bir kentsel nüfus oluflmakta, bu nüfusun
yaflayaca¤› fiziksel ortam oralarda yaflayan ifl gücü sahipleri ve zanaatç›lar yan› s›-
ra de¤iflik yerlerden gelenler taraf›ndan da oluflturulmakta, dini destanlara dayal›
bir halk kültürü yan› s›ra Arap-‹slam ve Fars kültürü etkisinde yeni bir Osmanl› üst
kültürü oluflmaktayd›. 
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Mercimek Ahmet’in çevirdi¤i
Kabusname bu tür bir
eserdir.



OSMANLI KÜLTÜRÜ: KLAS‹K DÖNEM
Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u almas›yla beraber Osmanl› Devletinin Beylik dü-
zeyinden ‹mparatorluk kurumsallaflmas›na girdi¤i kabul edilir. Her ne kadar II.
Murat döneminde baflkent Edirne’de bu düzenlemelerin ilk örnekleri görülse de,
Osmanl› topraklar› aras›nda bir ada gibi kalm›fl olan Konstantinopolis kentinin
al›nmas›, kentin Do¤u Roma’n›n baflkenti olarak yüklendi¤i anlamlar ve simgele-
rin devam eden varl›¤› bu yeni döneme yön verecektir. Fatih’in bilgisi, kiflili¤i, es-
ki Do¤u ve Bat› Roma topraklar›n› birlefltirme iste¤i, kültüre verdi¤i önem ve olufl-
turmaya çal›flt›¤› yeni imparatorluk imgesi bu dönemi daha sonraki dönemlere
oranla farkl› k›lacakt›r. 

Fatih Dönemi Bilim, Kültür, Sanat ve Mimari
Fatih Sultan Mehmet döneminde ‹stanbul’un al›nmas›ndan sonra oluflan yönetim
de¤ifliklikleri sanatsal faaliyetleri de etkilemifltir. Fatih öncesinde oluflmaya baflla-
yan devflirme ve kul sistemi Fatih Döneminde Osmanl› idari sistemi içinde çok da-
ha fazla etkin olmaya bafllam›fl ve daha önceki dönemlerde görülen Müslüman -
Türk ailelerinin gücünün Çandarl›’n›n katlinden sonra tamamen ortadan kald›r›l-
mas›yla, yönetici s›n›f Padiflah›n kullar› olan devflirme kökenli kiflilere geçmifltir.
H›ristiyan ailelerden al›narak Osmanl› kimli¤ine göre yeniden biçimlendirilen dev-
flirme kökenli yöneticilerin ortak bir ifade dili oluflturmalar› kaç›n›lmazd›. Dolay›-
s›yla Fatih döneminde oluflmaya bafllayan saray atölyeleri ile geliflecek olan klasik
dönem üslubunun destekleyicileri ve tüketicilerini baflta bu grup oluflturmaktayd›. 
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MEHTER MÜZ‹⁄‹: 14.yy’dan Yeniçeri Oca¤›n›n kald›r›lmas›na (1826) dek sürdü-

rülen ve çalg›lar›yla (kös, davul, çevgan, zurna, zil, nakkare), besteleri (ritmik sistem

ve usulleriyle peflrev, semai gibi geleneksel sanat müzi¤inin izlerini tafl›r), bestecile-

riyle, sa¤ ayak yürüyüflüyle bafllayan görkemli korosu ve toplulu¤uyla heyecan veri-

ci coflkulu bir üsluba sahiptir ve askeri müzik türü içinde yer almas›na ra¤men, Av-

rupa müzi¤ini (örne¤in Mozart’›) etkileyerek “alla turca” (alaturka) stilin do¤mas›-

na yol açm›flt›r.
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Fatih, ‹stanbul’u ald›ktan sonra günümüzde Beyaz›d Meydan› olarak bilinen
yerde bir Saray infla ettirdi. Ancak k›sa süre sonra, Edirne Saray›nda görülen ayn›
eksen üzerinde yer alan avlular ve avlu etraf›nda ba¤›ms›z yap›lardan oluflan plan
ve organizasyonu yineleyen yeni bir saray› ise Sarayburnunda, bir bölümü eski Bi-
zans Saray›n›n da üstüne gelen bölgede infla ettirdi. Üç avlu ve kendi ad›na yapt›r-
d›¤› Fatih Köflkü ile ilk çekirde¤i at›lan yeni yönetim yeri, 19. yüzy›ldan sonra Top-
kap› Saray› ad› ile özdeflleflti. Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda haremin Topka-
p› Saray›na tafl›nmas›yla, Eski Saray emekli cariye ve gözdeler ile o¤ullar› tahtan
düflmüfl valide sultanlar›n yaflad›¤› bir mekân oldu.  

Fatih Sultan Mehmet, Osmanl› varl›¤› ile Akdeniz dünyas›n›, di¤er Akdeniz ül-
keleri ile beraber paylaflmaktayd›. Akdeniz hâkimiyetini elde tutabilmek için özel-
likle Venedik ile savaflm›flt›r. ‹stanbul’u almadan önce Venediklilerin Bizans’a ya-
pabilecekleri yard›m› engellemek için gözetleme amac›yla Rumeli Hisar›n› infla et-
tirmifltir. Top kullanmas›yla teknolojik üstünlük sa¤layan Osmanl›lar bu gücü yay-
g›n bir biçimde kullanm›fllard›r. Top kullan›m› bu dönemden sonra kale inflaatlar›-
n›n tipini de de¤ifltirmifltir. Akdeniz bölgesinde ‹talyanlar›n 15. yüzy›lda savunma
için bafllatt›¤› kuleler 16. yüzy›lda Frans›z saraylar›nda da kullan›lm›flt›r. Bu yuvar-
lak kuleler Osmanl› kalelerinin de özelli¤idir. 
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Osmanl› Akdeniz ticareti ve ulafl›m›n› kontrol edebilmek için Venedik Cumhu-
riyetinin elindeki kaleleri ele geçirme¤e çal›flm›flt›r. Bat› Roma’n›n devam› olan Pa-
pal›¤›n Katolik dünyas›na karfl›, Osmanl› topraklar›nda egemen olan Ortodoks
dünyas›n› destekleyen Fatih, ‹stanbul’u ald›ktan sonra Ortodoks patrikhanesinin
devam› için tüm garantileri vermifltir. Ayasofya’n›n d›fl›nda çok az say›da kilise
onun zaman›nda camiye çevrilmiflti. Bu yap›n›n da bak›m› ve kullan›m›n› sa¤laya-
bilmek için vak›f sistemi içerisine dahil etmifltir.

Camiye çevrilen Ayasofya, daha sonra Fatih taraf›ndan infla edilecek Topkap›
Saray›’na da yak›n oldu¤undan, Padiflahlar taraf›ndan Cuma namaz› için kullan›lan
önemli bir yap› olmufl, II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet’in türbeleri bu yap›n›n
yan›na infla edilmifl, daha sonra kütüphane, muvakkithane, s›byan mektebi gibi ya-
p›lar da eklenerek bir Osmanl› külliyesine dönüflmüfltür. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde farkl› dinlerden cemaatlere karfl› nas›l bir din
politikas› güdüyordu?

Öte yandan, kenti ‹slami bir devlet merkezi yapabilmek için ‹slami bir kutsal
mekâna da gereksinim vard›. Araplar›n 8. ve 9. yüzy›llarda ‹stanbul’u kuflatmalar›
hat›rlanm›fl ve bu kuflatmalar s›ras›nda Hz. Muhammed’i görmüfl, onun konuflma-
lar›n› dinlemifl olanlar anlam›na gelen sahabeflerin mezarlar› araflt›r›lm›flt›r. Bunlar
içerisinde en önemlisi Ebû Eyyûb el-Ensârî dir. Hz. Muhammed’in soyuna ba¤la-
n›r, onun bayraktar› olmufltur. Fatih’in hocas› Akflemseddin taraf›ndan bulundu¤u
söylenen mezar›n›n üstüne Fatih önce bir türbe, daha sonra da yan›na bir cami
yapt›rm›flt›r. Bu alan hanedan için önemli bir yer olmufl, yeni padiflah olan sultan-
lar k›l›ç kuflanma merasimleri için Eyüp Sultan türbesine gitmifllerdir. Böylece Hz.
Muhammed soyundan gelmeyen Osmanl›lar, ‹slami bir hanedanl›¤›n bafl› olarak
peygamberle bir ba¤ oluflturmufllard›r. Halifelik Osmanl› hanedan›na geçtikten
sonra da soy a¤açlar›n› Hz. Muhammed’e ba¤lam›fllard›r. 

Fatih Sultan Mehmet Akdeniz dünyas›nda elde etti¤i hâkimiyet ve gücü görsel
olarak ifade etmek için ise ‹talyan sanatç›lar› kullanm›flt›r. Osmanl› padiflahlar›
kendilerini imzalar› olan ve resmi evrak üzerine yaz›lan tu¤ralar› ile temsil ederler-
di. Oysa Fatih buna ek olarak Akdeniz dünyas›n›n al›fl›k oldu¤u görsel bir dil kul-
lanmak istemifl ve imgesinin Akdeniz bölgesinde dolaflmas›n› sa¤lamak için por-
tresinin oldu¤u madalyonlar döktürmüfltür. Constanzo di Ferrara taraf›ndan yap›-
lan ya¤l›boya portresi ve madalyonu Fatih’i ileri bir yaflta göstermektedir. Madal-
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yonun bir yüzünde Fatih profilden, di¤er yüzünde tüm yöneticiler gibi at üzerinde
gösterilmifltir. Bu model 1438 y›l›nda sanatç› Pisanello taraf›ndan Bizans ‹mparato-
ru Paleologusu at üstünde gösteren betimleme ile ayn›d›r. Bu madalyonun bir ör-
ne¤inin Fatih’in koleksiyonunda oldu¤u düflünülmektedir. Böylece daha önceden
bilinen bir güç simgesi imgeyi kullanan Fatih, Osmanl› Sultan› oldu¤u kadar, Do-
¤u Roma’ n›n da bafl› oldu¤unu görsel olarak vurgulamaktad›r. Zaten fermanlar›-
n›n bafl›nda kendisini Osmanl› kadar Do¤u Roma’n›n kral› olarak da tan›mlamak-
tad›r. Ressam Gentille Bellini taraf›ndan yap›lan portresi (Bkz. Ünite 5) ise Natio-
nal Gallery (‹ngiltere) de bulunmaktad›r. Bellini’nin yapt›¤› portrelerden sonra Si-
nan Bey de Fatih’in bir portresini yapm›fl, ö¤rencisi fiiblizade Ahmed ise Fatih’in
gül koklarkenki ünlü portresini yapm›flt›r. Ayr›ca Bellini’nin yeni saray›n (Topkap›
Saray›) duvarlar›n› freskolar ile bezedi¤i de bilinmektedir. 

Fatih Döneminde yeni sarayda oluflmaya bafllayan atölyelerde sanatç›lar›n kö-
kenleri bak›m›ndan zengin bir çeflitlilik vard›. Tüm iktidar sahibi sultan ve kralla-
r›n yapt›¤› gibi Fatih Sultan Mehmet de sanatç›lar› saray›nda toplama girifliminde
bulundu. Beylikler Döneminden farkl› olarak Fatih Döneminde sarayda Nakkafl-
hanenin oluflmaya bafllad›¤›n› görüyoruz. 
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Gentile Bellini (1429-1507)
Rönesans döneminde
Venedik’te yaflam›fl ‹talyan
bir ressamd›r. 1478 y›l›nda
Venedik Cumhuriyeti
taraf›ndan Fatih Sultan
Mehmet’in portresini
yapmak üzere ‹stanbul’a
gönderilmifltir.

Elyazmas› kitaplara
minyatürler yapan, onlar›
tezhiple bezeyen, ayr›ca
yap›lar›n duvar nak›fllar›n›
yapan kiflilere nakkafl
denirdi.
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Kitap sanat› bafll› bafl›na önemli bir alan olufltururdu. Bilginin yaz›l› olarak ak-
tar›labilece¤i kitaplar el yazmas› olarak haz›rlan›rd›. Bunun için ka¤›t sayfalar ön-
ce sulu alç›y› an›msatan bir bileflim ile ah›rlan›r, yani deliklerinin geçirgenli¤i azal-
t›l›r ve sayfa perdahlanarak düzlefltirilir, sonra sayfa düzeni belirtmek için alt›nsu-
yu veya varakla çerçeveler çizilerek yaz›n›n ve resmin gelece¤i yerler birbirinden
ayr›l›r, sayfa kenar›na tezhipçiler dönemin üslubuna göre bezemeler yapar, hat-
tatlar yani güzel yaz› uzmanlar› metni yazar, nakkafllar da minyatürleri resimler-
lerdi. Sonra bir araya getirilen sayfalar dikiflle birlefltirilir, deri veya karton kapak-
larla ciltlenirdi. Ciltlerin iç k›sm›na ebru ile bezenmifl sayfalar veya boyal› beze-
meler yap›l›r, ciltler ayr›ca bask› tekni¤iyle ve alt›n yald›zla süslenirdi. Tüm bu ifl-
lemler için her biri ayr› uzmanl›¤› olan kifliler çal›fl›r, dolay›s›yla kitaplar tek örnek
olarak ç›kard›. O nedenle minyatürlü ve tezhipli el yazmalar›n›n de¤eri büyüktü. 

Hat sanat› (“hat” sözcü¤ü Arapçada çizgi anlam›na gelir), güzel yaz› yazma
sanat›d›r. Kuran’› Kerim’in deri üzerine yaz›lmas› ile bafllam›fl, zamanla köfleli ve-
ya yuvarlak hatlar yaz›lan iki tip ç›km›fl, çiçeklerle bezenerek uygulanan örnek-
leri de olmufltur. Tanr›n›n buyru¤unu yans›tan kitap olarak kutsal de¤eri fazla ol-
du¤undan hattatlar di¤er sanatç›lara oranla toplumda daha önemli bir de¤ere sa-
hip olmufllard›r.

Minyatürler ise bir el yazmas›nda anlat›lan bilgileri veya hikâyeleri betimleyen
küçük boyutta resimlerdir. Konular› kitap içinde yaz›lanlardan kaynaklan›r. Metin
içerisine ve tek sayfa olarak yap›lan bu resim gelene¤i ‹ran kitap sanat›ndan Os-
manl›ya gelmifltir. Tarihi konular›n, dini hikâyelerin, savafllar›n, anlat›ld›¤› bu min-
yatürler iki boyutlu resimlerdir. Üçüncü boyut ve hacim bu üslupta gösterilmez.
Anlat›m dili t›pk› fliirde oldu¤u gibi belirli kal›plarda düzenlenmifltir. Genellikle
çerçeve içerisine al›nan kompozisyonda Sultan veya önemli kifli kompozisyonun
ortas›nda ve büyük olarak resmedilir. Di¤er kiflilerde etraf›nda s›ralan›r. Minyatür-
lerde dikey perspektif kullan›l›r, yani hikâyede mekân kurgusu alttan üstte do¤ru
çizilir. Böylece minyatürün alt k›sm› bakana göre minyatürde betimlenen mekâna
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en yak›n k›s›m, üstü k›sm› da bakana göre en uzak k›sm› oluflturur. Bu anlat›m bi-
çiminde kurguyu yorumlamak biraz da izleyene kalm›flt›r. Yani betimlenen ve ak-
tar›lan bilgi kadar bakan›n da ekledi¤i ve boflluklar› doldurdu¤u bilgisi vard›r. Böy-
lece önemli olan resimde kurgunun gerçekçili¤i de¤il konunun ayr›nt›l› bir göz-
lemle aktar›lmas›d›r. Anlat›m bakan›n gördü¤üyle özdeflleflmesi yani mimetik de-
¤il, konuyu temsili bir biçimde görmesidir. O nedenle 16. yüzy›l nakkafllar›ndan
Matrakç› Nasuh’un ‹stanbul çizimi içerisinde yer alan Topkap› Saray›’n› gösterir-
ken üçüncü avluyu gerçekte oldu¤u gibi di¤er ikisinin arkas›nda göstermemesi
önemli de¤ildir. Önemli olan saray›n üç avlusu olmas›d›r. Minyatürlerde renkler de
sayfa üzerinde eflit görünümde da¤›l›r, renklerin genelde simgesel bir anlamlar›
yoktur. 

Fatih döneminde Nakkaflhanenin kurulmas› ve orada de¤iflik ülkelerden gelen
nakkafllar›n çal›flmas› yeni bir resim, tezhip ve bezeme anlay›fl›n›n oluflmas›na ne-
den olmufl ve böylece saraya özgü bir sanat ve üsluplar›n oluflmas› bafllam›flt›r. Bu
ortak bezeme dili saraya özgü her türlü imalat üzerinde kullan›lmaya bafllam›flt›.
Ayr›ca Sultan’a tek tek hediye edilen farkl› resimler de bir albüm niteli¤inde top-
lanmaktayd›. Çini mürekkeple çizilen bu siyah beyaz desen niteli¤inde ve tek say-
fa resimler, 17. yüzy›lda tek figürlü resimler olarak moda olacak ve albüm resim-
leri olarak bilinecektir. 
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Matrakç› Nasuh,
Beyan-› Menazil-i
Seferi Irakeyn,
‹stanbul 16. yüzy›l
ilk çeyre¤i 



Fatih Sultan Mehmet, antik Yunan ve Roma dönemi eserlerini de Yeni Sarayda
toplayarak koleksiyon oluflturmaktayd›. Fatih ve dönemini Yunanca yazm›fl olan
Fatih’in tarihçilerinden Rum as›ll› Kritovulos “Yunancadan Arapçaya çevrilmifl olan
eserleri okur, bilginlerle bunlar› tart›fl›rd›. Özellikle Yunan filozof Aristoteles ve
Stoik felsefe ilgisini çekerdi” der. Aristoteles düflüncesi Akdeniz dünyas›nda uzun
süre hâkim olmufl bir düflüncedir. Rönesans döneminde Neo-Platoncu düflünceyle
beraber 19. yüzy›la kadar etkileri devam etmifltir. Maveraünnehir do¤umlu ve Ba¤-
dat’ta e¤itim gören düflünür Farabi (870-950) ise bu düflünürü ‹slam felsefesi ile
birlefltirmeye çal›flm›flt›r. Farabi’nin düflüncesi Aristo felsefesine dayanan ak›lc› bir
felsefedir. Aristo’ nun akl› temel alan ak›l yürütme (usavurma) yöntemini kullana-
rak felsefe ile ‹slam dinini uzlaflt›rmaya çal›flm›flt›r. Akl›n, edindi¤i bilgilerle iyiyi
kötüden, do¤ruyu yanl›fltan, güzeli çirkinden ay›rabildi¤ini söyler. ‹nsan için en
yüksek erdemin bilgi oldu¤unu belirtir. Stoikler ise günlük duygularla ve olaylarla
nas›l bafledilmesi gerekti¤ini anlatan kiflilerdi. O nedenle daha popüler bir felsefe
dile getirmekteydiler. 

Farabi Türk-Osmanl› düflüncesinde sistematik felsefeyi yans›tan önemli bir isimdir.
Farabi’nin düflüncesi üzerine araflt›rmalar yap›n›z,

Dolay›s›yla büyük Türk ve Arap bilginleri kendilerinden önce var olan düflün-
ce ve bilgi birikimini yukar›da sözü edildi¤i gibi kendilerine göre yorumlam›fllar
ve/veya elefltirmifllerdir. Fatih’in emriyle Türkçeye çevrilen eserlerden biri de, bir
kopyas› Süleymaniye Kitapl›¤›nda bulunan, ‹slam Medeniyetinde Batlamyus ad›y-
la bilinen Ptolemeius’un “Geographike Hiphegesis” adl› co¤rafya kitab›n›n “el-
Co¤rafya fi el-Mamure min el-Ard” ismiyle Yunancadan Arapçaya yapt›rd›¤› tercü-
mesidir. Fatih bu kitab› Trabzon Rum ‹mparatorlu¤unu ald›¤› zaman kendisine
esir düflen dönemin filozof, filolog ve ilahiyatç›s› Georgios Amirutzes ve o¤luna
çevirtmifl ve onunla birlikte incelemifltir. Fatih Sultan Mehmet, Yunan ve Latin kül-
türüne yak›n oldu¤u kadar Osmanl› dünyas›n›n içinde bulundu¤u ‹ran-Türk kül-
türünü de destekliyordu. Hatta ‹ran kültürü ve ‹ran kökenli yazarlar bu dönemde
ye¤lenmekteydi. Semerkant’tan astronomi ve matematik bilgini olan Ali Kuflcu’yu
getirmiflti. Kuflçu, Fatih Medresesinin programlar›n› düzenlemifl ve orada dersler
vermiflti. Semerkant, Herat, Tebriz, Delhi Timurlu soyundan gelenlerin merkezle-
riydi ve Osmanl› Sultanlar› buralardan bilim adamlar› ve sanatç›lar› kendi baflkent-
lerine çekme¤e çal›fl›yorlard›. Fatih ve II. Beyaz›t ‹ranl› büyük flair ve mutasavv›f
Molla Cami’yi ‹stanbul’a getirtmek için çok u¤raflm›fllard›r. Fatih kendisi de Avnî
mahlas›yla fliirler yazard›. 

Bizans’›n son y›llar›nda fakirleflen ve sönükleflen ‹stanbul’u yeniden canland›r-
mak isteyen Fatih, Bursa’n›n tüccarlar›n› ‹stanbul’a çekmeye çal›flm›fl, azalan nüfu-
su ço¤altmak için zorunlu göç ile Anadolu’nun birçok yerinden ‹stanbul’a gruplar
halinde yeni nüfusun gelmesini sa¤lam›flt›. Kentte büyük kapsaml› ve planl› müda-
haleler ile kent dokusu da de¤iflmeye, Bizans dönemi forumlar› dolmaya bafllam›fl-
t›. Surlar›n›n gücüne güvenen kentte bir içkale olmad›¤›n› gören Fatih Yedikule’yi
yapt›rm›fl, yukar›da sözünü etti¤imiz yeni saray›n bir hanedan saray› olarak infla et-
tirmifl ve kendi ad›na Fatih Külliyesini yapt›rm›flt›r. 

Geometrik bir düzen içerisinde tasarlanan bu Külliye, Bursa gelene¤indeki gi-
bi yap›lar›n farkl› sokaklarda ve düzende yer almas› yerine, daha önceden planlan-
d›¤› belli olan ve ona göre yap›lar›n yerlerinin ifllevlerine göre bir düzen içerisin-
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Beylikler dönemine oranla
daha kozmopolit bir kültür
anlay›fl›n›n hâkim oldu¤u
Fatih döneminde, Türkmen
kültürü de halk aras›nda
devam etmekteydi.



de belirlendi¤i mant›ksal bir çerçeve içerisinde yer al›r. Kent plan›nda önemli bir
müdahale oluflturan bu külliye an›tsall›¤› ve yayg›nl›¤› ile dikkat çeker. Bu düze-
nin en önemli yanlar›ndan biri an›tsal selatin camisinin (padiflahlar taraf›ndan
yapt›r›lan camilere verilen ad) külliyenin merkezinde ve ‹stanbul co¤rafyas›n›
oluflturan tepelerden birinin üstünde yer almas›, di¤er yap›lar›n da bu co¤rafya-
y› bozmadan e¤imlerden yararlanarak yap›lar› adeta kademeli olarak yerlefltir-
mesidir. ‹lk özgün örne¤ini bu külliyede gördü¤ümüz düzenleme, caminin ilk
yap›l›fl›nda görülen merkezi plan flemas› ile de Fatih döneminden sonra yap›la-
cak olan ‹stanbul külliyelerine örnek oluflturur. Kendi içersinde bir mikro dünya
oluflturan bu yap› toplulu¤u içinde darüflflifa ve imaret gibi kimi yap›lar ayn› za-
manda d›flar›dan gelenler taraf›ndan da kullan›labilmekteydi.

Anadolu ve Rumeli topraklar›n› merkezi
bir idare ile yönetmek isteyen Fatih Sultan
Mehmet Külliyesindeki en önemli yap›lar ise
medreselerdir. Buralardan mezun olanlar›n
ço¤u kad› olarak atanacaklar›ndan, geniflle-
yen topraklar›n idaresinde medreseli ve ule-
ma gereksinimi fazlayd›. Ancak, Osmanl› yö-
neticileri Türk gelene¤inden gelen yasa kav-
ram›n› da idarecilikte kullanm›fl, Fatih Sultan
Mehmet ve ondan sonra gelenler de kendi
kanunnamelerini ç›karm›fllard›r. Türk-Mo¤ol

gelene¤inde Hakan’›n mutlak otoritesi ve fleriattan ba¤›ms›z bir töre-yasa (örf) an-
lay›fl› vard›r. Osmanl› padiflahlar› da gerekti¤inde yasalar› uygulayabilmek için fiey-
hülislamlara fleriat› yasalara göre yorumlatm›fllard›r.

Çok bilgili, engin kültürü ve çevresindeki dünyay› yak›ndan takip eden ve bir
Rönesans entelektüeli gibi davranan Fatih, öte yandan imparatorlukta hanedan›n
devaml›l›¤›n› ön plana ç›karm›fl ve bu nedenle taht kavgalar›n› engellemek için
kardefllerini öldürmüfltür. 

Fatih Sonras› Toplum, Bilim, Sanat ve Mimari 
Babas›n›n aksine Avrupa kültürüne önem vermeyen, kat› dini anlay›fl› savunan II.
Beyaz›d, belki de kardefli Cem Sultan nedeniyle ‹talyanlarla yaflad›¤› sorunlar›n
h›nc›n› al›rcas›na, Fatih döneminde Sarayda yap›lan freskolar› ç›kartm›fl, tablolar›
satt›rm›fl veya atm›flt›r. II. Beyaz›d, birçok alanda standartlaflmay› bafllatm›flt›r. Öl-
çüler, a¤›rl›klar, yap›lar›n duvar kal›nlar›, pencere aç›kl›klar› vb. ö¤elerin standart-
laflmas› kuflkusuz ki ekonomiye katk› sa¤lam›fl, büyük külliyelerin k›sa sürede in-
fla edilmelerini kolaylaflt›rm›flt›r. 

II. Beyaz›d ve Yavuz Sultan Selim zaman›nda ‹stanbul d›fl›ndan ‹stanbul’a gel-
meye devam eden sanatç›lar ve zanaatç›lar, Osmanl› sanat›n›n biçimsel olarak zen-
ginleflmesine katk›da bulunmufllard›r. Bunlar içerisinde Yavuz Sultan Selim’in Ka-
hire ve Tebriz seferlerinden sonra beraberinde getirdi¤i sanatç›lar›n listeleri arfliv
belgelerinde bulunmaktad›r. Nakkafllar, çiniciler, hal›c›lar vb. birçok kifli ‹stanbul’a
gelmifltir. Bir yöneticinin sanatç›lar› ve kültür insanlar›n› yan›na çekmesi önemli bir
övünç kayna¤›yd› ve yapmas› gerekli ifller aras›ndayd›.
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Bir imparatorluk ve saray sanat› olan
Klasik Dönem Osmanl› Sanat›n›n olu-
flumuna katk›da bulunan en önemli iki
etken baniler ve kurumlard›r. Saray ve
saraya ba¤l› yönetici s›n›f sanat›n des-
tekleyicileri ve banileri olmufltur. En
görkemli mimari örnekleri onlar yapt›r-
m›fl, her alanda en güzel eserler onlara
sunulmak üzere üretilmifltir. Saray ve
çevresi, yeni uygulamalar›n, yeni ak›m-
lar› ve üsluplar› her zaman desteklemifl
ve yayg›nlaflmas›nda öncü olmufltur. Sa-
natsal üretim saray kurumlar› arac›l›¤›y-
la örgütlenmekte ve yönetici s›n›f›n be-
¤enisiyle de yönlendirilmekteydi. Böy-
lece saray kurumlaflm›fl ince bir zevkin
ürünlerinin oluflmas›n› sa¤larken, ayn›
zamanda imparatorlu¤un gücünü gör-
kemini, sosyal, kültürel, ve ekonomik
alanda hizmete yönelik gelifltirdi¤i alt
yap›y› mimaride somutlaflt›rarak, bu ol-
gular›n görsel olarak etkin k›lan sanat-
sal söylemleri belirlemifl ve yine ‹mpa-
ratorlu¤un kurumlar› arac›l›¤›yla bunla-
r› Baflkent d›fl› bölgelere yaym›flt›r.

Klasik Dönem Osmanl› Sanat› bir saray sanat›d›r. Saray›n dolay›s›yla padiflah ve
çevresinin himayesindeki sanatç›lar›n çal›flmalar›yla biçimlenmifltir. Osmanl› padi-
flahlar› flair, bilgin, müzisyen ve di¤er sanatç›lar› çevrelerinde toplayarak, saraya
ba¤l› olarak ayl›kl› (ulufeli) çal›flt›rm›fllard›r. Sanat›n koruyucular›, banileri, sanatsal
taleplerde bulunan ve ›smarlayanlar›n tümü saray ve saraya ba¤l› kiflilerden olufl-
maktad›r. Baflta Sultan olmak üzere, Sultan anneleri, eflleri, fiehzadeler ve Sultan
k›zlar› bu grubu oluflturur. Sadrazamlar, vezirler, paflalar, imparatorluk kurumlar›n-
da çal›flan kifliler (saraydaki görevliler, mimarlar vb. ulema) ikinci büyük grubu
oluflturur. Serbest meslek sahiplerinin baniliklerini takip edebilmek ise oldukça
güçtür. Vak›flar arac›l›¤›yla tüm imparatorlukta mimari çal›flmalar› canl› tutan bu
gruplardaki kiflilerdir. Minyatürlü el yazmalar›n› haz›rlatanlar, özel ciltler ›smarla-
y›p, tezhipli Kuran-› Kerimler yazd›ranlar, küçük el sanatlar› örneklerini kendi
zevk ve be¤enileri do¤rultusunda sat›n alanlar bu s›n›f›n üyeleridir. Alt›n ve gümüfl
iflleri, mücevherler, fildifli vb k›ymetli madenlerle bezenmifl gündelik nesneler as-
keri k›yafetler, silahlar ve atlar›n koflu tak›mlar›, çad›rlar, kumafllar, ifllemeler bu ki-
flilerin be¤enisi için haz›rlan›r. Kendilerine bu sanatsal üretimi haz›rlayan kifliler ise
saraya ba¤l› kurumlarda çal›flan, saray ve yönetici s›n›f için yarat›c›l›klar› ve tasa-
r›m güçlerini kullanan mimarlar, nakkafllar, hal›c›lar vb. Ehl-i Hiref örgütüne ba¤l›
ifl bilen sanatç›lard›r. 
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II. Mehmed döneminde Ehl-i Hiref örgü-
tüne do¤ru at›lan ilk ad›mlar, II. Beyaz›d ta-
raf›ndan kurulan saray atölyelerinin temelini
oluflturmufltur. Özellikle sarayda Nakkaflha-
nenin bulunmas› tüm Klasik Dönem Sanat›n›
belirleyecek olan üsluplar›n ortaya ç›kmas›n-
da etkin olacakt›r. Günümüze ulaflan teftifl
defterleri, masraf ve maafl defteri baflta ol-
mak üzere, çeflitli belgeler bu sanatç›lar›n
oluflturdu¤u ehl-i hiref örgütünde çal›flanla-
r›n kimlikleri, yapt›klar› eserler hakk›nda bil-
giler vermektedirler. Ehl-i Hirefe ba¤l› sanat-
ç›lar›n say›s› imparatorlu¤un güçlenmesine
paralel olarak artm›flt›r. Kanuni döneminde
örgüte ba¤l› k›rk bölü¤ün oldu¤u yine belge-
lerden anlafl›lmaktad›r. 

Bu dönemin önemli bir sanatsal etkinli-
¤i ise çini üretimiydi. Yap›lar›n içini birer
tablo gibi bezeyen bu çini panolar, s›r al-
t›nda Osmanl›ya özgü k›rm›z› rengin kulla-
n›lmas›yla ünlenmifllerdi. T›pk› Osmanl›
ipeklileri gibi çini tabaklar da lüks eflyalar
olarak ‹talyan tüccarlar taraf›ndan aran›lan
eflyalar aras›ndayd›. ‹talyanlar önceleri ‹z-
nik atölyelerine çini tabaklar ›smarlarken
daha sonralar› Osmanl› tabaklar›n›n taklit-
lerini kendileri mayolika tekni¤inde üret-
mifllerdir.

144 Kültür  Tar ih i

Resim 6.8

Padiflah Kaftan›
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Askeri Törenlerde
Kullan›lan Has›r
Üstüne ‹plik
Sarma Kalkan.
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Kumafl Örne¤i



Osmanl›lar genifl topraklara sahipti ve yerel yönetim kuflkusuz çok önemliydi. Osmanl›larda
yerel yönetim birimleri nelerdi?

Böylece, banilerin vak›flar veya kendi özel bütçeleri kapsam›nda sa¤lad›klar›
maddi olanak ile sanatsal faaliyeti örgütleyecek kurumlar›n ve kurumlarda hizme-
te haz›r kiflilerin bulunmas›, Klasik dönem sanat›n›n kurumsallaflmas›na ve her tür-
lü alanda bütüncül bir üslup göstermesine olanak sa¤lad›. Maddi olanaklar›n, ya-
rat›c›l›k ivmesinin örgütlenmesiyle birleflmesi sonucu saray sanat›n›n ihtiflam› ve
baflat kültür olarak ortaya ç›kt›.

Osmanl› kültür dünyas› kapsam›nda, Osmanl› sanat› veya sanatç›lar› ile ilgili
tezkerelere, sanat veya estetik kuramlar› üzerine felsefi boyutta yaz›lm›fl risalele-
re rastlanmaz. Yaklafl›k ayn› dö-
nemlerde ‹talya’da Vasari, sanat-
ç›lar üzerine biyografik kitab›n›
haz›rlarken, Filatare, Alberti gibi
sanatç›lar görüfllerini kaleme
al›rken, Leonardo da Vinci yap-
t›klar›n›, düflündüklerini küçük
eskizlerle beraber an› defterleri-
ne not ederken, Osmanl› sanat-
ç›lar›n› konu alan benzer kay-
naklar bulunmad›¤› gibi, Mimar
Sinan d›fl›nda kendi yap›tlar› ile
ilgili k›sa da olsa görüfllerini be-
lirten kifliler bulunmaz. Bu ne-
denle, Osmanl› sanatç›s›n›n ken-
di görüfllerine kendi kaleminden
ulaflamad›¤›m›z gibi, güzel yaz›
yazan hattatlar› saymazsak, ya-
flad›klar› dönemde onlar› anla-
tan, de¤erlendiren yaz›lar da bu-
lunmamaktad›r. Sanatsal üreti-
min anlat›lmad›¤› veya ayr› bir
olgu olarak belirgin k›l›nmad›¤›
bir ortamda, sanatç›larla ve sa-
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16. yy Osmanl›
çini tabak ve
Mayolika
tekni¤inde ‹talyan
kopyas› (Floransa
Bargello Müzesi)

Yap›lar›n infla tarihlerini
flairler tarih düflmekte veya
yap›lar›n görkemi onlar›n
kasidelerinde dile
gelmektedir. Yap›lar›n
künyesi olan kitabeleri de
flairler yazmaktad›r.



natsal eylemle ilgili bilgileri baflka yollardan elde etmek gerekmektedir. Arfliv bel-
geleri yan›s›ra fliir de bu bak›mdan önemlidir.  

Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Hassa Mimarbafl›l›¤a
getirilen Mimar Sinan’›n yarat›c›-
l›k gücü ile birleflen geleneksel
mimari birikim, imparatorlu¤un
politik gücünü de yans›tacak yeni
ve görkemli örneklerin ortaya ç›k-
mas›n› sa¤lam›flt›r. Saray›n sa¤la-
d›¤› maddi güç ile imparatorluk
kurumlar›n›n sa¤lad›¤› ifl gücü ve
olanaklar›n› organize eden Mi-
mar Sinan devletin politik gücü-
nü ve imparatorlu¤un yüceli¤ini
an›tsal yap›larda ve büyük külli-
yelerde somutlaflt›rm›flt›r. Baflkent
‹stanbul’da saray ve çevresi için
infla edilen yap›larda Klasik Dö-
nem Osmanl› mimari üslubunu
gelifltiren Sinan bunu bir saray ve
baflkent üslubu, bir imparatorluk
üslubuna dönüfltürmüfltür. Koz-
mopolit bir toplum yap›s›n›n gün-
lük yaflam içerisinde kaynaflt›¤›
bir merkezi imparatorluk düzeni-
ni yans›t›rcas›na özellikle cami mi-
marisinde büyük ana kubbenin al-

t›nda bütünsel bir mekân yaratmaya çal›flan Mimar Sinan, ayn› zamanda bu mer-
kezi mekânda birey ve evren, birey ve din, birey ve toplum olgusunu da birbiri
içinde eritir ve kaynat›r. 
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M‹MAR S‹NAN
Kayseri bölgesinden H›ristiyan bir ailenin çocu¤u olarak devflirilen Mimar Sinan,

Acemio¤lan olarak orduya al›nm›fl ve burada önce marangozluk mesle¤ini ö¤ren-

mifltir. Kanuni Sultan Süleyman›n seferlerine kat›lm›fl ve ordunun sefer s›ras›nda

sal inflas›nda çal›flm›flt›r. Sadrazam Lütfü Pafla zaman›nda Hassa Mimar bafl› ol-

mufl ve Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde bu görevi sür-

dürmüfltür. Arkadafl› fiair Mustafa Sai Çelebi’nin yazd›¤› tezkerelerde, vakfiyesinde

ve sarayla yap›lan yaz›flmalarda yaflam› ve yap›tlar› ile ilgili bilgileri buluruz. Ken-

disini hem mimar hem de mühendis olarak tan›tan Mimar Sinan infla etti¤i yap›la-

r› yan› s›ra tasarlad›¤› suyollar› ve köprüleri ile de bir mühendis olarak övünmüfl-

tür. Osmanl› Mimarisinin dünya mimarl›k tarihine yapt›¤› katk› Mimar Sinan’›n

gelifltirdi¤i kubbe mimarisinde görülmektedir. Türbesi ve sebili, Süleymaniye Külli-

yesi alan›nda, bu külliye yap›l›rken inflaat› kontrol etmek için yapt›rd›¤› evinin ol-

du¤u yerde bulunmaktad›r.

Foto¤raf 6.9

Selimiye Camii



16. yüzy›l›n di¤er bir özelli¤i de minyatürlü el yazmalar›n artmaya bafllamas›d›r.
Bu elyazmalar›n›n ana konusu Padiflah›n yapt›klar› ve savafllar›d›r. Kanuni’nin ne-
redeyse tüm seferleriyle ilgili elyazmalar› bulunmaktad›r. Bunlar›n içerisinde Nak-
kafl Matrakç› Nasuh taraf›ndan resimlenmifl olan Menazil-i Sefer-i Irakeyn en ilginç
olanlar aras›ndad›r. Kanuni’nin, Ba¤dat Seferini ve oradan Tebriz üzerinden dönü-
flünü anlatan bu eserde Matrakç› çok gerçekçi gözlemlerle ordunun konaklad›¤›
kentleri bize betimlemekte, bölgeler aras›nda de¤iflen do¤a yap›s›n› farkl› bitkiler-
le göstermektedir. Kentlere ve yerleflim merkezlerine kufl bak›fl› bakarak buralar›
bize betimleyen Matrakç›’n›n gözlemleri ve anlat›m› günümüzde bile o kentleri he-
men tan›mam›za olanak sa¤lamaktad›r. ‹mparatorlu¤un Anadolu ve Orta-Do¤u
eyaletlerinin adeta resimli bir albümü gibi olan bu eser minyatür tekni¤inde yap›l-
m›fl haritalar gibidir.

Minyatürler ayn› zamanda tarihsel belge niteli¤indedir.

Osmanl› tarihi ve co¤rafyas› kadar onun d›-
fl›ndaki yerleri de bize anlatan di¤er bir eser
Pir-i Reis’in haritas›d›r. 16. yüzy›lda gemiler
sahile paralel ve sahilden fazla uzaklaflmadan
giderlerdi. O nedenle deniz portalanlar›nda
k›y›lar ayr›nt›l› olarak çizilir, en küçük koylar
veya kayalarda haritalarda gösterilirdi. Deniz-
cilik, Akdeniz dünyas›n›n ortak bir kültürüy-
dü. Arap co¤rafyac›lar›n bilgileri, klasik Yu-
nan dönemi denizcilerinin bilgileriyle birlefl-
mifl, Sak›z adas› bu bilgilere sahip denizcile-
rin merkezi olmufltu. ‹talyan Marco Polo’nun
Asya’ya yapt›¤› seyahatleri herhalde tüm de-
nizciler biliyordu. ‹spanya ve Portekiz’in Ak-
deniz d›fl›ndaki denizlere de aç›lma politika-
lar›, yeni co¤rafi kefliflerin bafllamas›na neden
olmufltu. ‹flte Piri Reis de gördü¤ü haritalar-
dan, gitti¤i yerlerden toplad›¤› bilgileri porta-
lan›na çizmifl, ayr›ca önemli gör-
dü¤ü yerleri ve yerleflimleri de
siluet olarak ana belirgin özel-
likleriyle, gördü¤ümüzde ta-
n›mlayabilece¤imiz bir flekil-
de betimlemiflti.

16. yüzy›lda ‹stanbul’daki
esnaf›, ‹stanbullular› görece-
¤imiz di¤er önemli resimli bir
elyazmas› ise III. Murat’›n fleh-
zadelerinin sünnet dü¤ünü tö-
renlerini anlatan Surname-i
Hümayun adl› minyatürlü el
yazmas›d›r. Surname’ de sad-
razam›n, vezirlerin dü¤ün do-
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Matrakç› Nasuh,
Halep Kenti 
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Pir-i Reis’in
haritas›ndan
‹stanbul.



lay›s›yla verdikleri arma¤anlar, ziyafetler, kurulan ota¤lar, halka aç›k e¤lenceler,
kandiller, havai fiflek gösterileri, esnaf alaylar›, gezdirilen gümüfl ya da fleker gibi
maddelerden yap›lan nah›llar, gürefl, at yar›fl›, cambaz, hokkabaz, kol oyunlar› gi-
bi gösteriler ayr›nt›lar›yla anlat›l›r. Haftalarca süren bu tür e¤lenceleri yazma ifli bir
yazara görev olarak verilirdi. Surname’ler tarih, gelenek ve görenek, toplumsal ya-
flam, kurumlar, seyirlik oyunlar gibi konular aç›s›ndan belgesel nitelik tafl›r. Sultan
Ahmet meydan›nda, ‹brahim Pafla Saray›n›n önünde yap›lan bu e¤lenceler için sa-
ray›n meydana bakan yan›nda Sultan için özel bir mahfil yap›lm›fl, yabanc› ve yük-
sek s›n›f davetliler için de ahflap localar infla edilmifltir. ‹stanbul esnaf› tekerlekli
arabalar üzerinde mesleklerini icra ederek meydan› dolaflarak izleyenlerin ve Sul-
tan›n önünden geçmekteydiler: kahvehanede kahve içenler, cam f›r›n›nda cam
üreten ustalar, çömlekçiler, kebapç›lar, mimarlar vb... Tam bir gösteri niteli¤inde
olan bu törenlerden sonra, kurulan arabalar, gemiler ve flatolar yak›l›rd›. Davetliler
için büyük sofralar kurulurdu.

Bu tür gösteriler Avrupa ülkelerinde
görülen uygulamalar›n tersine, Padiflah›n
e¤lencelerinin halka kapal› olmad›¤›n› fa-
kat halkla beraber yap›ld›¤›n› göstermek-
tedir. Zaten bu tarihlerde ‹stanbul’a gelen
yabanc› seyyahlar veya görevlilerin yan›n-
da gelen ressamlar›n çizdikleri gravürler-
de de görüldü¤ü gibi törenlerin d›fl›nda
da ‹stanbul’un belirli yerlerinde kurulan
panay›rlarda sal›ncakta sallanan çocuklar,
toplu olarak gezme¤e gelmifl kad›nlar, ak-
robatlar, ip üstünde yürüyen cambazlar
resmedilmifltir. Ramazan ay›nda gecenin
karanl›¤›nda cami minarelerinin aras›na
gerilen ›fl›kl› mahyalar›n ise ayr› bir efsun-
lu yan› olmal›yd›.
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Surnameler Divan
edebiyat›nda padiflah›n
çocuklar›n›n do¤umu,
sünneti, k›zlar›n›n, k›z
kardefllerinin evlenmesi gibi
nedenlerle düzenlenen halka
aç›k e¤lencelerin anlat›ld›¤›
manzum eserlerdir.

III. Murat döneminde
Surnameyi Seyyid Lokman,
yazm›fl, Nakkafl Osman ve
ekibi taraf›ndan
minyatürlenmifltir.

OSMANLI MUTFA⁄I: Osmanl› mutfa¤›nda “bafl tac›” denilen geleneksel çorbalar

(tarhana, yo¤urt, bulgur, pirinç, yayla, vb.) içilir; k›rm›z› ve beyaz etler (kümes ve av

hayvanlar›) kavurma, kebap, vb. olarak yenir; sebzelerden p›rasa, ›spanak, lahana,

yaprak sarma çok kullan›l›r; tatl› olarak misk ve gül suyu aromal› bol çeflitli helvalar,

Fatih döneminden beri eskimeyen baklava ve çeflitleri, çok kullan›lan niflastadan ya-

p›lan yufkas› ve üzerinde gül suyu gezdirildi¤i için ad› güllaç olan tatl›lar yenir; ye-

me¤in sonunda, Türklerin ibrikte (cezve daha sonrad›r) piflirme ve sunma yönte-

minden dolay›, tad›, köpü¤ü ve kokusuyla ün salan (1500’lerden itibaren) ve telve-

siyle ikram edilen tek kahve olma özelli¤iyle Türk Kahvesi içilir; yemekte dü¤ünlerde

flekerli, ball›, güllü, baharatl› meyve aromal› ferahlat›c› içecek fierbet içilirdi. fierbet

daha sonra ayn› adla Bat› kültürlerinin de özel bir içece¤i olur ve türevleri üretilir.

fierbet, sarayda cariyeler taraf›ndan alt›n gümüfl billur kaplarda ikram edilmesiyle

de ünlüdür. Fatih Sultan Mehmet’in en çok karides, tavuk ve bal›k sevdi¤i, yemekle-

rini yaln›z yemeyi tercih etti¤i bilinmektedir. Sultan yeme¤ini önce çeflnicibafl› tadar-

d› ve yemekler genelde sahanda gelirdi. (Topkap› Saray›nda bulunmaktad›r).
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Çal›flma alan›n›n
belirlenmesi ve Aktif
E¤itim Setinin
tan›mlanmas›.Surna
me-i Hümayun -
Mimarlar›n
Süleymaniye Cami
maketi ile geçmeleri. 



Osmanl› Nakkafllar›n›n veya harita-
c›lar›n›n bu ayr›nt›l› ve gerçekçi göz-
lemleri ve bunlar› betimlemeleri Os-
manl› bürokratlar›n yaz›lar›nda görü-
lür. 16. yüzy›lda, Kahire’ye görevli ola-
rak giden Mustafa Ali’nin bu kenti, in-
sanlar›n›, kurumlar›n› anlatmadaki hü-
neri, Osmanl› ayd›nlar›n›n çevrelerini
çok iyi analiz eden ve gözlemleyen ki-
fliler olduklar›n› ve kendilerini bu koz-
mopolit dünya içerisinde do¤al olarak
üstün gördüklerini göstermektedir.
Öte yandan fiehrengiz edebiyat› ola-
rak bilinen ve flairlerin yaflad›klar› ken-
ti iyi ve kötü taraflar›yla anlatt›klar› kitaplar da bu incelemeci bak›fl›n bir baflka
görünümüdür. 

Arfliv kaynaklar›nda yer alan ve birçok kez tekrarlanan kimi yasalar, günlük
yaflam içerisindeki ‹stanbullunun hayat›n› anlatan ilginç ayr›nt›lar içerir. Örne¤in,
gayr-i müslim kad›nlar›n sadece siyah giymek zorunda olmalar› kad›n k›skançl›-
¤› yaratm›fl olmal› ki buna uyulmamaktayd›. Deprem nedeniyle II. Beyaz›d dö-
neminden itibaren ahflap olarak infla edilen evlerin bacalar› tu¤la ile örülece¤ine
sürekli ahflap yap›lmakta bu da yang›nlar›n ç›kmas›na neden olmaktayd›. Sandal-
c›lara ise sandallar›na bir erkek ve kad›n› yaln›z almamalar› konusunda ihtarlar
vard›. 

Ulema s›n›f›n›n ne derece aç›k görüfle sahip olduklar› tart›flmal›d›r. 16. yüzy›lda
‹stanbul’da kurulan Rasathane, uleman›n karfl› ç›kmas› nedeniyle çal›flmaya baflla-
yamadan kapat›lm›fl ve aletleri etrafa da¤›t›lm›flt›r. Avrupa’da geliflen matbaac›l›¤a
ve kitap bas›m›na ulema karfl› ç›kmaktad›r. Gayr-i Müslimler ise özellikle Yahudi-
ler ilk matbaalar›n› ‹zmir’de kurmufllard›r. Kutsal kitab›n (Kuran-› Kerim) ancak el-
le yaz›labilece¤ini savunan bu kesim, bilgi paylafl›m gücünü kendilerinde tutmak
istemektedirler. ‹stanbul’da ve imparatorlu¤un büyük kentlerindeki medreselerin
kitapl›klar›nda ve Sarayda önemli el yazmalar› ve minyatürlü eserler bulunmakta-
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Topkap› Saray›
Kitapl›¤›, A. 3594
s. 77a (ayr›nt›)
1720-30
Surname-i Vehbi
III. Ahmed
Dönemi, Dönme
dolap ve dans
edenler.

Latifi’nin Evsaf-› ‹stanbul
kitab› hem kentin
mahallelerini, gezi yerlerini,
günlük yaflamdan kesitleri
önemli yap›lar›n›
anlatmakta hem de kentteki
kötülük ve bozuk ahlaktan
söz etmektedir.

D‹VAN EDEB‹YATI: Arap ve Fars Edebiyatlar›n›n etkisi alt›nda Arapça ve Farsça-

n›n Osmanl›caya girmesiyle biçimlenen Osmanl› Divan Edebiyat›, flairlerin fliirlerini

“Divan” denilen el yazmas› kitaplarda toplad›klar› için bu isimle an›l›r. fiiirler, ku-

rallar›n› Arap ve Fars edebiyat›ndan alan aruz ölçüsüyle yaz›l›r ve flair seçti¤i kal›-

ba uymak zorundad›r. ‹ki m›sradan oluflan beyit Divan fliirinin en önemli birimidir

ve anlam beyitte yo¤unlafl›r. Divan fliirinde mevlid, hicviye, flehrengiz gibi birçok na-

z›m biçimi vard›r ve dil inceli¤ine dayanan teflbih (benzetme) ve hüsn-i ta’lil (bilin-

dik bir olay› edebi ve estetik olarak aç›klama ve anlam verme) önemli söz sanatlar›-

d›r. Özellikle aflk temas›n› genifl çerçeveli ifllemesi ve aflk›n bütün figürlerini (güzel-

lik, zerafet, k›skançl›k, eziyet ve cefa, gül k›rm›z›s› yanakl›, k›l›ç bak›fll›, ok gibi yara-

lay›c› sevgili) incelikle sunmas›yla ün kazanm›fl ve flark›lara güfte olmufltur. Divan

edebiyat›n›n ünlü isimleri aras›nda Fuzûli (1483-1556) zengin felsefi poetikas›yla

ve aflk ve tasavvufi temati¤iyle Türk fliirini derinden etkilemifl bir Divan flairidir.



d›r. Sultanlar ve di¤er baniler buralara kitap vakf etmektedir. Bu kitapl›klar 17.
yüzy›l sonunda itibaren ba¤›ms›z yap›lar haline gelecektir. Yaln›z bunlar›n kullan›-
c›lar› s›n›rl›, okuma yazmay› iyi bilen, üst s›n›f yöneticilerdir. Ölenlerin tereke ka-
y›tlar›na (ölen bir kiflinin mal varl›¤›n› gösteren kay›tlar) bak›ld›¤›nda ço¤unda el-
yazmalar› bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. 

16. yüzy›lda erkekler için kent içinde oluflan yeni sosyal mekânlardan biri de
kahvehanelerdir. ‹stanbul’a Orta-Do¤u ülkeleri arac›l›¤›yla Yemen’den gelen kah-
ve k›sa zamanda çok içilen bir içecek olmufl ve tütünle beraber kahvehanelerde
sat›lmaya bafllanm›flt›r. Bu mekânlar Osmanl› flairlerinin, ayd›nlar›n›n da gitti¤i bir
yer olmufltur. Toplumsal bir mekân olarak olumlu veya olumsuz elefltirilerin gelifl-
ti¤i, politik görüfllerin olufltu¤u bir yer olarak dikkat çekme¤e bafllam›flt›r. Öncele-
ri kavrulmufl g›dan›n zararl› oldu¤u gerekçesiyle fieyhülislam fetvas›yla yasaklanan
kahve içimi k›sa zamanda serbest b›rak›lm›flt›r. Bir dönem kahvehaneler, meyha-
neler ile beraber IV. Murat taraf›ndan yasaklanm›fl, fakat bu yasak da uzun süreli
olmam›flt›r. 

Osmanl› dünyas›n› bize anlatan di¤er bir yazar ise Evliya Çelebi’dir. 17. yüz-
y›lda tekrar gördü¤ü bir rüya üzerine seyahat etme¤e bafllayan Evliya Çelebi, Ana-
dolu’yu ve Osmanl›n›n Balkan ve Orta Do¤u eyaletlerini dolafl›r ve sonunda M›-
s›r’a yerleflerek Kahire’de yaflam›n›n sonuna kadar kal›r. Evliya Çelebi tek kiflilik
bir ansiklopedi yazar› gibidir. Gitti¤i yerlerin halk›n›, dilini, yap›lar›n›, adetlerini,
yiyeceklerini tüm maddi ve manevi de¤erlerini kaydetmifl bir kültür antropologu
gibidir. Günümüz anlay›fl›na göre, ayr›flt›r›lmadan yaz›lm›fl tüm bu bilgeler ay›klan-
d›¤›nda ve grupland›¤›nda Osmanl› tarihi co¤rafyas›n›n maddi kültür tarihi de or-
taya ç›kmaktad›r. Gitti¤i yerlerdeki insanlar›n din, dil ›rk gibi özelliklerini de anla-
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Antoine Melling -Kahvehane.



tan Evliya Çelebi daha önceden görmedi¤i ve bilmedi¤i fleyleri “acaip” ve “garip”
tan›mlamalar› ile anlat›r. 

Osmanl› dünyas›n›n di¤er önemli bir bilgini ise Kâtip Çelebi’dir. Onun tarih ve
co¤rafya kitaplar›, Cihannuma adl› eseri döneminin önemli yay›nlar› aras›ndad›r.
Öte yandan ‹slam düflüncesinde hâkim olan ve Farabi taraf›ndan da yorumlanan
Aristotelesçi görüfle karfl› 14. yüzy›lda ‹slam düflünürü ‹bn Haldun’un devlet anla-
y›fl› Osmanl› ayd›nlar› aras›nda geçerliydi. Bu görüfle göre toplumlar organikti, do-
¤ar büyür, geliflir, duraklar, geriler ve ölürdü. Kâtip Çelebi de bu görüfle kat›larak
17. yüzy›ldan itibaren Osmanl›’da daha önceki dönemlere göre görülmeye baflla-
yan devlet ve sosyal yap›da bozukluklar› buna ba¤l› olarak yorumlamaktayd›. Av-
rupa’da bu dönemde tart›fl›lan Kopernik’in günefl sistemiyle ilgili görüfllerini ise
Kâtip Çelebi kuflku ile karfl›lamaktayd›. 

Osmanl›n›n 17. yüzy›l sonunda uluslararas› bir antlaflma olan Karlofça Antlafl-
mas›yla toprak kaybetmeye bafllamas›, ilk kez Osmanl› yönetimini Avrupa ülkele-
rine farkl› bakma¤a zorlad›. Yenilginin nedenlerini askeri yetersizlikte bulduklar›
için de Sultan III. Ahmet Dönemiyle beraber Avrupa ülkelerine büyükelçiler gön-
derilerek bu ülkelerin bir Osmanl› taraf›ndan görülüp incelenmesi istendi. Öte
yandan Damat ‹brahim Pafla önderli¤inde giriflilen kimi reform hareketleri kap-
sam›nda ilk kez matbaan›n kurulmas› gerçekleflti. ‹brahim Mütefferika taraf›n-
dan bas›lan kitaplar önemli bir reform niteli¤inde olsa da yayg›nl›k kazanamam›fl-
t›r. Ayr›ca Damad ‹brahim Pafla bir çeviri kurulu oluflturarak, do¤u ve bat› kültür-
lerinin önemli eserlerini Osmanl›caya çevirtmifl veya yeniden yazd›rm›flt›r. 

Paris’e elçi olarak giden Yirmisekizinci Mehmet Efendi’nin getirdi¤i Sefaretna-
me ve içerdi¤i bilgiler Osmanl› Saray›n› etkilemifltir. III. Ahmet, Sadabat isminde
Haliç’te Versaille Saray›n› an›msatan yeni bir bölge kurdurmufl ve saray ileri gelen-
leri de buralarda kasrlar yapt›rm›flt›r. Avrupa etkilerinin mimaride, mimari süsleme-
de görülmeye baflland›¤› ve Lale Dönemi olarak bilinen bu dönemde ‹stanbul’da
d›fla dönük, do¤aya dönük bir kent yaflam› dikkati çeker. Ancak k›sa zamanda bu-
nu kald›ramayan bir kesim Patrona Halil önderli¤inde ayaklanarak Sadabat› y›kar-
lar, Damat ‹brahim Pafla’n›n azlini ve idam›n› isterler.

Kent yaflam› içerisinde sivil mimari yap›lar›n a¤›rl›k kazanmas›, özellikle çeflme,
meydan çeflmesi, sebil gibi yap›lar›n yo¤un bir biçimde tafl ifllemecili¤iyle süslene-
rek kentin sokaklar›n› bezemesi d›fla vuran kent yaflam›n› gösterir. Ayr›ca, ‹stan-
bul’da Bo¤aziçi ve Haliç gibi bölgelerin yaz -k›fl kullan›lmas› ve buralara sahilsa-
raylar›n yap›lmas›, do¤aya ve kente aç›l›m› gösteren di¤er örneklerdir. Bo¤aziçi bir
deniz bulvar› olarak zenginli¤in, ihtiflam›n yüksek duvarlar arkas›na gizlenmeyen
bir konut yaflam›n›n görüldü¤ü yerdi. Yal›lar›n salhanelerinde bir kay›k muhakkak
durur, fayton ise kara taraf›nda beklerdi.
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FRANSA SEFARETNAMES‹: Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa Sefaretnamesi

(1721), elçinin Paris’teki on y›ll›k görev süresiyle ilgili gözlemlerini dile getirir: Deniz

yoluyla geldi¤i Toulon kentinde kolera nedeniyle al›nd›¤› karantinay› bilmedi¤i için

t›bbi bir yöntemmifl gibi anlat›r; Paris’in köprülerini, bak›ml› caddelerini, Kral XV.

Louis taraf›ndan kabul ediliflini ve onunla ava kat›l›fl›n› hayranl›kla dile getirir; gez-

di¤i kiliseleri, saraylar›, parklar›, fabrika ve üniversiteleri, izledi¤i operalar› ve Fran-

s›z Saray›n›n inceli¤ini ve ihtiflam›n› takdirle ayr›nt›l›ca anlatm›flt›r.



Lale Döneminin simgesi olan lale ve
lale üretimi ise toplumda bir rekabet ha-
lini alm›fl, üretilen yeni lale tipleri tescil-
lenmifl ve çok de¤iflik isimlerle kayde-
dilmifltir. Lale so¤an›na verilen de¤er gü-
nümüz anlay›fl›na göre abart›l› görünse
de asl›nda sanayileflme öncesi toplum-
larda nesneye ve el eme¤ine verilen de-
¤er ve sayg› sanayileflme sonras› top-
lumlarda çok farkl›d›r. O nedenle lale,
çiçek kültürünün bir parças› olarak top-
lumsal bir de¤er tafl›d›¤› gibi, so¤an›n›n
çok yüksek fiyatlara sat›lmas› da, lale-
nin hangi renkte açaca¤› üzerine yap›-
lan bir bahis niteli¤indedir.
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Foto¤raf 6.11

Topkap› Saray›
Önü, III. Ahmet
Meydan Çeflmesi

Resim 6.18

Lale

Kaynak:
http://wowtur-
key.com/forum/vi-
ewto-
pic.php?p=600337)
III.Ahmed

KLAS‹K TÜRK MUS‹K‹S‹: Bestekâr ve flair, Buhurizade Mustafa Itrî ya da k›saca It-

rî, (1640-1711) ve Hammamîzade ‹smail Dede Efendi ya da k›saca Dede Efendi

(1778-1846) Klasik Türk Müzi¤inin geliflimini yönlendiren iki isimdir. Itrî, Türk-Os-

manl› müzi¤ine onu Do¤u müziklerinden ay›ran makam ve usul özellikleri kazan-

d›rarak esas çizgisini belirleyen bir sanatç›d›r. Dinsel eserler besteledi¤i gibi, din d›-

fl› eserleri de vard›r. Dede Efendi ise, Klasik Türk musikisi formlar›n›, armoni ve ezgi

yap›s›n› zenginlefltirdi¤i gibi ayn› zamanda Bat› tarz›n› (örne¤in valsler) bu müzi¤i

nin içinde kaynaflt›ran bir bestecidir. Rast makam›nda ve vals ritmindeki ünlü “Yi-

ne Bir Gülnihal” Dede Efendi’nin eseridir.
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Osmanl›lar Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ve Selçuk-
lu devletinin bir uç beyli¤i olarak Bizans ‹mparatorlu-
¤u s›n›rlar›nda yaflayan bir topluluktu. Selçuklu Devle-
tinden sonra 1299’da kurulan Osmanl› Beyli¤i, ‹stan-
bul’un al›nmas›na kadar oluflumu sürdürdü ve Fatih
Sultan Mehmet’le beraber ‹mparatorluk yap›s›na geçti.
Bu yap› Yavuz Sultan Selim’in halifeli¤i Osmanl› hane-
dan›na almas›yla müslüman devletler aras›nda farkl› bir
güç oluflturdu. 16. yüzy›lda en genifl s›n›rlar›na ulaflan
bu co¤rafyada imparatorluklara özgü çok dilli, çok et-
nik yap›l› ve çok kültürlü bir toplum yap›s› vard›. Daha
sonralar›, Avrupa’daki teknojik geliflmelerin oldukça
gerisinde kalan Osmanl›lar›n 18. yüzy›ldan sonra Avru-
pa ile iliflkileri de¤iflmeye bafllam›fl ve Avrupa’n›n tek-
nolojik geliflmesine ulaflmak istemifllerdir. Bu çerçeve-
de, 19. yüzy›lda Osmanl› modernleflmesi sürecinde dev-
let, birey, ›rk ve din gibi kavramlar›n yeniden örgütlen-
di¤i Islahat ve Tanzimat dönemleri Osmanl›’n›n da Av-
rupa gibi 19. yüzy›l› ortak yaflamas›n› hedeflemifltir. Av-
rupa bu tarihte bir yandan sanayiflleme sonucu sömür-
gecilik ve kolonizasyon ile Osmanl›n›n topraklar› gide-
rek küçülmüfl ve 1923de yeni bir devlein kurulmas›yla
son bulmufltur.
Osmanl› tarihi ve co¤rafyas›n›n çok genifl bir alana ya-
y›lmas› çok dilli, çok ›rkl› ve çok dinli gruplar› bar›nd›r-
mas›, s›n›fl› bir toplum olmas›, dinsel ayr›l›klar›n olufl-
turdu¤u farkl›l›klar kadar, yönetici s›n›f ve halk aras›n-
da yaflama biçimi aç›s›ndan büyük farkl›l›klar olmas›
(göçebeler, Türkmenler, gibi) Osmanl› kültür tarihinini
çok yönlü olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini gösterir.
Osmanl› Kültür Tarihi, Beylik Dönemi (Erken Osmanl›
Dönemi), Klasik Dönem ve Modernleflme Dönemi ola-
rak üç bölümde incelenebilir. Osmanl› Beyli¤i dönemi
kültür yap›s› san›lan›n tersine, Selçuklu’nun devam› gi-
bi de¤ildir, Osmanl›, ‹slam dininin kurumlar›n› benim-
semifl bir topluluk olarak kendi özgün sosyal ve kültü-
rel yap›s›n› oluflturmufltur. Bu çerçevede, geniflleme ve
yerleflim kültürü içerisinde kentleflme, yeni kent olufl-
turma ve al›nan kentleri “osmanl›laflt›rma” önemli bir
olgudur. Genifllemeyle birlikte kentlerin kurulmas› ve
var olan kentlerin de¤iflimiyle ad›m ad›m bu politika
mimari alanda da kendini gösterir. Osmanl› kentlerinin
oluflumu Külliyeler sayesinde biçimlenir. Sosyal yard›m
(imaret), sa¤l›k ve tedavi hizmeti (darüflifa), din, felse-
fe, Kur’an e¤itimi (medrese), ilkokul (s›byan mektebi),
din (cami, mescit, türbe, zaviye, tekke) ve ticaret (flehir
içi han›, bedesten, arasta, kapal› çarfl›, dükkan) ifllevle-
rini karfl›layan Osmanl› kurumlar›n› içeren de¤iflik çok
ifllevli yap›lard›r.
Osmanl› Beyli¤i döneminde yerleflim ve geniflleme
politikalar›nda fleyhlerin ve müridlerinin de katk›lar›
bulunmaktad›r. Bu fleyh ve müridler 14. yy. ile 16. yy

aras›nda kurulmufl ve özellikle H›ristiyan ahalinin bu-
lundu¤u yerlerde infla edilmifl zaviyeli camileri kullan-
maktayd›. Bunlar›n islam dinine getirdikleri yorumlar
medresede verilen resmi islami e¤itimden farkl› ola-
bilmektedir.
Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u almas›yla beraber Os-
manl› Devletinin ‹mparatorluk kurumsallaflmas›na gir-
di¤i kabul edilir. Fatih’in bilgisi, kiflili¤i, eski Do¤u ve
Bat› Roma topraklar›n› birlefltirme iste¤i, kültüre verdi-
¤i önem ve oluflturmaya çal›flt›¤› yeni imparatorluk im-
gesi klasik olarak adland›r›lan dönemi bafllatacak ve
onu farkl› k›lacakt›r. Klasik dönem Osmanl› sanat› bir
saray sanat›d›r. Osmanl› padiflahlar› flair, bilgin, müzis-
yen ve di¤er sanatç›lar› çevrelerinde toplayarak, saraya
ba¤l› olarak ayl›kl› (ulufeli) çal›flt›rm›fllard›r. Sanat›n ko-
ruyucular›, banileri, sanatsal taleplerde bulunan ve ›s-
marlayanlar›n tümü saray ve saraya ba¤l› kiflilerden
oluflmaktad›r. Baflta Sultan olmak üzere, Sultan annele-
ri, eflleri, fiehzadeler ve Sultan k›zlar› bu grubu olufltu-
rur. Sadrazamlar, vezirler, paflalar, imparatorluk kurum-
lar›nda çal›flan kifliler (saraydaki görevliler, mimarlar
vb., ulema) ikinci büyük grubu oluflturur. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Mimar Sinan ya-
rat›c›l›k gücü ve geleneksel mimari birikimiyle impara-
torlu¤un politik gücünü yeni ve görkemli örneklerle
yans›tm›flt›r. 16. yüzy›l›n di¤er bir özelli¤i de minyatür-
lü el yazmalar›n artmaya bafllamas›d›r. Kanuni’nin nere-
deyse tüm seferleri ile ilgili elyazmalar› bulunmaktad›r.
Bunlar›n içerisinde Nakkafl Matrakç› Nasuh taraf›ndan
resimlenmifl olanlar da vard›r. 
Yazd›klar›yla sanki bir Ansiklopedi yaratan Evliya Çele-
bi ise Anadolu ile Osmanl›n›n Balkan ve Orta Do¤u
eyaletlerini dolafl›r. Gitti¤i yerlerin halk›n›, dilini, yap›-
lar›n›, adetlerini, yiyeceklerini tüm maddi ve manevi
de¤erlerini kaydetmifl bir kültür antropolo¤u gibidir.
Osmanl› dünyas›n›n di¤er önemli bir bilgini Katip Çele-
bi, tarih ve co¤rafya kitaplar›, Cihannuma adl› eseriyle
dönemine damga vurmufltur. 
Osmanl›lar 17. yüzy›ldan itibaren ilk kez Avrupa ülke-
lerine farkl› bakmaya bafllarlar. Damat ‹brahim Pafla ön-
derli¤inde giriflilen kimi reform hareketleri kapsam›nda
ilk kez matbaa kurulur, ama kitap bas›m› yayg›nl›k ka-
zanamaz. Paris’e elçi olarak giden Yirmisekizinci Meh-
met Efendi’nin getirdi¤i sefaretname ve içerdi¤i bilgiler
Osmanl› Saray›n› etkilemifltir. Avrupa etkileri mimaride,
mimari süslemede görülmeye bafllar 
Kent yaflam›nda sivil mimari yap›lar a¤›rl›k kazan›r,
özellikle çeflme, meydan çeflmesi, sebil gibi yap›lar yo-
¤un bir biçimde tafl ifllemecili¤iyle süslenerek kentin
sokaklar›n› bezer. Ayr›ca, ‹stanbul’da Bo¤aziçi ve Haliç
gibi bölgelerde yaz k›fl kullan›lmak üzere sahilsaraylar›
yap›l›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Osmanl› kültürünün belir-
leyici özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Halifeli¤in Osmanl› hanedan›na geçmesi
b. Çok dilli, çok ›rkl› ve çok dinli gruplar›n kültü-

rünü bar›nd›rmas›
c. S›n›fl› bir toplum olmas› 
d. Yönetici s›n›f ve halk aras›nda yaflama biçimi

aç›s›ndan büyük farkl›l›klar olmas› (göçebeler,
Türkmenler, gibi) 

e. Selçuklu kültürünü bütünüyle benimsemesi ve
sürdürmesi 

2. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Osmanl› Beylik
dönemi kültürüyle ilgili de¤ildir? 

a. Osmanl› Beyli¤i Bizans ‹mparatorlu¤u s›n›rlar›n-
da yaflayan bir topluluktu. 

b. Selçuklu’nun devam› gibi de¤ildir.
c. Osmanl› ‹slam dininin kurumlar›n› benimsemifl

bir topluluk olarak kendi özgün sosyal ve kültü-
rel yap›s›n› oluflturmufltur.

d. Ak›nlarla geniflleme ve yerleflim kültürü içeri-
sinde kentleflme, yeni kent oluflturma yolunu
izlemifllerdir.

e. Ald›klar› kentleri “osmanl›laflt›rma” yoluna
gitmemifllerdir.

3. Külliyelere iliflkin afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Külliyelerde e¤itim tesisleri bulunmaz.
b. Külliyelerde sosyal yard›m (imarethane, darüfli-

fa gibi) hizmetleri verilir.
c. Külliyeler e¤itimin verildi¤i medreseleri de içerir.
d. Külliyelerde cami, mescit, türbe, zaviye, tekke

gibi yap›lar yer al›r
e. Ticaret ifllevlerini karfl›layan (han, bedesten,

arasta vb.) yap›lar› bar›nd›r›r.

4. Afla¤›dakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’le bafl-
layan Klasik Dönem Kültürünün özelliklerinden biri
de¤ildir?

a. Klasik dönem Osmanl› sanat›n›n bir saray sanat›
olmas›

b. Osmanl› padiflahlar›n›n flair, bilgin, müzisyen ve
di¤er sanatç›lar› çevrelerinde toplamalar›

c. Sanat›n koruyucular›n›n, banilerinin, sanatsal ta-
leplerde bulunanlar›n ve ›smarlayanlar›n saray
ve saraya ba¤l› kifliler olmas›

d. Sultan annelerinin, fiehzadelerin ve Sultan
k›zlar›n›n önemli mimari eserlerin yap›m›na
katk›da bulunmalar›

e. Sadrazamlar›n, vezirlerin, paflalar›n da mimari
eserlerin yap›m›na katk›da bulunmalar›

5. Matrakç› Nasuh kimdir?
a. Fatih Döneminde yaflam›fl minyatür sanatç›s›d›r.
b. Kanuni döneminde yaflam›fl nakkaflt›r.
c. Osmanl› modernleflmesinde rol oynayan sa-

natç›d›r.
d. Dönemin önemli filozofudur.
e. Yazard›r.

6. Afla¤›dakilerden hangisi Evliya Çelebi’nin Seyehat-
namesine mal edilemez?

a. Anadolu, Balkan ve Orta Do¤u eyaletlerini
dolaflmas›

b. Gitti¤i yerlerin halk›n›, dilini, yap›lar›n›, adetleri-
ni anlatmas›

c. Gitti¤i yerlerin yiyeceklerini tüm maddi ve ma-
nevi de¤erlerini kaydetmesi

d. Sadece Anadolu’yu dolaflmas› 
e. Anlatt›klar›yla bir kültür antropolo¤u kimli¤i

sergilemesi 

7. Katip Çelebi’ye iliflkin afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Tarih ve co¤rafya bilginidir.
b. Cihannuma adl› eserin yazar›d›r.
c. ‹slam düflünürü ‹bn Haldun’un düflüncelerine

karfl›d›r.
d. Toplumlar organiktir, do¤ar büyür, geliflir, du-

raklar, geriler ve ölür düflüncesini benimsemifltir.
e. ‹slam filozofu Farabi’nin düflüncelerinden

etkilenmifltir.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Fatih Sultan Mehmet, Bizans’›n son y›llar›nda fakir-
leflen ve sönükleflen ‹stanbul’u canland›rmak istemifltir.
Afla¤›dakilerden hangisi bu çerçevede yapt›klar›
aras›nda yer almaz?

a. Bursa’n›n tüccarlar› ‹stanbul’a çekmeye çal›flm›flt›r.
b. ‹stanbul’da nüfus art›fl›n› önlemek için tedbirler

alm›flt›r.
c. Kentin içkalesi olmad›¤›n› görerek Yedikule Sur-

lar›n› yapt›rm›flt›r.
d. Azalan nüfusu ço¤altmak için zorunlu göçle ‹s-

tanbulun nüfusunun artmas›n› sa¤lam›flt›r.
e. Babas› ad›na Fatih Külliyesini yapt›rm›flt›r.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Osmanl› bestekâr ve flair Bu-
hurizade Itr’i’nin özelli¤i olarak kabul edilebilir?

a. ‹lk kez klasik bat› müzi¤i formlar›n› kullanmas›
b. Türk-Osmanl› müzi¤ine onu Do¤u müziklerinden

ay›ran makam ve usul özellikleri kazand›rmas›
c. Türk usulünde valsler bestelemesi
d. Dini besteler yapmayan bir besteci olmas›
e. Ayn› zamanda mimari eserlerin yap›m›na da kat-

k›da bulunmas›

10. Mimar Sinan ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Klasik Dönem Osmanl› mimari üslubunu geliflti-
ren Sinan bunu bir saray ve baflkent üslubu, bir
imparatorluk üslubuna dönüfltürmüfltür. 

b. Yaflad›¤› topraklar›n geleneksel mimarisinden ya-
rarlanmam›fl tümüyle yeni yap›lar infla etmifltir.

c. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat
dönemlerinde görevini sürdürmüfltür. 

d. ‹nfla etti¤i yap›lar›n yan›nda tasarlad›¤› suyollar›
ve köprüler de bulunmaktad›r.

e. Osmanl› Mimarisinin dünya mimarl›k tarihine
yapt›¤› katk› Mimar Sinan’›n gelifltirdi¤i kubbe
mimarisinde görülmektedir.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültür Tarihi ve
Sorunlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültürü: Osmanl›
Beyli¤i (Erken Osmanl›) Dönemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Beyli¤i
Döneminde Kent, Kentleflme, Mimari” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültürü: Klasik
Dönem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültürü: Klasik
Dönem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültürü: Klasik
Dönem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültürü: Klasik
Dönem” konusunu yenidegözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fatih Dönemi Bilim, Kültür,
Sanat ve Mimari” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fatih Sonras› Toplum,
Bilim, Sanat ve Mimari” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10.b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fatih Sonras› Toplum, Bilim,
Sanat ve Mimari” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Osmanl› ‹mparatorlu¤unda ‹slamiyet elbette imparator-
lu¤un diniydi, ama buna ra¤men H›ristiyanl›k, Musevi-
lik gibi semavi dinlerden olan cemaatlere hoflgörüyle
davran›l›yor ve bu dinler millet sistemi içinde de¤erlen-
dirilerek, kiliselerin ve sinagoglar›n meflru biçimde ör-
gütlenmelerine izin veriliyordu.

S›ra Sizde 2

Yerel yönetim birimleri vilayet, sancak, kaza, nahiye
(bucak) ve köylerden (karye) olufluyordu. Tanzimat’tan
sonra yeni bir kanunla vilayetler, sancaklar ve mutasar-
r›fl›klara bölünüyordu. Yönetim örgütünde sancaklar›n
yöneticilerine mutasarr›f deniliyordu.

And Metin, (2008), Minyatürlerle Osmanl›-‹slam
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
On sekizinci yüzy›l›n siyasi görünümünü aç›klayabilecek,
On sekizinci yüzy›lda düflünsel e¤ilimleri tart›flabilecek,
On sekizinci yüzy›lda bilimsel geliflmeleri tan›mlayabilecek,
Frans›z Devriminin özelliklerini, etkilerini tart›flabilecek,
On sekizinci yüzy›lda sanat, kültür, iletiflim ve toplum iliflkilerini aç›klayabi-
leceksiniz.
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AYDINLANMANIN Efi‹⁄‹NDE AVRUPA’NIN
GENEL GÖRÜNÜMÜ
17. yüzy›l›n bilimsel araflt›rmalar, bilim, sanat felsefe teknoloji ve sosyal hayat aç›-
s›ndan önemli de¤iflimlere tan›k oldu¤unu ö¤renmifltik. 18. yüzy›lda Galile’nin
(1560-1642) düflünceleri etkili olacakt›r. Ne var ki Galilei de kilise taraf›ndan mah-
kûm edilir. Ama bilimin arkas› kesilmez, ‹ngiltere’de Newton (1643-1720) devrimi
bafllar, hemen yayg›nlaflmasa da etkisini hissettirecektir. Avrupa ülkelerinde yer
yer bilim akademileri aç›lmaya bafllar ama Fransa’da rasyonalizmin babas› filozof
Descartes’in kitaplar› ve düflünceleri yasaklan›r. Bilim ve felsefe yavafl yavafl top-
lumsal hayatta etkisini göstermekte, bas›lan gazeteler, broflürler ve kitapç›klar git-
gide artan bir okur kitlesi bulmaktad›r. Kilise ve krall›k dahil birçok kurum kendi-
sini yenileme telafl›na düflecektir. ‹ngiltere Devrimleri (1649 ve 1689) toplumsal ve
siyasal hayatta önemli de¤iflimler getirir ve haliyle Avrupa’y› etkisi alt›na almaya
bafllar. Sanayileflmeye do¤ru at›lan ad›mda ilk makineler (dokuma ve hasat maki-
neleri) yap›l›r; daha sonra bunu buharl› makine, buharl› tren, otomobil, telgraf, pa-
raflüt izleyecektir. Bu yeniliklerin günlük hayata yans›malar› biraz zaman al›r ama
halk› yak›ndan ilgilendirdi¤i ve popüler kültür nesnesi olduklar› bir gerçektir. ‹n-
giliz ve Frans›z filozoflar›n etkisiyle bilim ve düflünceye olan güven artacakt›r. Ama
ço¤u zaman oldu¤u gibi, krall›klar mutlak›yet rejimlerini sürdürürken savafllar da
süregitmekte ve tüm Avrupa’y› etkilemektedir. Bu savafllar›n sonras›nda söz konu-
su ülkeler ciddi ekonomik zorluklar yaflayacak, halk savafltan b›kacak ve do¤rudan
politikayla ilgilenmeye sürüklenecektir. 

Avrupa’n›n Siyasi Görünümü: Krall›klar, Rejimler
Krall›k rejimleri güçlerini 18. yüzy›lda da devam ettirir. Sömürgecilik h›z kazan›r,
Hindistan ve Amerika dünya haritas›na dahil olur. Fransa kraliyet saray› Versailles
büyüleyicidir ama 20 milyona yak›n Frans›z da savafl felaketini yaflam›flt›r; ülke
krizler y›¤›n›d›r; tar›mda hasat son derece kötüdür, a¤›r vergiler süregitmektedir ve
haliyle kötü beslenme, salg›n hastal›klar (1720 Akdeniz Veba Salg›n›), açl›k ve er-
ken ölümler yayg›nd›r. Ekonomide merkantilizmin sonuçlar› kendisini göstermifl-
tir. Sömürgelerde, özellikle Amerika’da alt›n ve gümüfl madenlerinin bulunmas›
devletin zenginli¤ini sa¤layacakt›r. Bu da az sonra de¤inece¤iz köle ticaretini ina-
n›lmaz boyutlara tafl›yacakt›r. Böyle bir manzara karfl›s›nda mutlak›yet yönetimle-
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rinin taflras›nda, senyör ya da asiller hem kazanmakta, yeni topraklar ve imtiyazlar
edinmekte hem de halka yeni vergiler yüklemektedir. Do¤al olarak köylüler nef-
ret noktas›ndad›r; kentlerde ise patronlar, özel mülkiyet sahipleri, flirketler birlikler
güçlenmektedir; ruhban s›n›f› büyük imtiyazlara sahiptir. Bu flekilde güç odaklar›-
n›n oluflmas› Devrim öncesi isyan› getiren nedenlerden olacakt›r.

‹ngiltere, daha do¤rusu Büyük Britanya Krall›¤›, Birinci ‹ngiliz Devrimini (1649)
ve ‹kinci ‹ngiliz Devrimini (1688) yaflam›fl bir krall›kt›r. Kral›n yetkilerini azaltan
bir anayasa haz›rlanm›fl ve ekonomik kararlar alma yetkisi elinde olan bir parla-
mento oluflturulmufltur.18. yüzy›la girerken ‹ngiltere Krall›¤› sömürgeleriyle daha
da güçlenmifltir.

‹spanya, ‹sveç ve Hollanda Krall›klar› ise Rönesans ve keflifler dönemindeki
güçlerine sahip de¤illerdir art›k. Ama bu yüzy›lda Prusya Krall›¤› ve Rusya ‹mpa-
ratorlu¤u tarih sahnesine ç›kar. Kuzey Almanya’da, 1701’de do¤an Prusya Krall›¤›,
nüfuz sahibi, güçlü asil ailelerin a¤›rl›¤›n› tafl›yan bir krall›kt›r. Ünlü Kral Friedrich-
Wilhelm, tar›m ve sanayi alan›nda gerçeklefltirdi¤i yeniliklerle modern Alman-
ya’n›n temelini atm›flt›r. Onu izleyen o¤lu II. Friedrich Frans›z kültürüyle yetiflmifl
sanat ve felsefeyle yak›ndan ilgili, çal›flkanl›¤›yla tan›nan bir krald›r, hatta ayd›n-
lanmac› düflünür Voltaire’le mektuplaflm›flt›r. Çarl›k Dönemi sonras› kurulan Rusya
‹mparatorlu¤u ise kurucusu I. Petro döneminde önemli bir de¤iflim yaflayacakt›r.

Toplumsal ve Ekonomik Hayat 
UNESCO bünyesinde yay›nlanan bir araflt›rma önemli veriler sergiliyor: 18. yüzy›l
Avrupa’s› hem nüfus hem co¤rafya olarak gitgide her yönüyle büyümektedir. Nü-
fus artmaktad›r, örne¤in yüzy›l sonlar›nda, Londra bir milyon, Paris 547 bin, ‹stan-
bul da az bir farkla Avrupa’n›n üç büyük kentidir. Kentler, iktidar ve güç oda¤›d›r;
zenginlerin ve nüfuz sahibi kiflilerin malikânelerinde yaflad›¤› merkezlerdir. Saray
çevresi ve ifl adamlar›, flirket ve birlik temsilcileri de kentte ikamet ederler. Bunlar
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özellikle tekstil alan›nda iflverenler, büyük toprak sahipleri, serbest meslek sahip-
leri, özel yüksek maafll› yöneticilerdir. Kentlerde belli bir zanaat kesimi de vard›r
ama bu kesim mali zorluklar karfl›s›nda her an iflas edebilir ya da atölyelerini ka-
patmak zorunda kalabilirlerdi. Ülkelerde ortalama ölüm oran› yüksektir. Çocukla-
r›n büyük oran› befl yafl›na gelmeden ölümle karfl›laflmaktad›r; fiyatlardaki hare-
ketlenme ve art›fllar flafl›rt›c›d›r. ‹fl bulmak amac›yla fakir bölgelerden verimli böl-
gelere göçler flimdiden bafllam›flt›r. Ama di¤er yandan da, 17. yüzy›ldan beri süre
gelen soylular›n egemenli¤i (soylular Krall›kla iktidar› paylaflan yegâne s›n›ft›r)
burjuvazinin güçlenmesiyle tehlikededir art›k. Çünkü ticaretin yavafl yavafl form
de¤ifltirmesiyle yükselen burjuvazi, krall›klar karfl›s›nda kendini güvende hisset-
mez. Bu yüzy›lda halk›n ço¤unlu¤unun tar›mdan geçindi¤i ve köylerde yaflad›¤›
düflünülürse köyler de yavafl yavafl da¤›n›kl›ktan kurtularak birlik olmaya bafllar.
O halde hem burjuvazi s›n›f› oluflmufl, hem de k›rsal kesim çok da¤›n›k de¤ildir.
Kad›nlar ikinci s›n›f cinsiyettir ve erkek tahakkümü alt›ndad›r. Ev ifllerine mah-
kûm, ba¤›ml› ve e¤itim olanaklar›ndan uzakt›r. Ancak eflleriyle birlikte çal›flabil-
mektedirler. Dinin ve geleneklerin kendilerine zorlad›¤› insan modelini benimse-
mek durumundad›rlar.

UNESCO Yay›nlar›nda ç›kan “Histoire de l’humanité” ya da “History of Humanity” adl› ki-
tap (Cilt VI: 1789-1914, ortak yazarl›) 1552 sayfa, 2008), yararl› bilgiler içermektedir.

Bu yüzy›l ayn› zamanda sanayi ve tar›m giriflimlerinin canland›¤› bir yüzy›ld›r.
Özellikle ‹ngiltere bu konuda öncüdür. Ticari iliflkiler h›zla artar, merkantilist eko-
nomi yerleflik düzen al›r; hem d›fl ticaret hem iç pazar büyür ve buna ba¤l› olarak
karayolu ve deniz tafl›mac›l›¤› modernize edilir, flirketler art›k Asya’ya dek ba¤lan-
t›lar kurabilmektedir. Nitekim ilk sanayileflme izleri de ‹ngiltere’de makine ve teks-
til alan›nda bafllar. Ayr›ca zengin sömürge topraklar› yeni ekonomik ç›karlar ve
kaynaklar sa¤layacakt›r.

Kültür, Sanat, ‹letiflim
18. yüzy›l farkl› yaflam tarzlar›n›n olufltu¤u bir yüzy›ld›r ve bu yaflam tarz› düflün-
sel olarak do¤aya yönelerek, zarafet ve incelik olarak da sanatsal etkinliklerde güç-
lü bir ifade bulur. Güçlü krall›klar ve imparatorluklar ülkesi olan Avrupa’da sana-
t›n geliflmesinde monarfli yönetimlerinin deste¤i önemlidir. Örne¤in Fransa’da XIV.
Louis ile bafllayan destek bu yüzy›lda da devam eder. Kral ve soylular sanatç›lar›n
eserlerinin çal›nmas›na, tiyatro eserlerinin sahnelenmesine destek verirler, ressam-
lar› himayeleri alt›na al›rlar. Böylesi bir elit kültürü hayat›n zevklerini inceliklerini
yaflama ve yönetim anlay›fllar›n› esneklefltirme olarak görmek gerekir. 

Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimari gibi sanat dallar›, yeni geliflen düflünce-
lerle gitgide daha özerk çal›flma alan› olurlar ve birbirlerinden etkilenme süreci
bafllar. Sanatta form olgusu ilk kez bu dönemde düflünsel ve elefltirel bir konu ola-
rak ortaya ç›kar. Özellikle edebiyat alan›nda, yaz›l› bir eserin biçimsel derinli¤i bir
mükemmeliyetçilik olarak benimsenir.

Resim sanat›nda ise konular yavafl yavafl de¤iflmeye yüz tutar. Yüzy›l›n felsefi
bak›fl›na uygun olarak, kent ve k›r hayat›ndan kesitler, tiyatro ve karnaval gösteri-
lerinden, parklardaki e¤lencelerden görünümler resimlenir. Erotizm konulu resim-
ler mitolojik çerçevede verilse de erotizm özgürce resim sanat›n›n alan›na girmifl-
tir art›k. Tabii Frans›z Devrimi sonras› bu de¤iflim yo¤unlaflacakt›r.

1617.  Ünite  -  Ayd›nlanma

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T
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fiyatlar› otuz y›ll›k zaman
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Müzik, edebiyat ve mimaride az sonra ayr›nt›l›ca ele alaca¤›z, Barok Sanat ça-
¤›n bask›n ekolüdür. Sarayda ve kiliselerde oda müzi¤i, opera konserleri düzenle-
nir. Bu eserler bugün klasik müzik ve opera edebiyat›n›n önemli eserleridir. Gitgi-
de kompozitörler ile dinleyiciler aras›nda daha yak›n sanatsal iliflkilerin kuruldu¤u
görülür. Armoni bilgisi önemli bir geliflim gösterir. Bunlara paralel olarak çalg›lar
geliflir. Usta virtüöz sanatç› gelene¤i ‹talya’dan Avrupa ülkelerine geçecektir. 

Yap›lan araflt›rmalarda Avrupa’da, bu yüzy›lda sanatç› ve yazarlar›n ço¤unun
burjuva ve asiller kesiminden dinsel s›n›ftan ve ticari çevreden yetiflti¤ini göster-
mektedir. K›rsal kökenli yazar ve sanatç› yok denecek kadar azd›r. Sanat bu yüz-
y›lda art›k yavafl yavafl hayat›n bir “nesnesi” durumundad›r. Baz› ortamlarda bir
zevk ve haz alma nesnesidir. Edebiyat salonlar›nda, yazarlar sanatç›lar hatta müzis-
yenler buluflur ve salonlar bir sanat iletiflimi kimli¤i kazan›r. Gazete köflelerinde sa-
nat haberleri ve sanat elefltirileri yer almaya bafllar ve bu anlay›fl h›zla yayg›nlafl›r.
Litografi yani taflbask› ilk kez bu yüzy›lda denenir, yeni bir sanat türü daha do¤-
mufl olur. Kitaba olan ilgi artmaya bafllar. Kütüphaneler devletin-saray›n himaye-
sindedir ama halk kütüphaneleri de aç›l›r. Gazeteler gitgide baz› alanlarda da uz-
manlaflarak (bilim, sanat, vb) önemli bir iletiflimsel kurum kimli¤i kazan›r. Devrim
y›llar›na do¤ru gazete say›s› inan›lmaz derecede artacakt›r.

Nüfus Hareketleri, Sömürgelere Göçler ve Köle Ticareti
Bilindi¤i gibi, Amerika’n›n ve Afrika’n›n sömürgelefltirilmesi sonras› ‹spanyol, Hol-
landa ve Frans›z kolonilerine yo¤un göçler bafllam›flt›r. Örne¤in 2 milyona yak›n
Portekizlinin ve befl yüz binin üzerinde ‹spanyol’un Güney Amerika’ya; yaklafl›k
üç yüz elli bin ‹ngiliz’in ABD’deki ‹ngiliz sömürgelerine, yine bir buçuk milyon ‹n-
giliz’in Jamaika ve di¤er Afrika ve Okyanus sömürgelerine, bir milyonun üzerinde
Frans›z’›n da Martinik, Guadeloupe gibi denizafl›r› kolonilere göç etti¤i bilinmekte-
dir. Tabii önemli bir miktarda Hollandal› da kendi kolonilerine göç etmifltir. Bu
göçler, yeni ekonomik, siyasal, kültürel anlay›fllar›n yöneliminde büyük rol oyna-
yacakt›r. Hatta köle ticaretiyle baz› bilim adamlar›na göre, Bat›da, kapitalizmin te-
melleri güçlenecektir.

18. yüzy›l köle ticareti istatistikleri ürperticidir. Son araflt›rmalar Amerika’n›n
keflfinden itibaren köle ticaretinin yasakland›¤› yüzy›l sonuna dek ihraç edilen
zenci köle say›s›n›n yaklafl›k 10 milyon oldu¤unu göstermektedir. 1700’li y›llardan
itibaren Amerika’ya gönderilen köle say›s› y›lda ortalama 40 bin dolaylar›nda iken
bu rakam1780’lerde senede 100 bine ç›kar ve bu rakam›n yar›s› ‹ngiliz köle ticare-
ti hegemonyas› alt›ndad›r. Köleler genellikle maden ocaklar›nda ve tar›mda çal›flt›-
r›lmaktad›r. K›z›lderililer kadar siyah Afrikal›lar da köle ticaretine maruz kalm›fllar-
d›r. Tabii bu arada bu insan av›n›n bir ticarete dönüflmesi k›y›mlara da neden ol-
mufltur. Afrika’da s›k s›k bask›n ve talanla köle avlan›r. Bu ifli kazanç kayna¤› ya-
pan birlikler oluflur. Bir köle “kazanmak” için en az befl köle ölür ya da öldürülür
ya da ço¤u uzun yolculuklarda gemilerde telef olurlar.

FELSEFE, B‹L‹M, ‹KT‹SAT VE TEKNOLOJ‹
17.yüzy›l filozofu Descartes’la önce Fransa’da yeni bir felsefe dönemi bafllar ve za-
man içinde tüm Avrupa’da etki ve elefltiri alan› yarat›r. Her fleyin temelini sorgula-
yan bu filozof, rasyonalizme dayal› bir yöntem (metot) anlay›fl› gelifltirmifl ve ay-
d›nlanma düflüncesinde önemli bir pay› olmufltur. Ama ayd›nlanma düflüncesinin
kökeninde ‹ngiliz düflünürlerin ve bilim adamlar›n›n etkisi daha büyüktür.
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Örne¤in Hollandal›
sanatç›lar yavafl yavafl
ürünlerini satmaya
bafllarlar. Eski ustalar›n
eserleri h›zla de¤er kazan›r.
Yer yer sanat sergileri
aç›lmaya bafllar. 



Öncelikle Isaac Newton (1643-1727) ev-
rensel çekim yasas›, astronomi bilimi alan›n-
da ça¤›n›n ve sonraki yüzy›l›n düflüncesini
derin boyutta etkileyecektir. Yerçekimi yasa-
s›yla a¤›r cisimlerin yeryüzüne do¤ru çekilifli-
ni, deniz sular›n›n aya do¤ru çekiliflini, geze-
genlerin günefle do¤ru çekiliflini aç›klamas›
dünya düflünce tarihinde önemli bir aflama-
d›r. Bunun yan›nda hareket yasalar› ve ›fl›¤›n
prizmadan geçirilmesi konusunda, optik ça-
l›flmalar›yla ve matematikte türev ve entegral
kâflifi olarak bilim dünyas›na damgas›n› vur-
mufltur. Bir baflka önemli katk›s› felsefe ve
bilimin farkl›l›¤›n› ortaya koymas›d›r. Felsefe-
nin konusu ona göre metafizik de¤il, do¤a
olaylar› ve bunlar›n aç›klanmas› olmal›d›r. 

John Locke (1632-1704) ise, insan›n sistemli düflünme sisteminin sezgisel olarak
de¤il, dünyevi deneyimlere ve yaflant›lara ba¤l› olarak olufltu¤unu; akl›n insan haya-
t›na k›lavuzluk edebilece¤ini; krall›klar›n mutlak otoriter olamayaca¤›n› ve halk ile
kral aras›nda karfl›l›kl› güven duygusu olmas› gerekti¤ini vurgulayarak önce ‹ngilte-
re, sonra Fransa Devrimlerine yön vermifltir. Liberalizmin öncü filozoflar›ndand›r.

‹ktisat alan›nda ise iki önemli isim yüzy›la damgas›n› vuracakt›r. Bunlardan
Frans›z düflünür, François Quesnay (1694-1774) ekonominin bir disiplin olarak
yap›lanmas›nda önemli bir isimdir. Ünlü “Ekonomik Tablo” adl› eserinde ekono-
minin yasalar›n› sorgulamaya giriflerek ekonomiyi makro düzeyde (üretim ve üre-
tim sektörleri, tüketim, yat›r›mlar, üretici ve çal›flan s›n›flar, gelir, istihdam) tan›m-
lamaya çal›flan ilk ekonomi bilimcidir. Bir di¤er filozof ‹ngiliz Adam Smith (1723-
1790), yüzy›l›n en önemli iktisat kuramc›s›d›r. Uluslar›n Zenginli¤i (1776) adl› çok
önemli eseri ekonominin ve ekonomi politi¤in bir disiplin olarak ortaya ç›kmas›n›
ve sistematikleflmesini sa¤lam›flt›r. Kitap yay›nland›¤›nda serbest ticaret anlay›fl› ya-
ni sermayeci bak›fl aç›s› yavafl yavafl yayg›nlaflmaktad›r. Smith kitab›nda devletçi
yat›r›mlara son vererek bireysel yat›r›mlara öncelik verilmesini savunur. Ona göre
üretim gücünün artmas› ifl bölümünün geliflimine ba¤l›d›r. ‹fl bölümünü belirleyen
pazard›r ve pazar›n büyüklü¤ü ve canl›l›¤› paran›n genifl çapl› kullan›m›yla olas›-
d›r. Sanayi ve ticarette kentlerde oluflan pazar, k›rsal kesimdeki hayat koflullar›n›
da de¤ifltirecek, ifl gelifltikçe daha çok ifl alan› aç›lacakt›r. O halde gerçek iflbölü-
münün olabilmesi için sermaye birikimleri gereklidir ve iflbölümünü çeflitlendiren
de sermayedir. Bu flekilde sermaye birikimleri rekabeti yaratacakt›r.

18. yüzy›l yeni teknik ve teknolojilerin ç›kmas› aç›s›ndan önemli bir yüzy›ld›r.
‹ngiltere’de kok kömürü demir üretiminde kullan›lmaya bafllar ve bu flekilde k›sa
zamanda demir çelik endüstrisine do¤ru yol al›n›r; yol ve kanal inflaatlar›n›n art-
mas› mühendislik ve inflaat okullar›n›n aç›lmas›n› beraberinde getirir; dokuma ma-
kineleri, hasat makineleri h›zla geliflir; ilk demir gemi ve bunu izleyen buhar gemi-
leri, denizalt› projeleri gerçeklefltirilir. Fransa’da ilk demiryolu, kendi kendine ha-
reket eden ilk araç ilk otomobil yap›l›r. Yüzy›l ayn› zamanda ilk paraflüt ve telgraf-
la tan›fl›r. Ayr›ca, ilk gaz lambalar›, ilk asansörler, ilk katlanan flemsiyeler, ya¤mur-
luklar, duvar saatleri, baskül, mayonezli sos, flekerpancar›ndan elde edilen fleker,
kauçuk boru, ilk temizlik deterjanlar›, ilk g›da konserveleri bu yüzy›l›n harika bu-
lufllar›d›r. Yeni Dünya’da yetifltirilen birçok bitki Avrupa’ya tafl›n›r. Örne¤in Ame-
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rika kökenli patates ve m›s›r günlük hayat›n içine girer ve halk›n beslenme de¤e-
rini yükseltir. Fahrenheit c›val› termometreyi, Franklin paratoneri icat eder. Büyük-
bafl ve küçükbafl hayvan yetifltiricili¤i önemli geliflmeler kaydeder, et ve süt üreti-
mi önem kazan›r. Bu da köylüyü zamanla ön plana yerlefltirecektir. Böylesine de-
¤iflimlerin nüfus hareketlenmelerini getirmemesi flafl›rt›c› olurdu. Nitekim k›rsal ke-
simle kentler aras›nda ticari iliflki bafllar, kentlerin nüfusu artar. Ama bu de¤iflim
ayn› zamanda ulus düzeyinde yeni ekonomik sömürüleri de beraberinde getire-
cek, sermaye sahipleri tar›m topraklar›na göz dikecek, köylüyü el emekçisi olarak
çal›flt›racakt›r. Tar›m kesiminde duyulan kredi ihtiyac› ‹ngiltere’den bafllayarak
mevduat hesapl› bankalar›n do¤mas›na vesile olacakt›r. Tasarruf bankalar›, kredi
bankalar›, para basan bankalar, ifl bankalar› kurulur ve ço¤u özel flirketlerindir.
Her biri zamanla ülkelerinde önemli siyasal ifllevler de yüklenecektir.

Sanayi Devrimine Do¤ru
Fransa, ‹ngiltere gibi ülkeler zenginleflmekte ve büyümekte ve d›fl ticaretleri kat
kat artmaktad›r. Buna paralel olarak fiyatlar artar. Tropikal Amerika’yla ticaret ge-
liflir. Art›k endüstri de ticarete ba¤›ml› olarak geliflme seyri izleyecektir. Bir bak›ma
kapitalizmin temelleri at›lm›fl durumdad›r. Buna karfl›l›k teknik ve teknoloji h›zl›
geliflim göstermez. El eme¤ine duyulan ihtiyaç, sanayinin ve ticaretin yürümesin-
de esast›r. Yukar›da and›¤›m›z gibi, makinelerin ç›kmas›, endüstrinin de¤iflmesi ve
banka flirketlerinin kurulmas›yla ‹ngiltere’de üretim güçleri yavafl yavafl de¤iflmeye
bafllam›flt›r. Böylece, sanayi devriminin ilk ö¤eleri 18. yüzy›lda ortaya ç›km›flt›r.
Bunu haz›rlayan etmenlerin bafl›nda ticaretin büyümesi, deniz tafl›mac›l›¤›nda ge-
liflmeler, bilimsel bulufllar›n getirdi¤i yeni teknikler gelir. ‹ngiltere bu konuda bafl-
rolü oynar: Sömürgecili¤e h›zl› bafllam›flt›r; denizafl›r› tafl›mac›l›kta birincidir; ülke-
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YEN‹ B‹L‹MLER: Baz› bilim dallar› ilk kez bu yüzy›lda ortaya ç›km›flt›r. New-

ton’un etkisi Avrupa’ya yay›lmaktad›r. Evrim ve genetik konusunda yapt›¤› çal›flma-

larla tan›nan Frans›z botanikçi Jean-Baptiste Lamarck (1744 - 1829) ilk kez bitkile-

ri s›n›fland›r›r. Modern kimyan›n kurucular›ndan kabul edilen ve Frans›z Devrimi

s›ras›nda öldürülen ünlü kimyac› Antoine-Laurent de Lavoisier (1743 -1794) an›l-

maya de¤er bir isimdir. ‹talyan bilgin Luigi Galvani, (1737-1798), kimyasal yolla

elektrik elde edilebilece¤ini keflfetmifltir. Kimyadaki “galvanism” onun soyad›n› tafl›r.

Yine filozof Giambattista Vico (1668-1743) Scienza nuova, (Yeni Bilim) adl› eserin-

de Tarihin evrimini irdeleyen, insano¤lunun içine düfltü¤ü hatalar› yöneten yasalar

oldu¤unu ve bunlar›n tarihsel evrimde önemli rol oynad›¤›n› belirten önemli bir eser

yazm›flt›r. ‹talyan fizikçi Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827)

elektrik konusunda çal›flmalar›yla tan›n›r ve kendi ad›yla an›lan ilk volta pili yapar. 

Yüzy›l›n son otuz befl y›l› ‹ngiltere’de dünya ekonomi tarihinin dönüm noktas› kabul

edilir. Çünkü oldukça h›zl› bir bilimsel ve teknik geliflme söz konusudur. Öncelikle

mekanik alan›nda, tekstil alan›nda önemli icatlar gerçekleflir. Buharl› makine yap›-

l›r. Makine ve mekanik mühendisli¤i ça¤›n mesle¤i olur. Yol kanal inflaat›yla inflaat

mühendisli¤i de geliflir.

1769’da hidrolik dokuma makinesi yap›l›r; 1776’da James Watt buharl› makineyi

yapar; 1770’lerden itibaren maden ocaklar›na makineler girer; yol ve kanal inflaat-

lar› 1761’den 1790’lara dek sürer (3.000 km kanal ve 2.000 km dolaylar›nda deniz

ulafl›m yolu infla edilir). 



deki sermaye birikimi güçlüdür. Makineleflme, demiri iflleme yani sanayileflme çar-
k›n› h›zl› çal›flt›rmaktad›r. Zaten birinci sanayi devrimi diye an›lan sanayi devrimi,
‹ngiltere’de dokuma tezgahlar›n›n, buharl› makinelerin, demir çelik sanayindeki
ürünlerin ve kok kömürünün kullan›lmas›yla bafllam›flt›r. Enerji kayna¤› olarak bu-
har›n devreye girmesi, tar›m ve sanayi ürünlerinin artmas›, demiryollar› ve deniz ti-
caretinde yelkenli gemilerin yerini buharl› gemilerin almas› uluslararas› ticarete
yön verecektir. Ayr›ca tar›m bölgelerinin çevresinde sanayi bölgeleri oluflacak, bir
bak›ma tar›m-sanayi iflbirli¤i do¤acakt›r. O halde sanayi devrimini, 18. yüzy›l orta-
s›ndan itibaren ‹ngiltere’de bafllay›p, tar›m toplumunu sanayi toplumuna çeviren
radikal de¤ifliklik olarak tan›mlamak gerekir. Bu de¤iflen ekonomik hayat yeni bir
yüzy›la girilirken bir tak›m çarp›c› görünümler de oluflturur: Kentlerde toplumsal
tabakalar›n oturduklar› semtler belirginleflir; yoksul mahalleler oluflmaya bafllar.
Bununla birlikte maden ocaklar›nda çal›flan kad›nlardan çocuklara dek iyilefltirici
ifl hukuku yasalar› düzenlenir. Bu tablo içinde, kölelik 1807 tarihinde ‹ngiltere’de
tamamen kald›r›lacakt›r. 

DÜfiÜNCELER‹N EVR‹M‹ VE B‹L‹M‹N IfiI⁄INDA
AYDINLANMA

Ayd›nlanma Nedir?
Ayd›nlanmay› toplumsal ve siyasal aç›dan mutlak kraliyet yönetimine ve onun ay-
g›tlar›na bir tepki olarak görmek gerekir. Asl›nda bu tepki, insan akl›n›n yol gös-
terici olarak öne ç›kmas›yla, bilimsel kefliflerin ve felsefi elefltirilerin ›fl›¤›nda insan
bilincini bilginin ›fl›¤›yla ayd›nlatma çabalar›yla biçimlenmifl ve hem düflünsel,
hem toplumsal bir harekete dönüflmüfltür. Ayd›nlanma hareketi içinde böylece
hem Rousseau, Diderot, Voltaire gibi düflünürler, hem de ifade özgürlü¤ü, bilime
ve toplumsal ilerlemeye duyulan güven, din ve devlet ifllerinde ayr›m ve bir dizi
yeni ilerici düflünceler yer alacakt›r.

Fransa Yakas›nda Önemli Düflünürler
Fransa’da Descartes’la oluflan felsefe gelene¤i, sözünü etti¤imiz ‹ngiliz düflünürle-
rin etkisi, XIV. Louis’den beri süregelen elit kültür, Devrim öncesi ilginç bir düflü-
nürler toplulu¤unun do¤uflunu haz›rlayacakt›r. Bunlar aras›nda Montesquieu
(1699-1755) “Kanunlar›n Ruhu” adl› eseriyle siyaset ve hukuk alan›nda pozitif bir
hukuk biliminin temellerini atmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Filozof, kuvvetler ay-
r›m› esas›n› ortaya atarak, üç temel yönetim biçimini analiz eder. Bunlar, korkuya
dayanan despotizm, flan ve flerefi ön plana ç›karan monarfli ve yönetici ilkesi er-
dem olan demokrasidir. Montesquieu’nün “Acem Mektuplar›” adl› eseri ise, Paris’e
gelen bir ‹ranl›n›n, Bat›da Monarflik krall›klarda ve kilisede olup bitenler karfl›s›n-
da flaflk›nl›¤›n› dile getirir, yani ayn› zamanda bu kurumlarla ilgili ac› bir ülke man-
zaras› sergiler.

Frans›z Devrimi sonras› Fransa’n›n gururu olan Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) genelde filozof olarak bilinir. Oysa düflünür olma kimli¤i yan›nda, usta bir
müzisyen ve edebi yazard›r. Siyasete olan ilgisi, onu bugün geçmiflin siyasi baflya-
p›tlar›ndan kabul edilen “Toplumsal Sözleflme” adl› eserini yazmaya sürüklemifltir.
Bu eser, yeni bir düzen tasarlar. Toplumu tüm üyelerinin birli¤iyle kurulan siyasal
bir yap› yani Devlet olarak tan›mlar. Bireyin do¤ufltan beri asla vazgeçmeyece¤i
özgürlü¤ünü gerçeklefltirebilece¤i düzen karfl›l›kl› bir anlaflma düzeni olmal›d›r.
Toplumun üyeleri bu düzeni özgürce benimsemeli ve düzen de üyeleriyle karfl›-
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Bordeaux asillerinden olan,
ba¤c›l›k ve flarapç›l›kla da
u¤raflan Montesquieu ‹ngiliz
hayranl›¤›yla tan›n›r.



l›kl› yükümlülük içinde olmal›d›r. Bu nedenle bu sözleflme mutlakt›r, adaletsizli¤i
ve eflitsizli¤i ortadan kald›r›r; sözleflmeyle genel irade gerçekleflir ve bu sözleflme
halk›n gücüyle ayakta kal›r. Genel ‹radeyi yani toplumsal sözleflme düzenini halk
gerçeklefltirmelidir. 

Rousseau’nun “Emile” adl› eseri ise bir e¤itim kuram› kitab›d›r. Bu kitap insan
hayat›nda e¤itimin yerini yetkin biçimde gören ilk kitaplardan kabul edilir. “‹nsa-
n›n e¤itimi do¤umuyla bafllar, insan konuflmadan önce yetiflmeye bafllar”. Ancak
zamanla “insan›n elinde her fley bozulur”. Bu nedenle Emile’in dört e¤itim evresi
vard›r. ‹lk evrede, çocuk do¤al yaflam›n ortas›nda do¤an›n ba¤r›nda, k›rda yaflama-
l›, zihinden çok beden geliflimi sa¤lanmal›d›r, On iki ile on befl yafl aras›nda dü-
flünme evresinde tarih co¤rafya edebiyat bilgileri edinmeli ve bilginin tad›n› hisset-
melidir; çocuk bu evrede masallardan uzak kalmal›d›r, çünkü masallar, gerçek d›-
fl› kurgular›yla zihni yanl›fl yönlendirecektir. Bu yafllarda çocuk nesneler dünyas›-
n› tan›yarak deneyler yaparak dünyay› tan›mal›, sanat› keflfetmelidir. Elindeki tek
kitap Robinson Crusoe olmal›d›r. Gençlik evresinde ise ahlaki yaflam› ö¤renmeli,
ruh ve Tanr› bilgisine uzanmal›d›r. Emile asl›nda düfller ve dilekler kitab›d›r. Yeni
bir dünya tasar›m›n› çizmeye çal›fl›r ve çocu¤un apayr› koflullarda bir varl›k oldu-
¤unu göstermesi aç›s›ndan ayd›nlanman›n önemli bir eseridir.

Rousseau “‹nsanlar Aras›ndaki Eflitsizli¤in Kayna¤›” adl› kitab›nda, insanlar›n
toplumsallaflmayla eflitsizli¤in do¤du¤unu, demirin kullan›lmas› tar›m›n geliflimi ve

topraklar›n bölüflülmesiyle mülkiyetin ortaya
ç›karak zengin fakir ayr›m›n› getirdi¤ini ve
köleli¤in yayg›nlaflt›¤›n› vurgular. Ama bir
yandan da yasalar yap›ld›¤› halde bu yasala-
r›n yoksullar›n ifline yaramad›¤›n› ve ba¤›m-
l› varl›k durumuna getirdi¤ini yazarak sanki
kendisinden sonraki modern toplumlara da
bir elefltiri getirmifltir. Sonuçta, Rousseau, bir
yan›yla ak›lc›l›¤a, bir yan›yla duyguculu¤a
aç›k bir düflünürdür. Ama içten samimi anla-
t›m› ve kendi egosunu belki de kendini be-
¤enmiflli¤ini öne ç›karan bir üslupla kaleme
almas›, çok okunmas›n› sa¤lam›fl ve haliyle
etki alan›n› genifl tutmufltur. Bu üslup ve kim-
lik ayn› zamanda çeliflkiler de bar›nd›r›r. Ro-
usseau an›lar›n› yazd›¤› ‹tiraflar’da, kendisi-
nin zay›f yanlar›ndan, bencilli¤inden cesa-
retle söz eder.

166 Kültür  Tar ih i

ROBINSON CRUSOE: ‹ngiliz yazar Daniel Defoe’nin 1719’da yay›mlad›¤› bu

eser, ‹ngiltere’de rahat bir hayat yaflayan Robinson’un dünyay› dolaflma hayalleriy-

le ç›kt›¤› uzun yolculukta bafl›na gelen maceralar› ve bir ›ss›z adada karfl›laflt›¤› Cu-

ma ad›n› verdi¤i hem H›ristiyanl›¤› hem ekonomiyi ö¤retmeye çal›flt›¤› zenci yerliyle

olan serüvenlerini anlat›r. Kitap sömürge tarihi ve felsefesi hakk›nda önemli ipuçla-

r› sergiler. Yaz›ld›¤› dönemde bile çok okunan kitap, k›sa zamanda dünya dillerine

de çevrilir ve dünya edebiyat›nda hayal gücü ve kurgusuyla birçok ünlü yazara (Ju-

les Verne, Michel Tournier), film ve tiyatro senaryolar›na esin kayna¤› olur.

Resim 7.2
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Rousseau, 
Filozof, edebiyatç›, 
sosyal bilimci,
amatör müzisyen.



Rousseau’nun yaflarken hofllanmad›¤› ama Paris’te Panteon’da mezar›yla bulufl-
tu¤u Voltaire ise (1694-1778), ilk elefltirel fliirlerinden dolay› Bastille hapishanesin-
de kalm›fl ve istibdat rejimini tan›m›fl bir düflünürdür. Daha sonra ‹ngiltere’de bir
dönem yaflayarak bu ülkenin kültürüne ve politik sistemine hayran kal›r. Sonraki
y›llarda Prusya Kral› II. Frederic’le yak›n dostluklar kurar. Hayat›nda hem monarfli
rejimlerine karfl› ç›km›fl ama ›l›ml› monarflileri de gönülden desteklemifltir. fiiirleri-
ni, denemelerini, öykülerini en karmafl›k konularda bile halk›n anlayaca¤› dilde
anlatma ustal›¤› ve becerisi onu çok okunan yazarlar kategorisine sokmufltur.

Frans›z Devrimi düflünürleri ve di¤er etkili kimlikleri ayr›nt›l› ö¤renmek isterseniz Servet
Tanilli’nin “Frans›z Devriminden Portreler” (Adam Yay›nlar›, 1999) bafll›kl› kitab›ndan
yararlanabilirsiniz.

Voltaire belirli bir ö¤retisi olmayan, bununla birlikte etkili ve zeki, macerac›,
rahat›na düflkün, ticaretle de u¤raflmay› seven bir düflünürdür. Ayd›nlanmac› düflü-
nürler içinde, bilgiye olan güveni, temeli olmayan inançlar›n insan›n içinden sökü-
lüp at›lmas› gerekti¤ine inanmas›, hoflgörü sorununu toplumsal düzeyde önemli
bir kurumsallaflma olarak de¤erlendirmesiyle öne ç›kar. O, insan› tan›mlarken
onun özü gere¤i bencil ve tutkulu olma özelli¤ini elefltirerek ayd›nlanm›fl insan›n
bencilli¤ini içinden atmas› gerekti¤ini vurgular ve ilerleme anlay›fl›na güven duya-
rak onu savunur. Voltaire, özellikle hoflgörü konusunda H›ristiyan din adamlar›n›n
ç›karlar›n› bask› yoluyla korudu¤unu aç›kça dile getirmifl ve onlar› ilerlemeye en-
gel olmakla suçlam›flt›r. Voltaire son derece ilginç ve bir tez içeren felsefi öyküler
de yazm›flt›r. Bunlar içinde “Candide” ve “Zadig” Do¤u felsefesini içermeleri aç›-
s›ndan ilginçtir. 

Siyasetten esteti¤e, edebiyattan ansiklopediye birçok türde önemli kitaplar ya-
zan ve özellikle elefltiri mant›¤›yla dikkat çeken Diderot (1713-1784) maddeci ve
ateist olmas›yla ünlüdür. Ama o her fleyden önce Ansiklopedinin kurucusu ve ger-
çeklefltiricisidir. Ansiklopedi bafll› bafl›na bir serüvendir. Diderot, matematikçi ve
düflünür dostu d’Alembert’le birlikte ola¤anüstü bir çabayla bilgiler belgeler topla-
yarak 1751’de Ansiklopedinin ilk cildini yay›nlar. (Üstelik bu arada yazd›¤› bir
eserden dolay› hapse bile girmifl olmas›na ra¤men). Bask›lar karfl›s›nda d’Alembert
ifli b›rakmas›na ra¤men kendisi yasaklama-
lara para cezalar›na ald›rmadan 1772’ye dek
çal›flmay› sürdürür. Ansiklopedi bilgi kitab›
olmaktan öte, birçok maddesinde, hayatta
bilimin önemi, do¤aüstü önyarg›lardan kur-
tulma ve en çetrefilli dinsel konular› bile ele
almas›yla ayd›nlanma düflüncesinin temel
tafllar›ndan biri olmufl ve döneminde “best
seller” yani çok satan özelli¤i kazanm›flt›r.
Ansiklopedide, bilim adam› ve düflünür Buf-
fon’un Do¤a konusunda yapm›fl oldu¤u kat-
k› o döneme göre çok yenidir.

Di¤er yandan, bu yüzy›l›n bir düflünce
hareketi yüzy›l› olmas›, ayn› zamanda oku-
ma yazma oran›n›n yükselmesinde de etkili
olmufltur. Bütün bu filozoflar› ve eserlerini
insanlar› uyand›ran yol gösterici ›fl›k tutucu
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Diderot,
Ansiklopedinin
Yarat›c›s›



özellikte kültürel miras olarak görmek gerekir. Bat›’da yay›nlara hiçbir dönemde
bu kadar ilgi duyulmam›flt›r. Sansürden dolay› yabanc› ülkelerde özellikle Hollan-
da’da bas›lan yay›nlar (dönemin ünlü filozoflar› ve yazarlar›n›n kitaplar› yurt d›fl›n-
da bas›lm›flt›r) gizlice Fransa’da her s›n›ftan okur kitlesine bol say›da ulafl›r. Bir ba-
k›ma felsefe yeralt›ndan faaliyet gösterir ve yüzy›l›n ortas›na do¤ru düflünceler ya-
vafl yavafl bir bütünlük içinde etkili olmaya bafllar. Krall›klar›n adaletsizliklerine ve
eflitsizliklerine karfl› bilinçli bir muhalefet oluflumu bafllar. Bu düflünürlerin çok
okunmas›n› ve ilgi oda¤› olmas›n› sa¤layan yanlar› ise kuflkusuz onlar›n felsefeyle
edebiyat aras›nda bir yer tutmufl olmalar› ve zaman zaman ikisini ba¤daflt›rarak
toplumla ve insanla ilgili sorunlar› birlikte ele almalar›d›r.

Bas›n Yay›n Organlar›n›n Katk›s›
Ayd›nlanma fikirleri kitaplarla yayg›nlaflm›flt›r. Fakat fikirler daha çok kafelerde sa-
lonlarda periyodiklerle ve hatta filozoflar›n Avrupal› elit kiflilerle fikir de¤ifliminde
bulunmak amac›yla yazd›klar› mektuplarla (Voltaire on binin üzerinde mektup
yazm›flt›r) yayg›nlafl›r. Kentlerde kitapevleri henüz kurulma yolundad›r; matbaac›-
lar, yay›nc›lar, kitapevleri küçük birlikler oluflturmaya bafllar. Yazarl›k emek iflidir
ve henüz bir meslek olmam›flt›r; tüm o ünlü filozoflar hayatlar›n› sürdürebilecek-
leri kadar kazanabilmifllerdir. Ama bununla birlikte telif haklar› yasalar› da olufltu-
rulmaya bafllam›flt›r. 17.yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren yayg›nlaflan gazeteler önem-
li bir geliflim gösterir. Örne¤in 1750’lerde Avrupa’da 170 dolaylar›nda süreli yay›n
bulunmaktad›r ve bunun 80 kadar› Fransa’dad›r. Devrim y›l›nda ise bu say› sade-
ce Fransa’da üç yüze ç›kacakt›r. Gazeteler yan›nda dergiler de yayg›nlafl›r. Örne-
¤in, sadece mektuplar ya da an›lar yay›nlayan dergiler vard›r. Ama t›p, tar›m, insan
bilimleri alan›nda ilk bilim dergileri ve edebiyat dergileri de yayg›nlaflmaya bafllar.
Tabii, tüm bu gazete ve dergiler s›k s›k sansür sorunlar›yla karfl› karfl›yad›rlar. Ama
bas›n›n varl›¤› hem popüler kültürün hem elit kültürün ilk oluflumlar›n› da sergi-
ler. Örne¤in Frans›z Rabelais ya da ‹ngiliz Shakeaspeare tarz›nda ya da etkisinde
yazan yazarlar vard›r. Ama bu yüzy›l yazarlar›n›n halk edebiyat›ndan etkilenmesi
de anlaml›d›r. Frans›z Charles Perrault, “Ormanda Uyuyan Güzel” ve “K›rm›z›
fiapkal› K›z”› yazar ve Fransa’da çok popüler bir yazar olur. Önceki yüzy›l›n yaza-
r› La Fontaine’nin “Fabl”leri de popülerdir.

FRANSIZ DEVR‹M‹
Ayd›nlanma düflüncesi siyasal aç›dan dünya tarihinin en önemli birkaç olay›ndan
biri olan Frans›z Devrimiyle vücut bulur. Bu nedenle ayr›nt›lara kaçmadan Devri-
mi haz›rlayan koflullardan söz etmemiz gerekir. Kral XVI. Louis’nin yönetiminde
bireysel özgürlüklerden söz etmek olanaks›zd›r, polis istedi¤i kifliyi tutuklamakta
ve Bastille Hapishanesi adalet denetiminden yoksun haks›zca hapsedilen insanlar
ve ayd›nlarla doludur. XV. Louis kitaplar› yakt›r›r. Halk›n açl›ktan k›r›ld›¤› y›llarda
kraliçe Marie-Antoinette’in ziyafetleri ün salar. Halk›n mutlak yönetime olan güve-
nini yitirmesi ve bu yönetime karfl› geliflen demokrasi ve özgürlük bilinci etkili bir
siyasal eyleme dönüflür. 1789 y›l› geldi¤inde, Frans›zlar yeni bir düzene geçmek
için çok isteklidirler art›k. Oluflan Millet Meclisinde ulusal burjuvazi etkilidir; haliy-
le Aristokrasi reform projelerine karfl› tüm olanaklar›yla karfl› koyar; ekonomik kriz
katlan›lmaz boyutlardad›r.

Frans›z Devrimi ulusal nitelikle bir devrim olarak kalmam›fl, bütün insanl›¤› etki-
lemifltir. Özünde özgürlük eflitlik kardefllik düflüncelerinin varl›¤› ve bunlar›n insan
hayat›n›n temel gereksinimleri olarak tan›mlamas› ve bu ilkelerin özümsenmesi
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Rousseau da, Voltaire de,
Diderot da anlat› türünde
edebi eserler vermifllerdir.



özelli¤iyle tüm insanl›¤›n haklar›n› savunmas› aç›s›ndan önemlidir. Frans›z halk›n›n
ortaya koydu¤u bu irade sonraki yüzy›lda di¤er halklar› derinden etkileyecektir.

Frans›z Devrimi Olaylar Dizisi
Frans›z Devriminin ak›fl›, isyanlar, ard› ard›na de¤iflen meclisler, çok önemli karar-
larla doludur. Kral›n 5 May›s 1789’da toplant›ya ça¤›rd›¤› Genel Meclis’de (Etats
Généraux) halk›n temsilcileri, soylular›n ve ruhbanlar›n “iki” oy hakk›n› kabul et-
mezler ve kendilerini daha sonra Kral›n da tan›yaca¤› Millet Meclisi (Assemblée
Nationale) ilan ederler. 13 Temmuzda halk Paris Belediyesi’ni ele geçirir; 14 Tem-
muzda, içine girilmez denilen Bastille Hapishanesi y›k›l›r. 26 A¤ustos’da ‹nsan ve
Yurttafl Haklar› Bildirisi kabul edilir. Büyük Korku ad› verilen süreçte köylüler
aristokratlar›n paral› haydutlarla ürünlerini yakaca¤› ve kendilerini öldürece¤i kor-
kusuyla onlar›n flatolar›na sald›r›rlar. Aristokratlar panik halde malikânelerini terk
ederler. Paris’te ise Meclis kararlar› kabul etmeyince büyük bir kalabal›k krall›k sa-
ray› Versailles’a do¤ru yürüyüfle geçer. Meclis ola¤anüstü renkli tart›flmalara, çekifl-
melere konu olur. Sa¤ kesimde, Meflrutiyet yanl›s› devrimi frenlemek isteyen güç-
lü bir grup, sol kesimde ise jakobenler ve çizgisi zaman zaman de¤iflen jironden-
ler hâkimdir. Champs de Mars’da cumhuriyetçiler kral›n askerlerinin katliam›na
u¤rar. Bu arada Prusya Krall›¤›yla savafl da gündemdedir. 10 A¤ustos’daki büyük
ayaklanmada isyanc›lar Tuileries Saray›na sald›r›r ve Paris’te devrimci bir hükümet
kurarlar. Kral ve kraliçe tutuklanarak hapsedilir ve 21 0cak 1793’de idam edilir.
Ama anarfli ortam›nda kuflku ve tahrik egemendir. Jakobenler Jirondenler ve di¤er
gruplar aras›nda büyük kopmalar yaflan›r, öfke ve sertlik kazanm›fl gibidir. Robes-
pierre’in öncülü¤ünde oluflturulan Komite, ‹htilal mahkemelerinin yetkilerini art›-
rarak anarfli ve terörü k›smen bast›r›r. Kraliçe de giyotine gönderilir. Ama fliddet
h›z kesmez, bu kez liderler (Danton gibi) ard› ard›na giyotine gönderilir. Robespi-
erre de Konvansiyon Meclisinde ço¤unlu¤unu yitirince tutuklan›r ve giyotine gön-
derilir. Daha sonra burjuva cumhuriyetçiler grubu güçlenir (Thermidorlar).
1795’den itibaren kralc›lar avantajl› duruma geçerler. Halk isyanlar› azal›r ve 2 ka-
s›m 1795’de zorbac› bir rejim getirecek olan Direktuvar Meclisi kurulur. Ancak iki
y›l sonra, 4 ekim 1797’de Napolyon Bonaparte, meclisi fesheder; kralc›lar tutuk-
lan›r. ‹talya kahraman› bu general hem içte hem d›flta bar›fl› sa¤lar.
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FRANSIZ DEVR‹M‹N‹N S‹YAS‹ PART‹LER‹ VE JAKOBEN‹ZM: O y›llarda
partiler kulüp olarak da an›l›yordu ve her biri belli bir ideolojik düflüncenin öncü-
süydü. Bunlar aras›nda Jakobenler, devrimin hemen sonras›nda bir y›l süreyle yöne-
time egemen olmufllar ve tam bir terör estirmifllerdir. Liderleri Robespierre’in öncülü-
¤ünde karfl› devrimcilere çok sert hareket etmifller ve ayaküstü mahkemelerle birçok
insan› giyotine göndermifllerdir. Bu kanl› dönem kendilerinin de giyotine gitmeleriy-
le son bulur. Siyasi literatürde jakobenizm ya da jakobenlik günümüzde afl›r› siyasal
radikal görüfller ve kifliler için “tepeden inmecilik” anlam›nda kullan›lmaktad›r ve
bir çok siyaset adam›n› etkilemifltir. Montanyar (Da¤l›lar) ise Jakobenlerin mecliste-
ki afl›r› kanad› olup üst s›ralarda oturduklar› için bu ismi alm›fllard›r. Ad›n› Bordea-
ux kenti bölgesi La Gironde’dan alan Jirondenler ise burjuvaziyi temsil eder ve krala
yak›n grup olarak tan›n›r. Jakobenlere karfl› tam bir güç çekiflmesine girmifller, ama
geride kalm›fllard›r. Bunun yan›nda ünlü militan grup Bald›r›ç›plaklar› (Sankülot-
lar) da anmak gerekir. Zaman›n soylular›n›n giydi¤i tayta benzer pantolonlar› dev-
rim güdüsüyle giymeyi reddettikleri için bu ismi alan grup, serflerden ve iflçilerden
olufluyor ve ihtilalc› halk› temsil ediyordu.

Frans›z Devrimi unutulmaz
katliamlara sahne olur.
Parisli Bald›r›ç›plaklar 2-7
Eylül tarihleri aras›nda
ihtilalci psikozuyla
aristokratlar› temizlemek
amac›yla hapishanelere ve
hastanelere sald›r›rlar.
Katliamda 1300’ün üzerinde
insan öldürülür. Bunlar›n
içinde, aristokratlar, birçok
tutuklu papaz, rahip,
mahkûm ve hasta
bulunmaktad›r.



Frans›z Devrimin tarihsel ve düflünsel ak›fl›na iliflkin bilgilenmek için Servet Tanilli’nin
“Yüzy›llar›n Gerçe¤i ve Miras›, 4. Cilt, 18. Yüzy›l Ayd›nlanma ve Devrim” (Alk›m Kitabe-
vi, 2007) adl› kitab›na baflvurabilirsiniz.

Frans›z Devrimi ve Modernli¤in Kaynaklar›
Frans›z Devrimi yeni oluflan burjuva toplumunu ve ekonomik aç›dan da liberal
ekonomi anlay›fllar› derinden etkilemifltir. Frans›z Devrimi, ço¤u tarihçilere göre
insanl›k tarihinde feodalizmden kapitalist liberalizme do¤ru bir geçiflin önemli du-
ra¤›d›r. Bir bak›ma, Frans›z Devrimiyle liberal demokrasi anlay›fl›na ve yönetim tar-
z›na ulafl›lm›flt›r. Bu da yeni modern bir Devlet anlay›fl›n›n do¤du¤unun gösterge-
sidir. Ama ayn› zamanda da toplumsal s›n›flar› harekete geçiren ve burjuva s›n›f›-
n› öne ç›karmas›na ra¤men ayn› zamanda iflçi ve köylü s›n›flar›n›n varl›¤› da belir-
mifltir. Siyaset bilimciler aç›s›ndan modern toplumlar›n yap›lanmas›nda devrimin
katk›lar› önemlidir. 

Bu katk›lardan en önemlisi Frans›z Devrimi’nin özgürlükler, Eflitlik, Demokra-
si, ‹nsan Haklar› konusunda getirdi¤i yeniliklerdir. ‹fade özgürlü¤ü art›k evrensel
bir de¤erdir; farkl› din ve dilleri ayn› çat› alt›nda yan yana yaflama hakk› tan›nm›fl-
t›r; insanlar›n herhangi bir dine ait olma zorunlulu¤u yoktur; siyahlar›n köleli¤i ya-
sal olarak ortadan kald›r›lm›flt›r (1794). Frans›z Devrimiyle tek ve bölünmez ulusal
birlik anlay›fl› do¤mufltur. Kültürel hayatta ise ayd›nlanma esprisi tüm sanat dalla-
r›n› sarar. Ressamlar dinsel konular yerine devrimi konu alan resimler yaparlar. Ya-
zarlar devrim ve de¤iflim iradesini iflleyen romanlar öyküler kaleme al›rlar. Soylu-
lar›n hayat normlar› de¤iflir. Paris salonlar›n›n fl›kl›¤› zarifli¤i kaybolur. Yeni bir si-
yasal söylem ve yeni siyasi figürler ortaya ç›kar. Bas›nda ve edebiyatta yeni bir tür
olan siyasal gazetecik do¤ar. Bu bir fikir gazetecili¤idir. Art›k rasyonalizme ve bili-
me olan güven, seküler (laik) düflüncenin toplu hayata yans›mas› modernli¤in kö-
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B‹R DEVR‹M GAZETES‹: REVOLUTIONS DE PARIS: 1789’da kurulan ve

1794’de kapat›lan bu haftal›k gazete, radikal cumhuriyetçi ve kilise karfl›t› düflünce-

leriyle tan›n›r. Yay›nland›¤› ilk günden büyük bir okur kitlesi edinir. ‹htilal›n ünlü

ismi Camille Desmoulins bu gazetedeki yaz›lar›yla ve hitabetçi kimli¤iyle halk› gale-

yana getirerek Bastille ayaklanmas›na öncülük etmifltir. Devrim öncesi Fransa’da

gazetelerin say›s› seksen kadar iken Devrim y›llar›nda bu say› üç yüze ulaflm›flt›r.

Renkli bir politik e¤ilim sergileyen gazetelerin ço¤u Devrim yanl›s›d›r. Ama karfl› ku-

tuptan da yazarlar vard›r ve belli bir kesim gazete yazarlar›n›n yaz›lar›n› ilgiyle ta-

kip etmektedir. Gazete yazarl›¤› bu dönemde henüz bir meslek olmam›flt›r ama bu

yolda temellerini atm›flt›r ve art›k toplumda iletiflimin formu da de¤iflmektedir.

Frans›z Devrimi y›l›nda önemli kararlar al›nm›flt›r. Bunlar aras›nda feodal sistem-

den kalma imtiyazlar›n la¤vedilmesiyle soylular›n ataerkil zenginli¤i sars›l›r. ‹nsan

Haklar› Evrensel Beyannamesi’nde ilk kez özgürlük, eflitlik, kardefllik düflünceleri yer

alm›flt›r. Kilise ve Ruhani kesimin mallar› devletlefltirilmifl, kilisenin ekonomik gücü

azalm›flt›r. Bir kent halk› ilk kez toplu olarak ayaklanmaya kat›l›r. 

4 A¤ustos 1789: Aristokrasinin imtiyazlar›n›n kald›r›lmas›; 26 A¤ustos 1789: ‹nsan

ve Yurttafl Haklar› Beyannamesinin ‹mzalanmas›; 5-6 Ekim 1789: Paris halk›n›n

ayaklanmaya kat›lmas›; 2 Kas›m 1789: Kilise ve Ruhani kesimin mallar›n›n devlet-

lefltirilmesi; 9 Aral›k 1789: Fransa’n›n departmanlara bölünmesi; 24 Aral›k 1789:

Protestanlar›n yurttafll›k haklar›n› kazanmas›.
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kenlerini oluflturacakt›r. Yazar Peter Wagner modernli¤in 18. yüzy›lda gerçekleflen
“demokratik ve endüstriyel devrimlerle yayg›nlaflt›¤›n›” belirtir. O halde modern-
lik, “ekonomik, politik ve kültürel de¤iflimlerle do¤ru orant›l›d›r ve yeni bir toplum
modelini içerir ve Bat›l› bir kavramd›r. 

AVRUPA’DA AYDINLANMA

Di¤er Ülkelere Bir Model: Fransa
18. yüzy›lda Avrupa sanki ortak dilini bulmufltur, o da Frans›zcad›r. Avrupal› ay-
d›nlar aras›nda paylafl›lan yegâne dildir. Almanya’da Rusya’da, Hollanda’da, ‹s-
veç’te hem okunan hem yaz›lan bir dildir. Bu da haliyle felsefe, edebiyat ve plas-
tik sanatlar alan›nda özel bir iletiflimin do¤mas›na, Frans›z zevkinin (e¤lenme, gi-
yim, mobilya ve gastronomi alan›nda) bu ülkelerde yayg›nlaflmas›na yol açacakt›r.
Bu ülkelerdeki birçok düflünür ve sanatç› Frans›z filozoflar› okurlar, dostluk kurar-
lar ve onlardan etkilenirler. Özellikle Almanya, küçük bir Versailles Saray› olufltur-
ma hevesi içindedir. Örne¤in Bayreuth, bir opera kenti olmadan önce Frans›z
zevklerinin egemen oldu¤u bir kültür merkezidir. Rus ve ‹sveç asilleri, yazarlar› ve
sanatç›lar› Paris’e ziyarete gelirler hatta buralarda mekân tutarlar. Yine yeni kuru-
lan Petersbourg kentinde düzenli Frans›zca tiyatro temsilleri gerçeklefltirilir; Rus
ayd›nlar Frans›zca konuflur. Tüm Avrupa’da göz al›c› bir tarzda gazete ve dergi ya-
y›nlama ve okuma gelene¤i bafllar. Kültürlenmeye çal›flan bütün Avrupa ülkeleri-
nin gözü art›k Paris’tedir ve Paris bu sayg›nl›¤›n› 20.yüzy›l ortas›na dek sürdüre-
cektir. Bu arada, kültürün her zaman tek yönlü iflleyece¤ine dair bir kural olmad›-
¤›n› da belirtelim hemen. Elbette Frans›z kültürü de Avrupa kültüründen etkilene-
cektir: Montesquieu’nin ve Voltaire’in ‹ngiliz hayranl›¤› bilinmektedir. 

Almanya ve Di¤er Ülkelerde Ayd›nlanma
Almanya özellikle edebiyat ve müzikte Avrupa’ya yol gösterici özelliktedir: Goet-
he ve Schiller’in öncülük etti¤i “Sturm und Drang” (Duygu ve Coflku) adl› edebi-
yat hareketi, duygu yo¤unlu¤unu ve coflkuyu yüksek ifade gücü olarak benimse-
yerek derin anlat›m› amaçlar. Hareket, Frans›z ayd›nlanma ak›lc›l›¤›na bir tepkidir
ve ayn› zamanda Alman yerel ve etnik milliyetçili¤ini de beraberinde getirir. Jo-
hann Wolfgang von Goethe (1749-1832), ünlü “Faust”, “Werther’in Ac›lar›” ve
uzun dramatik fliirleriyle tan›n›r. Ac›l› bir aflk roman› olan Werther, romantik ede-
biyat›n çarp›c› eserlerindendir. Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-
1805) ise, hem flair hem dramaturg olup romantizmin güçlü sesidir. 

Ama Almanya’da as›l güçlü olan felsefedir. Emmanuel Kant (1724-1804) idea-
list Alman felsefesinin babas›d›r. Kant elbette ayd›nlanmac› bir filozoftur, ama o
daha çok felsefe tarihine yön veren bir bilgi kuramc›s›d›r ve anlafl›lmas› emek iste-
yen kavran›lmas› zor bir filozoftur. Kant ayd›nlanma düflünürlerinden farkl› olarak
ayd›nlanma sorunlar›na düflünsel çerçevede de¤il daha filozofça bakm›fl ve daha
radikal tutum tak›nm›flt›r. Örne¤in ayd›nlanma düflünürlerinde belli bir sistem için-
de dile getirilemeyen elefltiri iradesi Kant felsefesinin özünü oluflturur ve temel yö-
nelimi olarak ortaya ç›kar. Elefltiri mant›¤› Kant’a göre, salt akl›n sorgulamas›, ka-
n›t aramas› ve do¤rulamas›d›r. Elefltiri, sistemli düflünmek, bilgiyi rasyonellikle yo-
rumlamak, bilginin rasyonel kapasitesinin s›n›rlar›na varmakt›r. Kant kimsenin
kimseye bask› yapmad›¤›, ak›lc›l›¤›n tek bask›n güç olaca¤› bir düzen hayal eder.
Ak›l insan olma yolunda ilerlemenin tek kofluludur. Haliyle Kant’›n gözünde ayd›n

1717.  Ünite  -  Ayd›nlanma



insan “kendi yetersizli¤inin fark›na vararak bundan sorumluluk duyan insand›r”.
Ayr›ca ayd›nlanma özgürlük ortam› yarat›lmadan yaflan›lamaz.

‹talya ise zengin bir ülke de¤ildir, sadece Venedik, Padou, Bergame kentleri sa-
nayileflme sürecindedir. Daha çok tar›m ülkesidir ve daha o y›llarda tar›m ürünle-
ri ihraç etmektedir. Sanat alan›nda ise Rönesans döneminden gelen gelene¤iyle et-
kilidir. 16. yüzy›l›n güçlü sömürgeci ‹spanya krall›¤› ise 18. yüzy›lda çökmüfltür.
Saray›n kaynaklar› kalmam›flt›r; aristokrat s›n›f›n gösterifli kaybolmufltur; tar›m git-
gide kötüleflmektedir; sömürgeleri bile yüksek vergilerden dolay› kendisine kafa
tutmaktad›r.

18. yüzy›l ayd›nlanmas›n›n etkili oldu¤u ülkelerden biri de Rusya’d›r. Rus siya-
set, sanat ve bilim adamlar› bu yüzy›lda Avrupa’yla aralar›nda derin bir farkl›l›k ol-
du¤unun bilincine varm›fllard›r. Avrupa hayran› olan ve Rusya’y› Avrupal›laflt›rmak
isteyen I. Petro, bir Asya ülkesini Bat›l› ülkeye dönüfltüren krald›r. Geniflleme ama-
c› güttü¤ü için denizcilik ve gemicilikle ilgili önemli giriflimlerde bulunur; Peters-
burg kentini kurar; orduyu Alman disipliniyle yenilefltirir. Avrupa tutkunlu¤u ve si-
yasi yönetimi ona Bat›da hem Büyük Petro, hem Deli Petro unvan›n› kazand›r›r.
Öyle ki din adamlar›n›n, saray soylular›n›n sakallar›n› kendi elleriyle kesti¤i söyle-
nir; tüm memurlar›na Avrupa insan› gibi giyinmeye zorlar; tutucu Ortodoks kilise-
nin yasaklar›na karfl› ç›kar. 

SANATTA YEN‹ B‹R YAPILANMA: BAROK ANLATIM
Dönemin bask›n sanat e¤ilimi barok stildir. Barok anlat›mda, varl›klar›n güzelli¤i
karfl›s›nda duygulanmayla gelen etkileflimin ifadesi önemlidir: Barok anlat›m bu et-

kileflimi ince ayr›nt›lar›yla, göz al›c› biçimde,
tüm gösterifliyle ve görkemlili¤iyle dile geti-
rir ve haliyle, abartmal› bir biçimselli¤i de
öne ç›kar›r. Barok anlat›m müzik, mimari bafl-
ta olmak üzere sanat›n birçok dal›nda etkili
olmufltur.

18. yüzy›l ayn› zamanda ünlü besteciler
(kompozitör) ça¤›d›r. Barok anlat›m özellik-
le müzikte büyük bir ekol olmufltur. Çok ge-
nifl bir çerçeveye yay›lan barok müzik, doruk
dönemini baflta Johann Sebastian Bach ol-
mak üzere Vivaldi, Scarlatti, Telemann,
Haendel gibi müzi¤e yön veren bestecilerle
yaflam›flt›r. Fransa’da ise Versailles klasik mü-
zi¤i, yani saray müzi¤i, uzun süre etkisini de-
vam ettirir. Versailles Saray›, Marain Marais,
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YEN‹ B‹R B‹L‹M, ESTET‹K: Estetik sözcü¤ü, eski Yunancada “Aisthesis” alg›la-

mak ve duyularla ilintili bir anlam içerir. Alman filozof, Alexander G. Baumgarten

(1714-1762) esteti¤i, duyusal bilginin bilimi olarak tan›mlam›fl ve felsefenin içinde

ayr› bir disiplin olarak öngörmüfltür. Ona göre estetik “güzel hakk›nda düflünme” bi-

limidir ve haliyle estetik bilgi, duyular, alg›lama, duygu, haz ve hofllanma yoluyla

oluflur o halde estetik duyusal mant›¤›n bilimidir. Estetik daha sonra Hegel’in düflün-

celeriyle sanat yorumlamalar›n› etkileyen ve yön veren ve çok h›zl› geliflen bir bilim

olacakt›r.
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Campra ve daha sonra Rameau gibi önemli bestecilerin eserlerine kap›lar›n› açar.
Bu bestecilerle, müzik tarihinde armoni bilgisinde büyük bir geliflim yaflanm›fl, me-
lodi a¤›rl›k kazanm›fl, disonans›n (birbirleriyle uyuflmayan seslerin kullan›lmas›)
artm›fl ve ayr›nt›l› süslemelerle duygu devinimleri yaratmak müzik dünyas›n› sar›p
sarmalam›flt›r. Barok anlat›ma renk ve ifade zenginli¤iyle duygusall›k ve duyarl›l›k
katmaya çal›flan, zarif ve inceli¤e önem veren anlay›fl ise Rokoko üsluptur. Duyar-
l›k ve incelik dolu bu müzikal yaklafl›ma “galant stil” denir. Ancak sonraki yüzy›l
bestecileri barok müzikteki anlat›m s›n›rl›l›¤›n› keflfederek müzi¤e yeni bir yön ve-
receklerdir. 

‹talya’da ise Barok müzi¤in önemli ismi Antonio Vivaldi’dir (1678-1741). Ün-
lü eseri “Mevsimler”, do¤a olaylar›n›n müzik diline tercümesidir ve sonuçta insan
düflüncesine ve estetik dünyas›na seslenir. Yine ‹talya’da, yayl› çalg› yap›m›yla
dünyada benzersiz bir ekol yaratan Antonio Giacomo Stradivari, (1644-1737) k›sa-
ca Stradivarius bu dönemde yaflam›flt›r. Özellikle bugün paha biçilemeyen ke-
manlar› ve viyolonselleriyle ünlü olan Stradivarius, yayl› çalg› yap›m›nda gerek ya-
p›m tekni¤i gerekse boya tekni¤iyle eriflilemeyen bir mükemmelli¤in yarat›c›d›r.
Ça¤›n bir baflka önemli buluflu sonraki yüzy›lda geliflecek olan piyanodur.

Müzik dünyas›n›n temel enstrümanlar›ndan olan piyanonun tarihsel geliflimi hakk›nda
neler biliyorsunuz?

Ayd›nlanma felsefesiyle Barok dönem sonras›nda müzikteki de¤iflim devam
eder. W. A. Mozart ve J. Haydn’›n öncülük etti¤i ve Beethoven’le sa¤lamlaflacak
klasik dönemin temelleri at›l›r. Müzi¤e olan ilgi elit (seçkin) kesimden halka do¤-
ru yönelir, soylular›n salonlar› d›fl›nda ilk kez baflka salonlarda konserler düzenle-
nir. Müzikal formlarda Sonat ve Senfoni önemli bir geliflme gösterir. Oda müzi¤in-
de yeni biçimler geliflir. Kuartet (dörtlü) ve Kentet (Beflli) besteleri yap›l›r. Vocal
müzik (fliirlerin lied olarak bestelenmesi gibi) çal›flmalar› geliflir. Opera sanat›nda
baflyap›tlar do¤ar. 

1737.  Ünite  -  Ayd›nlanma

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750): Bat› müzi¤inin temel tafl› kabul

edilen bu büyük besteci, küçük yafl›nda öksüz kal›nca, kilise ve saray orkestralar›n-

da neredeyse ömrü boyunca kemanc›l›k ve özellikle orgculuk yapm›flt›r. Kendisi Al-

manya d›fl›na ç›kmad›¤› halde, ‹talyan sonat ve konçertolar›na, Frans›z süit ve uver-

türlerine, ‹spanyol danslar›na örnekler vermifl ve dehas›yla de¤iflik ülkelerin müzik

kültürlerini birlefltirmifltir. Bu engin bilgisiyle, bir yüzüyle geçmifle, öbür yüzüyle de

gelece¤e ayna tutmufl ve her ça¤›n müzi¤ine yol göstermifl bir sanatç›d›r. Bach, çeflit-

li melodileri birbirine uydurma sanat› olan kontrpuan konusunda ve “çok sesli mü-

zikte üretici bir konunun birbirine benzer biçimde yenilenmesinden oluflan füg sa-

nat›n›n yap›lanmas›nda çok önemli katk›lar› olmufltur. Eserleri aras›nda: Dini Koro

Müzi¤i (Aziz Matta Pasiyonu, Noel Oratoryas›, Missalar), din d›fl› vokal eserler (kan-

tatlar, yani kahramanl›k ve din konular›nda yaz›lan fliirlerin besteleri), orkestra

müzi¤i (Brandenburg konçertolar›, Keman konçertolar›, keman sonat ve partitalar›,

sinfonia’lar ve orkestra süitleri), oda müzi¤i eserleri (keman, flüt sonatlar›), klavsen

(Füg sanat›) ve org eserleri yazm›flt›r. Bach ailesinin bütün bireyleri müzisyendir,

ama “Bach” denilence de önce Johann Sebastian Bach akla gelir.
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Ünlü besteci Mozart’ta uluslararas› boyutlara ulaflan Türk etkisi hakk›nda neler biliyor-
sunuz?

Bir di¤er önemli besteci Franz Joseph
Haydn (1732-1809), senfonileriyle, oda
müzi¤i eserleriyle ve büyük koral yap›tla-
r›yla Klasik Bat› Müzi¤ine yön veren bir
bestecidir. Dünyan›n yarad›l›fl›n› konu edi-
nen ünlü eseri Yarad›l›fl Oratoryosu, ilk bö-
lümde cans›z bir dünyan›n günefl ve deni-
zin kükreyifliyle canlan›fl›n› ve sonra canl›
yarat›klar›n ortaya ç›k›fl›n› ve son bölümün-
de de Adem ve Havva’n›n yeryüzüne geli-
flini ve Tanr›ya flükran› dile getirir.

AMER‹KA B‹RLEfi‹K DEVLETLER‹N‹N DO⁄UfiU 
Bilindi¤i gibi ‹ngiltere’den gelen göçmenler 1607’de ilk ticaret kolonisini Virginia’da
kurarak zamanla büyürler ve ‹ngiltere Krall›¤› taraf›ndan atanan bir vali taraf›ndan
yönetilen 13 Koloni olufltururlar. Koloni halk› genelde Yeni Dünya topraklar›n› de-
¤erlendirerek zengin ve özgür yaflamak isteyen bir kesimdir. Ama ayn› zamanda da
‹ngiltere Devriminin etkisindedirler. ‹nsanlar Tanr› önünde eflittir ilkesini benimse-
yen liberal e¤ilimli bir halkt›r.

Vergilerle ve bask›larla, ekonomik haklar›n›n k›s›tland›¤›n› düflünen koloniler
toplu bir ba¤›ms›zl›k mücadelesine giriflirler ve aralar›nda örgütlenmeye bafllarlar.
1776’da toplanan genifl kat›l›ml› Virginia Kongresi, Thomas Jefferson taraf›ndan ka-
leme al›nan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’ni
yay›nlar. Bildiri, sözünü etti¤imiz Avrupal› ayd›nlanmac› filozoflar›n ö¤retilerinden
izler tafl›makta ve Amerika Birleflik Devletleri ad›yla ba¤›ms›z bir devlet kurulma-
ya karar verildi¤i ifade edilmektedir. Alt› y›l süren savafl sonunda, George Was-

174 Kültür  Tar ih i

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791): Barok dönemden farkl› ola-

rak klasik dönemin ilk büyük bestecisidir. Otuz befl yafl›nda vefat eden Mozart, önce-

likle müzik tarihinin dahi çocu¤udur ve tam anlam›yla bir dehad›r: Üç yafl›nda

klavsen çalar, befl yafl›nda ilk bestesini, dokuz yafl›nda ilk senfonisini besteler. Eflsiz

bir bestecidir: Sonatlardan konçertolara, operalardan oda müzi¤ine her müzik biçi-

minde kusursuz eserler bestelemifltir: Senfoni, opera, solo konçerto, oda orkestras›,

yayl› kuartet ve yayl› kentet ve piyano sonatlar›; Operalar› aras›nda komik opera tü-

ründe Figaro’nun Dü¤ünü, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte; ciddi operalar› aras›nda

ünlü Sihirli Flüt bulunur. Müzi¤indeki yal›n ve nükteli anlat›m, güçlü ritmik yap› ve

bu yap›n›n alt›nda yer alan coflku ve felsefe etkileyicidir. Elefltirmenler Mozart’›n in-

san do¤as›n› abart›l› melankoliye, hüzüne ve heyecana baflvurmadan kendi tarz›n-

ca dile getirdi¤ini belirtirler. 
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hington komutas›ndaki koloni güçleri, ‹ngiltere’yi yenilgiye u¤rat›r ve ‹ngiltere
1783 y›l›nda Amerika Birleflik Devletlerinin varl›¤›n› resmen tan›r. 1789’da Anaya-
san›n tamamlan›p onaylanmas›yla yeni bir ulus do¤ar ve G. Washington ilk dev-
let baflkan› seçilir.

‹lk Birleflik Devletler Üzerine Önemli Bir Saptama: 
Kültürleflme
1492 keflfinden sonra ilk sömürge kolonilerinin oluflmas›yla, Avrupa’da, bir an ön-
ce bu sömürge topraklar›nda alt›n ve gümüfle sahip olma, daha sonra da toprakla-
ra sahip olma arzusu yayg›nlaflm›fl ve güçlenmifltir. Yerli halk›n ise mülkiyet kay-
g›s› yoktur, onlar bu topraklarda vard›rlar ve kendi yurtlar›nda yafl›yorlar bilincin-
dedirler. Ama gelen ilk insan, topra¤› mülkiyetlefltirir ve onu gücüyle korumaya
bafllar, yani sahiplenir. Yerli halk tar›m› bilmemektedir. Ama koloniler topra¤› iflle-
meye bafllay›nca o günlerin deyimiyle “toprak de¤er kazanm›flt›r”. Sahibi de onu
iflletenler olacakt›r. Öyle ki, bu sömürgeci anlay›fl, hem Kuzey hem Güney Ameri-
ka sömürgelerinde yayg›nlaflarak örgütlenecek, yerli halk› da içine alan ticari flir-
ketler kurarak ekonomiye egemen olacaklard›r. 

Bu etkileflimde ilginç olan kültürleflme sürecidir. Birbirinden farkl› iki kültür
olan Avrupa kültürü ve Yerli Halk kültürü etkileflime girmifltir. Bu etkileflim sade-
ce ekonomi, tar›m ve ticaret alan›nda de¤il, zaman içinde de¤erler, düflünceler,
inançlar ve davran›fllar alan›nda da kendisini göstermifltir. Haliyle kültürleflme sü-
reci dinamik bir süreçtir, yeni bir mecra alan›d›r. Sistemde karmafla oldu¤u için yit-
meler de olmakta ve çat›flmalar do¤maktad›r. Yerli halk bu sömürgelefltirme ve
kültürleflme durumu karfl›s›nda yavafl yavafl geçmiflle ba¤lar›n› koparmaktad›r,
çünkü onlar da hayat mücadelesi içindedirler ve bu flekilde Avrupa kültürüyle s›-
k› ba¤lar kurma yolundad›rlar. 18. yüzy›la gelindi¤inde, art›k Amerikal› Avrupal›-
lar Avrupal› olmay› b›rakm›fllar ve sömürgecilerin Avrupal› olma misyonu bir bak›-
ma baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r. Art›k Kuzey Amerikal› Britanyal›lar›n hayat› ve kültürü
söz konusudur. Kültürlenme süreci aç›s›ndan Amerikal› ‹ngilizlerin kültürü Avru-
pa kültüründen ba¤›ms›z bir kültür de¤ildir kesinlikle. 

Güney Amerika’da ise baz› yerli halk kendi kültürlerine ba¤l› kalarak ayn› za-
manda beyaz kolonilerin egemenli¤ine ba¤l› kal›nabilece¤ini kabullenmifller ve
yerli halk›n haklar› için mücadele etmek hayatlar›n›n bir parças› olmufltur. 300 y›l

1757.  Ünite  -  Ayd›nlanma

Amerika Birleflik Devletleri’nin do¤uflunda ‹ngiltere Krall›¤›’n›n güttü¤ü vergi politi-

kas› çok etkili olmufltur. Yüksek olan bu vergiler yan›nda, ‹ngiltere kolonilerinin ra-

hatl›¤›, yaflam düzeni, zenginli¤i imrendirici boyutlardad›r. Çünkü Yeni Dünyan›n

yeni Avrupal› halk› yaflad›¤› ve iflledi¤i topraklar› benimsemifltir, yurt bellemifltir. Si-

yasi düflünce olarak da genelde ›l›ml› bir krall›k yanl›s›d›rlar ve Büyük ‹ngiltere Dev-

rimi Anayasas›na inanmaktad›rlar.

‹ngiltere Krall›¤›, Yedi Y›l Savafllar›’ndan (1756-1763) sonra mali aç›dan zay›flar ve

kolonilerine yüksek vergiler yükler: 1764 y›l›nda fieker Kanunu Vergisini ard› ard›na

art›r›r; 1765’de Damga Pulu Vergisi koyar, 1773’de Çay ‹hracat› Tekelinin koloniler-

den al›nmas› karar›n› ç›kar›r; ve en son 1774 y›l›nda Boston Liman Kanunuyla li-

man› ticarete kapatmas› barda¤› tafl›ran damlad›r. ‹ngiliz kolonileri art›k ‹ngiltere

Krall›¤›’na güven duymaz, kendi s›rtlar›ndan geçiniyor duygusu içindedirler.



boyunca ‹spanyol hâkimiyetinde yaflamalar› ve daha sonra Simon Bolivar’la (1783-
1830) özgürlüklerini kazanmalar› tarihin önemli bir sayfas›d›r. Art›k yeni bir ulusal
kimlik vard›r Güney Amerika’da.

Güney Amerikal› önemli siyaset adam› Simon Bolivar hakk›nda neler biliyorsunuz?
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1776 tarihi dünya tarihinde önemlidir çünkü güçlü Avrupal› krall›klar›n›n ma¤lup

olabilece¤ini ve yeni bir politik sistemin kurulmas›n›n mümkün oldu¤unu (üstelik

bunun Avrupa’dan çok uzak ve ondan ba¤›ms›z olarak) göstermifltir. ‹spanyol Ame-

rika’s› sömürgeleri de ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmak için 25 y›l bekleyecek ve sonra ar-

d› ard›na ba¤›ms›zl›klar›n› kazanacaklard›r. 

1640’da Portekiz’in ‹spanya Krall›¤›’na karfl› ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›yla Brezilya

da Portekiz sömürgesi olur. Zengin alt›n ve maden yataklar›yla ünlü bu ülkede ba-

¤›ms›zl›k hareketleri 1789’da bafllam›fl ama ancak 1822 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ka-

zanm›flt›r. Ülkede 1775’de K›z›lderili köleli¤i yasaklanm›flt›r. (Ama bununla birlikte,

ülkeye Angolal› köleler getirilmeye devam edilmifltir!)
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1777.  Ünite  -  Ayd›nlanma

18. yüzy›l hem mutlakiyetçi krall›k rejimlerinin hem de
kilisenin iktidar›n›n sars›ld›¤›, ‹ngiltere’nin etkisinde Av-
rupa’da ilk makinelerin yap›lmaya bafllanmas›yla yeni-
liklerin ve sanayinin bafllad›¤›, bilimsel araflt›rmalarda
Newton’dan bafllayarak önemli bulufllara tan›k oldu¤u-
muz bir yüzy›ld›r. Ama buna paralel olarak da sömür-
gecili¤in ve ayn› zamanda uluslararas› ticaretin yayg›n-
laflt›¤› ve kentleflmeyle burjuva s›n›f›n›n olufltu¤u, bu-
nunla birlikte halk kesiminin büyük zorluklar içinde ya-
flad›¤› bir yüzy›ld›r ayn› zamanda. Sömürgelere yap›lan
göçler, yeni ekonomik, siyasal, kültürel anlay›fllar›n yö-
neliminde büyük rol oynayacakt›r. Hatta kitlesel olarak
yap›lan köle ticaretiyle baz› bilim adamlar›na göre, Ba-
t›da, kapitalizmin temelleri güçlenir. K›rsal kesimle kent-
ler aras›nda ticari iliflki bafllar, kentlerin nüfusu artar.
Ama bu de¤iflim ayn› zamanda ulus düzeyinde yeni
ekonomik sömürüleri de beraberinde getirecek, serma-
ye sahipleri tar›m topraklar›na göz dikecek, köylüyü el
emekçisi olarak çal›flt›racakt›r. Frans›z Devrimine do¤ru
yol al›nd›¤› hissedilmektedir. 
Ayd›nlanma düflüncesinin kökeninde ‹ngiliz etkisi bü-
yüktür. Öncelikle Isaac Newton evrensel çekim yasas›,
astronomi bilimi alan›nda ça¤›n›n ve sonraki yüzy›l›n
düflüncesini derin boyutta etkileyecektir. Bunun yan›n-
da John Locke da önemli bir isimdir.‹ngiliz düflünür
Adam Smith Uluslar›n Zenginli¤i adl› kitab›nda ekono-
minin ve ekonomi politi¤in bir disiplin olarak ortaya
ç›kmas›n› ve sistematikleflmesini sa¤lam›flt›r. Baz› bilim
dallar› ilk kez bu yüzy›lda ortaya ç›km›flt›r: evrim ve ge-
netik konusunda Frans›z botanikçi Jean-Baptiste La-
marck; modern kimyan›n kurucular›ndan Antoine-Lau-
rent de Lavoisier, ‹talyan fizikçi Alessandro Giuseppe
Antonio Anastasio Volta önemli ismlerdir. 
Ayd›nlanmay› toplumsal ve siyasal aç›dan mutlak yöne-
time ve onun ayg›tlar›na bir tepki olarak görmek gere-
kir. Ayd›nlanma hareketi içinde Montesquieu’in “Ka-
nunlar›n Ruhu” adl› eseri hukuk biliminin temellerini
atmas› ve kuvvetler ayr›m› esas›n› ortaya koymas›yla
ünlüdür. Jean-Jacques Rousseau hem siyaset ö¤retisi,
hem kültür, hem edebiyat alan›nda etkili olmufl “Top-
lumsal Sözleflme” adl› eserinde siyasal bir yap› olan
Devleti tan›mlamaya giriflir ve bunu yaparken toplu-
mun üyeleriyle yöneticiler karfl›l›kl› yükümlülük içinde
olmas› gerekti¤ini belirtir. Emile” adl› eseri ise bir e¤i-
tim kuram› ve yöntemi kitab›d›r. Voltaire ise ›l›ml› mo-
narflileri desteklemifl, bilgiyi savunmufl ba¤nazl›¤a flid-

detle karfl› ç›km›flt›r. Diderot ise Ansiklopedinin kuru-
cusu ve gerçeklefltiricisidir. 
Almanya’da ayd›nlanma özellikle felsefe. edebiyat ve
müzikte Avrupa’ya yol gösterici özelliktedir: Yazar ve
flairlerden Goethe ve Schiller’in; filozoflardan Emmanu-
el Kant’›n katk›lar› çok önemlidir. Ayr›ca bu yüzy›lda
Alman filozof Alexander G. Baumgarten “güzel hakk›n-
da düflünme” bilimi olan estetik bilimi do¤ar.
18. yüzy›l farkl› yaflam tarzlar›n›n olufltu¤u bir yüzy›ld›r.
Krall›k himayesinde önemli geliflim gösteren mimari,
resim, müzik tiyatro sanatlar›, gitgide yeni geliflen dü-
flüncelerle özerk çal›flma alan› olufltururlar. Sanatta form
olgusu ilk kez bu dönemde düflünsel ve elefltirel bir ko-
nu olarak ortaya ç›kar. Barok anlat›mda, varl›klar›n gü-
zelli¤i karfl›s›nda duygulanmayla gelen etkileflimin ifa-
desi önemlidir. Barok anlat›m müzik, mimari baflta ol-
mak üzere sanat›n birçok dal›nda etkili olmufltur. 18.
yüzy›l ayn› zamanda ünlü müzisyenler kompozitörler
ça¤›d›r. Baflta J.S. Bach olmak üzere Vivaldi, Scarlatti,
Telemann, Haendel gibi müzi¤e yön veren besteciler
bu dönemde yaflam›fllard›r. Bu bestecilerle, müzik tari-
hinde armoni bilgisinde büyük bir geliflim yaflanm›flt›r.
Wolfgang Amadeus Mozart ise sonatlardan konçertola-
ra, operalardan oda müzi¤ine kadar her müzik biçimin-
de kusursuz eserler bestelemifltir: 
Frans›z Devrimi ulusal nitelikle bir devrim olarak kal-
mam›fl, bütün insanl›¤› etkilemifltir. Özünde özgürlük
eflitlik kardefllik insan haklar› düflüncelerinin varl›¤› ve
bunlar›n insan hayat›n›n temel gereksinimleri olarak ta-
n›mlamas› aç›s›ndan önemlidir.
Yüzy›l›n bir baflka önemli olay› 1776’da Amerika Birle-
flik Devletleri kurulur. 1492 keflfinden sonra ‹ngilte-
re’den ve Avrupa’dan göç eden sömürge kolonileri, kö-
le ticaretiyle Afrikal› halk›n zorunlu kat›l›m› ve yerli hal-
k›n k›y›m›yla bafllayan ABD serüveni, 18. yüzy›la gelin-
di¤inde, Amerikal› Avrupal›lar›n Avrupal› olmay› b›ra-
k›p ‹ngiltere’ye baflkald›rmas›yla sonuçlan›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi 18. yüzy›l krall›k rejiminin
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Burjuvazinin yükselmesiyle asiller (soylular) s›-
n›f› kendini rahat hissetmemesi

b. Halk›n büyük ço¤unlu¤unun k›rsal kesimde ya-
flamas› ve tar›mla geçinmesi

c. Asillerin krall›kla iktidar› paylaflan tek egemen
s›n›f olmas›

d. Köylerin da¤›n›kl›ktan yavafl yavafl kurtulup bir-
lik olmaya bafllamas›

e. Krall›k rejimlerinin sanatç›lara destek vermemesi

2. 18. yüzy›l sanayileflme at›l›mlar›yla ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Sanayileflmeye Fransa öncülük etmifltir.
b. ‹lk sanayileflme hamleleri ‹ngiltere’de bafllam›flt›r.
c. ‹lk sanayileflme hamleleri makineleflme alan›n-

da gerçekleflmifltir.
d. Ticari iliflkiler h›zla artm›flt›r arz talep büyümüfl-

tür.
e. Tekstil alan›nda dokuma ve pamuk fabrikalar›

infla edilmifltir.

3. Amerika ve Afrika’n›n sömürgelefltirilmesi sonras›
oluflan nüfus ve göç hareketleri ile ilgili afla¤›daki ifade-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Avrupa’dan ‹ngiliz ‹spanyol sömürgelerine bü-
yük çapl› göçler bafllam›flt›r.

b. Köle ticaretiyle kapitalizmin temellerinin at›ld›¤›
söylenebilir.

c. Göçler, yeni ekonomik, siyasal, kültürel anlay›fl-
lar›n yöneliminde büyük rol oynam›flt›r.

d. Amerika’n›n keflfinden itibaren köle ticaretinin
yasakland›¤› yüzy›l sonuna dek ihraç edilen zen-
ci köle say›s› yaklafl›k yar›m milyonu bulmufltur.

e. K›z›lderililer kadar siyah Afrikal›lar da köle tica-
retine maruz kalm›fllard›r.

4. Kraliyet rejimlerinin sanatla iliflkisi çerçevesinde afla-
¤›dakilerden hangisi gerçe¤i yans›tmaz?

a. Monarfli rejimleri sanat›n geliflmesine katk›da
bulunmam›flt›r.

b. Krall›k saray› için sanatla ilgilenmek hayat›n
zevklerini ve inceliklerini yaflamak anlam›na
gelmektedir.

c. Saraylar, müzik ve tiyatro topluluklar› olufltura-
rak sanatç›lar›n eserlerini sergilemelerine f›rsat
vermifltir.

d. Müzik sanat›nda Fransa’da saray müzi¤i uzun
süre etkisini sürdürmüfltür.

e. Saraylardaki tiyatro gösterileri genelde gülme ve
e¤lence amaçl›d›r.

5. Afla¤›dakilerden hangisi Jean Jacques Rousseau’nun
e¤itimle ilgili kitab›d›r?

a. Emile
b. Toplum Sözleflmesi
c. Kanunlar›n Ruhu
d. Ansiklopedi
e. Acem Mektuplar›

6. Afla¤›dakilerden hangisi Barok anlat›m›n özellikle-
rinden biri de¤ildir?

a. Varl›klar›n güzelli¤i karfl›s›nda duygular› ifade
etme

b. ‹nce ayr›nt›larla ifade etme
c. Gerçekçi bir anlat›m› benimseme
d. Göz al›c›, gösteriflli hatta abart›l› dile getirme
e. Zarafet ve inceli¤e önem verme

7. Afla¤›dakilerden hangisi Frans›z Devriminin özellik-
lerinden biri de¤ildir?

a. Egemenlik ulusundur ilkesini getirir ve demok-
rasinin temellerini atar.

b. Özgürlük, eflitlik, kardefllik düflüncelerini insan
hayat›n›n temel gereksinimleri olarak tan›mlar.

c. Modernizme kaynakl›k eder.
d. ‹flçi, emekçi ve çal›flanlar›n gerçeklefltirdi¤i bir

devrimdir.
e. Liberalizme kap› açan bir devrimdir.

Kendimizi S›nayal›m 
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8. Almanya ayd›nlanmas›n›n özellikleri ile ilgili afla¤›-
daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Goethe ve Schiller gibi yazarlarla hem ayd›nlan-
ma hem de yerel Alman milliyetçili¤i beraber
gelir.

b. Emmanuel Kant elefltiri mant›¤›yla derin bir fel-
sefi boyut kazand›r›r.

c. Müzikte ünlü besteci J.S. Bach kontrpuan sanat›
alan›nda devrimler gerçeklefltirir.

d. Fransa’da do¤an estetik bilimine büyük ilgi
do¤ar.

e. Mozart müzikal formlar›n geliflmesinde önemli
rol oynar.

9. Afla¤›dakilerden hangisi modernli¤in kaynaklar› ara-
s›nda de¤ildir?

a. Seküler (laiklik) rejim
b. Bilime güven
c. Ak›lc›l›¤a tepki
d. Serbest ticaret anlay›fl›
e. Ulus devlet anlay›fl›

10. Afla¤›dakilerden hangisi Mozart’ta Türk etkisiyle il-
gili de¤ildir?

a. Bestelerinde mehter müzi¤i t›n›lar›n› kullanm›flt›r.
b. Saraydan K›z Kaç›rma ad›nda bir opera eseri

vard›r.
c. Türk Marfl› isimli bir bestesi vard›r.
d. Zaide isimli bir opera eseri vard›r.
e. Sihirli Flüt adl› eseri Türk mitolojisinden al›n-

m›flt›r.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanman›n Efli¤inde
Avrupa’n›n Genel Görünümü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanman›n Efli¤inde
Avrupa’n›n Genel Görünümü” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nüfus Hareketleri, Sömür-
gelere Göçler ve Köle Ticareti” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür, Sanat, ‹letiflim, Top-
lum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fransa Yakas›nda Önemli
Düflünürler” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanatta Yeni Bir Yap›lan-
ma: Barok Anlat›m” konular›n› yeniden gözden
geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frans›z Devrimi ve Mo-
dernli¤in Kaynaklar›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’da Ayd›nlanma” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frans›z Devrimi ve Mo-
dernli¤in Kaynaklar›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanatta Yeni Bir Yap›lan-
ma: Barok Anlat›m” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Klavyeli  çalg›lar içinde yer alan piyanonun sözlük an-
lam›n›n “gürültüsüz, yumuflak” anlamlar›n› geldi¤ini
duymam›fls›n›zd›r belki. ‹lk kez 1709’da, Floransa’da
dört oktavl› olarak yap›lm›fl, daha sonralar› mekanizma-
lar› ifllenerek 1780’den sonra bugünkü kimli¤ini kazan-
m›flt›r. Ama bu arada Frans›z Devrimi s›ras›nda aristok-
rat çalg›s› olarak görüldü¤ü için giyotinin piyanoya ben-
zetildi¤i söylentisi de vard›r. 19. yüzy›lda romantik Cho-
pin’lerin, Schumann’lar›n, Lizst’lerin en gözde solo çal-
g›s› olma özelli¤i kazanacakt›r.

S›ra Sizde 2

Mozart, ünlü Alla Turca (Türk Marfl› ad›yla bilinir ve
1778’de bestelenmifltir) ile Türk ad›n› müzikte en çok
duyuran bir sanatç›d›r.  Bunun yan›nda “Zaide” Opera-
s› ve “Saraydan K›z Kaç›rma” adl› operas› da Türk et-
kileri tafl›r. “Saraydan K›z Kaç›rma” operas›nda, meh-
ter müzi¤indeki davullar›n ve zillerin vurufllar›n› melo-
dik bir anlat›mla vererek genifl bir hayal dünyas› yara-
t›r. Bu eseri dünyada Türk Operas› olarak ünlenmifltir.

S›ra Sizde 3

Simon Bolivar (1783-1830) sömürgecilik sonras› Güney
Amerikal› ülkelerin do¤ufluna önderlik eden devrimci
bir liderdir. Venezueala’n›n, Kolombiya’n›n ba¤›ms›zl›-
¤› için mücadeleler vermifl ve son olarak o zamanlar ki
ad›yla Büyük Kolombiya’n›n (Venezuela, Ekvador, Ko-
lombiya, Panama ve Peru’nun bulundu¤u bölge) yara-
t›c›s› olmufl, halk›n› ‹spanyol sömürgesinden ve köle-
likten kurtarmaya çal›flarak Anayasa haz›rlatm›fl ve ilk
devlet baflkan› olmufltur. Ayr›ca, Beyazlar›n egemenli-
¤inde bir Cumhuriyet oluflturmas› çok ›rkl›l›¤› benimse-
mesi olarak yorumlanm›flt›r.

Cevizci Ahmet, (2011), Felsefe Tarihi, Say Yay›nlar›.
Say Ahmet, (1995), Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi

Yay›nlar›.
Tanilli Servet, (2007), Yüzy›llar›n Gerçe¤i ve Miras›,

4. Cilt, 18. Yüzy›l Ayd›nlanma ve Devrim, Alk›m
Kitabevi.

Tanilli Servet, (1999), Dünyay› De¤ifltiren On Y›l,

Adam Yay›nlar›.
Tanilli Servet, (1999), Frans›z Devriminden Portre-

ler, Adam Yay›nlar›.
Ortak Yazarl›, Histoire de l’Humanité, veya History

of Humanity, (UNESCO / EDICEF Yay›nlar›, (5.
Cilt, 1492-1789) ‹ngilizce Frans›zca ve Ruflça dille-
rinde yay›nlanm›fl eser; Halil ‹nalc›k, Peter Burke
Yönetiminde).

S›ra Sizde Yan›t Anahtar› Yararlan›lan Kaynaklar





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
19. yüzy›l Avrupa’s›nda siyasal toplumsal de¤iflimin özelliklerini tan›yabilecek,
Avrupa’daki modernleflme sürecini analiz edebilecek,
Avrupa’da modernleflmenin nedenlerini aç›klayabilecek,
Osmanl›larda modernleflmenin özelliklerini de¤erlendirebilecek,
Osmanl›larda Avrupa etkisini sorgulayabilecek,
Avrupa’da ve Osmanl›larda sanatsal kültürel de¤iflimlerin özelliklerini aç›kla-
yabileceksiniz.

‹çindekiler

• Modernleflme
• Modernlik
• Yeni bilimler
• Sanayileflme
• Modernleflme ve Zaman kavram›

• ‹zlenimcilik
• Roman
• Afifl
• Osmanl› Modernleflmesi
• Barok

Anahtar Kavramlar
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MODERNLEfiME VE KÖKENLER‹

Modern, Modernleflme, Modernizm ve Modernite
Modern sözcü¤ü Latince kökenli bir sözcükdür. Oxford ‹ngilizce Sözlü¤üne göre la-
tince modernus (flimdi) anlam›ndan gelmektedir. Bu sözcü¤e Ortaça¤da farkl› bir
anlam yüklenmeye çal›fl›lm›fl ve geçmifle göre geleneksel düflünce ve sanat ak›m›na
karfl› ça¤dafl olan› tan›mlamak esas al›nm›flt›r. Böylece, o zamanlardan beri modern
sözcü¤ü, “yeni, deneysel ve geçmiflten uzaklaflan” anlam›nda kullan›lm›flt›r. Mo-
dernleflme ise Avrupa ve Amerika’da teknoloji, bilim, demokrasi, ulus devletler ve
kapitalist üretim sisteminin ortaya ç›kmas›d›r. Modernleflmeyle beraber sadece ay-
d›nlanma düflüncesi de¤il, sömürgecilik ve Avrupa emperyalizmi de yayg›nlaflm›fl ve
bu kavram” bat›” kavram› ile özdeflleflmifltir. Avrupa, Bat› ve Modernleflme efl anlam-
l› olarak kullan›lagelmifltir. Modernizm daha çok düflünce, sanat, elefltiri ve edebiyat
alan›nda ç›kan ak›mlar için kullan›l›r. 19. yüzy›l›n ortas›ndan II. Dünya Savafl›n›n ön-
cesine kadar devam eden bir süreçtir. Modernite ise, özünde düz hat üzerinde iler-
leyen bir geliflme de¤il, Rönesans’tan beri Avrupa kültür tarihinin gelifltirdi¤i siste-
matik bir süreçtir. Modernite, kendi bafl›na tarihsel, politik veya sosyolojik bir kav-
ram olmamakla beraber geleneksel olana ve geçmifl kültürlere karfl› duran ve men-
talite de¤iflikli¤ini öne ç›karan bir kavramd›r. Co¤rafi bölgelere ve farkl› kültürlere
göre de¤iflik zaman dilimlerinde ve o bölgelerin veya toplumsal yap›n›n koflullar›na
göre ortaya ç›kt›¤›ndan farkl› modernite biçimlerinden söz edilebilir. 

Avrupa kültüründe 19. yüzy›l modernizmin ortaya ç›kt›¤› dönem olarak kabul
edilegelmifltir. Ancak baz› tarihçiler, araflt›rmac›l›k, kuflkuculuk, ussall›k gibi kav-
ramlar›n Ortaça¤dan sonra tekrar gündeme geldi¤i Rönesans dönemini erken mo-
dernizm öncüsü kabul ederler. Bu nedenle moderniteyi ortaya ç›karan koflullar› ve
modernizmi iyi anlamak için Rönesans dönemiyle bafllayan do¤a, evren ve insan›
yeniden sorgulayan düflünce biçimlerinin etkisini vurgulamak gerekir. Kopernik’in
(1473-1543) günefl sistemi teorisi, Galileo’nun (1564 -1642) dünyan›n yuvarlak ol-
du¤unu kan›tlamas› insan varl›¤›n›n konumunu dini ba¤nazl›¤›n s›n›rlar›ndan kur-
tarmaktayd›. Öte yandan Rönesans dönemiyle beraber artan co¤rafi keflifler ve
özellikle 17. yüzy›ldan sonra deniz ticaretinin okyanus ötesine geliflmesi (Hollan-
dal›lar›n ticareti Akdeniz’den aç›k denizlere tafl›mas›) farkl› kültür ve yaflama bi-
çimlerinin varl›¤›n› göstermiflti. Art›k merkezi kraliyetlerin merkantilist ekonomik
sistemi yerine serbest ticaret ve ön kapitalist düzenin kurulma süreci bafllam›flt›.

Avrupa’da ve Osmanl›larda
Modernleflme



Co¤rafi keflifler ve deniz yolu ulafl›m›yla gidilen bölgelerden çok de¤iflik maddi
kültür verileri Avrupa’ya tafl›n›yordu. 16. ve 17. yüzy›llarda ayd›n kifliler, tüccarlar,
prensler bu ilginç verileri toplayarak koleksiyon oluflturmaya bafllam›fllard›. “‹lginç
fieyler Odalar› “ (Cabinet de Curiosité) denilen bu yerlerde hayvan, bitki ve mine-
raller toplan›rd›. Herkes birbirini yeni bulgusunu gösterir ve bunlarla da ö¤ünür-
dü. Koleksiyonlar›n› göstermek için geceler düzenlenir ve bu tür toplant›lar sosyal
yaflam›n bir parças› olurdu. Görülmemifl kufllar, yeni çiçek cinsleri, yeni maden
türleri merakla incelenir ve ne olduklar› hayranl›kla tan›mlanmaya çal›fl›l›rd›. 

Ayr›ca Ayd›nlanma düflüncesinin esas çizgilerini de unutmamam›z gerekir. Ay-
d›nlanma düflüncesi, Tanr› fikrini reddetmese de dünyan›n nas›l olufltu¤unu arafl-
t›ran deneysel bir ak›lc›l›¤› ön planda tutuyordu. Dolay›s›yla araflt›rmalar tanr›y›
reddetmek için de¤il tanr›n›n evreni yaratma biçimlerinin özünü daha iyi anlamak
için yap›lmaktayd›. Newton‘un yerçekimi yasas›, Descartes’›n bilgi felsefesi, John
Locke’un bilginin ampirik yöntemlerle ve duyular›m›zla elde edilebilece¤ini savun-
mas› düflünce dünyas›n›n yenilikleri aras›ndayd›. Frans›z düflünürler Jean Jacques
Rousseau’nun, Voltaire’in, Montesquieu’nün siyasal yönetim, özgürlük, dini ba¤-
nazl›k, yasalar konusunda yazd›klar› Frans›z Devrimine öncülük etmiflti. Ayd›nlan-
ma dönemi böylece bilginin ve toplumsal düzenin sadece Tanr›dan gelmedi¤i ve
insan›n kendi araflt›rmalar›yla bu bilgiye ulaflabilece¤ini, insanlar›n özgür ve do-
¤ufltan eflit oldu¤u fikirlerini ortaya ç›karm›flt› ve bu nedenle modernleflmenin özü-
nü oluflturuyordu. Bu düflünceler, Fransa’da krall›k ve aristokrasiye karfl› görüflle-
rin ortaya ç›kmas›nda etkili olmufl ve Frans›z Devrimiyle tüm dünyada yeni bir po-
litik düzenin bafllamas›na olanak sa¤lam›flt›. Art›k kurulan Halk Meclislerinde her-
kes özgürce fikirlerini dile getirme olana¤› bulmufl, halk›n temsiliyetiyle Cumhuri-
yet rejimi ortaya ç›km›flt›. Düzenlenen yeni yasalar ayn› zamanda Kilisenin de dini
otoritesini sarsm›fl, devlet ve din iflleri yasalarla birbirinden ayr›lm›fl, idari, yasama
ve yarg› güçlerinin görev alanlar› belirlenmiflti.

Erken modern dönemde, Avrupal›lar›n denizötesi ticareti gelifltirmeleri ve buna
ba¤l› olarak kurulan flirketler, banka sistemi, kredi olanaklar›, ticaret ve borsa alan›-
n›n geliflmesinde etkili olmufltur. ‹spanya, Fransa, Portekiz gibi merkantil ekonomik
sistemlerde ve Hollanda ve ‹ngiltere gibi liberal ekonomilerde, kapitalist sistem bu
ticaret devrimi sayesinde güçlenmifltir. Deniz afl›r› bölgelerde oluflturulan koloniler,
ticaretin çekirde¤ini oluflturdu¤u gibi kültürler aras› etkileflimin ve bilgi birikiminin
ortaya ç›kmas›nda rol oynam›fl, yeni do¤a koflullar› ile bafletmek, kolonilerden gelen
hammaddeleri daha çabuk iflleyebilmek için teknolojik geliflmeler kaydedilmifltir.
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EMPERYAL‹ZM-SÖMÜRGEC‹L‹K-MODERN‹ZM: Bir devletin baflka bir devletin

veya toplulu¤un bulundu¤u yeri güç kullanarak iflgal etmesi ve kendi politik yöneti-

mini kurmas› ve o bölgenin ticaretini do¤rudan kontrol etmesi anlam›na gelen sö-

mürgecilik, özellikle Afrika, Amerika ve Asya’da ortaya ç›km›flt›r. Emperyalizm ise

Roma döneminden beri var olan bir kavramd›r ve ‹mparatorluklar için kullan›l›r.

Emperyalist düzende, bir bölge (bir ülke) dolayl› olarak ideolojik düzeyde baflka bir

politik güç taraf›ndan ticari, sosyal ve siyasal hayat kontrol alt›nda tutulur. Sömür-

geci ve emperyalist sistemde, emperyalist ve sömürgeci ülke kontrol alt›nda tuttu¤u

ülkelerin kaynaklar›n› kulland›¤› için kendisi zenginleflirken di¤er ülke fakirleflir ve

geliflemez. Kazanç sa¤layarak güçlenen ülke, bu sömürü düzenini devam ettirmek

için kendi üstünlü¤ünü sosyal ve kültürel olarak kan›tlama yollar›na gider. 



TEKNOLOJ‹ VE SANAY‹LEfiME
Bilimlerin geliflmesiyle, teorinin geçerlili¤ini kan›tlamak için uygulamaya ve dene-
ye verilen önem teknolojinin de geliflmesine neden oldu. Algebran›n bulunmas›,
metrik sistemin belirlenmesi, yeni bir kimya dilinin oluflmas› sanayinin ilerlemesi-
ne katk›da bulundu. Yeni bulunan makinalar, yeni keflifler 18. yüzy›ldan sonra t›p-
k› sanat eserleri gibi müzelerde sergilenmeye baflland›. ‹ngiltere’de, insanlar, ilk
kez demirden infla edilen “ironbridge” denilen demir köprüyü ak›n ak›n görmeye
gittiler. Bilgi gruplanmaya, s›n›flanmaya ve her bir nesne, kendi fiziksel özellikle-
rini aç›klayacak biçimde nesnel tan›mlamalara tabi tutuldu.

Özellikle Watt taraf›ndan buharl› makinan›n icad›, üretime yeni bir boyut getir-
di. 1700’li y›llardan sonra ‹ngiltere’de görülmeye bafllayan sanayileflme, 1800 y›lla-
r›ndan sonra da di¤er Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yayg›nlaflmaya bafllad›.
Böylece elle yap›lan basit üretim, yerini makinelerle yap›lan üretime b›rakt›. Kolo-
nilerden gelen ucuz ham madde ve kar›n toklu¤una çal›flacak köleler, sanayinin ifl
gücünü oluflturmaktayd›. Tekstil ve madencilik alanlar› sanayileflmenin ilk görül-
dü¤ü alanlar oldu. Üretimi ucuza ç›karabilmek için çok az paralara çal›flt›r›lan ka-
d›n ve çocuklardan da yararlan›l›yordu. Her ülke sanayi üretimini tan›tmak için
Dünya Sanayi Fuarlar› kurulmaya baflland›. Her ülke bu fuarlarda kendini ve üre-
timlerini tan›t›c› pavyonlar kurdu. Bu pavyonlarda farkl› ülkeler, mimarilerinden
giyim ürünlerine dek ürettiklerini tan›t›lm›fl oldu ve böylece kapitalist sistem yer-
leflmeye yüz tuttu.

Üretim biçiminin daha önceleri hâkim olan tar›msal düzenden makina düzeni-
ne geçmesi ekonomik, sosyal de¤iflimlere neden oldu¤u gibi, insan varl›¤›n›n kül-
türel yap›s›nda da farkl›l›klar oluflturmaya bafllad›. Ayr›ca nüfus k›rsal kesimden
kentlere yo¤unlaflt›. Lonca örgütlenmesi kapsam›nda üreten zanaatkârlar yerlerini
fabrikalarda çal›flan iflçi s›n›f›na b›rakt›. Seri üretimin ucuz mallar› orta s›n›f evleri-
nin vazgeçilmez malzemeleri oldu. Sanayi ve seri üretim insan›n günlük yaflam›n›
de¤ifltirdi¤i gibi, içerisinde yaflad›¤› zaman ve mekân kavram›n› da de¤ifltirerek
çevresini alg›lamada yeni ve farkl› boyutlar›n ortaya ç›kmas›na neden oldu. Kapi-
talist üretim biçiminin kâr etme amac›yla ucuz ifl gücü kullanmas› ve iflçi s›n›f›n›n
güvencesini sa¤lamamas›, özellikle ac›mas›z bir kapitalizmin geliflmesine yol açt›.
Engels ve Marks, ‹ngiltere’deki bu durumu analiz ederek dialektik materyalizm ku-
ramlar›n› gelifltirecekler ve elde edilen kâr›n daha iyi bir dünya için insanc›l ve top-
lumsal bir biçimde eflit olarak da¤›t›lmas› gerekti¤i tezini oluflturacaklard›r.

1858.  Ünite  -  Avrupa’da ve  Osmanl › larda Modernleflme

S‹YAS‹ GÖRÜNÜM: 19. Yüzy›l Avrupas› siyasal çalkant›larla doludur. Napolyon dö-

neminde (1799-1815) altüst olan Avrupa haritas›, 1815’de Viyana Kongresiyle Fran-

sa’n›n 1792 s›n›rlar›na çekilmesiyle düzelir ve buna paralel olarak, Rusya, Avusturya

ve Prusya’n›n oluflturdu¤u Kutsal ‹ttifak (1815) mutlakiyetçi rejimlerini korumak dü-

flüncesindedir. Bununla birlikte, 1830’da Fransa’da patlak veren devrim hareketi Ana-

yasa’da demokratik ilkeler getirmekte baflar›l› olunca, hareket tüm Avrupa’ya s›çrar,

ba¤›ms›zl›k, özgürlük, demokrasi hareketleri bafllar. Bunu k›sa bir zaman sonra yine

Fransa’n›n bafl›n› çekti¤i 1848 Devrimleri izler. Liberal ve ulusal hareketler olarak da

de¤erlendirilecek olan bu devrimlerin özelli¤i hem milliyetçi hem sosyalist e¤ilimlerin

do¤mas›na ve güçlenmesine f›rsat vermifl olmas›, mutlak rejimlerin anayasal meflruti

monarfliye dönüflmeleri ve y›pranmalar›d›r. Bütün bu süreçlerde, burjuva kesimi güç-

lenmifl ve kendi yarar›na e¤itim, ticaret alan›nda önemli yasalar koydurmufltur.

Paris’de Eyfel Kulesi ve
Londra’da Cyristal Palace bu
fuarlar kapsam›nda infla
edilmifltir. 



Modernleflme, yenileflme kavram›n› içerdi¤i gibi ayn› zamanda sorunlar› da beraberinde
getiren bir süreçtir. 

Sosyal, politik ve ekonomik durumlar ve bunlar›n sonucu ortaya ç›kan radikal
de¤ifliklikler, eskiyi ve geleneksel olan› reddeden bir anlay›fl› ortaya ç›kard›. Sorgu-
lanamayan otorite anlay›fl› de¤iflti, kana ba¤l› bir yönetici s›n›f yerine demokratik
seçim sistemine ba¤l› bir idare biçimi geldi; ayd›n ve bilgili, kendi gelece¤ine sahip
ç›kabilen, giriflimcili¤i sonucu para kazanan bir s›n›f olufltu; din ve devlet iflleri bir-
birinden ayr›ld›; teknolojinin geliflmesiyle “ilerleme” ve “geliflme” kavramlar› sürek-
li yayg›nlaflarak giriflimci orta ve üst orta s›n›f›n tek amac› haline geldi. Ak›lc›l›¤a,
bilgiye, geçmifli redde, gelece¤e ve teknolojiye güvenen, kadere de¤il bireyin ken-
di gücüne ve gelece¤ini biçimlendirebilece¤ine inanan toplumsal bir yap› geliflti.
Ama bununla birlikte bu kesim, nüfusu h›zla artan kentlerde yo¤unlaflmaktayd› ve
çal›flt›rd›¤› iflçi kesimi de kentlerde yaflamak durumundayd›. Bu da konut ve sa¤l›k
gibi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden oldu; iflsizlik büyüdü; h›rs›zl›k ve suç oran›
artt›. Kentlerin eski dokular›n› korumalar› zorlaflt› ve bu nedenle yeni kurulan iflçi
mahalleleri, ortaya ç›kan yeni çal›flma saatleri, izin günleri, yaz tatilleri gibi ifl gücü-
nün yeniden örgütlenmesi gerekti. Kentlerin görünümü de de¤iflmeye yüz tuttu. 

MODERNLEfiMEN‹N GET‹RD‹⁄‹ YEN‹L‹KLER
Modernleflmeyle beraber ortaya ç›kan de¤ifliklikleri guruplayacak olursak, öncelik-
le zaman kavram›, yeni bilimler ve sanat alan›nda önemli de¤iflimlerin gerçekleflti-
¤ini görürüz.

186 Kültür  Tar ih i

Di¤er yandan sanayileflme sonucu sosyalist hareketlerle iflçi s›n›f› do¤mufl ve giderek

güçlenmeye bafllam›flt›r. Asl›nda bu siyasal hareketlilik, sanayileflmenin ve kentleflme-

nin sa¤lad›¤› olanaklarla bireylerin h›zl› bir düflünsel evrim süreci yaflamas›na ve

kültürlenmesine yaram›fl, tüm toplumsal kurumlar›n kendisini yenilemesine öncülük

etmifl ve haliyle modernleflme sürecinde yeni yaflam ve düflünce tarzlar› do¤mufltur.S O R U
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B‹L‹M, TEKNOLOJ‹ VE SANAY‹LEfiME: Buharl› makinenin yayg›nlaflmas›yla gemi

yap›m› geliflir; makineleflme h›zlan›r; tekstilde yeni donan›mlar üretilir; metalürjide

yeni malzemeler üretilir; elektrik, kimya, demir çelik, otomobil anahtar sektörler ara-

s›nda yer al›r; büyük savafllar olmad›¤› için uluslararas› politika nispeten dengelidir;

bu denge ekonomik hayatta da kendini gösterir; alt›na endeksli para politikas› güdül-

meye bafllan›r ve enflasyonla henüz tan›fl›lmam›flt›r; liberalizm ve pazar ekonomisi

giderek güçlenir; sanayileflen ülkeler nüfus art›fl› ve nüfus hareketlerine tan›k olur;

k›rsal kesimden göç artar; kentleflmede sorunlar do¤ar; nüfüsun önemli bir k›sm› ta-

r›mdan kopmaya bafllar; toplumsal s›n›flar›n oluflumuna tan›k olunur ve burjuvazi-

nin güçlenmesi hatta zaferi söz konusudur; oluflan proletarya düflük yaflam standart-

lar›nda yaflamaktad›r; ifl dünyas›n›n sorunlar› gitgide belirginleflir ve buna ba¤l› ola-

rak parti politikalar› ve sendika e¤ilimleri aç›kl›k kazan›r. Teknolojik aç›dan optikte

önemli geliflmeler kaydedilir; termodinamik, ampul, asansör, lastik tekerlek, telefon,

telgraf (Mors alfabesi), fonograf, mikrofon, rotatifler, ilk radyolar, ilk uçaklar ortaya

ç›kar ve yayg›nlaflmaya bafllar. T›p alan›nda Louis Pasteur, Claude Bernard, do¤abi-

limci evrim teorisinin yarat›c›s› C. Darwin, kimyac› M. Faraday, biyolog ve geneti¤in

kurucusu G. Mendel, kimyac› Alfred Nobel bulufllar›yla dünyaya yön verirler.



Yeni Bir Zaman Kavram›: Zaman› Yaflama
Modernleflme sürecinde fabrikada çal›flmaya ba¤l› laik bir zaman kavram› ortaya
ç›kt›. Daha önceleri dini günlere, dua saatlerine, azizlere adanm›fl günlere göre ve-
ya tar›msal üretimin ritmine göre ayarlanan bir zaman anlay›fl›, yerini fabrikasyon
üretimin saat anlay›fl›na b›rakt›. Bu da insanlar›n çal›flma saatlerini belirledi ve gü-
nün geri kalan k›sm›nda “bofl zaman” kavram› ortaya ç›kt›. Art›k zaman para ile öl-
çülen bir olguydu. Ayr›ca teknolojinin geliflmesi ev ifllerinin azalmas›n› sa¤layacak
yeni makineler üretti¤inden evde yap›lmas› gerekli ifller de azald›. Böylece kentler-
de bofl zaman› de¤erlendirmek için farkl› e¤lence biçimleri gündeme geldi. Paris
modern kent yaflam›n›n simgesi oldu. Lokantalar, kafeler, flark›l› dansl› gösterili yer-
ler, tiyatro, bale gösterileri daha önceleri sadece aristokrat s›n›f›n yararland›¤› kül-
türel olaylar demokratikleflerek kentsoylunun da ilgi alan›na girdi. H›zla geliflen tü-
ketim, toplumun yeni sosyal mekânlar› olan büyük ma¤azalar, pasajlar aç›lmaya
baflland›. Kentsoylu, de¤iflen kent dokusunu kendi alg›s›na göre yeniden kurgula-
mak için sokaklarda dolafl›p, kafelerde oturup, gelip geçeni seyrederek zaman ge-
çirmeyi sevdi. Hafta sonlar› mesire yerlerinde düzenlenen piknikler, dansl› toplan-
t›lar bu yeni zaman kavram›n›n uygulanmas›yla ortaya ç›kan yeni yaflam tarzlar›yd›.

Öte yandan fabrikasyon üretimde, bir iflçinin bir nesneyi bafltan sona kadar üret-
mesi çok fazla zaman ald›¤›ndan, bu da üretimi düflürüp kâr› azaltt›¤›ndan ve giri-
flimcinin rekabet gücünü azaltt›¤›ndan, üretim aflamalar› bölünerek her parçay› sis-
tematik olarak baflka iflçinin üret-
mesine dayanan bir sistem geldi.
Charlie Chaplin’in “Modern Za-
manlar” filmi bu bak›mdan mo-
dernleflmenin olumsuz yanlar›n›
elefltiren büyük bir yap›tt›r. Üretim
aflamalar›n›n bölünmesi zaman
kavram› içerisinde de bir süreçten
çok “an” olgusunu öne ç›kard›. Bu
tür h›zl› bir üretim biçiminde çal›fl-
ma, insan› makinelefltirmeye yö-
neltti¤i gibi, insani bir ritim içinde
çal›fl›lmamas› da insan›n kendisine
yabanc›laflmas›na neden oldu. 

Zaman kavram›n›n modernleflmede önemli bir etken olmas› ayn› zamanda zaman bilinci-
nin geliflmesiyle de ilintili olabilir mi?

‹fl saatlerine göre düzenlenen
zaman kavram›n›n de¤iflmesi, çal›fl-
ma saatleri d›fl›nda y›ll›k izin düzen-
lemesini de getirdi. Bu da insanla-
r›n iç ve d›fl turizme olan ilgisini art-
t›rd›. Denize gitme al›flkanl›¤› 19.
yüzy›lda ortaya ç›kt›. Yabanc› ülke-
lere düzenlenen organize seyahat-
ler bu dönemde bafllad›. Turizm
rehberlik kitaplar›, hediyelik kitsch
biblolar bu y›llarda yayg›nlaflt›. 
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Foto¤raf 8.1

Charlie Chaplin-
Modern Zamanlar
filminden bir sahne 

Resim 8.1

Edouard Manet,
Plaj, 1869.
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Yeni Bilimler: Sosyoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat
Tarihi
Araflt›rmac›l›k, tarih anlay›fl›n›n de¤iflmesi, sömürgecilik ve yeni üretim biçimleri
daha önceden var olmayan yeni sosyal ve insani bilimleri ortaya ç›kard›. Bunlar-
dan biri de sosyolojidir.

Avrupa d›fl›ndaki k›talarda yaflayan insanlar›n ve kültürlerin incelenmesi antro-
polojinin bilgi alan› olarak modern bir anlay›flla ele al›nmas›n› sa¤lar. Asl›nda tek-
nolojinin geliflmesiyle beraber sanayileflme ve sömürgelefltirme sonucu dünyaya
hâkim oldu¤unu ve ne kadar geliflmifl oldu¤unu göstermek isteyen Avrupa, antro-
polojiyi insan topluluklar›n›n ve kültürün de bir s›n›flamas› olarak de¤erlendirdi.
Böylece, orta ilkel toplum veya geliflmifl toplum, ilkel kültür veya geliflmifl kültür di-
ye yeni adland›rmalar ortaya ç›kt›. Avrupa merkezli bir üst s›n›f anlay›fl›yla olufltu-
rulan bu s›n›fland›rmalar günümüz anlay›fl›nda geçerlili¤ini yitirmifltir. Her kültürü
toplumlar›n içinde bulundu¤u koflullar belirler, dolay›s›yla ilkel veya geliflmifl kül-
tür tan›mlamalar› s›n›rland›r›c› ve küçümseyici bir üstünlük bak›fl aç›s›n› yans›t›r.

Geçmifli ret, ayn› zamanda yeni bir tarih anlay›fl›n› da ortaya ç›kard›. Buna gö-
re tarih dura¤an de¤il hareketli ve insanlar›n yapt›klar›yla de¤iflebilen bir aland›.
Geçmifli araflt›rmak, dini kitaplarda yaz›lanlar› do¤rulamak için arkeolojik kaz›lar
yap›lmaya baflland›. Napoli yak›nlar›nda Pompei harabelerinin keflfi, antik dönem
kal›nt›lar›na gezileri artt›rd› ve buralarda arkeolojik çal›flmalar›n bafllamas›n› tetik-
ledi. Buna ba¤l› olarak bilinmeyen ölü dilleri ö¤renme arzusu da epigrafi biliminin
oluflmas›na neden oldu. Hiyeroglif yaz›lar, Asurca, Hititçe gibi Orta Do¤u kültürle-
rine ait ölü diller çözülmeye baflland›. Geziler sonucu ve di¤er kültürlerden getiri-
len güzel nesnelerin toplanmas› ve bu nesnelerin de¤erinin belirlenmesi için han-
gi malzemeden, nas›l, kim taraf›ndan, kimin için yap›lm›fl gibi sorular› yan›tlamak
için yap›lan araflt›rmalar da Sanat Tarihi alan›n› ortaya ç›kard›. Daha önceleri ‹m-
paratorlar›n veya feodal beylerin ellerinde bulundurduklar› antik döneme ait güzel
nesneler, resimler ve heykeller, yeni aç›lan “Ulusal “ müzelerde toplanmaya bafl-
land›. Kentsoylular ve yeni zenginler, aristokratlar gibi, elde etmek istedikleri sanat
eserleri için yeni koleksiyonlar oluflturdular. Bu e¤ilim, New York’taki gibi Kent
Sanat Müzesi (Metropolitan Musueum of Art) kurulmas›na yol açt›. 

Sosyoloji ve antropolojinin insan incelemelerine paralel olarak bireyin farkl› bi-
çimde ortaya ç›kmas› ve yeni düzen içerisinde ortaya ç›kan kayg›lar›n›n ve tedir-
ginliklerinin araflt›r›lmas›yla, bireyin iç dünyas› bilimsel bir inceleme alan› oldu.
Sigmund Freud (1856- 1939) insan›n sadece positivist de¤erlerle ele al›namayaca-
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YEN‹ B‹R B‹L‹M SOSYOLOJ‹: Sanayileflme, bireyle toplum aras›nda yeni iliflkiler

yaratt›¤›ndan ayn› zamanda bilimsel düflünce için yeni bir model oluflturdu. Sosyo-

lojinin do¤ufl nedenini pozitivizmin geliflti¤i bu dönemde, bu modelin incelenmesin-

de görmek gerekir. Auguste Compte (1798 - 1857) ve Emile Durkeim (1858 - 1917)

bu bilimin kurucular›d›r. Comte, sosyolojiyi, farkl› toplumsal gruplar›n yap›s›n› ve

örgütlenmesini ve bu gruplar›n geçirdi¤i dönüflümleri inceleyen bir bilim dal› olarak

tan›mlarken, Durkheim, bunun yöntemlerini belirlemeye çal›flm›fl, toplumsal olgula-

r›, de¤iflimleri nesnel incelemek gerekti¤i üzerinde durmufltur. ‹ngiliz düflünür Her-

bert Spencer (1820-1903) ise toplumlar›n t›pk› canl› organizmalar gibi iflledi¤ini öne

sürerek toplum evrimini incelemifl ilk sosyologlardand›r.



¤›n›, insan›n d›flar›dan görülmeyen ve sakl› duygu ve düflüncelerinin de oldu¤unu
ileri sürmesiyle psikanaliz gibi yepyeni bir bilimin temellerini att›. Böylece bilinç,
bilinçalt›, ego, süper ego gibi kavramlar›n bireyin iç dünyas›n› anlamada yeni bir
yönelim oluflturdu. 

SANAT, KÜLTÜR VE EDEB‹YATTA MODERNLEfiME
19. yüzy›l yeni bir edebi türün do¤ufluna tan›kl›k eder. Bu tür romand›r. Bireyin
yeni düzen içerisinde farkl› bir konumda ortaya ç›kmas›, roman›n do¤mas›na ne-
den oldu. Victor Hugo, Balzac, Stendhal, Flaubert, Dostoyesvki, Tolstoy gibi
ünlü roman yazarlar› bu yüzy›lda eserlerini verdiler. 

Modern estetik anlay›fl, hem edebiyatta hem de sanat›n di¤er alanlar›nda bu
dönemde ortaya ç›km›flt›r. Antik dönemden beri güzelin incelenmesi olarak bili-
nen estetik, genellikle sanatsal alanlar›n uygulanmas›nda görülen kurallar çerçeve-
sinde yorumlan›rd›. Oysa modernizm eski olan› ve geleneksel akademik ifade bi-
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F.HEGEL’DEN F. N‹ETZCHE’YE FELSEFE: Yüzy›l›n bu iki ismi dünya düflünce ta-

rihine yön vermifltir. Alman idealist düflüncenin önemli ismi Hegel (1770-1830), ge-

lifltirdi¤i diyalektik yöntemiyle (tez-anti tez-sentez), mant›k konusundaki yaklafl›m-

lar›yla ve özellikle estetik alan›nda çözümlemeleriyle öne ç›kar. Hegel felsefesinin ç›-

k›fl noktas› mutlak (tin) kavram›d›r ve sanatsal güzellik mutlak düflünceden do¤ar.

Sanatsal güzellik, düflüncenin duygusal belirleniflidir; akl›n ve duygunun birlikte ya-

ratt›¤› bir güzelliktir ve bu nedenle sanatsal güzellik do¤adaki güzellikten üstündür.

Hegel’e göre güzellik duygusu, insan›n kendi varl›¤›ndan çekip ç›kard›¤› bir sevinç

ve mutluluktur. Bu duygu, emek isteyen bir aray›flt›r. Böyle bir emek, insan›n do¤a-

y› de¤ifltirirken, ayn› zamanda kendisini de de¤ifltirdi¤i pratik bir eylemdir.

Alman filozof F. Nietzche ise (1844-1903) tüm ahlaki, siyasi, dini ve toplumsal de-

¤erleri hiçe indiren ve yok sayan nihilizmin kurucular›ndand›r. O’na göre ‹nsan,

özü itibariyle iyi ve yetkin bir varl›k de¤ildir; kötüdür; merhametsizdir; tatminsizdir;

kötücül bir varl›kt›r, ayr›ca her toplumsal düzen kötü yap›lanm›flt›r ve y›k›lmas› ge-

rekir. Nietzsche “Tragedyan›n Do¤uflu” adl› eserinde, tanr› Apollon’un kimli¤inde

ak›l, ölçü ve dengeyi, tanr› Dionisos’un kimli¤inde heyecan,coflku ve hazz› analiz

ederek sanatta yarat›c›l›¤›n ak›l ve iradeyle coflku ve heyecan›n yani derin duygula-

r›n birlikteli¤inde gerçekleflti¤ini ileri sürmüfltür.

ASLA ESK‹MEYEN B‹R TÜR, ROMAN: Ünlü romanc›m›z Yaflar Kemal, “Roman, bir

yaflamd›r, bir atmosferdir, yeni, yepyeni bir dünya kurmakt›r; düfl dünyas›yla bir ger-

çeklik dünyas› kurmakt›r” diyor. Gerçekten de, roman insan iliflkilerinin anlat›m›d›r,

insan›n serüvenleridir, onun iç dünyas›n›n gerçekli¤idir. Roman sanat›n›n temel so-

runlar›, yani dil, anlat›m yöntemleri, tematik yap›n›n kuruluflu, konu seçimi, bu yüz-

y›lda çözümlenmifl ve roman kendi yap›lanmas›n› tamamlam›flt›r. Ad› an›lan ro-

manc›lar, hayat›n gerçekleriyle edebiyat›n gerçeklerini (stil, anlat›m, öyküleme, be-

timleme) buluflturmada büyük ustal›k göstermifller, yaratt›klar› karmafl›k, çeliflkili ko-

nu ve karakterlerle, öyküleme teknikleriyle t›p bilimlerinden insan bilimlerine dek

araflt›rma konusu olmufllar ve dünya kültür miras›na ola¤anüstü eserler hediye etmifl-

lerdir. Öyle ki, okudu¤umuz baz› romanlar›n yaflamdan daha gerçek oldu¤unu, ro-

mandaki yaflam›n karfl›m›za tüm ayr›nt›lar›yla ç›kt›¤›n› düflündü¤ümüz olmufltur.



çimlerini reddetmekteydi. Modern demek güncel olan demekti. O nedenle sanat
da güncel olan› yans›tmal›yd›. Modern estetik anlay›fl›n temellerini atanlardan biri
de Charles Baudelaire (1821 - 1867) olmufltur. Sanatsal bir yap›t›n estetik de¤eri
olmas› için onun sadece güzeli yans›tmas› gerekmedi¤ini, çirkinin de estetik bir
kategori oldu¤unu ileri sürmüfltür. Kent yaflam› içinde, h›rs›zl›k, ahlaks›zl›k, çirkin-
lik gibi olgular›n da bulundu¤unu söylemifl, çal›flan insanlar, dansç›lar, katiller, fa-
hiflelerin de bu yaflam› di¤er kentsoylular gibi paylaflt›¤›n› vurgulayarak, onlar›n da
sanatsal eserlerin içinde yer alabilece¤ini savunmufltur. Modern roman, fliir ve re-
sim sanat› günlük olan›n esteti¤ini yans›tmal›yd›. Bu kapsamda Baudelaire sergile-
ri dolafl›r ve modern ressamlar›n elefltirilerini yapard›. Onun için modern zaman›n
ressam› Constantin Guys(1802-1892) idi. 

Modernleflmeyle do¤an yeni estetik anlay›fl›n özelliklerini ve bunun resim sanat›nda yan-
s›malar›n› tan›mak amac›yla Charles Baudelaire’in Modern Hayat›n Ressam›, (‹letiflim
Yay›nlar›, 2003, ‹stanbul) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Güzel Sanatlarda Modernleflme: Yeni Görme Biçimleri ve
‹zlenimcilik
Güzel Sanatlar› de¤erlendirme, güzel sanat eserlerinden zevk alma ve onlar› yo-
rumlama özünde kültürel bir olgudur. Bakma ve görme biçimleri toplumlar›n için-
de yaflad›¤› kültürel ortamlara göre de¤iflir. Bilgi birikimi ve bilginin aktar›m›, insa-
n›n çevresini deneysel olarak yaflamas›, içinde bulundu¤u ortam› alg›lamas› da
toplumlar›n kültürlerine, gelenek ve göreneklerine, ürettikleri maddi kültür verile-
rine ve sahip olduklar› teknolojiye göre farkl›l›k gösterir. Dolay›s›yla o toplumda
yaflayan bireylerin kendilerini görsel olarak ifade etmeleri de¤iflkendir. 14. yüzy›l-
dan önce Avrupa’da iki boyutlu ve derinli¤i olmayan bir resim anlay›fl›, Rönesans
insan›n›n deniz afl›r› deneyimleri ve ticaret giriflimleriyle dünya alg›s›n› de¤ifltirmifl-
tir. Gözün fiziksel olarak görme biçimleri üzerine yap›lan araflt›rmalarla, resim sa-
nat› üç boyutlu ve derinli¤i olan bir anlat›ma geçmifltir. Bu anlat›m içerisinde tab-
lonun veya duvar resminin çerçevesi içerisinde tiyatro sahnesini an›msatan bir
kompozisyon anlay›fl› ortaya ç›km›flt›r. ‹nsanlar›n durufllar›, bak›fllar›, hareketleri,
tabloda ön plan ve arka plan aras›ndaki iliflkiler, bu tiyatro mant›¤›na göre kurgu-
lanm›flt›r. Dolay›s›yla izleyici, tablonun ortas› bir yerde durarak resmedilen sahne-
ye bakmakta ve kendisine sunulan çerçeve içerisinde resmedilen hikâyeyi oku-
maktad›r. Resimlerin konturlar› net ve belirgindir, renkler bu konturlar içinde yer
al›r, kompozisyonda figürler alt›n orana göre yerlefltirilmifltir, uza¤a bakarken na-
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SEMBOL‹ZM: Bilindi¤i gibi sembollerle (örne¤in kuru yapraklar ölümü, ilkbahar afl-

k› simgeler) düflünerek coflku ve heyecan yaratmak mümkündür. Fransa’da Baude-

laire’in öncülü¤ünde geliflen bu ak›m, imgelerle, metaforlarla insan hayat›n›n ve va-

roluflunun aktar›labilece¤ini savunarak, sembollerle yüklü, gizemli, örtülü ama anla-

fl›l›r yeni bir fliir dilinin mümkün oldu¤unu göstermifltir. Sembolistler dile getirilmesi

güç sezgi ve izlenimlerini, ruhsal dünyalar›n›n derinli¤ini özgürce imgelerle ve meta-

forlarla düflünmüfller ve yans›tm›fllard›r. Sembol aray›fl› do¤rudan ifade aray›fl›yla

ilintilidir ve sembol söz gücüne sahiptir, sanat›n kurucu ö¤esidir, metafiziksel de olsa

bir bilgilenme arac›d›r. Ünlü sembolist flairler Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mal-

larmé fliirde dil iflçili¤ine önem vererek dünya fliirinde yeni bir ç›¤›r açm›fllard›r. Sem-

bolizm zamanla plastik sanatlardan sinemaya dek genifl bir etki alan› yaratacakt›r.
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s›l bize yak›n fleyleri daha büyük onun arkas›nda gelenleri daha küçük görüyorsak
tablolarda da perspektif uygulamas› ile benzer bir kurgu ön plana ç›km›flt›r. Dola-
y›s›yla gözün tablonun ortas›ndan arka plana do¤ru giden bir üçüncü boyut orta-
ya ç›km›flt›r. ‹nsanlar yüzy›llar boyunca bu tür resme bakarak gördüklerini gerçek-
likle ba¤lam›fllar ve asl›nda kendilerine gerçeklik olarak sunulan›n temsil edilmifl
bir gerçekli¤i oldu¤unu fark etmemifllerdir. 

Rönesans dönemi resim kurgusunun özü
ve konular› 19. yüzy›la kadar devam etmifltir.
Tevrat ve ‹ncil kökenli hikâyeler, Yunan ve
Roma mitolojisinden gelen efsaneler, portre-
ler, tarihi konular ve güncel savafllar, özellik-
le Hollanda’da bafllayan ve liberal ekonomi
sayesinde zenginleflen kentsoylu kesimin
kendini gösterdi¤i toplu grup resimleri buna
örnektir. Bu geleneksel resim anlay›fl› Fran-
sa’da Frans›z Resim Akademisi taraf›ndan be-
lirli kodlara ba¤lanm›flt›. Kompozisyon özel-
likleri kadar konular da t›pk› edebi eserlerde
oldu¤u gibi, kahramanl›k hikâyeleri aristok-
rasinin yüceltilmesi, mitolojik kavramlar, dini
ahlaksal ö¤retilerden oluflmaktayd›. Bu tür
resimler her y›l Salon denilen sergilerde gös-
terilir ve halk›n be¤enisine sunulurdu. 

‹flte Paris’teki bu Salonlara ilk kez resim su-
nan dönemin genç ressamlar›ndan ama gele-
ce¤in ünlü isimleri Manet ve Monet gibi res-
samlar›n resimleri, akademik kurallara uyma-
d›¤› ve sanatsal de¤eri olmad›¤› gerekçesiyle
sergiye kat›lmalar› kabul edilmez. Onlar da
eserlerini “Reddedilenler” ad›yla baflka yerde
sergilerler. ‹zlenimci resim anlay›fl›, öncekiler-
den farkl› olarak yeni bir görsel ifade biçimi
oluflturuyordu. Bu yeni görme biçiminin olufl-
mas›nda gerçeklik kavram›n›n de¤iflmesi, yeni
ortaya ç›kan teknolojilerin görme biçimlerinde
sadece göz de¤il, fakat mercek arac›l›¤›yla da
görmeyi sa¤lamas› (foto¤raf), dolay›s›yla ger-
çek olan›n anl›k olarak belgelenebilmesi ve bunun iç dünyadaki alg›lamayla veril-
mesi ressamlar için önem kazand›. Dolay›s›yla, izlenimci resimde, hem teknik ola-
rak kompozisyon, renkler ve f›rça darbeleri gibi fiziksel özellikler de¤iflti, hem de
ele al›nan konularda büyük de¤ifliklik oldu. Paris kentsoylusu art›k resimlerdeydi.

Sanayileflme ve kentleflme ile ortaya ç›kan günlük yaflamdaki de¤ifliklikler re-
simlere yans›d›. Hafta sonu dansl› çaylara, nehirde yelken yapmaya, kafelerde, ka-
barelerde flark›c›lar› dinlemeye giden Parislilerin yan› s›ra, hizmet sektörünün in-
sanlar› da (çamafl›rc›lar, ütücüler gibi) tablolarda yerlerini ald›lar.

Sanayileflme ile modern yaflam tarzlar› aras›ndaki iliflkiler ve sanayi devriminin yeni bir
dünyan›n oluflumuna katk›s› nas›l aç›klanmal›d›r?

1918.  Ünite  -  Avrupa’da ve  Osmanl › larda Modernleflme

Resim 8.2

Edouard Manet-
Balkon - 1868

Kaynak:
http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Manet.
balcony.jpg

Sanat elefltirileri yazan
Baudelaire, resimleri yeni
estetik anlay›fl›na uygun
bularak, bu ressamlar›
yaz›lar›yla destekler.
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Claude
Monet-
Teras 1867

Kaynak:
http://www
.abcgallery
.com/M/mo
net/monet
12.html

Resim 8.3



Ressamlar flövaleleriyle atölyelerinden
ç›karak do¤ada de¤iflen ›fl›¤› bir “an” içer-
sinde resmetmeye girifltiler, içinde yaflad›k-
lar› “an”› yakalamaya çal›flt›lar, t›pk› fabri-
kalarda iflçilerin önlerinden geçen üretim
nesnesinin bir “an “içerisinde s›k›flt›r›lmas›
gibi. Ayn› yeri sabah, ö¤len ikindi günefli
alt›nda ve gece ›fl›kland›r›lm›fl halde resme-
derek ›fl›k tonlamalar›na göre insan›n bakt›-
¤› fleyi farkl› alg›layabilece¤ini vurgulad›lar.
Görmenin kesin ve net hatlarla olmad›¤›n›
gösterdiler. Figürlerin ve nesnelerin görü-
nümünü küçük ve birbiri içine geçmifl f›rça
darbeleriyle vererek ›fl›¤›n bu formlar› bir-
biri içinde nas›l eritti¤ini gösterdiler. Tablo-
da yer alan konunun ve hareketlerin tablo-
nun çerçevesiyle s›n›rl› kalmamas› gerekti-

¤ini, hareketin süreklili¤ini ve tablo d›fl›nda da sürebilece¤ini gösterdiler. Ayr›ca,
foto¤raf merce¤indeki yenilikler, yeni bir bak›fl aç›s› olarak, figürleri yak›n plan ça-
l›flmalar›nda etkili olmufltur. 

‹zlenimci ak›m›n özelliklerini daha ayr›nt›l›ca ö¤renmek isterseniz Önder fienyap›l›’n›n
Resimde ‹zlenimcilik Y›llar› ve ‹zlenimci Ressamlar, (ODTÜ Yay›nc›l›k, 2011, Ankara) ad-
l› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

‹zlenimci resim içerisinde ›fl›¤›n da¤›lma kapasitesi zorlanarak, Signac ve Seu-
rat gibi ressamlar taraf›ndan f›rça darbeleri yerine renkli noktalar halinde kompo-
zisyonlar yap›lm›flt›r. 
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Edward Degas,
Balerin.

Kaynak:
http://www.reproducti
onart.org/edward-
degas-
reproductions/the-
star.html

Resim 8.5

Kaynak:
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/signac/signac.
port-st-tropez.jpg

Resim 8.6

Kaynak:
http://biblelessonsite.org/images2/cezanne5.jpg

Paul Signac, Saint-Tropez 1889. Paul Cezanne, St. Victoire Da¤›, 1890’lar›n sonu.



Cezanne ise izlenimci bir ressam olmas›na ra¤men nesnelerin ›fl›k alt›ndaki k›-
r›lmalar›na dikkat etmifl ve daha sonra kübist sanat›n ortaya ç›kmas›nda öncü bir
rolü olmufltur.

Van Gogh ve Gauguin gibi ressamlar ise izlenimci resmin alt yap›s›na sahip
olmalar›na ra¤men kulland›klar› vahfli renklerle ve iflledikleri bireysel konularla iz-
lenimci sonras› gelene¤i oluflturmufllard›r. 

Avant-Garde ve Kitsch
Sanatta avant- garde kavram› da Modernizm döneminde ortaya ç›km›flt›r. ‹leri kara-
kol anlam›na gelen Frans›zca avant garde sözcü¤ü, modernite sonucu oluflan tasar-
lanabilir bir gelece¤in öncü ad›mlar› olarak tan›mlanabilir. Asl›nda avant- garde söz-
cü¤ü moderniteyle beraber geliflen yeni toplum yap›s›ndaki s›n›fsal farkl›l›klar› ince-
leyen Marksist ideoloji kökenli bir terimdir. Bu deyim sanatta karfl›lafl›lan deneysel
yeni ak›mlar için kullan›lmaya bafllanm›fl ve yaflanan›n önünde olan, henüz herkes
taraf›ndan kabul görmeyen sanatsal ak›mlar avant- garde olarak nitelenmifltir.

1938.  Ünite  -  Avrupa’da ve  Osmanl › larda Modernleflme

Resim 8.7

Kaynak:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6
6/VanGogh-starry_night_ballance1.jpg

Resim 8.8

Frans›z
ressam
Eugène
Delacroix’
n›n
f›rças›ndan
Fréderic
Chopin,
1838.

ZAMANIN ESK‹TEMED‹⁄‹ ROMANT‹K BESTEC‹LER: 19. yüzy›l müzik tarihinde

romantizm ça¤›d›r ve yaklafl›k tüm yüzy›la egemen olmufltur. Düflünsel aç›dan kifli-

selli¤e, öznel duyarl›l›¤a dayanan ve insan ben’inin duygusal anlat›m›na önem ve-

ren bu sanatsal yönelim, müzikte bir ç›¤›r açmakla kalmam›fl, ayn› zamanda, sa-

natsal form ve ifade, üslup aray›fllar› aç›s›ndan birçok yeniliklere imza atm›flt›r. Ro-

mantizm, müzikte Mendelssohn, Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Schumann gibi

isimlerle müzikal form, armoni, ritim, t›n› renkleri, yorumlama ve çal›fl teknikleri ve

anlay›fllar› aç›s›ndan köklü de¤iflimler getirmifltir. Benzer bir de¤iflim opera sanat›n-

da Rossini (Sevil Berberi), Wagner (Lohengirini operas›), Verdi (La Traviata ve Aida

operalar›) gibi usta bestecilerle gerçekleflmifltir. Frans›z yazar André Gide, Chopin

hakk›nda flöyle yazar: “Chopin’de ›fl›¤›n yumuflak yans›malar›, su sesi, rüzgâr esin-

tileri, yaprak k›m›lday›fllar› vard›r”. Gerçekten de Chopin bir flairdir, müzik flairidir.

Van Gogh – Y›ld›zl› Gece 



Sembolizm (yepyeni bir fliir dili yaratt›¤› için) ve sonraki ünitelerde görece¤iniz kübizm
(kolaj tekni¤iyle) ak›mlar› avant-garde özellikler bar›nd›ran sanat ak›mlar›d›r. 

Almanca kitsch sözcü¤ü, çirkin ve zevksiz anlam›nda bir sözcüktür. Amerika
Birleflik Devletlerinde geliflen endüstri zenginleri, Avrupal›lar gibi kültüre ve sanat
eserlerine sahip olmad›klar›ndan, Avrupa’da üretilen her fleyi farkl› ve de¤erli bul-
mufllard›r. Almanya’ya gelen Amerikal›lar›n Almanlar›n soka¤a att›klar› masa, san-
dalye, ayna, vb... fleyleri toplamaya bafllamalar›, Kitsch sözcü¤ünün sanat de¤eri
olmayan fleylere verilen sanatsalsal de¤er anlam›nda da kullan›lmas›na yol açm›fl-
t›r. Aristokrasi ve kilisenin sanattaki banilik rolünün Frans›z Devriminden sonra
azalmas›, bu kesimin elinde bulunan sanat eserlerinin ulusal müzelerde gösteril-
meye bafllanmas› ve ortaya ç›kan yeni orta s›n›f burjuvan›n kültürel ihtiyac›n› kar-
fl›lama dürtüsü, kültürel tüketimde de bir demokratikleflme sa¤lam›flt›r. Güzel sa-
natlar ve kültür herkesin eriflebilece¤i bir ortamda yer almaya bafllam›flt›r. Buna ek
olarak fabrika üretimi var olan her eserin bask› veya daha sonra Walter Benja-
min’in deyimiyle mekanik üretme yöntemiyle kopyalanarak ço¤alt›labilmesi, eser-
lerin tekilli¤ini kald›rarak herkes taraf›ndan ulafl›labilir yapm›flt›r. Turistik seyahat-
lere gidemeyenler için o yerlerin kartpostallar› bas›lm›fl, Venedik’e gezmeye giden-
ler gidemeyen komflular›na gondol biblolalar› hediye etmeye bafllam›fl, müzelerde-
ki heykellerin küçük boyutta reprodüksiyonlar› yap›larak, var olan kültürel eserler

kopyalanarak ço¤alt›lm›fl ve herkesin
evine girebilir hale gelmifltir. Do¤ru-
dan do¤ruya göze hitap ederek ça-
buk, k›sa ve geçici duygular olufltu-
ran bu eserler, kendinden sonra bafl-
ka sanatsal oluflumlara olanak sa¤la-
mamaktad›r. Genel olarak sosyal ve
ekonomik hareketlili¤in oldu¤u top-
lumlarda görülen kitsch eserler, daha
çok yeni zenginlerin ve alt sosyal
gruplar›n zevkine hitap etmektedir. 

‹LET‹fi‹M KÜLTÜRÜNDE MODERNLEfiME
19. yüzy›l›n en önemli iletiflim arac› kuflkusuz ki gazetelerdir. Her ne kadar matba-
a ve kitap bas›m› Avrupa kültür tarihinde 15. yüzy›ldan beri görülse de, günceli ya-
kalayan bir araç olan gazeteler de yine modernleflme sonucu ortaya ç›km›flt›r.
Günlük haberler, gösteri programlar›, elefltiriler, süreli romanlar gibi yaz›lar› içeren
gazeteler, K›r›m Harbinden sonra sistemli bir biçimde günlük olarak yay›nlanm›fl-
t›r. Harp haberleri Avrupal› okuyucunun son derece ilgisini çekmifltir. ‹zlenimci ve
ondan sonra gelen soyut ressamlar›n tablolar›nda genellikle gazeteleri erkekler
okumaktad›r, Bu da kad›n erkek aras›ndaki bilgiye ulaflma eflitsizli¤inin devam et-
ti¤ini göstermektedir. Gazetelerde önceleri gravür veya tafl bask› olarak görüntüler
eklenirken daha sonra görsellik foto¤raflarla sa¤lan›r. 

Karikatür: Modern Dönemle beraber ortaya ç›kan yeni ekonomik ve sosyal ko-
flullar bir grup insan› maddi olarak daha avantajl› duruma getirirken di¤er taraftan
da onlar az paraya çal›flan, ayn› sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olamayan bir
kesimi oluflturdu. Giriflimcilik (entrepreneur) genellikle aristokrat ve entelektüel s›-
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Resim 8.9

Kitsch Biblo

Kaynak:
http://images.ping-
mag.jp/images/tit-
le/shary_boyle.jpg
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n›f taraf›ndan küçümsenen bir kavramd›.
Toplumsal yap›daki sosyal eflitsizli¤i hiciv tek-
ni¤iyle göstermeye çal›flan sanatç›lar ortaya
ç›kt›. Bunlar resim de¤il çizginin dilini kulla-
narak, figürlerin göze batan özelliklerini abar-
tarak, çabuk anlafl›labilir siyah-beyaz desen-
ler ve bunlar›n anlatt›¤› k›sa f›kralarla top-
lumsal elefltirilerini gösterdiler. Daumier
hem karikatürleri hem de karikatür tarz› yap-
t›¤› heykelleriyle bu konunun öncüsü oldu. 

Reklam/Afifl: ‹letiflim sektörünün geli-
flen di¤er bir alan› ise reklam ve afifltir. Afifl
asl›nda resmi duyurular›n sokak duvarlar›na
as›larak duyurulmas›yla bafllam›flt›r denilebi-
lir. Adeta duvar gazeteleri niteli¤indedir. Öte
yandan yeni yayg›nlaflan gösteri sanatlar› et-
kinliklerini, kabare ve sirk gösterilerini du-
yurmak için resimli afifller yap›lmaya baflla-
n›r. Bu afiflleri önceleri Toulouse Lautrec
gibi ressamlar yapt›klar›ndan, belirli bir afifl
düzeniyle karfl›lafl›lmaz, metin ve imge ara-
s›ndaki kompozisyon iliflkisi rastgele kurul-
mufltur. Zaman içerisinde, matbaac›l›¤›n da
etkisiyle tipografi yani harf karakterlerin or-
taya ç›kmas› önem kazanm›fl, afiflle iletilmek
istenen mesajlar netleflmifl ve böylece grafik
sanatlar› ortaya ç›km›flt›r. 

Afifl sadece etkinliklerin habercileri ola-
rak de¤il reklam amac›yla da kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Çikolata markalar› ve bisiklet
reklamlar› afifllerle yap›lmakta ve bunlar da
gazetelerde ve dergilerde yer almaktayd›.

Tasar›m/Ürün Kataloglar›: Fabrikas-
yon üretimi tan›tmak için tabii reklam yani
üretilen ürünlerin kataloglar› da haz›rlanmak
durumundayd›. Her fabrika kendi ürünlerini
resimli olarak ürün kataloglar›nda tan›tmak-
tayd›. Bu kataloglar sadece ülkenin iç tüketi-
mi için de¤il, uluslararas› ticaret için de
önemliydi. Grafik tasar›m, foto¤raf, çizim bu
kataloglar için gerekliydi. Ama en önemlisi
kuflkusuz tasar›md›. Sanayileflme öncesi res-
samlar, heykelt›rafllar, mimarlar, el sanatlar›
uzmanlar› taraf›ndan üretilen biçim ve nes-
neler art›k tasar›mc›lar taraf›ndan çizilmeye
baflland›. Seri üretim yapan fabrikalarda üre-
tilen nesnenin makineye göre belirlenmesi
gerekiyordu. 

1958.  Ünite  -  Avrupa’da ve  Osmanl › larda Modernleflme

Resim 8.10

Honoré Daumier,
bir gazete
karikatürü.

Kaynak:
http://www.wfu.edu
/art/pc/images/pc-
daumier-
macaire.jpg
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Toulouse Lautrec -
fiark›c› Jane
Avril’in afifli.

Resim 8.12

Kaynak:
http://www.digitalartist.com/printpages/posters.html

fiarap reklam› için afifl, Lautrec üslubunda bir örnek.



O nedenle üretilecek yeni formlar bafllarda oldukça kaba gözüktü ve herkes ta-
raf›ndan da ucuz olduklar› için al›nabilece¤inden k›sa zamanda yüksek orta s›n›f
kendine özgü Art Nouveau veya Jungenstil gibi (1890-1914) farkl› üsluplar›n gelifl-
mesini destekledi. 

Foto¤raf: 19. yüzy›l bafl›nda foto¤rafç›l›kla ilgili kimi ön teknikler kullan›lmas›na
ra¤men modern foto¤rafç›l›¤›n bafllamas› Louis Daguerre kolay bir biçimde resmi tab
etmesiyle bafllad› ve 1829 y›l›nda foto¤raf tekni¤ini gelifltirmeye çal›flan Joseph Ni-
cephore Niepce ile bir ortakl›k kurdu. fiehir foto¤raflar›, panoramalar ve portreler
modern foto¤rafç›l›¤›n ana konular›yd›. Paris’in en ünlü foto¤rafç›s› ise Nadar’d›
(1820-1910). Ünlü Capucine Bulvar› üzerinde açt›¤› atölye, Paris burjuvazisinin u¤-
rak yeri oldu ve Nadar, foto¤raf› çekilmesi gereken her fleyi çekti. Portreleri özellik-
le ün yapm›flt›. Sarah Bertnard, George Sand gibi ünlüler buraya sohbet için u¤rar-
lard›. Nadar, kapal› mekânlar› suni ›fl›kla ayd›nlatarak çekmifl, havac›l›¤› desteklemifl
ve o zamana kadar infla edilmifl en büyük balon olan Géant’› uçurmufltu. 

Film: 19. yüzy›lda de¤iflik oyun-
cak tipi aletlerle görüntünün devam-
l›l›¤›n› sa¤lamaya çal›flan denemeler
yap›lmaktayd›. Tomatrop, Penakis-
tiskop, Zoetrop, Kinematoskop bun-
lardan baz›lar›d›r. Kentsoylunun ev-
lerinde, akflam yemeklerinden son-
ra bak›lan bu aletlerle e¤lenilirdi.
Genel olarak kabul edildi¤i gibi Si-
nematograf sözcü¤ünden türeyen si-
nema, 28 Aral›k 1895 de do¤du. Mo-
dern sineman›n kurucusu olan
Lyon’lu Lumière Kardefller, ilk kez
para ödeyerek gelen bir izleyici kit-

lesine film gösterdiler.20 dakikal›k programda günlük haberler, k›sa belgeseller
yer almaktayd›. Böylece 20. yüzy›l›n yeni sanat dilini oluflturacak film endüstrisi de
yine Moderneleflme ile ortaya ç›kt›.

Modernizm ve Modernitenin merkezi sanatsal ve kentsel yaflam olarak kuflku-
suz ki Paris’ti. Paris’in bu üstünlü¤ü I. Dünya Savafl›’na kadar devam etti. Ancak bu
dönem tüm Avrupa ülkeleri için modernleflme ile beraber bat›l›laflma kavramlar›n›
da özdefl k›ld›.
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Ürün Katalo¤u 

Resim 8.14

‹lk Sinema, Lumières
Kardefller, Fransa.



OSMANLI KÜLTÜRÜ: MODERNLEfiME DÖNEM‹
Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmut dönemleri Osmanl› Devleti için idari de¤i-
flikliklerin yap›lmas› istenen bir dönemdir. Bu de¤ifliklikler Avrupa’da görülen mo-
dernleflme hareketlerinden de kaynaklanmaktad›r ve Osmanl›n›n ça¤›n› kendi ko-
flullar›na göre di¤er devletlerle paylaflt›¤› varsay›m›n› da do¤rulamaktad›r. 19. yüz-
y›l tarihsel olarak birçok yeni olaylar›n, sosyo-politik ve ekonomik durumlar›n or-
taya ç›kt›¤› bir yüzy›ld›r. 1789 Frans›z Devrimiyle bafllayan, yöneten ve yöneltilen
aras›ndaki de¤iflimin ortaya ç›kmas›; eflitlik, kardefllik, özgürlük gibi yeni kavram-
lar›n öncelik kazanmas› tüm dünyay› etkileyen yeni ideolojilerin ortaya ç›kmas›n-
da etken olmufltur. Bu kökten de¤iflimler, sanayileflme çabalar›, kolonizasyon gibi
di¤er sosyal ve ekonomik nedenlerle de birleflince eskinin reddi, yeninin ye¤len-
mesi nerdeyse kaç›n›lmaz olmufltur. Osmanl› Sultanlar› da devlette kendi iç dina-
miklerinden dolay› uygun gitmeyen kimi durumlar› de¤ifltirmek istemifller, devle-
tin güçlü bir biçimde devaml›l›¤›n› sa¤lamak ve dünyadaki geliflen koflullara göre
uyumu oluflturmak için yeni reform hareketlerine girmifllerdir. Bu reform hareket-
leri, sadece biçimsel de¤il ama dolayl› olarak da de¤iflen dünyan›n yeni anlay›fl ve
uygulamalar›n›n da Osmanl›da fark›ndal›¤› yaratmak istemekteydi. 

Uzun y›llar uluslararas› gücünü askeri sisteminden alan bir devlet anlay›fl›nda
var olan sistemi de¤ifltirmeye çal›flmak büyük bir riskti. Sultan III. Selim bu riski
ald› ve Nizam› Cedid ad›yla yeni bir askeri örgüt kurarak, onlar›n yeni talimlerini
ve e¤itimlerini yeniçerilerinde uygulamas›n› istedi. ‹stanbul’da Selimiye K›fllas›n›
kurdu. 1794’te, Teknik Üniversite niteli¤inde, Sütlüce’de, Mühendishane-i Berri-i
Hümayun kurularak yurtd›fl›ndan gelen uzmanlarla ve yurt içinden sa¤lanan ho-
calarla e¤itime bafllad›. Bu okulun e¤itim program› medrese e¤itimi programlar›n-
dan farkl›yd›. Örne¤in perspektif çizimin ö¤retildi¤i teknik resim dersleri daha son-
ra foto¤rafç›l›k gibi dersler mühendislik derslerinin yan› s›ra ö¤rencilere okutul-
maktayd›. Yeniçeriler ve reformlara karfl› olanlar›n bask›s›yla III. Selim tahtan indi-
rildi ve reformlar yar›m kald›; Sultan II. Mahmut zaman›nda yar›m kalan reform-
lara devam edildi; 1826 y›l›nda yeniçerilik kald›r›ld› ve yerine Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediyye ad›yla e¤itimli ve düzenli bir askeri ordu geldi. Bunlar›n k›yafet-
leri Avrupal› askerlerin üniformalar› gibiydi. Zaten II. Mahmut döneminde art›k sa-
r›k veya kavuk yerine fes giyiliyordu. II. Mahmud’un portreleri ( Tasvir-i Hüma-
yun) devlet kurumlar›na as›l›yordu ve bu daha sonra gelenek haline geldi. 

Osmanl› modernleflmesi Avrupa’daki yenilikleri y›llar sonra izlemeye bafllam›flt›r.

Modernleflmenin en önemli yan› kuflkusuz ki e¤itimdi. ‹slam kültürü gelene¤in-
de e¤itim ezbere dayal› bir e¤itimdi. Yaz›lan kitaplar bilgi olarak kendinden önce
yaz›lanlar› tekrar eder sonra eklenmesi gereken dönemiyle ilgili bilgileri verirdi.
Bilgiler yeni araflt›rmalara ve pratik uygulamalara ba¤lanmazd›.

II. Mahmut zaman›nda yap›lan e¤itim reformlar› daha sonra Abdülhamid dö-
neminde de devam etmiflti. Yeni tür iptidai (ilkokul) idadi (ortaokul) rüfltiye (aske-
ri ortaokul) gibi e¤itim kurumlar› geleneksel yap› ile beraber bir süre devam etmifl-
tir. Ancak bu yeni okullarda e¤itim vermek için k›z ve erkek ö¤retmen okullar›
aç›lmaya bafllanm›fl, meslek okullar› kurulmufltur. Frans›z ve Amerikan misyoner
okullar› yüzy›l sonunda Anadolu’nun bir çok kentinde bulunmaktayd›. Üst s›n›f
yöneticilerin çocuklar› ise önce mürebbiye ve özel hocalar ile yetiflmekte daha
sonra da Avrupa’da e¤itimlerine devam etmekteydiler. 
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Reformlar içerisinde en önemlisi Osmanl› devlet yap›s›n› radikal biçimde de¤ifl-
tirecek olan Tanzimat ve Islahat hareketleriydi. Mustafa Reflit Pafla’n›n düzenledi-
¤i Tanzimat kimi tarihçilere göre Avrupal› güçlerin etkisiyle ilan edilmifl, d›flar›dan
gelen bir eylemdir. Kimi tarihçilere göre ise Osmanl› yöneticilerinin ve uleman›n
içinden zaten geliflen bu hareket, d›fl etkenlerle birleflmifltir. Her iki durum geçerli
de olsa, de¤iflimin modeli Frans›z Devrimiyle ortaya ç›kan modernleflme hareket-
lerinin sonucu var olan hukuksal sistemdir. 

Osmanl› Devleti’nin modernleflme dönemi için Sina Akflin yönetiminde haz›rlanan Os-
manl› Devleti (1600-1908 ), Türkiye Tarihi, (CemYay›nevi, 1988, ‹stanbul) adl› kitab›-
na baflvurunuz.

Tanzimat›n alt yap›s›n› oluflturdu¤u 1856 Islahat Ferman› ve 1876 I. Meflrutiyet,
dini ilkelere göre biçimlenen bir toplumu, eflitlik, özgürlük ve kardefllik ilkelerine
göre organize etmifltir. Böyle Müslümanlar ile gayr-i müslimler her bak›mdan eflit
say›lm›fl, kul statütüsü yerini “ Devlet-i Osmaniyye “ tabiiyetindeki vatandafll›k kav-
ram›na b›rakm›flt›r. Yeni kurulan vilayet sistemi, Vilayet Meclisleri ve Belediye
Meclislerinde herkesin eflit seçilme hakk› do¤mufltur. Do¤u ve Bat› kültürlerini ve
dillerini ayn› derece iyi bilen Tanzimat Paflalar› taraf›ndan gelifltirilen modernleflme
hareketleri flehirleflme, vergiler, e¤itim, Bakanl›klar gibi yeni kurumlar›n ortaya
ç›kmas›yla her tarafta yayg›nl›k kazanm›flt›r.

Tanzimat dönemi modernleflme süreci hangi alanlarda etkili olmufltur?

Yeni örgütlenme modelleri ge-
re¤i, bat›l› ülkelerle yak›n iliflkiler
kültürel alanda da ortaya ç›km›flt›r.
Frans›z kültürü bu dönemde örnek
oluflturmufl; edebiyatta roman, hikâ-
ye, tiyatro eseri gibi ilk Türkçe eser-
ler yaz›lm›fl, fiinasi bat›l› formlarda
fliir ve oyun yazan ilk edebiyatç› ol-
mufl, Agah Efendi ile beraber ilk
özel gazeteyi ç›karm›flt›r. Yeni bir
iletiflim arac› olan gazete özellikle
K›r›m Harbinden sonra günlük ola-
rak ç›kmaya bafllam›fl, yaz›lara fo-
to¤raflar da eklenmeye bafllam›flt›r.

Elefltiri yaz›lar›n›n da ç›kt›¤› gazetelerde böylece yaz›l› yeni bir siyasal kültür
oluflmaktayd›. Modernleflmeyle beraber geliflen pozitivist düflünceyi Osmanl› dün-
yas›na da aktarabilmek için Münif Pafla, Avrupa Ayd›nlanmas›n› oluflturan Voltaire
gibi yazarlardan çeviriler yapt›. Bu çeviriler Osmanl› ayd›nlar› aras›nda etkin oldu.
Nam›k Kemal, Ali Suavi ve arkadafllar›n›n Hürriyet fikirleri 1866 da Genç Osman-
l›lar Cemiyetinin kurulmas›na da öncülük etti. Daha sonra II. Meflrutiyeti yapacak
olan ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti de bu grubun içinden ç›kt›. Terakki yani ilerleme
kavram›, Avrupa’daki ilerleme kavram›yla benzerlik göstermekteydi. Ancak tekno-
lojik ve sanayi devrimi geçirmeyen Osmanl› toplumunda modernleflmeye dayal›
bir ilerme mentalitesinin geliflmesi zor olacakt›r. Böyle Tanzimat’la bafllayan zihni-
yet de¤iflikli¤i kimi gruplar taraf›ndan kabul görmekte, kimi gruplarca ret edilmek-
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te kimi gruplarca da her iki farkl› kültürün nas›l ba¤daflt›r›laca¤› kuflku yaratmakta
ve ayd›nlar› düflünsel ikilemler içinde b›rakmaktayd›.

AVRUPA KÖKENL‹ SANATSAL ÜSLUPLAR
Sultan III. Ahmed döneminde Osmanl› mimarisinde ve süsleme sanatlar›nda gö-
rülen üç boyutlu akantüs yapra¤› ve madalyon gibi Avrupa sanat› bezeme motifle-
ri ve hacimli tafl iflçili¤i, önceleri ender örnekler olarak görülürken zaman içinde
bu tarz süsleme modas› artmaya bafllam›flt›r ve tüm 19. yüzy›l boyunca Avrupa’da
görülen üsluplar do¤rudan veya dolayl› olarak Osmanl› sanat›nda yans›m›flt›r.

Besteci ve flair olan Sultan Selim ayn› zamanda ‹stanbul’un yeni modellere gö-
re imar edilmesine de öncülük etmifltir. Rus Elçisinin yan›nda gelen Frans›z mimar
ve ressam Antoine Ignace Melling’i ‹stanbul’da Tarabya’da elçiliklerde yapt›¤›
bahçe düzenlemeleriyle tan›yan III. Selim’in k›zkardefli Hatice Sultan, mimar› Sul-
tan Selim’le tan›flt›rm›fl ve Melling, Hatice Sultan için Befliktafl’taki saray› infla etmifl-
tir. Neo-Klasik mimari özellikleri ‹stanbul’a tafl›yan Melling, ayn› zamanda bu kent-
te çal›flan ilk yabanc› mimar olmufltur. Antik Yunan ve Roma Dönemi mimari özel-
liklerini Rönesans Dönemi yorumuyla tekrar ele alan bu mimari üslup, Bo¤azi-
çi’nde birçok yal›n›n, köflk ve kasr›n üslubunu oluflturmufltur.

Daha sonralar› da k›flla, kara-
kol, okul, hastane, hükümet bi-
nas› gibi kamu yap›lar›nda görü-
len ana belirleyici üslup olarak
de¤erlendirilmifltir. Sütunlu girifl-
ler, üçgen al›nl›klar veya pencere
pervazlar›, yumurta frizli kirifller,
kemerlerin yerini almaya baflla-
m›fl ve klasik Osmanl› mimarisin-
de görülen özellikler, 20. yüzy›l›n
bafl›nda tekrar ortaya ç›kana ka-
dar kaybolmufltur. 

Neo-Klasik üslup yan›s›ra barok ve rokoko bezeme ö¤eleri beraberce kullan›l-
d›¤› gibi zaman içinde bunlara oryantalist üslup elemanlar› da kat›lm›flt›r. Oryanta-
list yani Do¤u kültürlerine ait olan özelliklerin görüldü¤ü üslup, Avrupa’da Fran-
s›z ve ‹ngiliz sömürgecili¤ine ba¤l› olarak ortaya ç›km›flt›. Öncelikle resim sanat›n-
da romantik ak›m içinde görülen bu üslup daha sonra mimariye de yans›m›flt›r.
Frans›zlar›n Kuzey Afrika ve M›s›r’› almalar› sonucu Arap-‹slam yap›lar›nda görü-
len at nal› kemerler, renkli tafllar, yüzeylerin hiç bofl b›rak›lmadan bezenmesi Fran-
sa’da görülürken, ‹ngilizlerin Hindistan üzerindeki hâkimiyetleri de Hint-‹slam mi-
mari özelliklerini gündeme getirdi. Yabanc› mimarlar arac›l›¤›yla “yeni bir üslup
“olarak Sultan Abdülaziz döneminde ‹stanbul’da görülmeye baflland›. 

Yüzy›l bafl›nda ‹stanbul’a gelen Raimond d’Aranco ise Art Nouveau veya Jun-
genstil denilen, sanayileflmenin s›radan üretimine farkl›laflmak için ç›kan “yeni sa-
nat” anlay›fl›n› getirdi. Befliktafl’ta fieyh Zafir Türbe ve Kitapl›¤›nda gördü¤ümüz bu
üslubu d’Aranco, Karaköy ve Beyo¤lu’ndaki apartmanlarda kulland›¤› gibi, ahflap
yal›lara da uyarlad›.

Avrupa’da görülen bu farkl› mimari üsluplar ‹stanbul’da birbirine eklenerek kul-
lan›lmaktayd›. Tarihi seçicilik veya eklektizm denilen bu ak›mda de¤iflik dönemle-
rin üslup özellikleri al›narak ayn› yap›da kullan›lmaktayd›. Dolmabahçe Saray› bu-
na güzel bir örnek oluflturur.
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1826 y›l›nda Hassa Mimarlar
Teflkilat› la¤vedilerek bu örgüt
fiehreminine ba¤l› bir kurum ol-
mufltu. O nedenle padiflah ve sa-
raya yak›n kifliler de istedikleri ki-
flilere inflaat görevi veriyordu. Bu
dönemde Balyan Ailesinin ferd-
leri mimarl›k, mimari süsleme ve
mimari eylemin örgütlenmesi gibi
konularda Saraya hizmet vermek-
teydi. Dolmabahçe, Beylerbeyi Sa-
raylar›, Göksu ve Ihlamur Kasr› on-
lar taraf›ndan infla edilmiflti. Pa-

ris’te e¤itim görmüfl aile ferdleriyle Avrupa mimari üsluplar›n› Osmanl›ya ve ‹stan-
bul’a tafl›yan Balyan ailesi bu eklektik üslubun yarat›c›lar›yd›. Öte yandan, fabrika
ve benzeri di¤er yap›lar›n inflaatlar›nda da çal›flm›fllard›r. Hereke kumafl ve hal›
fabrikas› bunlardan biridir. Y›ld›z Porselen fabrikas›n› ise Fransa’da Sevrès porse-
len fabrikas›ndan gelen mühendisler kurmufltur.

Neo-Klasik, eklektik ve oryantalist üslup Osmanl› mimarlar›n›n kendi gelenek-
sel mimarl›klar›na bakmalar›na neden oldu. Özellikle yurt d›fl›nda e¤itim alan Mi-
mar Vedat ve Mimar Kemalettin gibi mimarlar modern teknoloji ile beraber Sel-
çuklu ve Osmanl› mimari ö¤elerini yeniden kullanmaya bafllad›lar. II. Meflrutiyetin
ve Ziya Gökalp’in Türkçülük ak›mlar› ile desteklenen bu mimari dil, I. Ulusal Mi-
mari üslubu olarak Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de 1930’lara kadar devam etti. 

Bu üsluplar Osmanl› sanat›na de¤iflik yollardan gelmiflti. 17. yüzy›l ortas›ndan
itibaren Saray kütüphanesine al›nan kitaplar aras›nda Avrupa Mimarisini ele alan
dönemin yay›nlar› da bulunmaktad›r. Bu kitaplar okunmufl ve yanlar›na Osmanl›-
ca notlar al›nm›flt›r. Yurt d›fl›ndan ‹stanbul’a çal›flmaya gelen mimar ve ressamlar
Avrupa sanat›n›n sarayda tan›t›lmas›nda rol oynam›fllard›r. Baflkent’ten Avrupa’ya
okumak için giden gayr-i müslimler veya y›llard›r aileleri Osmanl› topraklar›nda
oturan ancak Avrupa pasaportlu Levantenler, e¤itimlerinden sonra ‹stanbul’a geri
gelip burada çal›flm›fllard›r. 19. yüzy›l›n sonuna do¤ru ise Müslüman ailelerin yete-
nekli çocuklar› da yurt d›fl›na mimari, resim, mühendislik e¤itimi almak için gön-
derilmifllerdir. Ayn› zamanda e¤itim kurumlar›nda ö¤retilen müfredat program›n-
daki de¤ifliklikler de Avrupa türü sanatsal ifade biçimlerinin Osmanl›ya gelmesine
neden olmufltur. 

Resim bunlar›n içerisinde önemli bir yer tutar. Minyatür yerini giderek tablo re-
simlerine b›rak›r. Önceleri askeri okullarda okuyan yetenekli ö¤renciler Paris’e
e¤itim almaya gönderilir. Sonra ‹stanbul’da aç›lan Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel
Sanatlar Okulu) ö¤rencilerinden gidenler olur. fieker Ahmet Pafla gibi ressamlar
birinci grubu, 1914 kufla¤› denilen ‹brahim Çall› kufla¤› da ikinci grubu oluflturur.
Paris’te Güzel Sanatlar Akademisi’ne yabanc› ö¤renci almak yasak oldu¤u için bu
ö¤renciler Gerome Atölyesi veya Academie Julien gibi özel okullarda ders görmüfl-
lerdir. 19. yüzy›l›n sanat merkezi konumundaki Paris sadece ressamlar›n de¤il, Os-
manl› edebiyatç›lar› ve mimarlar›n da gittikleri bir kentti.

Osmanl› döneminde yenilikler saray aray›c›l›¤›yla gelirdi. Resim sanat›n›n 19.
yüzy›lda Saray taraf›ndan desteklendi¤ini görmekteyiz. Avrupa ve K›r›m gibi ülke-
lerden özel olarak davet edilen ressamlar ve mimarlar 19. yüzy›lda saray deste¤iy-
le ‹stanbul’a gelmifllerdi. Sultan Abdülmecit, Abdülaziz çok güzel resim yapar-
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lard›. Abdülaziz ve Polonyal› ressam Chelebowski aras›nda resim rekabeti vard›.
Ayr›ca Sultan Abdülaziz kendisinin at üstünde bir heykelini yapt›rm›flt›. Hem Os-
manl›-‹slam kültürü hem de Avrupa kültürüne sahip olan bu yöneticiler, Bat› üslu-
bunda rondo veya vals tarz›nda müzik de bestelemifllerdir. Sultan Abdülaziz, bu-
gün Beylerbeyi Saray›n›n içerisinde duran, at üstünde heykelini yapt›rm›flt›r.

Resim sanat›n›n imparatorluktaki gelifli-
mini sa¤layan tekniklerden biri de foto¤raf
olmufltur. 1839 dan itibaren Osmanl› gaze-
telerinde foto¤raf ve foto¤rafç›l›k hakk›nda
haberler ç›kmakta, yabanc› kimi foto¤rafç›-
lar, ressamlar ve mimarlar gibi ‹stanbul’da
atölye açmaktayd›lar. Galata bölgesi kentin
Avrupai bölgesi olarak Gulliver Kardefller,
Bogos Tarkulya, Abdullah Biraderler, Sébah
Joaillier gibi Osmanl› foto¤rafç›lar› da Gala-
ta’da yerleflik atölyeler açmaktayd›. Portre
foto¤rafç›l›¤› kadar do¤a ve kent görünüm-
leri dikkati çekmekteydi. 

‹flte ilk Osmanl› ressamlar› bu foto¤raf-
lardan yararlanarak bire bir onlar› büyütüp
tablo yapmaktayd›lar. Resim yapmay› bir
teknik beceri olarak görmekte, perspektif
hakk›nda gazete ve dergilerde yaz›lar ç›k-
maktayd›. Ancak bu sanatç›lar›n kendilikle-
rinden bir konu bulmakta zorland›klar›, görüneni resmetmeyi tercih ettikleri anla-
fl›lmaktad›r. Çall› kufla¤› ve hatta ‹brahim Çall›’ya gelene kadar geleneksel denebi-
lecek bir bak›fl ile tablolar›n konusu seçilmifltir. 

Türk Plastik sanatlar›n›n geliflmesi ve yönelimleriyle ilgili olarak Sezer Tansu¤’un Ça¤dafl
Türk Sanat›na Yeni Yaklafl›mlar, (2000, Ankara) adl› kitab› yararl› olacakt›r.

Kozmopolit bir kent görünümünde olan ‹stanbul’da Avrupai tarzda yaflayanlar
ve bunlar›n yaratt›¤› moda, resimlerde oldu¤u gibi edebiyatta da yer alm›fl ve
özellikle yeni zengin ve Avrupa özentisi içinde olanlarla alay eden hikâye ve ro-
manlar yaz›lm›flt›r. K›yafet, yiyecek, mobilya kullan›m› vb. konular› ele alan bu
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DON‹ZETT‹ PAfiA VE SARAYDA BATI MÜZ‹⁄‹: Sultan II. Mahmut taraf›ndan

Türkiye’ye getirilen Saltanat Muz›ka-i Hümayun’un flefi olan ‹talyan as›ll› ve ünlü

opera bestecisi Gaetano Donizetti’nin kardefli olan Giuseppe Donizetti (1788-1856),

Bat› müzi¤i formunda II. Mahmut için Mahmudiye Marfl›’n›, Sultan Abdülmecit için

de yirmi iki y›l boyunca resmi olarak çal›nan Mecidiye Marfl›n› bestelemifl, Saray›n

kap›lar›n›n Bat› müzi¤i dinletilerine ve opera gösterilerine aç›lmas›na öncülük et-

mifltir. Muz›ka-i Hümayun orkestras› 1914’lerde geliflkin bir orkestra kimli¤i kazan›r

ve hatta flefi ‹stiklal Marfl›’n›n bestecisi Zeki Üngör’dür. Yine 1860’larda Avrupa’da

müzik e¤itimi alan Osmanl› besteci Dikran Çuhac›yan Leblebici Horhor, Köse
Kâhya gibi ilk küçük opera örneklerini bestelemifltir. 

Resim 8.16

Abdullah
Biraderler 
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roman ve hikâyeler, orta oyunlar›, kanto-
lar arac›l›¤›yla e¤lence hayat›na da yans›-
m›flt›. Politik, sosyal ve ekonomik birçok
de¤ifliklikler içerisinde olan Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u bir yandan telgraf gibi en son
teknolojileri kullan›rken, küçük çapta bafl-
layan sanayi giriflimleri, kad›n erkek eflit-
li¤i konusunda ortaya ç›kan tart›flmalar,
II. Meflrutiyet ve özgürlük fikirleri, Türk-
çülük ve dilde sadeleflme gibi e¤ilimler,
Avrupa devletleriyle ç›kar çat›flmalar› gibi
çok karmafl›k bir dünyan›n içerisinde var
olmaya çal›flmaktayd›.
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Resim 8.17

‹brahim Çall›,
Manolyalar

OSMANLILARDA SEY‹RL‹K OYUNLAR, SPOR, E⁄LENCE: Türk gösteri sanatlar›-
n›n (meddah, karagöz, tiyatro, ilk operet ve ilk sinema gösterileri) 1800’lerden itiba-
ren 1950’lere dek, ‹stanbul’da fiehzadebafl›’nda, icra edildi¤i mekânlar Direkleraras›
olarak adland›r›l›r ve terim bir dönemi simgeler. Bunlar aras›nda, Gölge Oyunlar›,
(Karagöz gibi), kenarlar› çiçek süslü patiska bir bez perde üzerine aksettirilen iki bo-
yutlu tasvirlerin (manda, deve derisinden yap›lm›fl kuklalar›n) perde gerisinden bun-
lara ba¤l› de¤neklerle ad›na hayali ya da hayalbaz denilen ve tüm karakterleri seslen-
diren kifli taraf›ndan oynat›lmas›d›r. Karfl›l›kl› konuflmaya dayanan Karagöz ve Ha-
civat’ta, okumam›fl halktan bir karakter olan Karagöz, bilgili kifli Hacivat’›n dili ve
davran›fllar›yla alay ederek güldürür; ama di¤er karakterler, Tuzsuz Deli Bekir, Arap,
Arnavut, Zeybek, Çelebi de unutulmaz tiplerdir. Di¤er bir seyirlik oyun Meddah, ge-
nelde Ramazan’da ve kahvehanelerde topluluk önünde öyküler anlat›r, taklitler ya-
par ve her zaman özür dileyerek (“sürç-i lisan ettiysek affola”) ile bitirir. Di¤er ünlü
bir tür olan Ortaoyunu, ço¤u kez aç›k alanda evi and›ran (oyuncular “sand›k oda-
s›nda” haz›rlan›rd›) kendine has paravanl› sahnesinde sergilenen, girifl, diyalog, fas›l
ve bitifl bölümlerinden (mukaddime, muhavere) oluflan, çalg› eflli¤inde sahneye ç›kan
ana karakterleri Piflekâr ve Kavuklu’yla unutulmaz kalan, ama ayn› zamanda, Ka-
radenizli, Rumelili, Kayserili, Ermeni, Rum, Yahudi, Zenne, (göçebe Türk gelene¤in-
de özellikle dü¤ünlerde kad›n k›yafetiyle dans eden erkek), Sarhofl, Bekçi gibi sosyal
karakterleri fliveleriyle ve k›l›klar›yla sergileyen seyirlik bir oyun türüdür. Yak›n zama-
na dek ‹smail Dümbüllü (1897-1973) gibi usta bir sanatç›yla varl›¤›n› sürdürmüfltür.
Bunun yan›nda eski Türk ve Osmanl› spor-e¤lence kültürü gelene¤inde gürefl önemli yer
tutar. Ya¤l› gürefl, “er meydan›” deyifliyle Türklere özgü özel bir spordur. Pehlivan söz-
cü¤ü kahraman, yi¤it, mert anlam›na gelir. Efsanevi güreflçi Koca Yusuf (1857-1898)
Fransal›, Amerikal› rakiplerini yenilgiye u¤ratm›fl ve “yedi cihan pehlivan› olarak an›l-
m›flt›r. Bir gürefl karfl›laflmas›nda Amerikal› rakip güreflçiyi minder d›fl›na f›rlatmas›
“Korkunç Türk” unvan› almas›na neden olmufltur Yine bir karfl›laflma sonras› ABD’den
dönerken gemi kazas›nda vefat etmifltir. Bir baflka ata sporu cirit, rakip tak›mlar halin-
de at üzerinde hareket halindeyken taraflar›n birbirlerine cirit savurmalar› ve ard› ar-
d›na ciritlere tak›lmadan atlar›n› mahmuzlamalar›na dayan›r. 19.yüzy›lda çok popü-
ler olan bu spor tehlikeli de oldu¤u için II. Mahmut taraf›ndan yasaklanm›flt›r.
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Avrupa kültüründe 19. yüzy›l modernizmin ortaya ç›k-
t›¤› dönem olarak kabul edilir. Modernleflme kavram›
Avrupa ve Amerika’da teknoloji, bilim, demokrasi, ulus
devletler ve kapitalist üretim sisteminin ortaya ç›kmas›-
d›r. Modernizm daha çok düflünce, sanat, elefltiri ve
edebiyat alan›nda ç›kan ak›mlar için kullan›l›rken, mo-
dernite, kendi bafl›na tarihsel, politik veya sosyolojik
bir kavram olmamakla beraber geleneksel olana ve geç-
mifl kültürlere karfl› duran ve mentalite de¤iflikli¤ini öne
ç›karan bir kavramd›r. Sömürgecilik ve emperyalizm de
kapitalizmin geliflmesinde katk›da bulundu¤u için mo-
dernleflme sürecinde önemli bir rol oynam›flt›r.
Teknoloji ve sanayileflme 19.yy. Avrupa modernleflme-
sinde temel rol oynam›flt›r. Sanayileflme, 1800’li y›llarda
makinelerin üretime bafllamas›yla yayg›nlaflmaya bafl-
lar. Nüfusun k›rsal kesimden kentlerde yo¤unlaflmas›y-
la fabrikalarda çal›flan iflçi s›n›f› do¤ar, otorite anlay›fl›
de¤iflir, demokratik seçim sistemine geçilir. Art›k ayd›n
tabaka ve burjuva s›n›f› oluflmufl; din ve devlet iflleri
birbirinden ayr›lm›fl; ak›lc›l›¤a, bilgiye, gelece¤e ve tek-
nolojiye güvenen, kadere de¤il bireyin kendi gücüne
ve gelece¤ini biçimlendirebilece¤ine inanan toplumsal
bir yap› geliflmeye bafllam›flt›r.
Modernleflmeyle beraber zaman kavram› konusunda
önemli düflünsel de¤iflimler olur. ‹nsanlar›n hayat›nda
önemli bir yer tutan çal›flma saatleri, ayn› zamanda, din-
lenme, e¤lence, gezme gibi yeni yaflam tarzlar› do¤urur
ve kentler de buna göre mekânlar yarat›r. 
Bu yüzy›l ayn› zamanda birçok bilimin do¤mas›na ve
h›zl› geliflimine tan›k olur: Yeni bir tarih anlay›fl› ortaya
ç›kar; arkeolojik kaz›lara bafllan›r; insan ve toplum ve
birey iliflkilerini ve insanl›k kültürünü inceleyen sosyo-
loji ve antropoloji bilimleri; insan bilinçalt›n› inceleyen
psikanaliz gibi yeni bilimler do¤ar.
Modernleflme dönemi ayn› zamanda sanat kültür ala-
n›nda önemli de¤iflimlere tan›k olur: edebiyatta yeni bir
edebi tür olarak roman ortaya ç›kar (Balzac, Flaubert,
Dostoyevski); estetik bir bilim dal›, bir elefltiri ve yo-
rumlama yöntemi olarak geliflir. Güzel sanatlar alan›n-
da, Cezanne ve Monet, Manet, Degas gibi ressamlar›n
öncülük etti¤i izlenimcilik, resim teknikleri (›fl›k, renk,
do¤a izlenimleri, an’› resmetme) aç›s›ndan ilk modern
sanat ak›mlar›ndand›r. Ayr›ca avant- garde (öncü sanat
anlay›fl›) Kitsch (çirkin ve zevksiz) sanat de¤eri olma-
yan kavramlar da bu döneme özgüdür.

Yüzy›l›n en önemli iletiflim arac› gazeteler, günlük ha-
berleri, gösteri programlar›n›, elefltiri yaz›lar›, süreli ro-
manlar gibi yaz›lar içerirler ve günlük olarak yay›nlan-
maya bafllar.
Buna paralel olarak karikatür yer al›r; afifl, reklam, ürün
katalogu giriflimlerinin bafllamas›yla grafik sanatlar› ya-
p›lan›r. Foto¤raf tekni¤i geliflir; kent hayat›n›n ayr›lmaz
parças› olur.
Ve nihayet, 1895’de modern sineman›n kurucusu olan
Frans›z Lumière Kardefller, ilk kez bir izleyici kitlesine
film gösterisi gerçeklefltirirler.
Osmanl›larda modernleflme dönemi, Sultan III. Selim
ve Sultan II. Mahmut dönemlerinde bafllar ve bu dö-
nemler Avrupa’daki modernleflme hareketlerinin etki-
siyle idari de¤iflikliklerin yap›lmas› istendi¤i bir dönem-
dir. 1789 Frans›z Devrimi sonras› oluflan yeni politika-
lar, sanayileflme, vb. yenilikler eskinin reddi, yeninin
ye¤lenmesini kaç›n›lmaz k›lar. Öncelikle asker ve ordu-
da, daha sonra da e¤itim alan›nda (II. Mahmut zama-
n›nda) gerçeklefltirilen reformlar, Abdülhamid döne-
minde de devam eder.
Tanzimat›n alt yap›s›n› oluflturdu¤u 1856 Islahat Ferma-
n› ve 1876 I. Meflrutiyet, dini ilkelere göre biçimlenen
bir toplumu, eflitlik, özgürlük ve kardefllik ilkelerine
göre organize etmeyi hedefler. ‹lk kez gayr-i müslimler
her bak›mdan eflit say›l›r, kul statüsü yerini “Devlet-i
Osmaniye” tabiiyetindeki vatandafll›k kavram›na b›ra-
k›r. Modernleflme hareketleri flehirleflme, e¤itim, Ba-
kanl›klar gibi yeni kurumlar›n ortaya ç›kmas›yla her ta-
rafta yayg›nl›k kazanm›flt›r. Kültürel alanda ise Frans›z
kültürü örnek oluflturmufl; roman, hikâye, tiyatro eseri
gibi ilk Türkçe eserler yaz›lm›fl, fiinasi bat›l› formlarda
fliir ve oyun yazan ilk yazar olmufl, Agâh Efendi ile be-
raber ilk özel gazeteyi ç›karm›flt›r. 
Avrupa etkisi, sanatsal üsluplara da yans›r. Sultan III.
Ahmet döneminde Osmanl› mimarisinde ve süsleme
sanatlar›nda görülen bu etki 19. yüzy›l boyunca Avru-
pa’da görülen üsluplarla birlikte do¤rudan veya dolayl›
olarak Osmanl› sanat›na da yans›m›flt›r. Bu üsluplar fie-
ker Ahmet Pafla, ‹brahim Çall› gibi ressamlar›n eserle-
rinde de görülür. Mimarideki etki neo-klasik üslubun
yan› s›ra barok ve rokoko bezemelerle kendini gösterir.

Özet
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1. Modernleflme ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a Teknoloji, bilim, demokrasi sistemlerinin ortaya
ç›kmas›d›r.

b. Kapitalist üretim sisteminin ortaya ç›kmas›d›r.
c. Modernleflme süreci sömürgecili¤i de içerir.
d. Modernleflme Avrupa emperyalizmiyle ilintili

de¤ildir. 
e. Modernleflme Bat› ya da Avrupa ile efl anlaml›

kullan›lagelmifltir.

2. Sanayileflmenin ilerlemesinde afla¤›dakilerden han-
gisi etkili olmufltur?

a. Makinelerin üretime bafllamas› 
b. Burjuva s›n›f›n›n kaybolmas›
c. ‹flçi s›n›f›n›n üretimde pay almas›
d. Demokrasi mücadeleleri
e. Amerika Birleflik Devletlerinin yard›mlar›

3. Modernleflme sürecinde kitle iletiflim arac› olan ga-
zetelerle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Gazeteler günlük bas›lmaya bafllam›flt›r.
b. Gazetelerde elefltiri yaz›lar›na ve süreli romanla-

ra da yer verilmifltir.
c. Gazetelerde reklamlar, ilanlar yay›nlanmaya bafl-

lanm›flt›r.
d. Afifl tasar›mlar› h›zla geliflmifltir. 
e. Gazeteler süreli roman yay›n› yapm›flt›r.

4. Osmanl› modernleflme döneminde Avrupa etkisi sa-
natsal üsluplara da yans›r. Afla¤›dakilerden hangisi bu
etkiyle ilgili de¤ildir?

a. Mimarideki etki içinde neo-klasik uslub da vard›r. 
b. Bat› etkisi resim sanat›nda etkili olmam›flt›r. 
c. Barok ve rokoko bezemeler de bu etki içinde

say›labilir.
d. Nouveau-Art (Yeni-Sanat) etkisi de önemli rol

oynam›flt›r
e. Bu etki Osmanl› mimarisinde ve mimari süsle-

me sanatlar›nda görülür.

5. Modernleflmeyle gelen de¤iflimlerden biri de zaman
kavram›yla ilgilidir. Afla¤›dakilerden hangisi bu de¤i-
flimle ilgili de¤ildir?

a. ‹nsanlar›n çal›flma saatleri belirlendi.
b. Bofl zaman› de¤erlendirme gündeme geldi.
c. Hafta sonlar› piknik ya da kafelerde vakit geçir-

me anlay›fl› yayg›nlaflmaya bafllad›.
d. Teknolojinin geliflmesi ev ifllerine ayr›lan zama-

n› azaltt›. 
e. ‹nsanlar e¤lenmek yerine çal›flman›n gereklili¤i-

ni anlad›.

6. Afla¤›dakilerden hangisi 1800’lerden itibaren 1950’le-
re dek,  ‹stanbul’da fiehzadebafl›’nda, Direkleraras› ola-
rak adland›r›lan mekanda sergilenen seyirlik oyunlar
içinde yer almaz?

a. Bale gösterileri
b. Karagöz ve Hacivat
c. Ortaoyunu
d. Meddah
e. ‹lk operetler

7. Modernleflmeyle geliflen yeni bilimlerle ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? 

a. Birey ve toplum iliflkilerini ele alan sosyoloji bi-
limi do¤du.

b. Auguste Compte ve Emil Durkheim sosyoloji bi-
liminin kurucular›ndand›r.

c. Felsefe bilimi bir düflünce bilimi yerine bilimsel
düflünce oldu. 

d. Biliçalt›n› inceleyen psikanaliz bilimi do¤du.
e. Arkeoloji, araflt›rmalara bilimsel katk›s› nedeniy-

le önemsenmeye bafllad›.

8. Donizetti Pafla kimdir? 
a. Osmanl› saray›nda bir ‹talyan bestecidir. 
b. Frans›z ekonomistir.
c. Türkiye’de ilk mühendislik okulunu kuran ‹tal-

yand›r.
d. II. Mahmut döneminde önemli bir ‹talyan gaze-

tecidir.
e. ‹talya’da yaflayan Genç Türklerden biridir.

9. ‹zlenimciler ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Resimde ›fl›k tekni¤inde yenilik getirmifllerdir.
b. Renk ressam›d›rlar.
c. Do¤a görüntülerini “anl›k” durumuyla resmet-

mifllerdir.
d. Claude Moner, Edouard Manet bu ak›m›n res-

samlar›ndand›r.
e. Van Gogh izlenimci bir ressamd›r. 

10. Sanatta “avant-garde” kavram› afla¤›dakilerden han-
gisini ifade eder? 

a. Çirkin ve zevksiz, sanat de¤eri olmayan eserler
toplulu¤u

b. Taklide dayal› sanat anlay›fl›
c. Sanatta tasarlanabilir bir gelece¤in öncü ad›mlar› 
d. Kitsch anlay›fl›n› benimseme
e. ‹zlenimci ak›m›n tekniklerinden birine verilen

isim

Kendimizi S›nayal›m



1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme ve Kökenle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Teknoloji ve Sanayileflme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹letiflim Kültüründe Modern-
leflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Kültürü: Modern-
leflme Dönem” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflmenin Getirdi¤i
Yenilikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Kökenli Sanatsal
Üsluplar” konular›n› yeniden gözden geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflmenin Getirdi¤i
Yenilikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Kökenli Sanatsal
Üsluplar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanat Kültür Edebiyatta Mo-
dernleflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanat Kültür Edebiyatta Mo-
dernleflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

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

Zaman, kuflkusuz programlamas› gereken önemli bir
olgudur. Ancak zaman›n insano¤lunu yöneten ac›mas›z
(çünkü zaman akar ve bir tekerli¤in dönüflü gibi dur-
mak bilmez) bir yönetici gücü oldu¤unu da unutma-
mak gerekir. Zaman›n bilincine varabilmek için onu
ölçmek gerekir. ‹flte sanayileflme ça¤›nda insanlar daki-
kalar›n var oldu¤unun bilincine varm›fllar ve çal›flmak-
la (zaman›n geçti¤i yegâne yorucu u¤raflt›r) bofl zaman
(dakikalar›n k›ymetli oldu¤u ve bundan yararlanmak
gerekti¤i) aras›ndaki fark› ölçebilmifllerdir.

S›ra Sizde 2

Makineleflme, fabrikalaflma, k›sacas› sanayileflme kufl-
kusuz mal üretimini art›rm›fl ve ifl bulma oran›n› yük-
seltmifltir. Bu da bireyleri çal›flma dünyas›na çekmifl ve
onlar›n ekonomik, sosyal ve siyasal aç›dan olaylar› an-
lamas›na ve yorumlamas›na katk›da bulunmufltur. Kal-
d› ki artan üretime paralel olarak tüketim al›flkanl›klar›
da de¤iflmifltir. 

S›ra Sizde 3

Hukuksal alanda, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu ve Ver-
gi düzenlemeleri konusunda önemli kararlar al›n›r. Ma-
li alanda bütçe haz›rlan›r, vergi düzenlemeleri yap›l›r,
ilk kez kâ¤›t para dolafl›ma girer. Askeri alanda zorun-
lu askerlik (dört y›l) kanunu ç›kar›l›r, donanma yenile-
nir. E¤itim alan›nda rüfltiyeler aç›l›r, Galatasaray Sulta-
nisi aç›l›r, ilk kez yurt d›fl›na ö¤renci gönderilmeye bafl-
lan›r. Sanayi alan›nda küçük ölçek demir ve tekstil fab-
rikalar› aç›l›r ama bununla birlikte sanayi makineleri
Avrupa’dan ithal edilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yirminci yüzy›l›n siyasi görünümünü aç›klayabilecek,
Yirminci yüzy›lda düflünsel e¤ilimleri tart›flabilecek,
Yirminci yüzy›ldaki bilimsel geliflmeleri tan›mlayabilecek,
Yirminci yüzy›lda sanat kültür iletiflim ve toplum iliflkilerini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Yirminci Yüzy›l
• Kad›n Hareketleri
• Ba¤›ms›zl›k Savafllar›
• Gençlik

• Totaliter ‹deolojiler
• Sanat Kültür Edebiyat
• Düflüncelerin Evrimi
• Kitle Kültürü

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Kültür Tarihi

• SAVAfiLAR VE YEN‹L‹KLER YÜZYILI
• BA⁄IMSIZLIK SAVAfiLARI 
• SO⁄UK SAVAfi DÖNEM‹
• POL‹T‹KA, KÜLTÜR VE ‹LET‹fi‹M 
• B‹L‹MSEL GEL‹fiMELER VE

YANSIMALARI
• DÜfiÜNCELER‹N EVR‹M‹:

FRANKFURT EKOLÜ,
VAROLUfiÇULUK, YAPISALCILIK

• TOPLUMSAL HAREKETLER:
KADINLAR, GENÇLER VE
ÜÇÜNCÜ YAfi

• SANAT, KÜLTÜR, EDEB‹YAT,
S‹NEMA

• POSTMODERN DURUM VE
SANATTA BAfiKALAfiIM

• TÜRK‹YE’DE CUMHUR‹YET
DÖNEM‹ KÜLTÜR, SANAT, B‹L‹M
VE EDEB‹YAT

9
KÜLTÜR TAR‹H‹

20. Yüzy›l: Savafllar ve
De¤iflimler Yüzy›l›



SAVAfiLAR VE YEN‹L‹KLER YÜZYILI
1900’lerde do¤an bir Türk yurttafl›n›n hayat›n› hayal edelim: Çocuklu¤unu Balkan
Savafl›n›n ve ülkesindeki iç s›k›nt›lar›n gölgesinde yaflayacak, Birinci Dünya Sava-
fl› patlad›¤›nda kendisini Çanakkale Cephesinde bulacak, flehit düflmemiflse, cep-
heden cepheye Kurtulufl Savafl›m›z› yaflayacak ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u ferdi
iken, 1923’de, genç Türkiye Cumhuriyetinin yurttafl› olacakt›r. Daha henüz olgun-
luk yafl›nda iken ‹kinci Dünya savafl›n›n dehfletine, k›tl›¤a katlanacak, belki ileri
yafl›na ra¤men tekrar askerli¤e ça¤r›lacak, çok partili rejimi tan›yacak, So¤uk Savafl
Döneminde komünizmin ve kapitalizmin ürpertici çekiflmesine tan›k olacak, belki
yak›nlar›ndan Kore Savafl›nda flehit düflenler olacakt›r. Yafll›l›¤›nda ise genç kuflak-
lar›n yeni sihirli popüler kutusu televizyonla karfl›lafl›nca kimbilir ne kadar flafl›ra-
cakt›r. Gerçekten de bu yüzy›l, savafllar›n, kâbuslar›n, y›k›mlar›n, ideolojilerin yüz-
y›l›d›r. Dört y›l süren Birinci Dünya Savafl› ilk topyekûn savaflt›r ve geride yaklafl›k
dokuz milyon ölü, yedi milyon kay›p, yirmi milyonun üstünde yaral› b›rakm›flt›r.
Böylesi bir bilançonun derin de¤iflimler getirmemesi flafl›rt›c› olurdu: Jeo-politik
aç›dan birçok ‹mparatorluk ya çöker ya parçalan›r (Avusturya Macaristan ‹mpara-
torlu¤u, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Almanya ‹mparatorlu¤u (topraklar›n› kaybeder,
küçülür); Rusya ‹mparatorlu¤u yerini Bolflevik Devrimine b›rak›r. Hem Avrupa’n›n
hem Orta Do¤unun haritas› de¤iflir.

‹kinci Dünya Savafl› (1939-1945) ise tüm Gezegenin savafl›d›r. ‹nsanl›¤›n tan›-
m›fl oldu¤u en genifl çapl› savaflt›r. 100 milyon asker ve sivil, 61 devlet, 22 milyon
kilometre karelik bir alanda savaflm›flt›r. Elli milyon ölü vard›r ve bunlar›n yar›s› si-
vildir. Milyonlarca insan evine dönememifl, çocuklar öksüz ve yetim, efller dul kal-
m›flt›r. Yine milyonlarca insan evlerine yaral› dönmüfltür, fliddetli sars›nt› geçiren-
ler vard›r. Hepsinin sa¤l›k deste¤ine ve sosyal yard›ma ihtiyac› vard›r. Mali hasar
tespiti resmen yap›lamam›flt›r ve inan›lmaz rakamlara ulafl›laca¤› kesindir. Nazi Al-
manya’s›nda ›rk k›y›m› yaflanm›flt›r. Yahudiler toplu k›y›ma u¤rarken, Slavlar, Çin-
geneler, Engelliler, Eflcinseller, dini cemaatler ise ciddi takibata ve sürgüne, hatta
k›y›ma u¤ram›flt›r.

Bu felaketlere karfl›n, bu yüzy›l ayn› zamanda ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›n› kazan-
d›klar›, bilim ve teknoloji harikalar›n›n yarat›ld›¤› bir yüzy›ld›r. Türkiye’de Mustafa
Kemal Hareketi ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren ülkelere esin kayna¤› olacakt›r. Yep-
yeni bilimler teknolojiler do¤ar. Örne¤in elektronik teknolojisinin geliflmesiyle in-
sanlar›n yaflam tarzlar› geliflir. Sinema, radyo, televizyon bafll› bafl›na kültürel ve si-
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yasal bir güce dönüflür. Medya dördüncü kuvvet-iktidar olma yolundad›r. Atom
parçalanm›flt›r, Einstein devrimiyle art›k atom ve uzay ça¤›nda yaflan›lmaktad›r.
Uzayda ilk ad›m at›lm›fl, uydumuz Ay, gezegenimizin durak noktas› olmufltur. Ma-
sallardan bilim kurgu kitaplar›ndan beslenen insanl›k bu kez Kozmosun derinlik-
lerinden gelen gerçek foto¤raflar, hatta nesneler görmektedir ç›plak gözle. Ama et-
nik soyk›r›mlar, iflkenceler, toplu sürgünler gezegenin dört yan›nda yinelenmekte-
dir. Çok ciddi çevre ve ekoloji sorunlar› do¤ar. 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yet Birli¤inin da¤›lmas›yla yeni bir yüzy›la girilecektir. 21. yüzy›l küreselleflme yüz-
y›l›d›r, dijital bir ça¤a girilmifltir.

Yeni ‹deolojiler 
1917 Ekim Devriminin kuramc›s› ve lideri Lenin, yeni politikalar üretecek ve bun-
da da baflar›l› olacakt›r. Ancak Lenin’den sonra 1922’de devlet baflkan› olan Sta-
lin’le birlikte s›k› bir rejim ülkede topyekûn yükselifli getirir. Stalin, hem SSCB’de,
hem sosyalist ülkelerde ve sosyalist partilerde kendisinin de yönlendirdi¤i diplo-
masiyle kült bir kiflilik olur. Fakat, Stalin’in uygulad›¤› rejimin ikiyüzlülü¤ü, (farkl›
ulustan yüzbinlerce kiflinin Sibirya’ya sürgün edilmesi, özellikle yönetim kadrosun-
dan önemli kiflilerin düzmece suçlamalarla idam edilmesi ve faili meçhul ölümler,
kolektif yönetim anlay›fl›ndan uzaklaflmas› ve yasalar› çi¤nemesi, ayd›n yazar k›y›-
m›, vb.), 1956’da Kruflçef Raporuyla aç›kland›¤›nda, Dünyada sosyalizme inanm›fl
ve gönül vermifl birçok emekçi, ayd›n, yazar, sanatç› hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacak ve
komünizmin de totaliter bir rejim oldu¤u ortaya ç›kacakt›r. Ne var ki SSCB, Stali-
nizmin etkisinden kolay kurtulamayacakt›r. Bu siyasal ve düflünsel hayal k›r›kl›¤›
dünya siyaset ve düflünce tarihinde dönüm noktas›d›r.

Atlantik’in öteki yakas›nda Amerika Birleflik Devletleri ise huzur ve refah için-
dedir. Bilimsel bulufllar, yenilikler süregitmektedir. Otomobil endüstrisi h›zla yay-
g›nlaflmakta, radyo ve baz› elektronik aletler günlük hayata girmifl, bankalar halka
hizmet vermeye bafllam›flt›r. Bat›da Amerika hayranl›¤› ve modas› bafllar. Fakat bu
liberal kapitalist ideoloji 1929’da önemli bir krizle karfl›lafl›r: Halk›n bankalardan
kredi çekerek ve borçlanarak Borsaya kat›l›m›, sonunda felaketi getirir. 1929’da sis-
temin tamam› birkaç gün içinde çöker. Bankalar iflas eder, fabrikalar kapan›r, ham-
maddeler depolarda çürür. Milyonlarca insan iflsiz kal›r. Dünyan›n yaflad›¤› en bü-
yük ilk ekonomik krizlerdendir bu.

Almanya’da ise 1920’lerden itibaren Sovyet Devrimini ve Kapitalizmi Yahudi-
Musevi giriflimi olarak lanse eden Nasyonalist Parti, güçlü ifl dünyas›n›n da deste-
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Bugün hayat›m›za giren birçok nesnenin ilk bulundu¤u y›llarda yaratt›¤› heyecan›
ve coflkuyu elbette tahayyül edebilirsiniz. Ama bu bulufllardan baz›lar›n›n ciddi çev-
re sorunlar›na neden olaca¤› her halde o y›llarda düflünülmemiflti. Naylon gibi, elek-
tronik aletler çöplü¤ü gibi; radyoaktif gibi...
Bu yüzy›l›n bulufllar› ve icadlar› çarp›c›d›r: ‹lk yapay ipek (1903), elektrokardiogra-
fi (1903), otomatik flifle yap›m makinesi (1907); ‹ngiltere’de tank yap›m› (1916); Ve-
rem Afl›s› (1921), ilk Televizyon ayg›tlar› (1923); ilk renkli foto¤raf denemeleri (1925-
1935); Sentetik kauçuk (1927); ilk antibiyotikler (1928); Naylon (1930); Yapay
Radyoaktivite, Frederic ve Irene Jolie-Curie taraf›ndan, (1934); ilk tükenmez kalem
(1938, ama seri üretimi 1958’de); ilk bilgisayar çal›flmalar›, (1941); ilk mikro dalga
f›r›n (1946); ilk elektronik alet, transistor, (1947); ilk uydunun uzaya gönderilmesi
(Sovyetler) (1957); ilk enformatik uzak ba¤lant›, (1965); Hepatit B afl›s› (1975); ‹lk
h›zl› tren, (1981).



¤ini kazanarak 1933’de Hitler’le iktidar koltu¤una oturur. Faflizmin yeflerdi¤i bir
baflka ülke ‹talya’da, Mussolini, 1922’de nasyonalist hükümetin baflbakan› olur.
Bu iki faflist rejimin üçüncü yandafl› ise ülkesinde iç savafl› bafllatmas›yla ünlü ‹s-
panyal› Franco’dur. Franco rejimine karfl› Cumhuriyetçilerin destans› direnifli, ede-
biyata ve sanat eserlerine konu olur.

‹kinci Dünya Savafl›n›n insanl›k hayat›n› ve kültürünü altüst eden manzaralar›
vard›r. ‹lk kez bu savaflta kentler havadan bombard›mana tutulur: Hitler, Varflova,
Leningrad, Rotterdam, Londra’y›, Müttefikler ise Berlin, Hamburg, Dresten’i bom-
balarlar. Çocuklar›yla, yafll›lar›yla, tarihi eserleriyle, kentlerin hayat› altüst olur. Ün-
lü ‹talyan yönetmen Visconti, bu enkazlar aras›nda unutulmaz filmler çekmifltir. Hi-
roflima’da, inan›lmaz say›da sivil çocuk kad›n yafll› yurttafl ölür, yaralan›r, y›llarca
radyasyonla yaflamak zorunda kal›r. Naz›m Hikmet’in Hiroflima çocuklar›na adad›-
¤› 1956 tarihli “Çocuklar öldürülmesin / fleker de yiyebilsinler” diye biten “K›z Ço-
cu¤u” fliiri bugün Türkçede ve dünya dillerinde bestelenmifl bir flark› olmufltur.

Atom bombas›n›n insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

BA⁄IMSIZLIK SAVAfiLARI

Mustafa Kemal Hareketi
Birinci Dünya Savafl› ‹ttihat Terakki Hükümetinin yanl›fl politikalar›ndan dolay› he-
zimetle bitince ülke tam bir siyasal karmaflaya do¤ru sürüklenir. Üstelik Vahdettin
yönetimi döneminde ‹ngiltere’nin öncülü¤ünde Fransa ve ‹talya’yla imzalanan
Sevr Antlaflmas›, ‹mparatorlu¤un elini kolunu ba¤lar. 1919’da Mustafa Kemal’in
önderli¤inde bafllayan Kuvay› Milliye ba¤›ms›zl›k hareketi, Ege bölgesi kentlerin-
den bafllayarak, yeni baflkent Ankara yak›nlar›na dek uzanan Yunan ‹flgalini, yer
yer zaferlerle durduracak ve ülke iflgalden temizlenecektir.

Kurtulufl Savafl›n›n bafllad›¤› 1919’dan itibaren Türkiye ola¤anüstü olaylarla yüz-
leflmifltir. 1920’de Sevr Antlaflmas› Osmanl› Devletini parçalam›flt›r ve ayn› y›l
fieyh’ülislam Mustafa Kemal için ölüm fetvas› vermifl, ba¤›ms›zl›k savafl› kazan›l›n-
ca önce saltanatl›k, sonra Cumhuriyetin ilan›yla halifelik dönemi resmen sona er-
mifltir. Ard› ard›na gelen yenilikler ise yeni bir Türkiye kimli¤inin do¤aca¤›n›n ke-
sin göstergeleridir: Medeni Kanun kabul edilir, Arap alfabesinden Latin alfabesine
geçilir; e¤itim-ö¤retim kurumlar› birlefltirilir. Kültürel alanda 1932’de aç›lan Halkev-
leri (Halkodalar›) k›sa zamanda ülke çap›nda yayg›nlafl›r. Ülkenin evlatlar› ilk sa-
natsal etkinlikleri, ilk mesleki beceri kurslar›n› buralarda izlerler. ‹stanbul Üniversi-
tesi’nde yeni reformlar yap›larak özellikle Hitler rejiminden kaçan yüz elli dolay›n-
da yabanc› ö¤retim üyesine kucak aç›l›r. Yeni bilim kürsüleri kurulur. Sosyal hayat
kökten bir de¤iflime girmenin, bir bak›ma laik, aç›k bir toplum olmaya yönelmenin
hem mutlulu¤unu hem sanc›lar›n› yaflamaktad›r. Tek parti rejiminin uzun süre de-
vam etmesi de demokraside gecikmeyi getirmifltir. Böylesi h›zl› bir siyasal de¤ifli-
min halk tabakas›nda k›sa zamanda hazmedilmesi elbette kolay olmayacakt›r.

‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Türkiye’de nüfusun büyük bir ço¤unlu¤u ken-
di sorunlar› içinde bo¤ulmufl durumda, e¤itimsiz ve dünyadaki geliflimlere yaban-
c›d›r. K›rsal kesimde, köylü k›z ve erkek çocuklar›n› köylerde e¤itecek ola¤anüstü
bir proje olan Köy Enstitüleri projesi hayata geçirilir. Burada mesleki ve teknik e¤i-
tim verildi¤i gibi kültür sanat e¤itimi de verilir. Çok partili dönemde Demokrat Par-
ti hükümeti uluslararas› diplomatik arenada yerini Bat› ve ABD’den yana belirler:
Marhall Plan›n› uygulamaya koyar; NATO’ya üye olur. ABD’nin yard›m›yla yeni
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Hitler, k›sa zamanda
silahlanarak bütün
ac›mas›zl›¤›yla
diktatörlü¤ünü kurar,
1939’da bafllayan
iflgalleriyle ‹kinci Dünya
Savafl› dehfletini bafllat›r.
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Bunlar aras›nda Ankara
Devlet Konservatuvar›n›n
kuruculu¤unu yapan ünlü
besteci Hindemith de vard›r.

Türkiye, ilk kez ‹stanbul’da
Vatan Caddesi, Millet
Caddesi gibi büyük genifl
caddelerle tan›fl›r ve halk›n
kent konsepti de¤iflmeye
bafllar.



ileri teknolojileri Türkiye’ye getirmeye bafllar. Örne¤in, önce Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi, sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulur. Ama bu arada 1951’de
Halkevleri, 1954’de de Köy Enstitüleri kapat›lm›flt›r. ‹stanbul’da imar çal›flmalar› h›z
kazan›r. Ama bir yandan da d›fl borçlanma h›zla artmakta ve geri ödenememekte-
dir. Bu ekonomik borçlanmay› ülke tarihinin en yüksek devalüasyonu izler ve IMF
ilk stand-by anlaflmas› (IMF bir dizi görevler sisilesi haz›rlar ve hükümet bunlar›
yerine getirerek kredi dilimlerinden yararlan›r) imzalan›r. 1958’den itibaren siyasal
çalkant› h›zlan›r ve 1960 askeri darbesi gelir. Türkiye’de çok partili rejimde art›k si-
yasal saflar›n yeri yavafl yavafl belli olmaya bafllam›flt›r.

Dünyada Ba¤›ms›zl›k Hareketleri
Ba¤›ms›zl›k hareketleri özellikle ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda h›zlan›r. 1947’de
Pakistan ve Hindistan do¤ar. Hindistan’da ba¤›ms›zl›¤›n lideri ülkesinin kendisine
yak›flt›rd›¤› ad›yla Mahatma Gandhi, (1869-1948), (Mahatma, Milletin Babas› anla-
m›na gelir) etnik gruplar›n aras›nda ayr›mc›l›¤a karfl› mücadele etmifl, bu gruplar
aras›nda dayan›flma ve kardefllik duygular›n›n geliflmesine önemli katk›da buluna-
rak farkl› din dil ve kültürlerin yan yana yaflama gereklili¤ini savunmufltur. Ömrü
boyunca sade bir hayat yaflayan, giysilerini ç›kr›kta kendi ören, tuttu¤u açl›k oruç-
lar›yla (bazen bir ay sürmüfltür) sömürgeci politikalara direnen Gandhi, 1930’da,
dört yüz kilometrelik ünlü Tuz Yürüyüflünü düzenlemifl ve uygarca Britanyal›lar›n
ülkesini terk etmesini istemifltir.

Di¤er yandan, 1948’de ‹srail devletinin kurulmas›yla Orta Do¤u tekrar kayna-
maya bafllar. Kutsal toprak Kudüs özel bir statü kazan›r. Arap devletleri art›k silah-
lar› ellerindedir. 1956 Sina Savafl›ndan sonra bölgede Arap Milliyetçili¤i geliflir.
1969’da Yaser Arafat’›n Filistin Kurtulufl Örgütünü (FKÖ) kurmas›yla ba¤›ms›zl›k
mücadelesi h›z kazan›r ve hatta dünya ilk kez bu örgütle uluslararas› terörizmi ta-
n›r. 1973 savafl›ndan sonra on Arap ülkesi (OPEC) birleflerek petrolün fiyat›n› iki
kat art›r›r ve dünya ciddi bir ekonomik krizle yüzleflir. Gelece¤in politikalar› art›k
enerji üstüne biçimlenecektir ve Orta Do¤u dü¤üm noktas›d›r. Birleflmifl Milletler,
Filistin’de Arap ve Musevi devletinin varl›¤›n› ancak 1988’de onaylar.
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Ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan ülkeler aras›nda Tunus, 1957’de Türkiye’yi örnek alarak

Habib Bourgiba’yla Cumhuriyet rejimine geçer. Yine ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan ‹ngiliz

kolonileri Sri Lanka, Bangladefl, Birmanya, Endonezya ‹ngilizce konuflmaya ve ‹n-

giliz e¤itim sistemine devam eder. Ama bu ülkelerde müslümanlar da vard›r. Ayn›

fley Frans›z sömürgeleri Fildifli Sahili, Yukar› Volta, Madagaskar, Mali, Moritanya,

Senegal için de geçerlidir. Yerli zenci kimlikleri alt›nda ayn› zamanda sömürgeci fa-

tihlerin dilini ve kültürünü istemeseler de ö¤renmek, benimsemek ve ana dilleri gibi

konuflmak zorunda kalm›fllard›r. Bütün bu ülkeler kültürleflme ve kimlik sorunlar›-

n› bar›nd›ran bir edebiyat ve sanat kültürü gelifltirmifllerdir. 

Tunus 1957’de Cumhuriyet rejimine geçen tek Kuzey Afrika ‹slam ülkesidir; Dünya-

n›n en kalabal›k ülkelerinden olan Endonezya 1945’de ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›flt›r.

Pakistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› tarih 1947’den 1969’a dek Pakistan’›n eyaleti

Do¤u Pakistan olarak an›lan Bangladefl, 1971 y›l›nda Müslüman Halk Cumhuriye-

ti olur. Afrika’daki ‹ngiliz sömürgeleri Somali, Tanganika, Kenya, Tanzanya; Fran-

s›z sömürgeleri Fildifli Sahili, Yukar› Volta, Madagaskar, Mali, Moritanya, Senegal,

Çad 1960 sonras› ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fllard›r. Bütün bu ülkelerin ba¤›ms›zl›-

¤› Afrika’n›n kültür kimli¤ini haz›rlayacakt›r.



SO⁄UK SAVAfi DÖNEM‹
So¤uk Savafl, iki süper güç olan SSCB ile
ABD aras›ndaki ve haliyle onlar›n müttefik-
leri aras›ndaki gerilimleri, siyasal ve ideolo-
jik çat›flmalar› içeren ve ‹kinci Dünya Sava-
fl›n›n hemen bitiminde bafllay›p SSCB’nin
da¤›lma tarihi 1991’e dek devam eden dö-
nemdir. Bu dönem ülkelerin kendi kader-
lerini kendi tayin etme hakk›n› engelleyen
ideolojik, diplomatik ve askeri kararlarla
doludur. Örne¤in Amerika Birleflik Devlet-
lerinin, 1947’de, on alt› Avrupa ülkesiyle
imzalad›¤› uzun vadeli yard›m Marshall Pla-
n›, hem askeri hem ekonomik bir ba¤›ml›-
l›k yaratma plan› olarak elefltirilmektedir.
Nitekim Türkiye’nin NATO’ya üye olduk-
tan sonra 1953’de Kore Savafl›na kat›lmas›
ülkede flaflk›nl›k yaratm›flt›r. Sosyalist cep-
hede ise, 1955’de SSCB önderli¤inde NA-
TO’nun karfl›s›nda yer alan Varflova Pakt›
kurulur. Silahlanma yar›fl› h›zlan›r. Dünya
siyaset sahnesine istihbarat teflkilatlar› Sov-
yet KGB ve Amerikan CIA ç›kar.

‹deolojiler Döneminde Sanat Kültür Edebiyat
‹deolojik hükümet ayg›tlar› düflünce özgürlü¤ü konusunda her dönemde k›s›tlay›-
c› bask› politikalar› gütmüfl ve sansür politikas› uygulam›fllard›r. Bu yasakç› zihni-
yet Nazi Almanya’s›nda sistematik bir k›y›m uygulam›flt›r: Sol düflünceli yazarlar ve
sanatç›lar cezaland›r›lm›fl, bilim adamlar› ülkeyi terk etmifl, yazarlar›n kitaplar› ya-
k›lm›fl, bestecilerin eserlerinin çal›nmas› yasaklanm›flt›r. Daha do¤rusu Hitler sana-
t› yasaklam›flt›r.

Sovyet Rusya’da ise devrimin ilk y›llar›ndan itibaren Anna Akhmatova, Pas-
ternak, (yazar›n ünlü Doktor Jivago’su yasaklanm›fl ve 1958’de kazand›¤› Nobel
Ödülünü almas› engellenmifltir), Nabukov, Soljenitzin gibi yazarlar, Shostokovich
gibi kompozitörler, Tarkovski, Paradjanov gibi film yönetmenleri ve genifl bir ay-
d›nlar toplulu¤u eserleri yüzünden yarg›lanm›fllar, yasaklanm›fllar ya da sürgüne
gönderilmifllerdir. Ama Stalin rejimi resmi yazarlar› ve ressamlar›, zorluklarla mü-
cadele eden halk› güçlü bir proleter gibi resmetmeye, Stalin’e övgü fliirleri yazma-
ya, KGB de demokrasi yanl›s› ayd›nlar› fifllemeye devam eder.

ABD’de ise, senatör McCarty ‘nin bafllatt›¤› sosyalizm sempatizan› olan ayd›nla-
r›, Hollywood aktörlerini, yazarlar›, yönetmenleri hedef alan “Cad› Av›” on y›l sür-
müfl, yüz elli dolay›nda yazar, istihbarat teflkilat› FBI’n›n kay›tlar›na girmifltir. Kay›t-
larda yazar ve sanatç›lar›n eserlerinde iflledi¤i temalar, hangi yazarlardan etkilen-
dikleri ya da dostluk kurduklar›, hangi ülkelere ziyaret etti¤i (SSCB’ye gitmek san-
ki suçtur) bir yaflamöküsü gibi yaz›l›d›r. Listede Charlie Chaplin, Ernest Heming-
way, John Steinbeck, Arthur Miller, William Faulkner, Henry Miller, Tennessee
Williams gibi ünlü isimler vard›r.

Yak›n zamanda, ‹srail de oldukça sert sansürcü bir devlet olmufltur: Bir dönem
Gazze fieridinde yaz› makinesi ve faks kullan›lmas›n› yasaklam›fl, Filistin tarihiyle
ilgili yaz›lara sansür koymufltur. Hatta bir kitap sergisini bombalam›flt›r.
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Kore Savafl›, 1950-
1953; Türk
Askerleri de
oradayd›.



POL‹T‹KA, KÜLTÜR VE ‹LET‹fi‹M
Bilindi¤i gibi haberleflme iletiflimin kalbidir ve siyasal güçler haberleflme (enfor-
masyon) kanallar›n› hep denetim ve gözetim alt›nda tutmak istemifllerdir. 20. yüz-
y›l tam bir iletiflim yüzy›l›d›r. Yaz›l› bas›n›n alt›n ça¤› 1858-1950 olarak söylenir.
Özellikle büyük tirajl› gazeteler gitgide büyüyerek ilk kültür endüstrisi kurumu
kimli¤ini kazan›rlar ve ülkelerde dördüncü erk olmufllard›r. Ancak bu güçlenme,
ayn› zamanda bas›n gruplar› ya da flirketlerin uluslararas› güce dönüflmesini bera-
berinde getirmifl ve haliyle demokraside ço¤ulculuk, bas›n özgürlü¤ü kavramlar›
tart›fl›l›r olmufl ve yara alm›flt›r. Bas›nda, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda tekeller do¤ar.
Bas›n dünyas›n›n art›k Joseph Pulitzer, William Randolph Hearst, ve yak›n zaman-
da da Rupert Murdoch gibi ünlü patronlar›, baronlar› vard›r. Gazeteler yan›nda, ha-
ber toplayan, onu görsel ve iflitsel medyaya dönüfltüren gazetecileri bar›nd›ran ba-
s›n ajanslar› önemli bir enformasyon ifllevini yerine getirir. Bugün France Presse,
Associated Press, CNN, gibi uluslararas› ajanslar; Anadolu Ajans› (resmi), Do¤an,
‹hlas Haber Ajans› gibi yerli ajanslar vard›r. Bunlardan ünlü ABD ajans› Associated
Press (AP) 1848’de kurulmufl olup bugün yetmiflin üzerindeki ülkede hizmet ver-
mektedir. Yaz›l› bas›n 20. yüzy›l›n sonlar›nda Internet’in do¤mas›yla net bir gerile-
me dönemine girecektir.

Kültür endüstrisi kavram›n› örneklendirerek aç›klay›n›z.

212 Kültür  Tar ih i

Ülkemizde Naz›m Hikmet (1901-1963), gençli¤inin en verimli y›llar›n› 15 y›l hapis-

te ve 12 y›l sürgünde geçirmifltir ama kendi sözleriyle flair” tepeden t›rna¤a hasret ve

ümitten ibâret” tir. Naz›m Hikmet 1925’den itibaren yazd›klar›ndan dolay› yarg›la-

n›r; 1938-1941 y›llar›nda cezaevlerinde kal›r ve fliirleri yasaklan›r; 1950’de aftan ya-

rarlan›r, ama yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› konur.

‹ngiltere’de, ünlü mant›kç› ve matematikçi filozof Bertrand Russel (1872-1970), si-

lahlanmaya karfl› tutumlar›ndan dolay› birkaç kez tutuklanm›flt›r. Bertrand Russell

ilk kez 1914’de savafl karfl›t› tutumundan tutuklan›r ve mesle¤inden uzaklaflt›r›l›r;

1969’da 89 yafl›ndayken nükleer silahlanmaya karfl› bir eylemde yine tutuklan›r ve

serbest b›rak›l›r. Ama bütün bunlar hayat›n› dünya bar›fl›na adayan bu filozofun

Nobel Bar›fl Ödülünü almas›na engel olamam›flt›r. 

TEKELLEfiEN MEDYA
ABD medya imparatorlar›ndan Avustralyal› Rupert Murdoch, yüzün üzerinde ço¤u

uluslararas› televizyon kanallar›, reklam flirketleri, dergi ve gazetenin patronudur

(ço¤unlu¤u ABD ve ‹ngiliz medyas›na ait). Sahip oldu¤u sermayeyle global medya

pazar›na egemen olmufl ve dünyan›n en güçlü otuz flahsiyeti aras›nda yer alm›flt›r.

Ama Murdoch’un ad›, siyasal skandallara kar›flm›fl, ‹ngiltere ve ABD’de partilerin

politikalar›n› de¤ifltirmesinde rol oynam›flt›r. 1997-2007 y›llar› aras›nda Mur-

doch’un sahip oldu¤u medya, 175 gazetede Irak Savafl›n› destekler tarzda yay›n

yapm›fl ve önemli medya kurulufllar› arac›l›¤›yla dünya kamuoyunun gözlerini

vahflete kapatt›¤› iddia edilmifltir; ayr›ca ‹ngiltere’de Tony Blair politikas›n› aç›kça

desteklemifl; daha sonra muhafazakâr lider David Cameron’u desteklemifl, ABD’de

Cumhuriyetçi Partinin muhafazakâr kanad›n›n fikirlerinin yay›lmas›na arac› ol-

du¤u için afl›r› muhafazakâr olmakla elefltirilmifltir.
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Radyo ve Televizyon
Yüzy›l›n bafl›nda Manconi’yle gelen Radyo, hem haberleri, hem müzi¤i hem de
dans› evlerin içine tafl›yacakt›r. Ülkelerdeki radyo istasyon say›s› h›zla artmaya bafl-
lar. Devlet radyolar› resmi politikalar›n sözcüsü olur. 1930’lardan itibaren ticaret
dünyas›nda farkl› ekonomik amaçlarla kullan›lmaya bafllar. 1945’de FM’ler kurulur,
arabalar radyolarla donat›l›r. Radyo kanallar› h›zla ço¤al›r ve o art›k kitle iletiflim
arac›d›r. Her ülkede aileleri bafl›na toplayan siyasi programlar, e¤lence programla-
r›, kültür programlar› (radyo tiyatrosu) vard›r. Ama ‹kinci Savafl sonras› salonlara
televizyon yerleflirken, radyolar yan odalara tafl›nacakt›r.

‹lk maceras› 1926’da ‹ngiltere’de John Logie Baird’le bafllayan ve baflta Fransa
ve ABD’de k›sa aral›klarla h›zla geliflen televizyon, ‹kinci Savafl sonras›nda evler-
dedir. 1960’l› y›llarda kullan›m doruk noktaya ulaflarak radyonun elinden hem
prestijini hem de reklam gelirini alacakt›r. Daha sonra da sineman›n taht›na göz di-
kecektir. Televizyon teknolojisi durmak bilmez teknolojisiyle ülkelerin kültürel
manzaras›n› de¤ifltirir; dilsel birli¤i sa¤lar, “küresel kasaban›n” ilk örne¤idir. Ama
baz› bilim adamlar›na göre de “iletiflimin do¤as›n› temelden de¤ifltirdi¤i gibi, sözün
ve görüntünün gücünü kan›tlam›flt›r. Bu nedenle televizyon 70’li y›llardan itibaren
basit bir iletiflim arac› olman›n ötesinde, e¤lence kültürünü de içererek popüler
kültürün tafl›y›c›s› olmufltur.

Televizyon ayn› zamanda reklamc›l›k ve halkla iliflkiler gibi bir alan›n güçlenmesine ve
yayg›nlaflmas›na da olanak haz›rlam›flt›r. Bu alanlar›n temel özellikleri nelerdir?

Türkiye’de Bas›n
Ülkemizde Milli Mücadele öncesi de aktif olan ‹stanbul bas›n›, Kurtulufl Savafl›n›n
bafllamas›yla iki farkl› düflünsel kutupta (Tanin, Tevhidi Efkar, Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u yanl›s›; Akflam, ‹kdam ve ‹leri gibi gazeteler Milli Mücadele yanl›s›d›r) ye-
rini belirler. Bu gazetelerin ünlü yazarlar› aras›nda Hüseyin Cahit Yalç›n, Ah-
met Emin Yalman, Falih R›fk› Atay, Yakup Kadri say›labilir. Ülkemizde gaze-
teler ço¤u kez önemli siyasal olaylar s›ras›nda ve hemen sonras›nda (askeri dar-
beler gibi) kapat›lm›fllard›r. Tek partili rejim döneminde ‹stiklal Mahkemelerinde
gazeteciler de yarg›lanm›fl, solcu ve afl›r› dinci gazeteler kapat›lm›fl, güdümlü ba-
s›n desteklenmifltir. Çok partili rejimde ise bas›n siyasal yerini belirlemifl ve buna
göre iktidar yanl›s›, muhalif ve opportünist gazeteler oluflmufl ve art›k Türkiye’nin
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TELEV‹ZYON BA⁄IMLILI⁄I: Televizyonun 24 saat her evde varl›¤› ve vazgeçil-

mezli¤i birçok sorunu da beraberinde getirir. TV kanallar›n›n program yap›m›nda

kolayc›l›¤a kaçmalar› ve kaliteye önem vermemeleri, izleyicilerin gerçek dünyay›

yanl›fl alg›lamalar›na yol açt›¤› gerekçesiyle elefltirilir. Ayr›ca gitgide politik bir güç

olmalar› ve taraf tutmalar› ve amaçl› haber yapmalar› da çok elefltirilmifltir. Devle-

tin resmi ideolojisinin propaganda arac› olmas› ya da büyük ticari gruplar›n hima-

yesinde onlara hizmet etmeleri, “beyinlerin sat›n al›nmas›” gibi önemli bir demok-

rasi sorununu dünya gündemine tafl›m›flt›r. Bunun yan›nda özellikle çocuklar› uy-

kusuz b›rakmas›, bebek kanallar›n›n ço¤almas›yla onlar›n ruh ve beden sa¤l›¤›na

zarar verecek derecede ba¤lanmalar›, fliddet ve teröre özendirmesi, insanlar› özel-

likle bedenen ve ruhen pasiflefltirmesi bilimsel araflt›rmalara konu olmufltur. Ama

bununla birlikte dünya popüler kültür a¤› içinde günbegün de¤iflen televizyon star-

lar›na da tan›k olmufltur.

1946’da ABD’de sekiz bin
konut televizyona sahiptir ve
bu say› 1951’de 10 milyona
ulaflacakt›r. 
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de ünlü gazete patronlar› olmufltur. (Hürriyet Gazetesi gibi). Gazeteler yan›nda
dergiler de önemli bir okur kitlesine sahiptir. ‹lk mizah dergisi Diyojen’den sonra
(1870) haftal›k siyasi ve mizah dergisi Akbaba (1922) do¤ar. Onu sonraki y›llarda
Marko Pafla ve G›rg›r izleyecektir.

Magazin dergicili¤inde ise 1956’da fievket Rado’nun ç›kard›¤› Hayat Mecmuas›
dergisi kültür tarihimizde bir dönüm noktas›d›r. Türk sinema ve yüksek sosyete ha-
yat›ndan, sanatç›lar dünyas›ndan, Hollywood ve Avrupa sinemas›ndan renkli haber-
leriyle, yaflad›klar› ithal ka¤›t sorununa ra¤men, 1960’larda yüzbinleri aflan tiraj›yla

214 Kültür  Tar ih i

AKBABA, MARKOPAfiA, GIRGIR DERG‹LER‹: Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Or-

hon gibi edebi kimliklerin 1922’de ç›kartt›¤› Akbaba Dergisi, 1933’den sonra yeni

harflerle yay›nlan›r. Tek partili dönemde iktidar yanl›s› tutum izleyen, zaman zaman

muhalif olan dergi, 1977’de yay›n hayat›na veda etmifltir. F›kralardan, rüya tabirle-

rine, elefltiri yaz›lar›ndan karikatürlere dek genifl bir yelpaze sergileyen ve Ercüment

Ekrem, Aziz Nesin, R›fat Ilgaz gibi sonradan ünlenecek genç yazarlar› da bar›nd›ran

ve bir okul özelli¤inde olan Akbaba, ülkemizin en uzun soluklu mizah dergisidir.

1946’da ç›kmaya bafllayan ve k›sa zamanda büyük tiraja ulaflan Sabahattin Ali,

Aziz Nesin, R›fat Ilgaz’›n birlikte ç›kard›¤› Markopafla dergisi, toplumcu ve gerçekçi

siyasal mizah›yla hem güldüren hem düflündüren önemli bir mizah dergisidir. Mar-

kopafla birçok kez kapat›lm›fl, yazarlar›na birçok davalar aç›lm›fl ve hatta tutuklan-

m›fl bir dergidir. O nedenle “Toplat›ld›¤› zamanlarda ç›kar” veya “Yazarlar› hapis-

hanede olmad›¤› zamanlar ç›kar” sözleriyle de ünlenmifltir. 

1972-1989 y›llar› aras›nda yay›nlanan O¤uz Aral’›n ç›kard›¤› G›rg›r dergisi, yarat-

t›¤› mizah karakterleriyle, karikatür çizgi anlay›fl›nda yenilikçi bir karikatür okulu

olmufl ve ayr›ca çok satmas›yla efsanevi özellikte bir mizah dergisi olmufltur. Günü-

müzün ünlü karikatüristleri ve mizah yazarlar› G›rg›r ekolünden gelmektedir.

Resim 9.1

(a) Akbaba
Dergisi
Karikatürü

(b) G›rg›r Dergisi
Karikatürü

a b

Hayat Mecmuas› 1970’lerde
siyasal olaylarla etkisini
yitirmifl, okur kitlesi azal›nca
1978’de kapanm›flt›r.



popüler kültürün ünlü bir ismi olmufltur. Derginin bu baflar›s› fievket Rado için Ses
Mecmuas› gibi açt›¤› yar›flmalarda sinema ve sahne sanatç›lar›n› meflhur eden bir
baflka popüler magazin dergisini yaratma vesilesi olmufltur. Hayat Tarih, Resimli
Roman, Hayat Spor dergileri de zaman›n ünlenen dergileridir.

Kitle Kültürü ya da Popüler Kültür
Gündelik hayat kültürü, e¤lenceyi içeren bir kültür oldu¤u için ayn› zamanda kul-
lan›m ve tüketim kültürüdür. Kültür endüstrisinin yayg›nlaflmas›yla, kitle iletiflim
araçlar›n›n güçlenmesi ve televizyon kanallar›n›n ço¤almas›yla kitle kültürü önem-
li bir seyir izler. Buna paralel olarak da büyük prodüksiyonlar (sinema ve sahne
sanatlar›nda), büyük çapl› sanatsal etkinlikler, sanat eserlerinin seri üretimi ve röp-
rodüksiyon h›zla geliflir. Do¤al olarak kentlerin kültürel hayat› da de¤iflir; modern
yaflam tarzlar›n›n, ekollerin, modan›n, yeni stillerin merkezi metropol kentler do-
¤ar. Piyasan›n aktörleri, yap›c›lar› vard›r. Sanat eserlerinin sunum ve sat›fl›nda tek-
nolojik araçlar (afifl, broflür, görsel duyuru, video kay›t) kullan›l›r, hedef kitleler be-
lirlenir. Sanat ürünlerini pazarlayan uzman kurumlar güçlenir, hatta uluslararas› ti-
cari güç olurlar. Bunlar ünlü film ve müzik bas›m yay›m flirketleri, lider gruplar,
markalar, galeriler, sanat-reklam ajanslar›, müzik bas›m yay›m kurumlar›, müzaye-
de kurumlar›d›r. Sanat piyasas›n›n mekân› tek ve biricik de¤ildir, görsel ve yaz›l›
iletiflim araçlar› bizzat piyasan›n kendisidir sanki. Endüstri tasar›m›n›n geliflmesiy-
le, sanayi ürünü nesneler (beyaz eflya, müzik seti, cam eflyalar) estetik bir metad›r
art›k. Sat›fla sunulan meta, tasar›m›yla yani görünüflüyle, biçimiyle ve ifllevsel yap›-
s›yla, estetik hofllanma ve haz nesnesi olur. Metan›n bu estetik görünüflü tüketim
kültürünün h›z›n› art›racakt›r. Talep yo¤unlu¤u, kaç›n›lmaz biçimde ekonomik
amaca hizmet eder ve yeni trendleri ve çeflitlili¤i beraberinde getirir. “Markal›”,
“kafleli” sanat eserleri ve sanatç› imajlar› oluflur. Teflhircilik ve magazincilik öne ç›-
kar. Ünlü bir müzik yap›t› hiç ilgisiz bir çorba reklam›nda fon müzi¤i olabilmekte,
kapa¤›na Van Gogh ya da baflka bir ünlü foto¤raf› ya da eseri konulabilmektedir.
Bu görsel ve iflitsel bombard›man sonuçta sanata iliflkin baya¤› bir kültür olufltu-
rur. Ama bununla birlikte, popüler kültür sayesinde sanatsal ve kültürel etkinlikle-
rin genifl halk kitlelerine ulaflt›¤›n›, kitlelerin bir Türk ya da yabanc› pop y›ld›z›n›,
Beethoven ya da Beatles’› rahatça keflfetme ve dinleme olana¤› buldu¤unu varsa-
yarak bu kültürü olumlayan düflünceler de mevcuttur.

B‹L‹MSEL GEL‹fiMELER VE YANSIMALARI
Yüzy›l›n olay› Einstein’›n rölativite teorisiyle, zaman ve mekâna dair fizik anlay›fllar›-
m›z kökünden de¤iflmeye bafllar. 1930-40 y›llar› atomun yap›s›n›n araflt›r›ld›¤› y›llar-
d›r. Nükleer fizik, enerji alan›nda ve askeri alanda kullan›m kazan›r; hidrojen bom-
bas› yap›l›r; lazer bulunur. Astrofizikçiler, y›ld›zlar›n ve gezegenlerin, uzak Galaksi-
lerin özelliklerini incelerler. Ekstrasoler gezegenler tan›n›r. Yeryüzünün ayr›nt›l› bir
yap›s› ve hatta tarihi ç›kar›l›r. Arkeoloji, etnoloji, antropoloji ve prehistorya araflt›rma-
lar› h›zla geliflir. Etiyopya’da üç buçuk milyon yafl›nda iskelet bulunur ve Lucy ad›
verilir. Biyolojide, 1944’de genlerin DNA’dan yap›ld›klar› kan›tlan›r ve bu flekilde
moleküler biyoloji ve genetik biyolojinin temelleri at›lm›fl olur. T›p alan›nda 1940-
1950 y›llar› zorlu y›llard›r. Savafl milyonlarca insan›n sa¤l›¤›n› bozmufl hatta y›k›ma
u¤ratm›flt›r. Birçok yerde bafl gösteren bulafl›c› hastal›klar (tifüs, s›tma ve grip salg›-
n›) yeni virüslere davetiye ç›kar›r, verem yayg›nlafl›r. Çiçek hastal›¤›, tetanos, tifo ve
paratifo, difteriye karfl› afl›lar ve ilaçlar gelifltirilir. Ama T›p, geliflmeye de devam eder:
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Manyetik rezonanslarla, elektronik mikroskoplarla insan beyninin içi görülür. Bun-
lar sayesinde hücre incelemesi h›z kazan›r; ameliyat teknikleri geliflir; organ nakille-
ri yap›l›r; ilaç tedavilerinde ola¤anüstü geliflmeler kaydedilir. Felsefe, psikoloji, etik,
sosyoloji, e¤itim bilimleri, ilahiyat bilimleri do¤rudan insan› konu edinir.

Tar›m ve ziraat alan›nda teknolojiyle gelen modernizasyon, biyokimya, biyofi-
zik, t›p, mühendislik ve hatta sosyal bilimler laboratuarlar›nda bilimsel destek bu-
lur. Araflt›rmac›lar, et ve süt ürünlerinde verimi art›rman›n yollar›n› (besi de¤erleri,
vitaminler, amino grup asitler gibi) araflt›r›r. Hayvan hastal›klar›na karfl› afl›lar ge-
lifltirilir. Biyoteknoloji dünyada açl›¤› engelleme, hayvan yetifltiricili¤ini modernlefl-
tirme ve ürün hasat›n›n artmas›na katk›da bulunur. Tar›m teknolojisinde yeni ç›kan
modern makinelerle zirai yöntemler de¤iflir. Tar›m, dünyada endüstriyel ve ekono-
mik bir güç olmufltur. Birçok tar›m ürünü sanayi için hammadde özelli¤indedir.
Deniz ürünleri kontrolsüzce gitgide tükenir ya da tükenme tehlikesiyle karfl› karfl›-
ya kal›r. Buna karfl›l›k kültür bal›kç›l›¤› büyüyen bir sanayi sektörü olur. Ama tüm
alanlarda kullan›lan ilaçlardan ve besinlerden dolay›, ekoloji-tar›m dengesi bozu-
lur; afl›r› üretim topra¤› yorar; kullan›lan ilaçlar çevreye zehir saçar hale gelir. Üs-
telik bir yandan da ürünlerin geneti¤i üzerinde oynanmaya (uluslararas› k›saltma
ad›: GDO) bafllanm›flt›r. Sofralar›m›z› Anadolu topraklar›n›n do¤all›¤›nda süsleyen
domatesler, renk ve flekil de¤ifltirmifl olarak kokusuz ve aromas›z gelmeye bafllar. 

Modern Bilimler, Teknoloji ve Kalk›nma
20. yüzy›l›n en önemli bulufllar›ndan biri olarak kabul edilen ve elektronik devre-
lerin can damar› olan transistorlar, 1947 y›l›nda yap›lm›fl ve teknolojide yepyeni
bir ç›¤›r aç›lm›flt›r. Elektroni¤in kullan›m alan› k›sa zamanda televizyon, radar, uy-
du ve mobil haberleflme sistemlerinden bilgisayarlara, elektronik optik sistemler-
den t›p elektroni¤ine ve mikrodalga sistemlerine kadar yans›r ve kara, hava deniz
ve uzay araçlar›nda ola¤anüstü bir geliflim sa¤lan›r. ‹nsan kültüründe seyahat et-
me, uzakl›k yak›nl›k kültürü baflka bir boyut kazan›r. Atomun çekirde¤inden elde
edilen nükleer enerji, ça¤›n enerji konusunda giriflti¤i en çözümleyici ama ayn› za-
manda riskli siyasal, kültürel bir olay olur. Bilgisayar teknolojisi, yaz›l›m ve prog-
ramlama alan›nda h›zl› geliflimler gösterir. Malzeme teknolojisi alan›nda (günü-
müzde seramik mühendisli¤i) hafif ve dayan›kl› malzeme (teflon gibi) üretimi h›z
kazan›r ve gerçeklefltirilen yenilikler, kimya, makine, inflaat sanayisinde, uzay-
uçak, elektrik-elektronik ve t›p alanlar›nda h›zla kullan›lmaya bafllar ve günlük ha-
yat› kolaylaflt›r›r, hayat tarzlar›n› de¤ifltirir. (Evlere çamafl›r, bulafl›k ve mutfak alet-
lerinin, vb. girmesi çok önemlidir). Verimlilik ve enerjide önemli kazançlar sa¤la-
n›r. ‹nflaat sanayisinde konstrüksiyonlarda, beton, çimento türevleri gibi sa¤lam
dayan›kl› malzemelerin üretimiyle gökdelen ve uydu kent inflaatlar› yayg›nlafl›r ve
k›sa zamanda yaratt›klar› ›ss›zlaflt›rma, yaln›zlaflt›rma sorunlar›ndan dolay› tart›fl›l-
maya bafllan›r. Otoyol, tünel (Manfl Denizi art›k tünellidir), köprü inflaatlar› kent-
lerin görünümünü ve ruhunu de¤ifltirir. E¤itimde s›n›f materyalleri de¤iflir ve yeni
e¤itim tasar›mlar› do¤ar.

Modern teknolojiler günlük hayat› de¤ifltirmekte ama ayn› zamanda da çevre, beslenme ve
küresel sorunlar yaratmaktad›r.
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DÜfiÜNCELER‹N EVR‹M‹: FRANKFURT EKOLÜ, 
VAROLUfiÇULUK, YAPISALCILIK
Yirminci yüzy›l ayn› zamanda düflünce evriminin çeflitli yönlerde seyretti¤i bir yüz-
y›ld›r. Belki en belirgin özelli¤i felsefeyle edebiyat, sanat, politika ve günlük hayat
sorunlar›n›n bir arada ve bütünlük içinde de¤erlendirilmesidir. Bunun ilk örne¤ini
1930’lardan itibaren Walter Benjamin, Theodor W. Adorno ve daha sonra da Jür-
gen Habermas ve Herbert Marcuse gibi düflünürlerin bafl›n› çekti¤i Frankfurt Eko-
lü verir. Onlara göre, kültür ve iletiflim alan›nda farkl› bir sürece girilmektedir. Rus
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Foto¤raf 9.2

Ay’da ilk ‹nsan.
1969.

UZAYIN FETH‹: Sovyetler, 1957’de ilk yapma uyduyu uzaya gönderir. 1961’de

Youri Gagarin ve arkadafllar› uzayda beyaz bayrakla yürürler. 20 Temmuz 1969’da

ABD Apollo uzay arac› Ay’a ayak basar. ‹lk yürüyen insan Neil Armstrong’dur. Ay’›n

verimsiz topraklar›na bol y›ld›zl› ABD bayra¤› dikilir ve bundan böyle yeryüzü in-

sanlar›n›n Ay’a ve y›ld›zlara bak›fl› de¤iflecektir. 1976’da insans›z uzay arac› Vi-

king, Mars gezegenine iner. Voyager 2 ise Satürn gezegenin halkalar›n› resimler. Ar-

t›k uzayda süper güçlerin ortak bir istasyonu bile kurulur; yüzlerce meteoroloji, rad-

yo, TV ve telekomünikasyon amaçl› uydular gönderilir, hatta casus uydular da var-

d›r. Sanki uzayda yer kalmam›fl gibidir! Bu çekiflme ola¤anüstü romanlar›n ve özel-

likle uzay› konu edinen filmlerin ve haliyle yeni bir kültürel imgesel alan›n yarat›l-

mas›n› da beraberinde getirecektir. Bu konuda yap›lan filmler ya da yaz›lan öykü-

ler geçmifle göre daha gerçekçi olmak durumundad›r art›k.



Devrimi Stalinizmle yozlaflm›flt›r. Sosyalist gerçekçilik (realizm sosyalist) estetik ku-
ramlar› hantallaflt›rm›flt›r. Ekolün önemli düflünürlerinden T. Adorno, sanat eserin-
de biçim ve içeri¤in birbirinden ayr›lamayaca¤› konusunda estetik analiz yöntemi
gelifltirirken, Walter Benjamin (1892-1940) yeni teknolojilerin kültürel hayat› ve
sanat›n ifllevini de¤ifltirdi¤ine iliflkin önemli eserler verir. Örne¤in röprodüksiyon
(yeniden üretim) sanat›n biricikli¤ini ortadan kald›rm›flt›r ama sanat sinemayla, ye-
ni teknolojilerle modernleflmenin yeni bir aflamas›ndad›r. Yine Franfurt Ekolün-
den,1960’l› y›llar›n etkileyici ismi Herbert Marcuse (1898-1979) ise, sanat eserinin
gerçekçili¤i ve politikli¤i yüceltme gibi bir kayg›s› olmamas› gerekti¤ini, “sanat›n
hayat› de¤il, hayat›n sanat› taklit etti¤ini savunmufltur.

Felsefe alan›nda analitik felsefe gitgide bilimsel bir düflünme yöntemi olarak
geliflir. Edmund Husserl’›n öncülük etti¤i fenomonolojinin amac›, bilginin teme-
line ulaflabilmek için kesin olan›, gerekli olan› ve mutlak olan› sorgulamaya daya-
n›r. Varl›klar›n (insanlar›n) varolufl nedenlerini tan›mlamay›, bunun anlam›n› ve
yap›s›n› sorgulamay› amaçlayan varoluflçuluk, Alman Martin Heidegger ve Karl
Jaspers’in düflünceleriyle zenginleflir. Ama modern varoluflçulu¤un babas›, ro-
manlar›, oyunlar› ve ayd›n kimli¤iyle, özellikle 1968 olaylar›ndaki eylemleriyle ün-
lenen Frans›z yazar ve düflünür Jean-Paul Sartre’d›r (1905-1980). Sartre, 1943’de
yay›nlad›¤› “Varl›k ve Hiçlik” adl› kitab›nda, varoluflun insan›n maddi özünden ön-
ce geldi¤ini; insan›n dünyaya gelip var olduktan sonra kendi özünü yaratt›¤›n› ve
bu süreçte insan›n ancak insana yol gösterebilece¤ini savunmufltur. O halde varo-
luflçuluk bireysel özgürlük ve sorumlulukla yak›ndan ilgilidir. ‹nsan›n kendi öz-
gürlü¤ünün bilincine varmas›, hayat›n saçmal›¤›n› hissederek ve bunal›m› yaflaya-
rak mümkündür. Sartre’›n felsefesi tüm dünyada büyük yank› bulmufl, yazarlar›,
sanatç›lar›, sinemac›lar› derinden etkilemifl ve siyasi hareketlerde baflvuru kayna¤›
olmufltur.

Felsefi düflüncelerin geliflimini Christian Delacampagne’›n 20. Yüzy›l Felsefe Tarihi, (‹fl
Bankas› Kültür Yay›nlar›) adl› kitab›ndan ö¤renebilirsiniz. 

‹flviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure, dil konusundaki incelemeleriyle
yap›salc›l›¤a öncülük eder. Ona göre “dil toplumsal bir kurum olarak, hiçbir biçim-
de kurallar› mant›ksal olarak bilinerek ö¤renilen bir kurum de¤ildir ve özü bak›-
m›ndan, dil bir biçimdir”. Ayr›ca dil bir “göstergeler sistemidir” ve her gösterge,
iflitme-ses ile ilgili olan imge (gösteren) ve anlam ve kavram ile ilintili olan imge
(gösterilen)’den oluflur. Bu yönüyle “dil bir ka¤›da benzetilebilir; düflünce ka¤›d›n
ön yüzü, ses ise arka yüzüdür; kestiniz mi ikisi de kaybolur. O halde dilde, ne ses
düflünceden ne de düflünce sesten ayr›labilir, ama ikisi aras›ndaki iliflki (gösteren-
gösterilen iliflkisi) nedensizdir, saymaca bir ba¤›nt›d›r”. Buna göre bir eserin bir
nesnenin yap›s› sorgulan›rken o eseri “ba¤l› bulundu¤u düflünülen toplumsal ta-
rihsel özellikleri içinde de¤il, kendi içinde ve parçalar›n›n karfl›l›kl› konumuna gö-
re kavramak” gerekir. Örne¤in resimde, renkler, çizgiler, konturlar; edebiyat ese-
rinde sözdizimsel kurulufl, söz sanatlar› kompozisyon düzeni içinde eserin yap›sal
sistemini oluflturan temel ögelerdir ve bunlar›n birbiriyle iliflkisi o sanat eserinin
yap›s›n› oluflturur. 

Dilin bir göstergeler sistemi olarak düflünülmesi, göstergelerin bilimi ve göster-
ge sistemlerini inceleyen bilim dal› olarak tan›mlanan göstergebilimin (semiyoloji)
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do¤uflunu haz›rlam›flt›r. Gösterge (‹ngilizce “sign”) dedi¤imizde, genel olarak bir
baflka fleyin yerini alan ve kendi d›fl›nda bir fley gösteren her türlü nesne, varl›k ya
da olgu anlafl›l›r. Bir baflka deyiflle, gösterge, insanlar›n toplu hayatta birbirleriyle
anlaflmak amac›yla yaratt›klar› ve kulland›klar› do¤al diller (Türkçe, ‹ngilizce, gibi),
çeflitli jestler ve mimikler (sevgi, k›zg›nl›k ifade eden el kol yüz hareketleri, reklam
için kullan›lan imgeler, afifller, filmler, moda tasar›mlar›, edebiyat, resim, müzik gi-
bi her fley olabilir. Ancak anlaml› bir sistem oluflturmas› kofluluyla.

Ünlü Frans›z yap›salc› antropolog Claude Lévi-Strauss dilbilim çal›flmalar›n-
dan etkilenerek gelifltirdi¤i yap›sal antropolojide, kültürel ikili karfl›tl›klar sistemin-
den yola ç›karak (erkek/difli, piflmifl/çi¤; ç›plak/giysili gibi) bunlar› kültürel durum-
lar› bar›nd›ran yani bize kültür hakk›nda bilgilendiren yap›lar› oluflturdu¤u düflün-
cesindedir. Buna göre, piflmifl’in kültürel anlamda ne oldu¤unu anlamak için o dö-
nemde çi¤’in kültürel anlamda ne oldu¤unu bilmek gerekir, çünkü çi¤ de al›fl›lm›fl
kültürel bir yaflant›d›r. Bu durumda birini bilmek önemli de¤ildir, tersine ikisini
karfl›laflt›rarak iliflkileri anlamak, kültürün formunu ve anlam›n› ortaya koyacakt›r.
Lévi Strauss’a göre antropoloji bilimi, psikoloji ve psikanaliz ile de çok yak›n ba¤-
lant› halindedir, çünkü antropolojide düflünsel yap›lar aynen dil gibi yap›lanm›flt›r
ve düflünce gizli özellikler bar›nd›r›r. Bu özellikleri tarih biliminin yapt›¤› gibi ev-
rime dayal› olarak art zamanl› (diyakronik) ba¤lamda yani olaylar olup bittikten
sonra evrimsel olarak vermek yerine, efl zamanl› (senkronik) olarak, yani olaylar›
oluflum süreçleri içinde vermek gerekir. Bu ba¤lamda, örne¤in Cilal› Tafl Devrinde
gerçekleflen ilk tar›m flekli, hayvan yetifltirme ve çömlek yap›m› büyük bir uygar-
l›kt›r. Ama ondan önce de uygarl›k vard›. Sonradan geliflen modern uygarl›k ilkel
uygarl›ktan anlam olarak çok farkl› de¤ildir. Yap›salc›l›¤›n evrimi yads›yan yönte-
mi, 60’l› y›llarda bilimsel çevrelerde büyük tart›flma yaratm›flt›r.
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ROLAND BARTHES VE ÇA⁄DAfi SÖYLENLER: Ünlü Frans›z bilim adam›, elefltir-

men ve göstergebilimci Roland Barthes, “Ça¤dafl Söylenler” (Mitolojiler) adl› kitab›n-

da, günümüzü kuflatan reklamlardan (araba, deterjan reklamlar›) film y›ld›zlar›na

(Charlot, Greta Garbo, Marlon Brando filmleri), yiyeceklerden (biftek, k›zarm›fl pa-

tates) içeceklere (süt ve flarap) kadar uzanan gündelik hayat›n nesnelerini ve olay-

lar›n› birer söylen (mitos) olarak ele al›r, çünkü söylen bir sözdür. Buna göre televiz-

yonda görüntüsünü izledi¤imiz s›v› deterjan reklamlar› beyazlatma söylemini amaç-

lad›¤› halde fliddet içermektedir: “Çamafl›r suyu, s›v› bir atefltir, kirleri öldürür” ;

“Omo’nun derinlemesine y›kad›¤›n› söylemek çamafl›r›n bir derinli¤i oldu¤unu var

saymakt›r”; sevgililer gününde sunulan gül “içi tutkuyla aflkla doldurulmufl yani çi-

çek olman›n d›fl›nda baflka bir fley olarak anlamland›r›lm›flt›r”; Afrika tenli, yani

zenci bir askerin Frans›z ulusal askeri giysisiyle yani Frans›z vatandafl› olarak Fran-

s›z Bayra¤› alt›nda selam duruflunu gösteren ünlü foto¤raf, düz anlamda bayra¤›

selamlama gösterisidir, ama ikinci anlam› bir zamanlar›n emperyalist Frans›z Sö-

mürge ‹mparatorlu¤unun evlatlar›n›n, daha do¤rusu bir zamanlar›n kölelerini yü-

celtme ve yurttafl kabul etme gösterisidir”. Barthes bu örneklerinde burjuva de¤erleri-

nin yaratt›¤› ideolojik kültürel söylemi elefltirmektedir.

Tahsin Yücel, incelemeleriyle
uluslararas› boyutta tan›nan
bir göstergebilim uzman›d›r. 



Yüzy›l›m›z düflüncesinin bir baflka özelli¤i din ve bilimi buluflturmufl olmas›d›r.
20. yüzy›l din incelemeleri aç›s›ndan önemli bir yol katetmifltir. Özellikle Antropo-
loji bu konuda ilahi olmayan dinlerden bafllayarak, dinsel pratikleri betimleyerek
ve yorumlayarak önemli katk›da bulunmufl, dinsel pratiklerin özünü anlamam›za
yard›mc› olmufltur. Tek tanr›l› dinler ise tarihsel geliflimleri ve içerdikleri felsefi
dünya bak›fl› aç›s›ndan inceleme konusu olmufltur.

TOPLUMSAL HAREKETLER: KADINLAR, GENÇLER
VE ÜÇÜNCÜ YAfi

Yüzy›l›n önemli olaylar›ndan biri de ABD ve
Avrupa’dan bafllayarak tüm k›talara yay›lan ka-
d›n hareketleridir. Feminist hareket olarak ad-
land›r›lan kad›n hareketi, kad›n›n özgürlü¤ünü
yani ekonomik, hukuksal ve cinsellik aç›s›n-
dan eflitlik istemlerini gündeme getirmifl ve ka-
d›nlar örgütlenmeye bafllam›flt›r. Bunu Birlefl-
mifl Milletler bünyesinde al›nan ba¤lay›c› ka-
rarlarla kad›nlara iliflkin hukuksal düzenleme-
lerin yap›lmas› izler. Bunlar aras›nda geliflme-

mifl ülkelerde k›z çocuklar›n›n e¤itimi, annelik
konusunda önemli hukuksal düzenlemeler, ekonomik ve cinsel özgürlük konu-
sunda özendirici kararlar vard›r. Bu yasal de¤iflim, kad›nlar›n siyaset, ifl dünyas›,
sanat gibi farkl› alanlarda farkl› roller üstlenerek erkek egemen ifl hayat›nda yaflam
tarzlar›n›n de¤iflmesine neden oldu¤u gibi aile yap›s›nda da önemli bir de¤iflim ge-
tirecektir. Kad›n›n ifl hayat›na at›lmas›, ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ve an-
nelik ifllevlerinin de¤iflmesiyle, babaerkil aile modeli kaybolmaya yüz tutar. Kad›-
n›n ekonomik ba¤›ms›zl›¤› onu üreten varl›k olma kimli¤inden kurtarm›fl ve efller
aras›nda daha demokratik paylafl›m kültürü oluflturmufl, evlilik kurumu da de¤ifl-
meye yüz tutmufltur. Kad›n›n bilgiye ve özgürlü¤e sahip olmas›, toplumlarda yeni
bir kültürel, ekonomik ve siyasal yap›lanmay› da beraberinde getirmifltir.
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PS‹KANAL‹Z: Ruhsal yaflam›n normal ve anormal (psikopatoloji) belirtileri, bir ta-

k›m çeflitli nedenlerle bast›r›lm›fl ruhsal süreçlerin yerine geçer. Psikanaliz bu bast›r-

ma sürecinin kayna¤›na inmeye çal›fl›r. Bast›rma sürecinin belirtilerini dolayl› ola-

rak bilinçd›fl› dile getirir. Freud, bilinçalt› kavram›n› “bir istekler ve arzular deposu”

olarak tan›mlar. Bilinçalt› zamandan ve mekândan ba¤›ms›zd›r ve hatta insan›n

binlerce y›ll›k deneyimlerinin katmanlaflt›¤› “yerdir”. Kültürel bask›larla bast›r›lm›fl

içeriklerden oluflan bir “bölgedir”. Freud’ün düflünceleri ça¤› yak›ndan etkileyecek

ama ayn› zamanda da elefltiri oda¤› olacakt›r. Yap›salc› psikanalist Jacques Lacan’a

göre, bilinçalt› bir dil gibi yap›lanm›flt›r; bilinçalt› ötekinin söylemidir; istek her za-

man bilinçalt›n›n kilit tafl›d›r; iste¤in nedeni eksikliktir ve istenilen fley ele geçirileme-

di¤i için, özne ancak yoksunlukla yani sahip olamad›¤› için vard›r. Yüzy›l›m›zda

çok tart›fl›lan cinsellik, yabanc›laflma, nevroz, arzu gibi konular psikanalizin temel

konular›ndand›r. Freud çizgisinde gelen isimler aras›nda Gustav Jung kolektif bilin-

çalt› üzerinde durarak bir tür sosyal psikanaliz gelifltirmifltir.

Foto¤raf 9.3

Sekiz Mart Dünya
Kad›nlar Günü

Bat› Avrupa’da ve ABD’de
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanm›fl kad›nlar›n oran›
% 60’›n üzerinde iken
Türkiye’de %25
dolaylar›ndad›r, (2009
rakamlar›).



1950’lerden itibaren tüm ülkelerde yeni davran›fl biçimleri gelifltiren ve yeni
kültürler yaratan genç bir kuflak vard›r. Bat›da hippiler özgürlük, bar›fl ve aflk ad›-
na uzun saçlar› al›fl›lmad›k giysileri ve afl›r› alkol tüketimleriyle ilgi çekse de k›sa
sürede kaybolur. 1964’de, Berkeley Üniversitesi ö¤rencilerinin örgütledi¤i ilk ö¤-
renci hareketi büyük yank› bulur. Bunu besleyen protest müzik kültürü Bob Dylan,
Joan Baez gibi flark›c›larla gençlik Vietnam Savafl›na büyük tepki gösterir. Ö¤ren-
ci hareketleri Atlantik’ten Avrupa’ya s›çrar. 1968’de, Fransa’da ö¤renciler üniversi-
te anfilerini, tiyatro salonlar›n›, sanat merkezlerini iflgal eder; barikatlar kurulur.
Buna iflçi sendikalar› destek vererek genel greve giderler. Gençlik sanki yar›n de-
¤iflim gerçekleflecek hayalinde iken anarfli yükselir, hareket sonuçsuz kal›r. 1968
hareketi, bugün gençli¤in dünyada yeni bir kültür ve siyaset anlay›fl› yaratt›¤› ha-
reket olarak inceleme konusudur. Bu y›ldan sonra, e¤itim programlar› gözden ge-
çirilir, yeni reformlar yap›l›r, üniversitelerin özerkli¤i gündeme gelir. 

Türkiye’de ise 1968’lerde bafllayan kitlesel ö¤renci ve sendikal hareketler nere-
deyse çeyrek yüzy›l devam eder ve trajik sonuçlar yarat›r. Karfl› ideolojiden vatan
evlatlar› birbirlerine sald›r›r ve kurflun s›kar, birçok aileye atefl düfler, ülkede gü-
ven ortam› kalmaz, demokrasi ara askeri darbelerle ard› ard›na yara al›r. Ama tabii
bütün bu trajik sonuçlar ayn› zamanda bir hayat ve kültür dersi de vermektedir.
Gelecek y›llar bunu bilimsel olarak belgeleriyle gösterecektir. 

Dünyada özellikle 1970’lerden itibaren iflsizlik yükselifle geçer ve tabii önce
gençli¤i vurmaktad›r. Kendilerini d›fllanm›fl hisseden genç kuflak, mutlulu¤u alt
kültürlerde arayacakt›r. Örne¤in baz›lar› skinhead (dazlak kafa) modas›yla fliddete
baflvurarak ›rkç› afl›r› sa¤c› düflüncelere yönelir, ülkelerindeki göçmenlerin evleri-
ni atefle verirken (Almanya’da Türklere karfl› oldu¤u gibi) anarflist gruplar ise ag-
resiftir ve gösterilerde her fleye sald›r›p yak›p y›karlar. Baz› gruplar da çevreci ve
bar›flç› (Greenpeace gibi) hareketlerde yer al›r. Bütün bu hareketler, sonraki genç
kufla¤› etkileyecek ve onlar›n hayat tarz›n› de¤ifltirecektir. Bu hareketlerin sonuç-
lar› ilginçtir: Gençlik art›k söz sahibidir; özel yaflamda evlilik yafl› de¤iflir; insanlar-
da gençlik dönemi uzar; orta s›n›f gençli¤i e¤itim, spor, sinema gibi birçok alanda
yeni bir baflar› modeli oluflturur, genç y›ld›zlar, yetenekler ortaya ç›kar; gençlik
kültürü, okuduklar›yla, izledikleriyle, dinledikleriyle ama ayn› zamanda zevkleri,
giysileri ve stilleriyle, toplumlarda modern bir kültürün habercisidir art›k. Günü-
müzde, gençlik, sosyal bilimlerin en önemli araflt›rma alanlar›ndan biri olmufltur.
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KADIN ‹MAJI DE⁄‹fiT‹: Yüzy›l›m›z ayn› zamanda kad›n yöneticilerin, bilim ka-

d›nlar›n›n ve kad›n politikac›lar›n yüzy›l›d›r ve bu nedenle günümüzde kad›n ima-

j› de¤iflmifltir, kad›nlar›n sayg›nl›¤› artm›flt›r, bu da erkeklerin yaflam tarzlar›n›,

davran›fllar›n› ve erkek kültürünü de¤ifltirmifltir. Birçok ünlü kad›n siyasetçi dünya

politikas›na yön vermifltir: Hindistan’da baflbakan ‹ndira Gandhi ve Pakistan’›n Be-

nazir Bhutto’su uzun yönetim dönemlerinden sonra yaz›k ki suikaste kurban gitmifl-

lerdir. Tabii Demir Leydi unvanl› ‹ngiltere baflbakan› Margaret Thatcher (1979-

1990) uygulad›¤› politikalarla tart›fl›lan bir dünya lideri olmufltur. Bizde Tansu Çil-

ler (1993-96) ilk kad›n baflbakand›r. Ama bilimsel alanlarda, edebiyatta, plastik sa-

natlar ve sahne sanatlar›nda, müzik sanat›nda ünlü kad›nlar kültürel hayat›m›za

yeni bir soluk kazand›rm›fllard›r. Bugün Birleflmifl Milletler 1995 Kalk›nma Progra-

m› çerçevesinde cinsler aras›ndaki ayr›m›n kald›r›lmas› hedeflenmektedir. Ama bir

yandan da Afrika ve Asya’da genç k›zlar›n evlenme yafl›n›n düflük olmas›, e¤itim ve

ö¤retim sorunlar›n› devam ettirmektedir.



Sanayileflmifl ülkelerde, özellikle ‹kinci Sa-
vafltan sonra do¤um oran›n›n düflmesi ve yafl-
l› kufla¤›n nüfus olarak kendisini göstermesi
önemli bir inceleme ve ilgi alan› olacakt›r.
1950’lerde iki yüz milyonun üzerindeki in-
san altm›fl yafl üstündedir. 1975’de bu oran
üç yüz elli milyona ç›kar ve 2002’de alt› yüz
milyon olacakt›r. Nitekim Birleflmifl Milletler,
1969’da yafll› insanlar› evrensel bir kültürel
miras olarak ilan etmifl ve sosyal güvencele-
rini sa¤lamak ve onlar› korumak konusunda

Evrensel ‹nsan Haklar› Maddesini yenilefltirmifltir. Üçüncü yafla tüm dünyada seya-
hat, ulafl›m, sa¤l›k hizmetlerinde kolayl›klar sa¤lan›r. Ama as›l önemli olan bütün
toplumlar›n üçüncü yafl konusunda bilinçli bir hassasiyet kazanmas›d›r.

SANAT, KÜLTÜR, EDEB‹YAT, S‹NEMA
Yirminci yüzy›l bütün sanatsal türlerin, geleneksel sanatlar›n, dilin ve hatta felsefi
düflüncenin de¤iflimine tan›k olmufl bir yüzy›ld›r. Örne¤in dünya sanat›na yön ve-
ren Kübizm, Dada, Sürrealizm ak›mlar› Paris’te do¤ar. Bu hareketlilikten anti-roman-
lar, soyut sanat eserleri, atonal müzik parçalar› do¤acakt›r. Fütüristler ve konstrükti-
vistler Rusya’da, yeni plastik soyut sanat anlay›fl (De Stijl) Hollanda’da boy göstere-
cektir. 1950’lerde Paris’in yerini alan New York’ta ise Pop-Art yeflerecektir.

Birinci savafl öncesi, Fransa, yeni bir isim ve yeni bir ak›mla tan›fl›r. Picasso’nun
Avignonlu Kad›nlar (1907) adl› eseri sanatta al›fl›lm›fl normlar› altüst eder: Figürler
geleneksel anlay›fla bafl kald›r›fl içindedir; kad›nlar›n bedeni geometrik çal›fl›lm›fl,
sanki baltayla yontulur gibi çizilmifltir; yüzlerdeki biçimlendirme Afrika sanatlar›n›n
etkisini tafl›r. Geometrik ve üç boyutlu izlenimi veren bu eserde perspektifin göz ya-
n›lt›c› ilkesi çi¤nenmifltir. Picasso bir bak›ma gerçekleri baflka türlü sorgulamaktad›r.
Kübizm böyle do¤ar ve Picasso, Braque ve Juan Gris’nin eserleriyle zenginleflir. Pi-
casso, sanat hayat› boyunca gerçek dünyaya olan ba¤l›l›¤›ndan asla vazgeçmemifl-
tir. Ça¤›n de¤iflimlerini ve bu de¤iflimin süratini eserlerinde sürekli öne ç›karm›flt›r.

Sözü edilen sanatç›lar ve eserleri dünya sanat tarihinde dönüm noktas›d›r.

Savafl bitiminde, sanat ortamlar›nda hiçlik duygusu ve baflkald›r› egemendir.
1920’lerde Paris’te Tristan Tzara’n›n öncülü¤ünde biçimlenen Dada hareketi Bat›
uygarl›¤›na ve geçmiflin sanat anlay›fl›na karfl› ç›kar, ilkel uygarl›klar› model al›r.
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Foto¤raf 9.4

Tiananmen
Meydan›, 1989.

Resim 9.2

Picasso, Guernica,
1937.
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Her türlü siyasal ve sanatsal ideoloji ve uzlaflmaya karfl› ç›karak ironiyi, mizah›, afl›-
r›l›¤› öne ç›kar›r. ‹lk kez kolaj (ka¤›t, karton tel gibi malzemelerin tuvalde kullan›-
m›) kullan›l›r. 1950’lerden itibaren post-modern sanat›n ilah› olacak olan Marcel
Duchamp, sanatta ilk ready-made (haz›r yap›m) olan “Bisiklet Tekerli¤i” (1915)
sergiler. Ayr›ca, bir pisuar› ters çevirerek “Çeflme” ad›yla sergilemesi (1917) ve Leo-
nardo da Vinci’nin Mona Liza’s›na b›y›k takmas› postmodern sanat›n temellerini
atacakt›r y›llar sonra.

1924’te Frans›z yazar
André Breton, Louis Ara-
gon, Paul Eluard Gerçeküs-
tülük Bildirgesiyle, zaman›n
yeni bilimi psikanalizin baba-
s› Freud’un “‹nsan›n d›fl dün-
yadaki istekleri bilinçalt›nda
toplan›r” tezinin etkisi alt›n-
da, bilinç ile bilinçalt›n› bir-
lefltirmeye yeltenirler. Hayal
dünyas›yla gerçek dünyan›n
içiçeli¤ini “gerçeküstü” olarak
tan›mlarlar. Art›k rüya, kabus,
t›ls›m ve ezoterik bilimler sa-
nat›n temel esin kaynaklar› olur.
Fantastik bir edebiyat do¤mak üzeredir. Otomatik yaz› prati¤iyle uyan›kken gör-
dükleri düflleri kaleme al›rlar. Sürrealizm bütün sanat dallar›nda yüzy›la damgas›n›
vuracak ve sinemada ünlü ‹spanyol yönetmen Luis Bunuel’in filmleriyle yeni bir
ekol ve fantastik bir dönem bafllayacakt›r. 

Sovyet yakas›nda devrim heyecan›n› yaflayan Mikhaïl Cholokhov realist
sosyalist edebiyat›n örne¤idir. fiair Vladimir Mayakovski (1893-1930) ise fliirde
fütürist yeni bir form yarat›c›s› olarak ün salm›fl, devrimin dinami¤ini dile getir-
mifltir. Ama kiflisel bunal›mlar›, devrimle geldi¤i san›lan hayal k›r›kl›klar› sonun-
da intihara sürüklenmifltir.

Ayn› y›llarda Frans›z romanc› Marcel Proust yedi ciltlik devasa eseri “Kay›p
Zaman›n ‹zinde” ile romanda kurgu ve öyküleme tekni¤ini de¤ifltirecek ve dünya
roman sanat›na damgas›n› vuracakt›r. Britanya adas›nda ‹rlandal› James Joyce ise
“Ulysses” (1922) ile bir kentin 24 saatini Homeros tarz›nda dokur gibi sayfalara ifl-
leyecek ve eser iç diyaloglar›yla bilinç ak›fl›yla roman gelene¤ini de¤ifltirecek, bel-
ki de en derin etkisini Virginia Woolf’da gösterecektir. Nitekim Woolf eriflilmesi
olanaks›z heyecanlar› yakalamaya çal›flan bir yaz› ustas›d›r. (Mrs. Dalloway, 1925).
Prag’dan bir ses Franz Kafka (1883-1924) dünya edebiyat›nda dönüm noktas›
olacakt›r. Ünlü eseri “Dava”n›n baflkahraman› Josef K. tutuklan›r ama ne suç iflle-
di¤ini bilmemektedir. Bir baflka eseri “fiato”da, kadastrocu K. ne yapt›ysa bir tür-
lü bir bilgi iletmek istedi¤i flatoya ulaflamam›flt›r. Her taraf her fley bir labirenttir.
Asl›nda her iki kahraman da anlayamad›klar› ve bir türlü kaçamad›klar› ç›k›fls›z
bir dünyadad›rlar. Dönüflüm’de ise baflkahraman Gregor Samsa günün birinde
kendisini bir böce¤e dönüflmüfl olarak bulur ama insani düflünme özelliklerini
kaybetmemifltir. Kafka’n›n bu roman evreni, kimi elefltirmenlere göre yabanc›lafl-
ma, iletiflimsizlik, korku ve bunal›m çerçevesinde yaln›zlaflan insan› dile getirir-
ken, kimileri de, hayat›n tuzaklar›na mizah duygusuyla direndi¤ini belirtir ve ya-
p›tlar›nda çok nefleli gizil bir kahkahan›n oldu¤undan söz eder. Kafka’n›n eserle-
ri siyasi, felsefi, estetik okumalara aç›kt›r ve plastik sanatlardan sinema sanat›na
dek birçok alanda etkisini göstermifltir.
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Resim 9.3

Sürrealist ç›lg›n
ressam Dali, Çölde
eriyen saatler.



Plastik sanatlarda kübizm ve sürrealizm
sonras› soyut sanatla tam bir de¤iflim yafla-
n›r. Do¤adaki görünen somut gerçeklerin
ötesinde salt bir gerçeklik aray›fl› mümkün-
dür düflüncesiyle yola ç›kan ve figüratif re-
sim sanat›n› benimsemeyen, formu öne ç›-
kararak renk, çizgi, leke, gibi ö¤elerle kom-
pozisyona önem veren soyut sanat anlay›fl›,
bir bak›ma gelenekleri sarsalar hatta y›kar.
fiiddet, fliirsellik, gizem gibi duygular› anla-
tabilmek için çok çeflitli teknikler kullan›l›r.
Piet Mondrian, “Broadway Boogy-Wo-
ogy” adl› geometrik form a¤›rl›kl› eserinde
bir zenci dans›n› resmederken ritmi resim
diliyle anlatmay› amaç edinir. Kandinsky
ise “‹zlenim” adl› eserinde ünlü besteci
Schönberg’in bir müzik eserini resim diliy-
le betimler. Renklere bir t›n› de¤eri yükler.
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MARCEL PROUST (1871-1922): Baz› yazarlar›n yazarl›k hayat› flafl›rt›c› öykülerle do-
ludur. Örne¤in bugün dünya roman›n›n en önemli isimlerinden Frans›z yazar Marcel
Proust, Kay›p Zaman›n ‹zinde’yi yay›nlatmak istedi¤inde eserini kimselere be¤endireme-
mifltir ve bunlar aras›nda ünlü bir yay›nevinin dan›flmanl›¤›n› yapan André Gide de var-
d›r. Eserin birinci cildi tan›nmayan bir yay›nevinde ç›k›nca dikkat çeker ve birkaç y›la
kalmadan Fransa’n›n en büyük edebiyat ödüllerinden Goncourt Ödülünü kazan›r. Mar-
cel Proust dünyada en çok incelenen yazarlar aras›ndad›r. Marcel Proust, çocuklu¤u
Fransa’n›n fliddet dolu siyasi ortam›nda geçmesine ra¤men romanlar›nda asla bunu
yans›tmam›flt›r; kötü sa¤l›¤›na ra¤men (ast›m hastas›d›r) Kay›p Zaman›n ‹zinde’ye 1913
y›l›nda bafllam›fl ve ölüm döfle¤inde bile yazmaya devam etmifltir. 1927’de yay›nlanan
eserinin son cildini görememifltir ve çeliflkili biçimde roman›n›n son cildinin ad› Yeniden
Bulunmufl Zaman’d›r.

Resim 9.4

Virginia Woolf: Bu
keder dolu yazar
ayn› zamanda
anti sömürgeci,
savafl karfl›t›,
feminist bir
elefltirmendi.

B‹R KADIN YAZAR: VIRGINIA WOOLF (1882-1941): Efli Leonard’›n sözleriyle “ac› ve-
ren bir güzelli¤e” sahip bu ‹ngiliz yazar›n çalkant›l› bir hayat› vard›r: Aristokrat bir aile-
nin k›z›d›r, hiç okula, üniversiteye gitmez, evde e¤itim al›r. Manik depressif hastal›¤›ndan
dolay› yüksek dozlu sakinlefltirici ilaçlarla tedavi görür; o ünlü fliirsel kitaplar›n› dayan›l-
maz travmalar içinde yazd›¤› süreçte bile, hayat› kah bak›mevlerinde, kah ›ss›z tatil evle-
rinde ak›p gider. Hatta o günün tedavi yöntemine göre, karanl›k odalarda bile tutulur.
Ama bir çeliflki ki, bu yang›nlardan, bugün bir endüstri oluflturmufl olan yap›tlar› do¤a-
cakt›r. Ünlü eseri Mrs. Dalloway, bir tek kentte, bir tek günde geçer. Kitaba ad›n› veren
Clarissa Dalloway, Londra sokaklar›nda dolafl›rken, kitab›n öteki kahraman›, savafl gazi-
si Septimus Smith ayn› sokaktad›r ama iki kahraman hiç yüz yüze gelmezler; hatta bir
ara Londra’n›n ayn› soka¤›nda bulunurlar, ayn› sesi duyarlar, ayn› fley için ürperirler.
Ama günün akan saatleriyle birlikte (yazar kitab›na önce “Saatler” ad›n› koymufl son-
ra de¤ifltirmifltir), Virginia Woolf’da birleflirler. Mrs. Dalloway, “bilinç ak›fl›”ad›yla an›-
lan ve bir romanda bilincin bütün ö¤eleri, yani alg›lar, hayaller, fikirler, arzular ve duy-
gular aralar›nda hiç bir ayr›m yap›lmadan bütünsel olarak isletilmesi ve betimlenmesine
dayanan tekni¤i uygulam›flt›r. Woolf eserlerini balkonda, hatta ayakta yazard› ve buna
uygun “buras› benim s›¤›na¤›m” dedi¤i bir masas› vard›. Düzlükler, tepeler boyunca sa-
atlerce h›zl› h›zl› yürür, yürürken yüksek sesle konuflur, romanlar›n›n çat›s›n› hatta pa-
ragraflar›n› bu flekilde kurard›. Woolf, 1941y›l›nda kendisini ›rma¤a atarak intihar eder
ve cesedi on befl gün sonra bulunur. Nicole Kidmann’›n oynad›¤› son derece baflar›l› bir
film olan “Saatler” yazar›n bu son aylar›n› anlat›r.



Sanat ak›mlar›n›n yüzy›l bafl›nda daha modernist ve sistemli oldu¤unu fark edeceksiniz.
Bu anlay›fl 60’l› y›llarda kaybolacakt›r.

Yedinci Sanat Sinema 
1895’de Paris’te Lumière Kardefllerin
icad›yla gelen sinema, sessiz baflla-
d›¤› giriflimine 1930’lardan itibaren
sesli olarak sürdürecek ve ilk uzun
metrajl› film 1935’de yap›lacakt›r. Bi-
rinci Savafl sonras›nda SSCB’de ku-
rulan Devlet Sinema Enstitüsü, ünlü
yönetmen Sergei Eisenstein’› dün-
yaya tan›t›r, yönetti¤i “Potemkin
Z›rhl›s›” dünya sinemas›n›n ilk bafl-
yap›tlar›ndand›r. 1930’lardan itiba-
ren sesli filmlere geçifl sinema tari-
hinde olayd›r. Bir süre yaflan›lan tek-
nik ve estetik sorunlara ra¤men izle-
yici say›s› artar; ABD’de bu y›llarda
haftal›k izleyici say›s› k›rk milyonun
üzerindedir. Bu y›llarda John Ford, (“Muhbir”, 1935, “Gazap Üzümleri”, 1941, “Va-
dim O Kadar Yeflildi Ki”,1941), Alfred Hitchcock, “Rebecca”, 1940 ve Orson Wel-
les, “Yurttafl Kane”, 1941) gibi unutulmaz filmler yaparlar. Bu yönetmenler daha
sonra ustalik filmlerini yapacaklard›r. Amerikan Sinemas› giderek güldürü, western,
aksiyon, dramatik, gerilim filmleriyle önemli bir geliflim izler. Bunu 1960’lardan iti-
baren bilim kurgu, korku filmleri izler. Tabii bu arada Walt Disney yap›m› animas-
yon filmleri dünya giflelerini ve televizyonlar›n› egemenli¤i alt›na al›r. Kaliforni-
ya’da Los Angeles kentinin bir bölgesi olan ve film stüdyolar›n›n ve film y›ld›zlar›-
n›n oturdu¤u Hollywood, asl›nda Amerikan Sinema endüstrisinin öteki ad›d›r.
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Piet Mondrian,
Brodway, Boogy-
Woogy Dans›

Resim 9.6

Rüzgar Gibi Geçti,
afifl, 1939.



Ama Avrupa’da, Frans›z sinemas› yenilikçi ve yarat›c› yönetmenlerle (René
Clair, Jean Vigo Jean Renoir) alt›n ça¤›n› yaflar; edebiyat eserleri sinemaya
uyarlan›r, köklü bir toplumsal elefltiri yepyeni çekim teknikleriyle ve oyunculuk
anlay›fl›yla seyirciyle buluflur. ‹talyan sinemas› ise Yeni Gerçekçilik ak›m›yla salon
filmlerinden koparak, iflsizlik, umutsuzluk ve ahlaki çöküfl gibi ekonomik ve top-
lumsal temalara yönelir ve Avrupa sinemas›n›n gözdesi olur. Luchino Visconti
dönemin toplumsal gerçeklerini gerçek mekânlarda ve profesyonel olmayan
oyuncularla filme çeker. Roberto Rosselini (Roma Aç›k fiehir, 1945), Vittorio de
Sica (Bisiklet H›rs›zlar›, 1948), Luchino Viskonti (Tutku, 1948) Federico Fellini
(Sonsuz Sokaklar, 1954) bu türün unutulmaz filmleridir. ‹lk filmlerinde bu ak›m›n
izleri görülen Federico Fellini (Sekiz Buçuk) ve Michelangelo Antonioni (Ci-
nayeti Gördüm, 1966), Pier Paolo Passolini (Mamma Roma, 1966), Bernardo
Bertolucci (Son ‹mparator, 1987), kendilerine özgü sinema diliyle dünya sinema-
s›n›n baflyap›tlar›n› yaratacaklard›r. ‹talyan Yeni Gerçekçi ak›m› Fransa’da Yeni
Dalga yönetmenlerine de okul olacakt›r. Yeni Dalga yönetmenleri klasik film for-
munu reddederek, yeni görsel kamera teknikleri ve sinematografik anlat›mlar›yla,
filmlerinde Fransa toplumunun yaflad›¤› toplumsal ve dönemsel de¤iflimi iflleme
teknikleriyle sinema tarihinde bir kopuflu gerçeklefltirmifllerdir. François Truffa-
ut, (400 Darbe, 1959; Frans›zcada “okulu k›rmak anlam›na gelen “400 Darbe”
okuldan kaçan küçük bir çocu¤un öyküsünü dile getirir ve sinema sanat›n›n bafl-
yap›tlar›ndand›r), Jean Luc Godard (Serseri Afl›klar, 1960), Claude Chabrol (Ya-
k›fl›kl› Serge, 1959) önemli isimlerdir. Bu yönetmenler ünlü “Cahiers du Cinéma”
adl› derginin film elefltirmenidirler ve bu nedenle Dünya Sinema Tarihinde bir si-
nema kuram› oluflturmufllard›r.

Dünya sinema tarihi hakk›nda bilgilenmek için Geoffrey Nowell Smith’in yazd›¤› Dünya Si-
nema Tarihi, (Kabalc› Yay›nevi, 2010) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Türk sinema tarihi hakk›nda bilgilenmek için bu alanda önemli bir uzman olan Nijat
Özön’ün Türk Sinema Tarihi, (Doruk Yay›nevi, 2003) adl› kitaptan ve konuyla ilgili di¤er
kitaplar›ndan yararlanabilirsiniz.
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B‹R F‹LM: RÜZGAR G‹B‹ GEÇT‹: Margaret Mitchell’in ayn› adl› roman›ndan (Go-

ne with the wind) uyarlanan ve yönetmenli¤ini Amerikal› Victor Fleming’in yapt›¤›,

Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland gibi dönemin iyi

oyuncular›n›n yer ald›¤› bu film (1939), dünyan›n en iyi on filmi aras›nda yer al-

maktad›r ve tüm zamanlar›n en çok gifle yapan filmidir. Konusunu Kuzey-Güney

Savafl› y›llar›ndan alan ve bu tarihsel fonda trajik bir aflk dörtgeni oluflturarak insa-

n›n psikolojik dünyas›n›n derinliklerini ve çeliflkilerini ustal›kla yans›tan bu film,

ayr›ca söz konusu savafl›n gerçekçi dekorlar›n› kullanmas›, genifl co¤rafi alanlarda

ustal›kl› kamera çekimleriyle, tarlalar›, çiflikleri, zaman zaman kentleri, gün bat›m›

görüntülerini yans›tmas›yla insanlar›n belleklerinden silinmemifltir. Filmde Gü-

ney’in (zenci ve kölelerin) görüntüleri de bu romantik trajik aflk öyküsünün içine

baflar›yla s›¤›flt›r›lm›fl ve fonda yine unutulmayan Güney halk flark›lar› filmin müzi-

¤ine ayr› bir hava katm›flt›r. Film, döneminde 10 Oscar ödülü kazanm›flt›r ve insan-

lar›n belleklerinde filmde yaflanan aflk›n gerçekli¤ine inand›rm›flt›r. 
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Ama Avrupa ve ABD d›fl›nda baflka sinemalar da ça¤›m›za damgas›n› vurur.
Özellikle Rus Sovyet sinemas› Tarkovski’yle; Japon sinemas› ise Japon kültürü-
nü sinematografik anlat›mla sergileyen Akira Kurosava’yla dikkat çeker. Hindis-
tan’da müzikli, flark›l›, dram ve macera filmleriyle tam bir film patlamas› yaflan›r.
1960’dan itibaren Üçüncü Dünya ülkelerinin (Güney Amerika, Afrika devletleri)
sinemalar›n›n yükselifline tan›k oluruz. Bu y›llarda ABD sinemas› da kendisini ye-
nilemek zorundad›r. Arthur Penn, Stanley Kubrick, gibi sinemac›lar politika,
cinsellik, fliddet içerikli Amerika’y› elefltiren filmler yaparak Hollywood anlat›m›-
n›n d›fl›na ç›karlar. Sinema sanat› ünlü ödülleriyle (Oscar), festivalleriyle (Vene-
dik, Berlin, Antalya, Cannes) dünyan›n dört bir yakas›nda bir yaflam tarz› olmufl-
tur art›k. Yazar E. Faure’un yorumlamas›yla, “sinema hareket hâlinde bir mimari,
devinen bir görsel senfonidir”.

Türkiye’de, Türk Sinemas› ‹stanbul’da Beyo¤lu semtindeki Yeflilçam Soka¤›,
film flirketlerinin ve ayn› zamanda oyuncu ve figüranlar›n mekânlar›n›n burada bu-
lunmas›ndan dolay› Yeflilçam olarak an›l›r. Bu asl›nda sinema sanatç›lar›m›z›n ço-
¤unun maceras›d›r. Gariptir, filmlerde zengin (Hulusi Kentmen) hain (Hayati Ham-
zao¤lu), ac›mas›z (Erol Tafl) rollerinde al›flt›¤›m›z ve sanki öyle sand›¤›m›z oyun-
cular›m›z asl›nda sinema emekçileridir. 

Ünlü sinema komedyenimiz Öztürk Serengil “Yeflilçam’› Benden Sorun” adl› kitab›nda
(Milliyet Yay›nlar› 1985), figüran olabilmek için sefalet içinde kahve köflelerinde nas›l s›-
ra bekledi¤ini anlat›r. 

Müzik ve Sahne Sanatlar›
Çoksesli klasik müzikte Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg gibi
besteciler, atonal (ton d›fl›) müzi¤in temelini atarlar. Müzikte al›fl›lm›fl tonal forma
tepki olan bu yeni müzik, al›fl›lm›fl melodi formunu da de¤ifltirir. Bir performans
sanat› olan bale sanat›nda koreografi büyük geliflim gösterir. Ünlü bale virtüözleri,
Tatar as›ll› Rudolf Nurayev gibi sanatç›lar, uzun s›çramalar›, h›zl› dönüflleri, jest,
mim ve dramatik aksiyonlar›yla bir dünya stili yarat›rlar. Modern dans ise balenin
de¤iflmez kurallar›na tepki olarak her tür müzi¤e uydurulabilen, hareket stili alan›
özgür olan, düflünce ve kavramlar› somutlaflt›rmay› amaçlayan dans türüdür.

20. yüzy›l müzi¤i hakk›nda bilgilenmek için Ahmet Say’›n Müzik Tarihi, (Müzik Ansiklope-
disi Yay›nlar›) adl› eserinden yararlanabilirsiniz.

Opera sanat›nda ise hem müzik hem sahne olanaklar› geliflir. Müzik, flan, ti-
yatro, edebiyat, tasar›m sanatlar›n› birlefltirme özelli¤iyle total bir sanat özelli¤in-
dedir. Örne¤in Frans›z Bizet’nin ünlü operas› Carmen, Frans›z yazar Prospere
Merimée’nin bir öyküsünün uyarlamas›d›r. Operan›n ünlü divalar› aras›nda dün-
ya sahnelerinde yorumlad›¤› La Traviata ve Madam Butterfly yorumlar›yla Ley-
la Gencer de bulunmaktad›r.

Opera sanat›n›n temel özellikleri nelerdir?

Müzik türleri içinde öne ç›kan Caz Müzi¤i köken olarak saf bir Amerikan mü-
zi¤i de¤ildir. Bu ülkedeki zenci sanatç›lar›n öncülük etti¤i Afrika’n›n töresel müzik
ve danslar›n›, e¤lencelerini, zaman zaman da sömürgelefltirmeden dolay› ‹ngilizle-
rin ilahilerini bar›nd›ran müzik türüdür. Zamanla K›z›lderili müzi¤i ve di¤er sömür-
geci ülke müziklerinin etkilerini tafl›d›¤› da saptanm›flt›r. Blues denen zenci flark›-
lar› da bu bileflimden do¤mufltur. Caz müzi¤inin en önemli özelli¤i do¤açlama ya-
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p›lmas›d›r. Caz starlar› aras›nda trompetçi Louis Armstrong, piyanist flark›c› Ray
Charles ünlü isimlerdir. Pop müzik alan›nda ise, özellikle ‹kinci Dünya Savafl›n-
dan sonra müzi¤in kentlerde popüler flark›larla h›zla yay›lmas›, radyo, kaset, plak
kay›tlar›yla genifl kitlelere ulaflmas›, ayn› zamanda dans› da içermesi Frank Sinat-
ra, Elvis Prestley gibi isimler dünya y›ld›z› olur ve efsane flark›lar do¤ar. 60’l› y›l-
lar ise Beatles dalgas›yla çalkalan›r. 
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Foto¤raf 9.5

Beatles Üyeleri

Kaynak:
http://tr.wikipedia.o
rg/w/index.php?title
=Dosya:The_Fabs.J
PG&filetimestamp=
20080730224504

SIRADIfiI POPÜLER B‹R MÜZ‹K GRUBU: THE BEATLES: Ad›n› ‹ngilizcede ritim

anlam›na gelen “beat”’den alan 1960’lar›n bu popüler ‹ngiliz müzik grubu, dünya-

n›n dört bir yan›nda her yafltan kitlenin be¤enisini kazanm›fl ve ola¤anüstü yarat›-

c›l›ktaki flark›lar›yla, sat›fl rekorlar›yla (bir milyar› aflk›n plak-CD’si sat›lm›flt›r), mü-

zik tarihinde bir dönüm noktas› olmufltur. Müzikleri kadar düflünceleri, yaflam ve

giyim tarzlar› da dünyada hem olay hem de moda olmufltur. Örne¤in Japonya’da

›rkç› gruplar›n spor yapt›¤› salonda verdikleri konser yo¤un polis korumas› alt›nda

gerçekleflmifl; 1966’da Filipinler turnesinde görkemli konser sonras› Devlet Baflkan›-

n›n resmi davetini kabul etmemeleri TV kanallar›nda yay›nlan›nca ülkede öfke

uyand›rm›fl ve polis korumas› verilmedi¤i için grup sald›r›ya u¤ram›flt›r. John Len-

non’un mizah yollu “Beatles ‹sa’dan daha popüler” sözü, ülkelerde plaklar›n›n ya-

k›lmas›na neden olmufl ve özür dilemesine ra¤men öfke dinmemifl olay Vatikan’a

yans›m›flt›r. Grup en son konserini 1969’da izinsiz olarak bir çat›da vermifl ve polis

taraf›ndan indirilmifltir. Beatles 1970’de resmen da¤›lm›flt›r. “Let it be” adl› flark›-

lar› bugün dünya filmlerinde, konserlerinde, televizyonlar›nda çal›nan ve kültürel

düflünsel ça¤r›flt›r›m› özgün olan efsanevi bir flark›d›r.



Edebiyat
Edebiyat hiçbir yüzy›lda 20. yüzy›lda oldu¤u kadar baflkalafl›m geçirmemifltir. Bu
yüzy›l›n yazarlar› geçmiflle ba¤lar›n› kopararak ifade ve form aray›fllar›nda s›n›rlar›
zorlam›fllard›r. Dada ve sürrealizm hareketleriyle bafllayan bu irade hayal gücünde
s›n›r tan›mamaktad›r. Savafl esnas›nda ve sonras›nda ise, yazarlar toplum, siyaset,
insan, birey iliflkilerine yönelirler. Sürrealizmin kurucular›ndan Louis Aragon, di-
renifl fliirleriyle milli flair, edebiyat ve kültür adam›d›r. Birçok ülke edebiyat› sömür-
gecili¤e ve ›rkç›l›¤a tepki eserleri yarat›r. Kad›n edebiyat› kad›n kimli¤ini ve kad›n
direniflini odak noktas›na yerlefltirerek flafl›rt›c› bir görünüm arz eder. ‹kinci Dün-
ya Savafl› ç›k›fl›nda Yeni Roman ak›m› yazarlar› temel bir konusu ve olay› olmayan,
karakterleri haf›zadan yoksun romanlar yazarlarken, anlat› teni¤inde ustal›klar›yla
Nathalie Sarraute et Marguerite Duras bu yeni roman›n ilk ve önemli kad›n
isimleridir. Ayn› dönemde, Günther Grass Almanya’da, Taha Hussein M›s›r’da
ve tüm dünyada okunan yazarlar olurlar. Fas, Tunus, Cezayir, Senegal yakas›ndan
sömürgelefltirme ve ba¤›mszl›k hareketlerini konu edinen Tahar Ben Jelloun
(Fas), Albert Memmi (Tunus), Léopold S. Senghor (Senegal) unutulmaz isimler-
dir. ABD’de, Henry James, F. Scott Fitzgerald’s, Faulkner köleli¤in miras›n› aç›-
¤a vuran romanlar kaleme al›rlar. Amerika’n›n güneyindeki sevgi yoksunlu¤unu
dile getirirler. Henry Miller, modern toplumun lirik, anlat›mc› temsilcisi olurken,
Eugene O’Neill tiyatronun benzersiz temsilcisidir. Tennesse de Williams ise Ar-
zu Tramvay› gibi eserleriyle alt tabakalar›n ruhsal ve ekonomik sorunlar›n› güncel-
lefltirir. Hepsi dünya dillerinde okunan popüler yazarlard›r.

POSTMODERN DURUM VE SANATTA BAfiKALAfiIM
Frans›z filozof Jean François Lyotard’a göre postmodern durum, ‹kinci Dünya
Savafl› sonras› hem siyasal, hem düflünsel alanda bir inançs›zl›k ve kuflku halinin
bafllad›¤› dönemdir. Lyotard’a göre bu kuflku, yenileflmeye (modernli¤e) ve onun
kaynaklar›na yani bilimsel geliflmelere, ak›lc›l›¤a, evrenselli¤e karfl› duyulan bir
kuflkudur. Kuflkunun önemli göstergelerinden biri de özellikle geliflmifl endüstri
toplumlar›nda tarih felsefelerinin ve siyasal ideolojilerin ürettikleri “büyük anlat›-
lar”d›r. O halde postmodernizm kavram›yla bir ak›mdan çok, modernlik sonras›
durum anlamaktay›z. Postmodern düflünce, haliyle, belli bir merkezi olmayan; öz-
neyi ve egoyu öne ç›karan, ifade alan›nda heterojenli¤i, çokseslili¤i, bölünmüfllü-
¤ü benimseyen ileri teknolojiler ça¤› düflüncesidir. Postmodern mimari ise yeni
mimari tasar›mlarla, eski mimari ögeleri (sütünlar, süslemeler, bezemeler) birara-
da kullan›r. Las Vegas mimarisi buna örnektir.

Postmodernizmi ayn› zamanda elefltirel olarak de¤erlendirebilmek için Terry Eagleton’n›n
Postmodernizmin Yan›lsamalar›, (Ayr›nt› Yay›nlar›, 2011) adl› kitab›na baflvurabilirsiniz.

1950’li y›llardan itibaren Fransa’da ortaya ç›kan Yeni Gerçekçilik “ileri teknolo-
ji varoluflumuzu nas›l etkilemektedir? sorusuyla yeni oluflan tüketim toplumu mo-
delinde sanat›n yerini sorgular. Hareketin önemli ismi Yves Klein, 1958’de Paris’te
bir galeride galeriyi bombofl düzenleyerek bofllu¤u sergiler. Nu modellerini kendi
patentini ald›¤› uluslararas› Klein Mavisine boyayarak büyük tuvallerin üzerinde
çal›fl›r. Modeller sanki canl› f›rçaya dönüflmüfllerdir. Yine gruptan Arman, 1960’da
sanayi at›klar›yla bir sergi salonunu doldurur, izleyiciler bu at›klar aras›nda zorluk-
la dolafl›r, serginin ad› “Dolu”dur. 
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1962’de, bir Fluxus konserinde hayatlar›nda keman› ellerine almam›fl befl ke-
man vitüozu! konser süresi boyunca bir gam yaratabilmek için u¤rafl›rlar. Acaba bu
konser müzi¤in de¤erini ya da bir konser tasar›m›n› daha m› güçlüce sergilemek-
tedir? Joseph Beuys ise açt›¤› bir resim sergisinde kuca¤›ndaki ölü bir tavflana ko-
nuflur. Art›k sanat›n hem malzemesi de¤iflmifltir, hem de düflüncesi de¤iflmifltir. Ör-
ne¤in Happening’de sanatç› önceden tasarlad›¤› bir projeyi (resim, dans, müzik, fli-
ir, film, vb.) icra eder, seyirciyi de do¤rudan olay›n içine çeker ve gösteri do¤açla-
ma yöntemiyle gerçeklefltirilir ve bir flenlik havas›nda cereyan eder. Mekân her yer
olabilir (sokak, garaj, koru, su üstü, vb.). E¤er gösteri bedensel bir etkinlikse per-
formans ad›n› al›r ve sanatç› bedenini kullan›r (beden sanat›-body art). Christo’-
nun, 1962’de bir may›s gecesi, parlak renkli 240 bidonla, Paris’te Visconti Soka¤›-
’n› kapatarak bir barikata dönüfltürmesi, hem flafl›rt›c› derecede güzel bir görsel ey-
lem, hem de güçlü bir siyasal gösteridir, çünkü mekâna farkl› bir anlam vermifltir.
Bu da enstalasyon (yerlefltirme) sanat›na örnektir. 

Yine 1950’lerde gerçek anlamda hareket edebilen üç boyutlu çal›flmalar gerçek-
lefltirilir. Heykellerdeki a¤›r hareketler, titreflimli hareketler korku, kayg›, ürperti gibi
duygular› yaflat›r. Jean Tinquely kendi kendini yok eden heykelleriyle kinetik sana-
t›n önemli ismidir. Umberto Eco ise kinetik sanatta “formlar›n renklerin ve düzlem-
lerin hareketiyle de¤iflken bir plastik sanat form” yarat›ld›¤› düflüncesindedir.

Postmodern düflüncenin belki de en etkili oldu¤u sanat ak›m› pop-art’t›r. 1960’la-
ra do¤ru, önce ‹ngiltere, ard›ndan da Amerika’ da birbirinden ba¤›ms›z olarak or-
taya ç›kan bu sanat ak›m›, kitle kültürünün tafl›y›c›l›¤›n› yapan görüntüleri kullan-
d›¤› için bu isimle an›l›r. Eserlerde modern dünyay› simgeleyen eflyalar (yeni ç›kan
ev eflyalar›, yeni trend magazinler ve giyim tarzlar›, vb) alayc› tarzda sergilenir.
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenbourg, gibi isimler sanat›n gele-
nekleriyle ba¤lar› kopar›rlar, soyuta da s›rt çevirirler. ‹lahlaflm›fl otomobilleri, ale-
nileflmifl cinselli¤i, çizgi roman kahramanlar›n›, popüler kültür nesnelerini, konser-
veleri, Marilyn Manroe gibi ikonlaflm›fl sinema y›ld›zlar›n› resmederler. Sanat›n
merkezi art›k Paris de¤il, New York’tur. Ünlü pop art sanatç›s› Andy Warhol, Ma-
rilyn Monroe’yu resmeder. (Onun gözünde kitleler bu y›ld›z› da tüketmektedir);
Coca-Cola fliflelerini çal›fl›r, (çünkü “Coca-Cola en zengin ve en fakirin birlikte tü-
ketti¤i popüler bir içecektir”). Andy Warhol, postmodern sanatç› imaj›d›r: ‹ticilikle
çekicili¤i yakalamay› baflaran; “özne ve ego’suyla ironi esteti¤i çizen ve imaj yara-
tan bir sanatç› olmufltur. Bu da özgür olma tarz›d›r. 

Pop-art’› izleyen di¤er postmodern sanat ekolleri içinde kavramsal sanat ve mi-
nimal sanat genifl bir etkileme alan› bulmufltur. Kavramsal sanat, malzemesi “kav-
ram” olan bir sanatt›r, (kavram› bir nesnenin ya da bir düflüncenin zihindeki tasa-
r›m› olarak tan›mlayabiliriz). Kavramsal sanat›n önemli ismi Kosuth, “One and
Three Chairs” isimli eserinde; bir katlan›r sandalye, bir sandalye foto¤raf› ve bir
sandalyenin sözlük tan›m›n›n büyütülmüfl halini bir arada kullanarak eserini sergi-
ler. Görünen sandalye ile anlam uyuflmamaktad›r. ‹ngilizce’de “chair” ayn› zaman-
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JOHN CAGE ve 4’33’’: Ünlü besteci John Cage’in 1954’de 4’33’ adl› gösterisinde,

sahneye ç›kan piyanist, çalmadan piyanosunun bafl›nda oturur, ilgili bölümlerde

aya¤a kalkarak ve izleyicileri selamlayarak k›sa sürelerle kulise girer ç›kar, yine pi-

yanosunun bafl›na oturur ve çalmaz ve konseri tamamlar. Besteci müzikal bir form

olan sessizli¤i (es’ler) dinletmek istemifltir ama konser homurtular, gürültülerle son

bulmufltur.



da “kürsü” demektir; “chairman” ise politik önemli bir kavram olup ç›km›flt›r. Mi-
maride, tasar›mda, resimde, müzikte, edebiyatta ve hatta hayat›n bir dolu alan›nda
(son zamanlarda iç mimari ve dekorasyonda) yayg›nlaflan Minimalizm, kiflisellik-
ten uzak, yal›nl›k ve sadeli¤i benimseyen, “derin öz” aray›fl› kayg›s› olmayan, ren-
gi biçimi malzemeyi en aza indirmeyi amaçlayan bir ak›md›r. 

TÜRK‹YE’DE CUMHUR‹YET DÖNEM‹ KÜLTÜR,
SANAT, B‹L‹M VE EDEB‹YAT
Cumhuriyet dönemi kültür politikas› Cumhuriyetin çok genç olmas›ndan dolay›
milliyetçi bir yön izler. Öncelikle h›zla kurumlaflmaya gidilir: 1924’de kurulan Mu-
siki Muallim Mektebi 1936’da Konservatuvara dönüfltürülür ve müzik tiyatro opera
e¤itimine bafllan›r. Bale e¤itimi ise resmen 1948’de bafllayacakt›r. ‹lk flehir operas›-
n›n aç›lmas› için 1960’› beklemek gerekecektir. 1914’de kurulan ve sonradan pro-
fesyonel bir tiyatro toplulu¤una dönüflen Darülbedayi-i Osmani (Osmanl› Harika-
lar Evi) 1934’de ‹stanbul fiehir Tiyatrosuna dönüflür. Bafl›na getirilen Muhsin Ertu¤-
rul (1892-1979) sadece ‹stanbul’da de¤il, Ankara’da da Devlet ve fiehir Tiyatrolar›-
n›n, Konservatuvarlarda Sahne Sanatlar› Bölümlerinin yap›land›r›lmas›nda, salonla-
r›n aç›lmas›nda etkin bir rol üstlenir. Muhsin Ertu¤rul, ayn› zamanda 1931’de
Türk Sinemas›n›n ilk sesli filmi “‹stanbul Sokaklar›nda” (ilk ortak yap›m) ve “Bir
Millet Uyan›yor” filmlerini çekmifltir. Türk sinemas› y›llarca film dili ve anlat›m› so-
runlar›yla yüzleflirken ilk kez 1953’de yönetmen Lütfi Ö. Akad’›n “Kanun Nam›-
na” adl› filmiyle yenileflme sürecine girer. Bu film hem usta bir yönetmenin hem
de büyük bir y›ld›z Ayhan Ifl›k’›n (o y›llardaki gelene¤e göre bir derginin açt›¤›
yar›flma sonucu seçilmifltir) geliflini selamlar. Lütfi Akad’›, Metin Erksan (Susuz
Yaz filmiyle Türk sinemaya damgas›n› vurur), At›f Y›lmaz ve Y›lmaz Güney
(Umut filmi Türk sinemas›nda bir k›r›lma noktas›d›r) izleyecektir.

Müzik alan›nda ise Cumhuriyetin ilan›ndan sonra baz› yetenekli gençler Avrupa
kültür kentlerine klasik müzik e¤itimi amaçl› gönderilir. ‹leride Türk Beflleri ad›yla
an›lacak olan bu bestecilerin isimleri ve baz› eserleri k›saca flöyle an›labilir: Cemal
Reflit Rey: Cumhuriyetin Onuncu Y›l Marfl›; Ulvi Cemal Erkin: Sinfonietta; Hasan
Ferit Alnar: Kanun Konçertosu; Adnan Saygun: Yunus Emre Oratoryosu; Necil
Kaz›m Akses, Senfoni 5: Atatürk Diyor Ki. Bu kufla¤› Bülent Arel, ‹lhan Usman-
bafl, ‹lhan Mimaro¤lu gibi uluslararas› boyutta tan›nan bestecilerimiz izleyecektir.

Popüler müzik ise Türkiye’nin politize olmaya bafllad›¤› 60’l› y›llarda, Bar›fl
Manço ve Cem Karaca gibi isimlerle geliflir; Rock müzi¤ini Türkçe sözlerle ve tür-
külerin aranjesiyle toplumsal ve politik içerikli parçalar›yla yorumlayarak Anadolu
Rock’›n temelini atarlar. Ama Halk türkülerinin (Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün)
ve Türk Sanat Müzi¤inin (Zeki Müren, Müzeyyen Senar) ve Pop müzi¤in (Ajda
Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu) efsane isimleri vard›r. Özellikle Zeki Müren Türk
Müzi¤inin Sanat Günefli unvanl› y›ld›z› kusursuz diksiyonu, besteleri, listelerde ay-
larca kalan albümleriyle müzi¤imizin en popüler ismi olmufltur.

Edebiyat alan›nda, roman, fliir, öykü türlerinde önemli yazarlar›m›z yetiflir. On-
larca isim aras›nda sayabileceklerimiz roman türünde Cumhuriyet’in erken döne-
minde Yakup Kadri Karaosmano¤lu (Yaban, 1931), Reflat Nuri (Çal›kuflu 1922,
Yaprak Dökümü), Halide Edip (Ateflten Gömlek, 1923) dikkat çeker. Sonraki ku-
flak ise toplumsal gerçekçi, tarihsel olaylar› belgelendirici roman ve öyküler yaza-
cakt›r: Kemal Tahir (Devlet Ana, 1967), Orhan Kemal (Bereketli Topraklar Üze-
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rinde, 1954) tezli romanlarla öne ç›karken, Yaflar Kemal ‹nce Memed ’le (1955) ve
Orta Direk’teki epik anlat›m›yla Dünya edebiyat›n›n da okunan isimlerinden olur.
Romanlar›nda yaratt›¤› Çukurova bölgesi imaj›, yerel karakterler, birçok filme ko-
nu olmufltur. Toplumsal gerçekçili¤in d›fl›nda Yusuf At›lgan (Aylak Adam 1959,
Anayurt Oteli, 1967)) gibi varoluflsal sorunlar› dile getiren önemli romanc›lar›m›z
da olmufltur. Postmodern dönemler ise Nobel ödüllü Orhan Pamuk’u tan›yacak-
t›r. Öykü türünde ise Sabahattin Ali, Mahmut fievkat Esendal ve Sait Faik öyküle-
me tekni¤inde getirdikleri yeniliklerle edebiyat›m›za damgalar›n› vuracaklard›r.
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NAZIM H‹KMET, TÜRK‹YE VE DÜNYA fiA‹R‹: fiiirimizde ilk akla gelen isimlerden

biri Naz›m Hikmet Ran’d›r. Naz›m Hikmet, öncelikle memleketine vurgundur ve ona

dair yazm›flt›r: “Kuvay› Milliye Destan›” ve “Memleketimden ‹nsan Manzaralar›” yo-

¤un belge ve kan›tlar içeren tarihsel destanlard›r ve bu destan›n içinde epik, teatral

ve müzikal anlat› tekni¤iyle ülkemizin insanlar› vard›r. Ama o ayn› zamanda bir

dünya flairidir. Dünya emperyalizm tarihinden kesitler içeren “Benerji”, “Taranta

Babu” gibi eserler yazm›flt›r. fiiirlerine Anadolu ve ‹stanbul’un insanlar›ndan Ame-

rika ya da Afrika k›tas›ndaki zencilere, Hiroflima’da yiten Japon çocuklar›na kadar

bütün dünyay› s›¤›flt›rmak istemifltir. Çünkü fliir O’na göre insanlarla buluflma ve

mücadele gücüdür. Naz›m, ayr›ca, edebiyat›m›z›n en güzel aflk flairlerindendir. fii-

irleri birçok dünya diline çevrilmifl ve yine birçok dilde ülkelerinin tan›nm›fl sanatç›-

lar› taraf›ndan yorumlanm›flt›r.

Resim 9.7

Naz›m Hikmet, 
“Bu Memleket Bizim”.



Di¤er yandan, 1941 y›l›nda Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat’›n bir-
likte bafllatt›¤› Garip hareketi, fliirde klasik uyak düzenini reddetmifl ama ritim ve
müzikaliteyi baflka aray›fllarla yaratm›flt›r. (Ses yinelemeleri gibi). Ama as›l önemli-
si, konuflma dilinin do¤all›¤›n›, sokak dilini ve halk deyifllerini fliire tafl›m›flt›r. “Ya-
z›k Oldu Süleyman Efendiye “ gibi. ‹kinci Yeni hareketi ise, fliir dilini zorlamay› ve
anlamda kapal›l›¤› tercih eder. ‹mge, metafor kullan›m› öne ç›kar, ak›lc› ve man-
t›ksal tutuma karfl› ç›karlar ve bu ba¤lamda sürrealistlere yak›nd›rlar. Edip Canse-
ver’in ünlü Masa fliiri buna örnektir: “adam yaflama sevinci içinde / masaya anah-
tarlar›n› koydu / sütünü yumurtas›n› koydu / pencereden gelen ›fl›¤› koydu /... /
masa da masaym›fl ha /.../ adam ha babam koyuyordu”. Bu y›llar ayn› zamanda
büyük kültür insan› Sabahattin Eyübo¤lu, (1908-1973) öncülü¤ünde MEB bünye-
sinde kurulan Tercüme Bürosu sayesinde (1942 sonras›) hem Bat›l› büyük Klasik-
lerin hem de Do¤ulu Klasiklerin Türkçeye kazand›r›ld›¤› y›llard›r.

Sonuç olarak, yazarlar, sanatç›lar ve ayd›nlar, ça¤dafl Türk kültürü üzerinde her
zaman etkili olmufltur. 1960’lardan itibaren toplumcu e¤ilimli edebiyat ve sanat gö-
rüflü güç kazan›r. Ama ayn› zamanda idealist Do¤u Bat› sentezini amaçlayan (Baflta
Yahya Kemal olmak üzere Tar›k Bu¤ra Küçük A¤a, Ahmet Hamdi Tanp›nar,
Huzur) gibi önemli yazarlar›m›z da vard›r. Nurullah Ataç’la temelleri at›lan dene-
me ve elefltiri türleri Fethi Naci, Adnan Benk, Tahsin Yücel’in eserleriyle eleflti-
rel inceleme özelli¤i kazan›r ve önemli elefltiri kitaplar› yay›nlan›r. Art›k edebiyat
ve sanat eserlerinin yap› ve dil çözümlemelerine giriflilir, toplumbilimci ve ruhçö-
zümcü analizler geliflir. Sanat ve edebiyat dergileri canl› polemiklere tan›k olur.
Ama 12 Mart 1971 darbesi, yazarlar› ve sanatç›lar› büyük ölçüde tutuklay›nca ülke
bir süre daha kriz ortam›nda yaflar. 

Yirmi Birinci Yüzy›la Do¤ru Türk Kimli¤i
Genç Türkiye Cumhuriyetinin yar›m yüzy›ll›k bir süreçte saltanatl›ktan cumhuriyet
rejimine, tek partililikten çok partili¤e, askeri ara darbelerden günümüze, toplum-
sal ve siyasal anlamda önemli olaylara tan›k oldu¤unu görüyoruz. Yak›n tarihi bu
kadar h›zl› iflleyen ülke örne¤i az olsa gerek dünyada. Ekonomik yönden farkl›
co¤rafi yap›s›yla, yerel ve etnik zenginli¤iyle, farkl› mezheplerden gelen dini ce-
maatleriyle kültürel aç›dan nas›l çok yönlü bir dünya görüflüne yönelebilecektir?
Demokrasi kültürü ne kadar ve nas›l yol alabilecektir? Resmi politikalar tarih bilin-
cini nas›l etkilemektedir? Tarih ve geçmiflin kültür bilinci sa¤lam yap›lanmam›flsa,
sanat, felsefe, edebiyat iliflkileri nas›l kurulacakt›r? Kitle e¤itimi sorunu ne derece
çözümlenmifltir? Bütün bu sorular›n olumlu ve tek bir çizgide cevapland›r›lmas›
olanaks›zd›r. Ama Türkiye nüfusu geçmiflle ba¤lar›n kopar›lmamas› gerekti¤inin,
uzak geçmiflin ça¤d›fl› kalamayaca¤›n›n, yeni bir Do¤u Bat› sentezi anlay›fl›n›n ge-
rekti¤inin bilincindedir.
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Resim 9.8

Çokkültürlülük:
Farkl› renklerde,
farkl› dinlerde ve
dillerde, farkl›
görüfllerde Dünya
insanlar›

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK: Bir gerçek ki dünyam›z bugün çokkültürlülükle (mültikültü-

ralizm) karfl› karfl›yad›r. Çokkültürlülü¤ü öncelikle kimlikle ilgili bir kavram gibi dü-

flünmek yerine, kültürle kaynaflm›fl ve ondan beslenen diller, inançlar ve uygulama-

lar olarak görmek gerekir. Çokkültürlülük bugün sosyal bilimlerin ve felsefenin önem-

li bir inceleme alan›d›r. Örne¤in, ‹stanbul, ayn› zamanda farkl› dil ve inançtaki et-

nik gruplar›n kültürlerini bar›nd›ran bir kenttir. Londra’da Hint, Do¤u Asya, Güney

Afrika, Ortado¤u ve di¤er Avrupa ülkelerinden uluslar yüzy›llardan beri yaflamakta-

d›r ve orada yetiflen birinci ve ikinci kuflak ‹ngiliz yurttafl› olmas›na ra¤men gelenek

›rk, köken olarak ‹ngiliz de¤ildir. Bu kültür kümelerinin ›rk, dil ve din ve sosyal hak-

lar aç›s›ndan eflitsiz s›n›fland›r›lmamas› gerekir. Onlar›n da yasal ve kurumsal ka-

rar alma süreçlerine kat›lmalar› gerekir. Bu da tarihsel ve kültürel çeflitlili¤i yönet-

meyi, siyasal kay›rmac›l›k yerine olumlu ayr›mc›l›k ilkeleri oluflturmay› gerektirmek-

tedir. Bugün Birleflmifl Milletler ve UNESCO kararlar›nda, kültürel çeflitlili¤e sayg› du-

yulmas›, ortak noktalar›n araflt›r›lmas› ve ayn› zamanda farkl›l›klar›n korunmas›

özenle vurgulanm›fl ve ba¤lay›c› kararlar al›nm›flt›r.
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Yirminci yüzy›l öncelikle savafllar yüzy›l›d›r: ‹ki Dünya
Savafl›, So¤uk Savafl, Çin Hindi Savafl›, Orta Do¤u Sa-
vafllar›. Savafllar milyonlarca insan›n öldürülmesine, ya-
ralanmas›na, kaybolmas›na neden olmufl, kentleri en-
kaza dönüfltürmüfl ve ekonomik ve sosyal hayat› felce
u¤ratm›flt›r. Bununla birlikte Birinci Dünya Savafl› son-
ras›nda bat›l› liberal rejimler yan›nda, faflizm, komü-
nizm gibi totaliter rejimlerin ve ac›mas›z sömürgeci ka-
pitalizmin do¤ufluna tan›k oluruz. Ama bu yüzy›l ayn›
zamanda ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›klar›, bilim-
sel devrimlerin gerçekleflti¤i bir yüzy›ld›r. 
Yüzy›l›n egemen ideolojileri Nasyonalizm, Liberalizm
ve Sosyalizm ayn› zamanda flöyle ya da böyle felsefi
ak›mlara, kültürel ve sanatsal etkinliklere yön vermifltir.
Sovyet Rusya’da Marksizmin Stalin taraf›ndan uygula-
mas› dogmatik kalm›fl, sonras›nda Frankfurt Okulu filo-
zoflar› (T. Adorno, W. Benjamin) yeni bir yoruma girifl-
mifllerdir. Varoluflçuluk ise varoluflun insan›n maddi
özünden önce geldi¤ini ileri sürerek bireysel özgürlük
ve sorumluluk alan›nda genifl bir etki yaratm›flt›r. Yap›-
salc›l›k ise dilin bir biçim oldu¤u ve karfl›l›kl› uzlaflma
ilkesine dayand›¤›ndan yola ç›kar ve yap› olgusunu bir
bütünün parçalar›n›n karfl›l›kl› konumuna göre kavran-
mas› gerekti¤ini ileri sürer. Psikanaliz ise Freud’la bilin-
çalt› dünyas›n›n zamandan ve mekândan ba¤›ms›z ol-
du¤u, hatta insan›n binlerce y›ll›k deneyimlerinin kat-
manlaflt›¤› “yer” olarak tan›mlayarak yeni bir elefltiri dö-
nemi bafllatacakt›r. 
20. yüzy›l bilimsel devrimler yüzy›l›d›r: Einstein’›n Röla-
tivite Teorisiyle zaman ve mekâna dair anlay›fllar›m›z
h›zla de¤iflir. Elektronik teknolojisi günlük hayatta ya-
flam tarzlar›n› de¤ifltirir; insan bilimleri do¤rudan insan›
konu edinir. Bilgisayar teknolojisi, malzeme teknolojisi,
kimya, makine, inflaat sanayisi, uzay-uçak, elektrik-elek-
tronik ve t›p alanlar›ndaki de¤iflimler günlük hayat› da
derinden etkiler. Uzay araflt›rmalar›yla kozmosun de-
rinlikleri keflfedilir.
20. yüzy›l tam bir iletiflim yüzy›l›d›r: Önce yaz›l› bas›n,
sonra sinema ve televizyon endüstriyel sektör olur ve
bu flekilde kitlesel yeni bir kültürel yap›lanma bafllar. 
Aile yap›s›n›, toplumsal hayat› ve cinsler aras›ndaki ilifl-
kileri de¤ifltiren kad›n hareketleri ve siyasal, kültürel
hayatta dinamik bir topluluk olarak kendini gösteren
gençlik hareketleri önemli de¤iflim hareketleridir.
Sanat, kültür edebiyat alan›nda yüzy›l›n ilk çeyre¤inde,
önce kübizm, geometrik alg›lamaya dayal› yeni bir plas-

tik anlay›fl getirirken, sonra Dada hareketi bat› uygarl›-
¤›na ve geçmiflin sanat anlay›fl›na ve her türlü siyasal ve
sanatsal ideoloji ve uzlaflmaya karfl› ç›karak yeni bir sa-
natsal baflkald›r› gelifltirir. Daha sonra da sürrealizm,
hayal dünyas›yla gerçek dünyan›n içiçeli¤ini “gerçeküs-
tü” olarak tan›mlayarak, Freud etkisinde sanatta bilinç
ile bilinçalt›n› birlefltirmeye yeltenir. Edebiyat ise tam
bir baflkalafl›m sürecine girerek ifade ve form aray›flla-
r›nda s›n›rlar› zorlar.
Türkiye’de Cumhuriyet dönemi kültür politikas› hem
milliyetçi hem de bat›ya aç›k bir yön izler. Bat› çizgisin-
de müzik, bale, flan e¤itimi bafllar. Türk sinemas› 50’li
y›llardan itibaren kimli¤ini bulmaya bafllar. Edebiyat ala-
n›nda roman, fliir, öykü türlerinde önemli yazarlar›m›z
yetiflir. fiiirde ise Naz›m Hikmet, yo¤un memleket sevgi-
si temas›yla, epik, teatral ve müzikal anlat› teknikleriyle
bir dünya flairidir. fiiirde konuflma dilinin do¤all›¤›n›, so-
kak dilini ve halk deyifllerini fliire tafl›yan Orhan Veli’li
Garip Hareketi; anlamda kapal›l›¤› tercih ederek imge,
metafor kullan›m›n› öne ç›karan ‹kinci Yeni, Ece Ayhan,
Edip Cansever isimleriyle dikkat çekicidir

Özet
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1. Afla¤›daki rejim ve ideolojilerden hangisi Birinci
Dünya Savafl› sonras› ortaya ç›kmam›flt›r?

a. Faflizm
b. Nazizim
c. Komünizm
d. Stalinizm
e. Merkantalizm

2. Afla¤›daki liderlerden hangisi ülkesinde 1938’de ikti-
dar› ele geçirerek iç savafl bafllatm›fl ve cumhuriyetçi
kentleri bombalatm›fl ve uzun y›llar diktatörlük yöneti-
mini sürdürmüfltür?

a. Franco
b. Hitler
c. Stalin
d. Roosvelt
e. Mussolini

3. Afla¤›dakilerden hangisi Hindistan’a ba¤›ms›zl›¤›n›
kazand›ran lider Mahatma Gandi’ye ait de¤ildir?

a. Pasifist (bar›flç›) direnifl
b. Açl›k orucu
c. Uzun Tuz Yürüyüflü
d. Silahl› direnifl
e. Asla fliddete baflvurmamak

4. Afla¤›dakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Ayd›nlan-
ma düflüncesi içinde yer almaz?

a. Harf devrimi
b. Laiklik
c. E¤itim ve ö¤retimde birlik
d. K›yafet devrimi
e. Rekabete dayal› ekonomi

5. Afla¤›daki hangisi 20. yüzy›la özgü teknojilerden biri
de¤ildir?

a. Elektronik teknolojisi
b. Bilgisayar teknolojisi
c. Uzay teknolojisi
d. Silah teknolojisi
e. Biyoteknoloji

6. Afla¤›dakilerden hangisi Einstein Teorisinin günlük
hayat›m›za yans›mas›na  örnek gösterilebilir?

a. Zaman ve mekân alg›lar›m›z de¤iflmifltir.
b. Atomun parçalanamayaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.
c. Enerjiyi yaratmak mümkün de¤ildir.
d. H›z ve kütle biribiriyle ilintili de¤ildir.
e. fiiddet s›n›rl›d›r.

7. Sanat ak›mlar› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Dada hareketi, geçmiflin sanat anlay›fllar›na kar-
fl› ç›kar.

b. Sürrealizm, Freud’un etkisiyle bilinç ve bilinçal-
t›n› birlefltirmeye yeltenir.

c. Sürrealizm, geometrik üç boyutlu anlay›fl› be-
nimser.

d. Picasso, kübizmin kurucular›ndand›r.
e. Soyut sanat, biçim ve forma önem verir, figüra-

tif anlay›fl› benimsemez.

8. Varoluflçulukta afla¤›dakilerden hangisi ön plandad›r?
a. Özgürlük ve sorumluluk
b. Dilin bir biçim olmas›
c. Sanat›n dile benzemesi
d. Sanat›n toplum için yap›lmas›
e. Bilinçalt› bast›r›lm›fl arzular deposu olmas›

9. Afla¤›daki Türk bestecilerden hangisi Cumhuriyet
Dönemi Türk Beflleri aras›nda yer almaz?

a. Cemal Reflit Rey
b. Adnan Saygun
c. Ferid Alnar
d. Necil Kaz›m Aksel
e. Muhsin Ertu¤rul

10. Opera sanat› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Ses sanat›yla müzikal ve teatral formu birlefltirir.
b. Edebi eserler sergilendi¤i için edebiyatla ilgisi

vard›r.
c. Opera orkestra eflli¤inde sunulur.
d. Sahne dekoru ve kostüm çal›flmas› operada yer

almaz.
e. Opera eserleri sahnelenmek amac›yla yaz›lm›flt›r.

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafllar ve Yenilikler Yüz-
y›l›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni ‹deolojiler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›ms›zl›k Savafllar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mustafa Kemal Hareketi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Devrimler ve Top-
lumsal Hayatta De¤iflim” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Devrimler ve Top-
lumsal Hayatta De¤iflim” konular›n› yeniden
gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanat, Kültür, Edebiyat” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflüncelerin Evrimi: Varo-
luflçuluktan Yap›salc›l›¤a” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye’de Cumhuriyet Dö-
nemi Kültür Sanat Bilim ve Edebiyat” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›ra Sizde 4” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Atom bombas› 140 bin kiflinin hayat›na mal olmufl; rad-
yasyon yayarak insanlar›n y›llarca ölümcül hastal›klara
(kanser, lösemi) tutulmas›na neden olmufl; saçt›¤› ›fl›nlar
gözde retina tabakas›n›n yanmas›na yani k›smen ve tam
körlü¤e neden olmufl ama ayn› zamanda sonraki kuflak-
larda genetik anomalilere neden olmufltur; ozon tabaka-
s›na zarar vererek iklimsel koflullar› olumsuz etkilemifl;
kentleri genifl bir alanda enkaza dönüfltürmekle kalma-
m›fl bitki örtüsünü ve hayvan neslini de etkilemifltir.

S›ra Sizde 2
Frankfurt Okulunun ortaya att›¤› kültür endüstrisi kav-
ram›, kültür ürünlerinin (sinema, müzik, kitap bas›m ve
yay›n›) kitlesel dolafl›ma aç›lan bir metaya dönüflmesiy-
le kültürün endüstri olmas› fleklinde düflünülmelidir.
Buna göre, kültür endüstrisi, gündelik politikalar güde-
rek genifl kitlelere ulaflmay› ve onlar› “k›skac› içine al-
may›” hedefler. Liberal kapitalist ticari anlay›fl ve popü-
ler kültür tutkunlu¤u, baz› popüler müzik türlerini (ül-
kemizde bir dönem arabesk müzik ve filmler, ço¤u ül-
kelerde pop müzik star mekanizmalar› gibi) metaya
dönüfltürmüfltür.

S›ra Sizde 3

Halkla iliflkiler (‹ngilizcede “public relations” ya da  ev-
rensel k›saltmas›yla PR) bir iletiflim sanat›d›r ve karfl›l›k-
l› iletiflime ve geri bildirime (feed-back) dayal› bir model
üzerine kuruludur. Bir pazarlama alan› de¤ildir, daha
çok her konuda inand›r›c› olmay› ve ikna etmeyi hedef-
ler; söz sanatlar›n› (retorik) ve görsel dili kullanma be-
cerisi, imaj yaratma ve etkileme, inisiyatif alma, yarat›c›-
l›k bu alanda çal›flacak kiflilerde aran›lan özelliklerdir.

S›ra Sizde 4

‹talyancada “eser” anlam›na gelen opera, ses sanat›yla
müzikal ve teatral formu bar›nd›ran bir sahne sanat›d›r.
Operada müzik önceliklidir ama bu müzik sahne için
yaz›lm›flt›r. Bir opera eserinde, libretto yani eserin ede-
bi metni, (Örne¤in Hürrem Sultan) rejisi, sahne dekoru
çal›flmas› önemli olup orkestra eflli¤inde sunulur. Ope-
ra sanat›, müzi¤i, drama (tiyatro, vb.) sanat›n› edebiya-
t›, dekoru, makyaj ve kostümü, mimariyi, içermesi ve
kullanmas› yönüyle bütüncül (total) bir sanatt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
21. yüzy›l kültürünü ve onu oluflturan unsurlar› tan›mlayabilecek,
Kültürel yaflam›n 21. yüzy›lda nas›l bir de¤iflim geçirdi¤ini aç›klayabilecek,
Dijital ileri teknolojilerin insanlar› ve toplumu nas›l etkiledi¤ini aç›klayabilecek,
Sanat, siyaset, bilim, teknoloji ve biliflim olgular›n› karfl›laflt›rabilecek,
Toplumsal yaflam› belirleyen kültürel unsurlar› saptayabileceksiniz.

‹çindekiler

• 21. Yüzy›l
• Küreselleflme
• Bilgi teknolojileri
• Küresel sorunlar
• Dijital teknoloji

• Postmodernizm
• Plastik Sanatlar
• Görsel Sanatlar
• Sinema

Anahtar Kavramlar
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Kültür Tarihi

• YEN‹ B‹R DÜNYA DÜZEN‹NE
DO⁄RU

• YEN‹ SAVAfiLAR, TERÖR‹ZM VE
AYRIMCILIK 

• KÜRESELLEfiME, KÜRESEL KÜLTÜR,
YEN‹ YAfiAM TARZLARI

• YEN‹ B‹L‹MLER, YEN‹
TEKNOLOJ‹LER, YEN‹ ‹LET‹fi‹M
TARZLARI

• 1980 SONRASINDA KÜLTÜR VE
SANAT

• 21. YÜZYILA DO⁄RU TÜRK‹YE

21. Yüzy›la Do¤ru:
Küreselleflme ve
Dijital Ça¤
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YEN‹ B‹R DÜNYA DÜZEN‹NE DO⁄RU
21. yüzy›l› tan›mlayacak özelli¤i ortaya koymak ve s›n›rlar›n› belirlemek oldukça
zor ve karmafl›kt›r. Bunun birinci nedeni henüz geride b›rakt›¤›m›z bir yüzy›l ola-
rak 20. yüzy›l›n tüm kazan›m ve birikimleriyle iç içe geçmifl olmas›, ikinci nedeni
ise bu yüzy›l›n cok küçük bir bölümünü yaflam›fl olmam›zd›r. Ancak buna karfl›n
1980’lerden sonra dünyada meydana gelen büyük de¤iflimler, dönüflümler bize
nereye do¤ru gitti¤imizi çok yeterli olmasa da göstermekte, en az›ndan gözlemler-
de bulunmam›za yaramakta ve 21. yüzy›la dair veriyi de içinde tutmaktad›r. Bu
nedenle, son 30 y›ll›k zaman dilimi, do¤ru bir yön bulabilmemiz aç›s›ndan çok
önemli görülmektedir.

Bu anlamda son 30 y›l›n en belirleyici faktörlerinden birisi kuflku yok ki So¤uk
Savafl’›n sona ermesidir. Yaklafl›k 40 y›l devam eden bu sürecin yaratm›fl oldu¤u
gerginlik, nükleer tehdit, sosyalist ve kapitalist kamplaflma, dünyay› önemli dere-
cede etkilemifltir.

80’li y›llardan itibaren SSCB ve Do¤u Blo¤u ülkelerinin geçmiflten gelen ekono-
mik refah, özgürlük ve teknoloji sorunlar›n›n çözümünde yeterince geliflmeler kay-
dedememesi, üstelik SSCB’nin bunlara eklenen baflar›s›z bir Afganistan deneyimi,
sonuçta SSCB’yi zor bir duruma sokmufltu. Bu zor koflullarda (1985) iktidara gelen
Mihail Gorbacov, Glasnost (aç›kl›k-fleffafl›k) ve Perestroika (yeniden yap›land›r-
ma) politikalar›yla h›zl› bir reform sürecini bafllat›r. Ancak Gorbacov’un bu politi-
kalar›, karmas›klaflan ve geçmiflin a¤›r yükünü tafl›yan sorunlar›n üstesinden gele-
mez. 1989’a gelindi¤inde Do¤u Avrupa’da komünist iktidarlar ard› ard›na y›k›l›r.
Eski Halk Cumhuriyetleri ço¤ul demokratik seçim sistemini benimserler. Yine ay-
n› y›l, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Do¤u Alman vatandafllar›n›n yo¤un tep-
kisi ve yurt d›fl›na göçü karfl›s›nda, Berlin Duvar›’n›n 28 y›ll›k tarihine son verile-
rek y›k›lmas› Dünya Tarihinde yeni bir dönemin, hatta yeni bir yüzy›l›n bafllang›c›
olarak görülür. Berlin Duvar›, infla edildi¤inden beri, ayn› kentin insanlar› aras›-
na konulmufl gerçek bir s›n›r ve engelin sembolü olmufltu. Bat›ya geçmek isteyen
çok say›da insan can›ndan olmufl ya da cezaevine at›lm›flt›. Duvar, ac›l› ayr›l›klar›n
duvar›yd›. Bu nedenle de y›k›lmas› gerçek bir özgürlük sembolüne dönüfltürüldü.
Bugün de özgürlü¤e olan ba¤l›l›¤› unutmamak ve bu inanc› diri tutmak için kutla-
malar yap›lmakta, yaflanan önemli bir olay olarak haf›zalarda yaflat›lmaktad›r.

21. Yüzy›la Do¤ru:
Küreselleflme ve Dijital Ça¤



Berlin Duvar›’n›n üzerinden bir kaç y›l geçmeden Sovyet politikalar›n›n ve eko-
nomisinin toparlanmas› zor bir çöküflle karfl› karfl›ya kalmas› ve akabinde Do¤u ve
Bat› Almanya’n›n birleflerek tek Almanya’y› oluflturmas›, Sovyetleri kontrolü sa¤la-
namayan zor bir sürece sokmufltu. Üstüne üstlük Balt›k ülkeleri de bunlar› örnek
alarak ba¤›ms›zl›k mücadelesine bafllam›fllard›. 1991’in sonuna gelindi¤inde ise,
Sovyetler Birli¤i’nin tüm cumhuriyetleri ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmifl ve Sovyetler
Birli¤i art›k yok olmufltur.

Benzer bir de¤iflimi, Avrupa Toplulu¤u için söylemek de olas›d›r. Topluluk, So-
¤uk Savafl›n sona ermesiyle Avrupa Birli¤i fleklinde çokuluslu olufluma gider,
1985’te Schengen Antlaflmas›’yla üye ülkeler aras›nda s›n›rlar kalkar, bir y›l son-
ra Avrupa bayra¤› kullan›lmaya bafllan›r ve 2002’de de 12 üye ülke ortak para bi-
rimi olarak Avro’ya geçer. Üye say›s›, 1990 sonras› eski Do¤u Blo¤undan do¤an ül-
kelerin de kabul edilmesiyle 27’ye ulaflm›flt›r.

Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Blo¤unun da¤›lmas› kuflku yok ki Amerika Birleflik
Devletleri’nin 90’l› y›llarda süper-güç olmas›n› sa¤lam›flt›. ABD, bu y›llarda ekono-
mik ve teknolojik geliflmede aç›k ara bir prestij sa¤lad›¤› için, yeni-liberal kapita-
list ekonominin dünyada yerleflmesinde rol oynamaya bafllad›. Ancak buna kar-
fl›n Rusya, Yeltzin döneminden beri bo¤ufltu¤u derin ekonomik kriz, 1999’da Vla-
dimir Putin’in baflkanl›¤a getirilmesiyle düzelme sürecine girecektir. ABD’nin ko-
numu tek kutuplu bir dünya görüntüsü verse de, bugün, Rusya, Çin, Hindistan,
AB ve Japonya gibi güçlü aktörlerin varl›¤›, çok kutuplu, ço¤ulcu bir dünya dü-
zeni izlenimi vermektedir.
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Foto¤raf 10.1

Berlin Duvar›,
1989.

Varflova Pakt›’n›n 1991’de
la¤vedilmesiyle de, NATO,
90’l› y›llardan itibaren yeni
ifllevler yüklenir.

Bu y›llarda Rusya’n›n
gayrisafi milli has›las› yüzde
40 azalm›fl, enflasyon yüzde
2.500’lere ç›km›flt›r.



YEN‹ SAVAfiLAR, TERÖR‹ZM VE AYRIMCILIK 
So¤uk Savafl sonras› dönem hem örne¤i görülmemifl savafllara hem de ›rk ayr›m›
ya da ayr›mc›l›k politikalar›na sahne oldu. Irak, Yugoslavya, Afganistan, Filistin ve
Ruanda’da da yaflananlar Yeni Dünya Düzeninin yeni olmayan gerçekleridir.

So¤uk Savafl sonras›n›n ilk çat›flmas› ABD’nin 1990’da Irak’a müdahale etmesiy-
le gerçekleflti. Irak’›n Küveyt üzerinde hak iddia etmesini ve iflgalini gerekçe gös-
teren ABD ve çok uluslu koalisyon, 27 Eylül 1991’de ‘Çöl F›rt›nas›’ harekat›n› bafl-
latt›. Bu harekat boyunca 120.000 sortiyle, 84.000 ton barut, 7.400 smart bombas›,
kullan›larak Irak Küveyt’ten ç›kar›ld›. Dünya televizyonlar›ndan naklen yay›nlanan
bu savaflta, gece uçan uçaklar ve bombalamalar ›fl›k saç›yormufl gibi büyük patla-
ma sesleriyle ilk kez canl› olarak izlendi. Baudrillard bu savafl için “Hepimiz tele-
vizyonlar›n karfl›s›nda sanal bir savafl izledik. Körfez Savafl› bize, televizyonlar üs-
tünden, bütün anlam›ndan soyutlanm›fl olarak tafl›n›yordu. Ac›s›, tozu, duman›
yoktu. ‹zlenen, e¤lencelik bir fleydi” diyerek bu savafl›n kendi gerçekli¤inden s›y-
r›larak e¤lencelik bir seyre dönüfltürüldü¤ünü, hatta bu anlamda savafl›n olmad›¤›-
n› söyleyerek paradoksal bir tespitte bulunmufltu.

2003’te gerçekleflen ‹kinci Körfez Savafl›nda ise, Irak, birincisinde oldu¤u kadar
flansl› de¤ildi. Çünkü bu savafl sonras›nda, Irak parçalanm›fl; bir milyon sivil vatan-
dafl›n› kaybetmifl; ülkedeki her fley ABD’nin kontrolüne geçmifl; yaklafl›k nufusun
%16’s› da yer de¤ifltirmifl ve bugüne kadar devam eden travmalar›yla fliddet ve te-
rör, iflkence ve ac›mas›zca yaflanan ölümlerin merkezi haline gelmiflti. Savafl›n ne-
deni sonradan kan›tlanamayan kimyasal silahlar›n varl›¤› gibi gösterilse de bir pet-
rol savafl› oldu¤u bilinmektedir. Savafl›n bafl sorumlusu Irak Devlet Baflkan›, canl›
televizyon kameralar› önünde yakalan›r ve 2006’da idam edilir. ABD, 2009 y›l›na
kadar Irak’taki askerleriyle kontrolü elinde tutar.

Ortado¤u’da sorun sadece Irak de¤ildi elbette. ‹srail-Flistin sorunu, kronik ve
çözümsüz sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Bölgenin üç büyük din için kutsal say›l-
mas›; ‹srail’in politikas› gibi birçok nedenlerden dolay›, bitimsiz ve çözümsüz bir
sorun olarak bugüne kadar devam etmektedir. 90’l› y›llarda Filistin lideri Yaser
Arafat’›n bar›fl giriflimleri, 2000’de Camp David Antlaflmas› çözüm için umut verse
de ‹srail’in Gazze politikas›, terör olaylar›, ‹kinci ‹nfida gibi sorunlar daha da çö-
zümsüzlefltirmektedir. 2006’da bir aydan fazla süren ‹srail Lübnan Savafl›, Birleflmifl
Milletler Güvenlik Konseyi karar›yla sona erse de 1.000’in üzerinde sivil Lübnan’l›-
n›n öldürülmesine ve ‹srail’in uluslararas› ortamda sert elefltirilere maruz kalmas›-
na neden olmufltur.

Di¤er yandan, Yugoslavya’da yaflanan savafl, bunlar›n en fliddetlisi ve en ac›ma-
s›z› olmufltur. Slovenya, H›rvatistan ve Makedonya, 1991’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ede-
rek Yugoslavya’dan ayr›l›r. Bosnal› S›rplar, Bosna topraklar›n›n büyük k›sm›n› ele
geçirerek, Bosna Hersek S›rp Cumhuriyetini ilan ederler. Öte taraftan H›rvatlar da
geri kalan topraklar›n yar›s›na varan bölümüne el koyarlar. Ülke nüfusunun yüzde
k›rk›n› oluflturan müslümanlara da ülke topra¤›n›n ancak yüzde on befli kadar kal›r,
kald› ki topraklar›n› savunmak için son derece zay›ft›rlar. Bosnal› S›rplar bunu f›rsat
bilerek etnik temizli¤e giriflir ve 1995 y›l›na kadar binlerce müslüman ac›mas›z yön-
temlerle öldürülür. Çok say›da insan toplama kamplar›na al›n›r; insani olmayan her
tür muamele ve iflkenceye maruz kal›rlar; birço¤u da öldürülür, kad›nlar tecavüze
u¤rar; birçok insan da ülkesinden kaçar. Kosova ile S›rplar aras›ndaki çat›flmalar› da
dikkate ald›¤›m›zda, bölgedeki savafl bitmez; olaylar›n bafl aktörü olarak bilinen S›rp
lider Slobadan Milosevic, Uluslararas› Lahey Mahkemesinde yarg›lan›r ama yara de-
rin ve unutulmazd›r; yine de Yugoslavya haritas› yeniden çizilmifl olur.
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Birleflmifl Milletler Türkiye boyutu için http://www.un.org.tr/ adresinde araflt›rabilirsiniz.
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Foto¤raf 10.2

Birleflmifl Milletler
Binas›, New York 
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B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER: 1944 y›l›nda kurulan Birleflmifl Milletler (BM) ulus-
lararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas›ndan sorumludur. Bütün üye ülkelerin kat›-
l›m›yla Genel Kurul oluflur. Bünyesindeki en önemli Konsey olan Güvenlik Konseyi,
befl daimi üyesi (her karar› veto etme haklar› vard›r) olan ABD, Çin, Fransa, ‹ngil-
tere ve Rusya ve on geçiçi üyeden (Genel Kurulda seçimle ve co¤rafi denge gözetile-
rek) oluflur. Güvenlik Konseyi kararlar› üyeler için ba¤lay›c›d›r ve BM, gerekti¤inde
ilgili maddelerin verdi¤i yetkiyle BM silah gücü kullanabilir. BM’in Ekonomik ve
Sosyal Konseyi ise ‹nsan Haklar›, Uyuflturucu Maddeler, Sosyal Kalk›nma, Nüfus ve
Kalk›nma, Kad›n, ‹statistik, Suç Önleme ve Adli Yarg›, Sürdürülebilir Kalk›nma, Bi-
lim ve Teknoloji gibi alanlarda öncelikleri belirleyen, çal›flmalar planlayan Komis-
yonlardan oluflur. Bu komisyonlar flu alanlarda önemli kararlar al›nmas›n›n çal›fl-
malar›n› yapm›fllard›r: BM, insan haklar› ihlalleriyle (az›nl›klar›n korunmas›, ay-
r›mc›l›¤›n önlenmesi gibi) ilgili olarak ‹nsan Haklar› Hukuku oluflturulmas› yolun-
da önemli yol alm›flt›r. 1966’da medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara
iliflkin yay›nlanan Bildirge birçok hükmü, devletler aç›s›ndan ba¤lay›c› hale getir-
mifltir. ‹nsan haklar› konusunda birçok uluslararas› antlaflma haz›rlanarak onay-
lanm›fl ve uygulamaya konulmufltur. Bunlar aras›nda Güney Afrika’da y›llarca sü-
ren ›rk ayr›m› politikas› olan apartheid rejimine son verilmesi, eski Yugoslavya’da,
Ruanda’da ifllenen insanl›¤a karfl› suçlar›n cezaland›r›lmas› ve bu amaçla Ulusla-
raras› Savafl Suçlar› Mahkemelerinin kurulmas› say›labilir.
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Foto¤raf 10.3

11 Eylül Sald›r›s›,
2011.

BM bünyesinde bir baflka önemli kurulufl Lahey’de faaliyet gösteren Uluslararas›

Adalet Divan›’d›r. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi taraf›ndan de¤iflik ülkelerden se-

çilen on dört yarg›çtan oluflan bu Divan, devletleraras› uyuflmazl›klar konusunda;

uluslararas› hukuka göre çal›flmakta, Divan’›n yetkisini kabul eden üye ülkeler al›-

nan kararlara uymakla yükümlüdür.

BM’e ba¤l› kurulufllar aras›nda Dünya G›da Örgütü, Uluslararas› Atom Enerjisi,

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO), Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i (ITU), BM

E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), BM Çocuklara Yard›m Fonu (UNICEF),

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) gibi kurulufllar vard›r. 

BM küresel bir iflbirli¤iyle çözümlenebilecek olan uluslararas› terörizmle (bombala-

ma, uçak kaç›rma, rehin alma, vb.) mücadele için 1997’de Teröre ve Bombalama

Eylemlerine Karfl› Uluslararas› Sözleflme’yi kabul etmifl ve bunu izleyen süreçlerde so-

mut eylem planlar›yla ba¤lay›c› kararlar alm›flt›r.

BM, devletleraras› bir kurulufl olsa da sivil toplum kurulufllar›yla (STK) sendikalar,

özel sektör, araflt›rma ve e¤itim ve meslek kurulufllar›yla iflbirli¤ine giderek Ekonomik

ve Sosyal Konsey bünyesinde 1500’ü aflk›n STK’ya dan›flmanl›k statüsü vermifltir.

Bütün bu süreçlerde BM Genel Sekreterinin BM’e ba¤l› organlar›n ortaya koydu¤u

program ve politikalar› uygulama; uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in bozulmas› duru-

munda raporlar haz›rlay›p Güvenlik Konseyine sunma gibi görevleri vard›r.



2000’li y›llar ABD için karamsar y›llard›r. 11 Eylül 2001’de, stratejik askeri sa-
vunma bakanl›¤› binalar›ndan olan Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezine sald›r›
düzenlenerek, ikiz kuleler olarak bilinen binalar örne¤i görülmemifl terörist yön-
temle yerle bir edilir. Bu sald›r› sadece savafl› ve çat›flmay› ABD’ye getirmekle kal-
mam›fl ayn› zamanda, süper güç misyonu yüklenen ABD’nin prestijini de sarsm›fl,
Bat› ve ‹slam karfl›tl›¤› üzerine kurulan Medeniyetler Çat›flmas›n› yeniden dünya
gündemine getirmifltir.

‹nsanl›¤›n eski ça¤lardan beri önemli bir sorunu olan kimlik ve kültürleri öte-
kilefltirme sorunu yeni milenyumda da sürer. 2005 y›l›nda, Paris banliyösündeki
olaylarda, Fransa’ya göç eden göçmenlerin ikinci ve üçüncü kuflak gençleri, “tam
ve eflit vatandafll›k” haklar›ndan mahrum edilerek “ikincilefltirildiklerini” savlayarak
fliddet içerikli çeflitli olaylar ç›kar›rlar. fiiddetin ald›¤› boyut benzersizdir, Lübnan
as›ll› Frans›z yazar Amin Maalouf, bu olay› daha baflka bir perspektiften bakarak
‘siyasi boflvermifllik’ olarak yorumlam›flt›r. Bat› kültüründe eskiden var olan bu öte-
kiflefltirici realiteye, o topraklarda var olan ama kendisine yer bulamayan kitleler
taraf›ndan tepki gösterilece¤i art›k aç›kl›k kazan›r.

Yüzy›l›n bir di¤er önemli siyasal sorunu temel insanl›k haklar› konusunda ay›-
r›mc›l›k yap›lmas› ve bu u¤urda k›y›mlar ifllenmesidir. Irkç›l›k siyasetiyle yönetilen
Apartayd rejimi Güney Afrika’da, zenciler y›llar boyunca ay›r›mc›l›¤a karfl› pasif di-
renifller sergilerler. 1990’da Siyah Hareketin lideri Nelson Mandela’n›n serbest kal-
mas›yla süreç h›zlan›r ve ›rksal gruplara göre s›n›fland›r›lmalar (beyaz, siyah, Hint-
li, renkli/sar› ›rk) son bulur, (1994). Irk ay›r›mc›l›¤› temelli s›n›fland›rmalar yasal
olarak son bulur ama ›rk kökenli çat›flmalar devam eder. Bunlar›n en ac›mas›z›
kuflku yok ki, Ruanda’da yaflanm›flt›r. Hutu’lar ile Tutsi’ler aras›nda 1994’te yaflanan
katliamda radikal Hutu’lar ve Hutu milisleri, 800 bin Tutsi’yi (ayr›ca ›l›ml› Hutu’lar
da) yüz gün gibi k›sa bir sürede, hunharca katleder. Benzer bir k›y›m Sudan’›n Dar-
fur bölgesinde de Araplarla Arap olmayan müslümanlar aras›nda yaflan›r. Burada-
ki insanl›k dram›nda otuz binin üzerinde insan›n katledildi¤i san›lmaktad›r.

KÜRESELLEfiME, KÜRESEL KÜLTÜR, YEN‹ YAfiAM
TARZLARI
Küreselleflme, son dönemleri tan›mlayan ve de¤iflimi ifade eden en önemli ve en
tart›flmal› kavramlardan birisidir. Birbiriyle ba¤lant›l› çok farkl› konular› içermesi
(dünya ekonomisi ve güçlü aktörleri), belirleyici faktörlerinin çok fazla olmas› (ile-
ri teknolojiler), olumlu ve olumsuz birçok sonucunun olmas› (enformasyon siste-
minin, iletiflimin gerçek zamanl› evrenselleflmesi ama ayn› zamanda yerel kültürle-
rin yok olma tehlikesi), onu tan›mlamay› ve s›n›rland›rmay› zorlaflt›rmaktad›r. Bak-
t›¤›m›z bak›fl aç›s›na göre ona dair düflüncelerimiz ve tan›mlamalar›m›z de¤iflebil-
mektedir. Kimilerine göre kapitalizmin, gücün koflulsuz iktidar›n› temsil ederken,
kimilerine göre, melezleflmeyi, evrenselleflmeyi, kimilerine göre ise homojenlefl-
meyi, birbirinin prototipi olmay› temsil etmektedir. Ancak yine de olup bitenlere
bakt›¤›m›zda, ticaretin, sermayenin, kültürün, teknolojinin, bilginin ve neredeyse
her fleyin yerküredeki hareketlili¤i, ulafl›labilirli¤i; sosyal, ekonomik, kültürel, tek-
nolojik, politik, ekolojik ve benzeri birçok alanda global bütünleflme ve dayan›fl-
ma anlam›na geldi¤i söylenebilir. Küreselleflme, dünyan›n mekânsal olarak küçül-
mesi, Marshall McLuhan’›n deyifliyle küresel köy’e dönüflmesidir.

McLuhan’›n “Global Köy, 21. Yüzy›lda Yeryüzü Yaflam›nda ve Medyada Meydana Gelecek Dö-
nüflümler (Çeviri: B. Ö. Düzgören), Scala, ‹stanbul, 2001) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.
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Küreselleflme, olaylar›n iç içe geçti¤i, ilgisizmifl gibi görünen birçok fleyin bir-
birini etkiledi¤i ve birbiriyle iliflkili hale geldi¤i, birbirini etkileyen ve birbirinden
ba¤›ms›z düflünülmeyecek zincirleme bir dizi karmafl›k süreci içermektedir. Bu du-
rum do¤al olarak iktidarlar›, sanayicileri, ekonomi politikalar›n›, emek sermaye
iliflkilerini ve her tür kültürel olguyu etkileyerek yeniden biçimlendirmektedir. O
nedenle de bu olguyu, birçok alandaki geliflmiflli¤in ve doygunlu¤un bizi getirdi¤i
zorunlu bir sonuç olarak düflünmek gerekir.

Tarihte geçmiflten küreselleflme örnekleri verilebilir mi?

Ayr›ca unutmamak gerekir ki, içinde bulundu¤umuz küreselleflme sürecinde
ulus-devlet kavram› tart›fl›lmaya; ekonomik, etnik ve dinsel kökenli savafllar ç›k-
maya, üçüncü dünya ülkeleri ciddi ekonomik güçlükler içinde yaflamaya, ama di-
¤er yandan da, kapitalizmin gücü artmaya devam etti¤i gibi kendi içinde ciddi so-
runlar yaflamaya da devam ediyor. Bütün bunlar, yerküremizde birli¤e dayal› or-
takl›klar›, siyasette güç stratejilerini, kültürel alanda ise yeni sosyal olgular›n orta-
ya ç›kmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Küreselleflme, ulusötesi hareketlili¤i, uluslararas› iliflkileri ve ba¤›ml›l›klar› art›r-
m›flt›r. 1980’li y›llardan sonra ülkelerdeki yabanc› yat›r›mlarda art›fllar görülmüfltür.
Bu durum uluslararas› alanda ekonomik bütünleflmede önemli bir canlanma mey-
dana getirmekle birlikte, çokuluslu flirketlerin birçok ülkede ayn› anda etki alan›n›n
büyümesine yol açm›flt›r. Çokuluslu kurulufllar›n ekonomik gücü ya da izledikleri
finans politikalar›, birçok alanda belirleyici otorite konumuna gelebilmekte, yapt›-
r›mlar oluflturabilmektedir. Di¤er yandan herhangi bir ülkede görülen ani finans
dalgalanmalar› (örne¤in küresel sorun olarak, petrol fiyatlar›n›n artmas› ya da Japon
Yen’inin düflmesi-yükselmesi gibi) beklenilmedik yerlerde beklenilmedik ekono-
mik krizlere neden olabilmektedir. Ayr›ca, ülke ekonomilerinin, hammadde, tekno-
lojik altyap›, pazar olanaklar› ve finans merkezleriyle iliflkileri aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, son derece karmafl›k ve çok yönlü bir iliflki a¤›yla birbirine ba¤›ml› olduklar›
dikkat çekmektedir. Dolay›s›yla küresel ça¤da, ortaya ç›kacak bir ekonomik kriz,
birçok ekonomiyi beklenilmedik tarzda altüst etmekte, tüm dünya insanlar›n›n ya-
flam›n› etkilemektedir. (Bu anlamda, 2008 ekonomik krizi küresel nitelikli bir kriz-
dir, özellikle tafl›nmaz mallar sektöründe ani iflaslar yaflanm›fl, bankalar iflas etmifl,
enflasyon yükselmifl, çal›flanlar›n gelirlerinde düflüfller gerçekleflmifltir).
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KÜRESELLEfiME: Globalisation terimi ise 1960 y›llar›nda ilk kez modernizasyon

sürecinin bir parças› olarak, Do¤u Blo¤una ra¤men dünyan›n somut bir biçimde tek

bir bütün olarak yap›laflmas› süreci anlam›nda kullan›l›yordu. Do¤u Blo¤unun y›-

k›lmas›ndan sonra, küreselleflme, bütün dünyay› kuflatan çok genifl kapsaml› bir en-

formasyon sisteminin varl›¤› ve etkisi, kitlesel tüketim modellerinin tüm dünyay› sar-

malamas›, kozmopolit yaflam tarzlar›n›n geliflimi ve uluslararas› spor, sanat, fuar et-

kinlikleri, dünya turizminin yay›lmas›, ulus devletlerin egemenli¤inin zay›flamas›,

bütün bir gezegeni tehdit eden ekolojik krizin fark›na var›lmas›, s›n›r tan›mayan

ekonomik ve ticari etkileflimin h›zlanmas›, Birleflmifl Milletler (BM), Avrupa Birli¤i

(AB), Uluslararas› Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), vb. teflkilat ve ör-

gütlerin tüm dünyay› etkileyen siyasal sistemleri ve tutumlar›, kültürler aras›ndaki

karfl›l›kl› iliflkilerin bütün dünyay› sarmalayan boyutlara varmas› olarak tan›mla-

n›r. O halde küreselleflme, ekonomik, teknoloji ve kültür alan›nda da cereyan etmek-

tedir ve haliyle bir ideoloji gibi görülmesi, karfl› durulmas› do¤ald›r.
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Küreselleflme, yaflam›n birçok alan›nda etkisini göstermekte ve yayg›nl›k ka-
zanmakta ve haliyle kendine özgü bir kültürün de oluflumuna kaynakl›k etmekte-
dir. Örne¤in, ald›klar› büyük göçlerle megapollere dönüflen kentler vard›r ve bu
kentler küresel tüketimin yeni ortam›d›rlar, kitlelerin arzulad›¤› yerlerdir. Çal›flma
hayat›ndan günlük hayat›n gerekliliklerine, modadan e¤lenceye kadar birçok alan-
da büyük kentler, metropoller küresel etki alt›ndad›r. Bu flekilde yeni al›flkanl›klar
edinilmekte, yaflam tarzlar› de¤iflmektedir. Fast-food, lüks tüketim yer yer tutku
nesnesi olurlar. Küçük büyük birçok kentte aç›lan Al›flverifl Merkezleri (AVM), gi-
yimden g›daya, beyaz eflyadan elektronik ve dijital aletlere dek tüm ihtiyaçlara ce-
vap verebilir niteliktedirler ve her kesimden insan›n u¤rak yeridirler. AVM’ler, ade-
ta küresel ekonominin, çokuluslu flirketlerin estetik, hijiyen, müflteriyi kutsama gi-
bi çekici yaklafl›mlarla paketlenmifl; cezbedici reklam kampanyalar›yla ekranlara
tafl›nm›fl dev vitrini olma ifllevini üstlenmifllerdir. Bu mekanlar, ma¤azalar›yla, at-
raksiyon merkezleriyle, dinlenme mekanlar›yla yeni bir kültür oluflturmufltur ve bu
kültür daha çok tüketime yöneliktir.

Bu kültür içinde bireyin konumu ilginçtir: Bir taraftan seçimini ekonomik ola-
naklar› elverdi¤ince özgürce yapabilecektir, di¤er taraftan da her tür iletiflim araç-
lar›yla ikna bombard›man› alt›nda tutulacakt›r. Reklamlarda sunulan “kolay ve
mutlu hayat imaj›” en yayg›n ikna yöntemlerindendir. Bu flekilde lider markalar ve
gruplar kutsan›r tarzda var olacaklar; yer yer ç›lg›nl›k da içeren moda, küresel yurt-
tafllar taraf›ndan izlenecektir. Geliflen estetik cerrahi bedenlere müdahale ederek,
“insan›n görünümünü de¤ifltirerek bir “moda” özelli¤i kazanacakt›r. Bütün bu “öz-
gürlüklerin” yaflanabilece¤i tek mekan metropollerdir. Metropoller, her tür iste¤in,
arzunun s›n›rlar›n›n kalkt›¤›, fantezi ve düfllerin özgürce ve s›n›rs›zca yaflanabildi-
¤i ortamlard›r art›k.

Küresel politikalar ayn› zamanda kendi karfl›tlar›n› da beraberinde getirmifltir.
Anti-küreselci (küresellik karfl›t›) eylemler olarak bilinen bu hareketlere 1999 y›l›n-
da Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütünün toplant›s›nda, dünyan›n metalaflt›r›lmas›-
na karfl› yap›lan protestolar ve Üçüncü Dünya ülkelerinin borçlar›n›n iptal edilme-
sini talep eden kampanyalar örnek gösterilebilir. Eylemler daha sonra baflka
kentlerde de devam etmifltir. Büyük küresel aktörler olarak görülen Dünya Ticaret
Örgütü, Uluslararas› Para Fonu ve Dünya Bankas› gibi kurulufllar, Körfez savafl›
baflta olmak üzere birçok önemli olay, kitlesel kat›l›mlarla protesto edilmifl ve ge-
nifl yank›lar uyand›rm›flt›r.
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KÜRESEL AKTÖRLER:  

1944’de kurulan Uluslararas› Para Fonu, (International Monetary Fund yani IMF)

bütün Birleflmifl Milletler üye devletlerinin kat›lmak durumunda oldu¤u, (Kuzey Ko-

re, Küba, vb. birkaç devlet hariç), do¤rudan küresel finans düzenini takip eden,

dünya borsalar›, döviz ve ödemeler konusunda düzenlemeler yapan bir kurulufltur.

IMF, ekonomik sorun ve kriz yaflayan ülkelere, yan kuruluflu gibi çal›flan Dünya

Bankas› arac›l›¤›yla belli bir vadeyle (5 y›l› geçmeyen) krediler vermekte ve kredinin

nas›l kullan›laca¤›n› belirleyerek aral›klarla denetlemekte ve gerekti¤inde kredileri

serbest b›rakmamaktad›r. Fona üye devletlerin hisseleri, yani kota’s› %25’i alt›n,

%75’i milli parayla Fon’a ödenmifltir ya da taahhüt edilmifltir. Bu da ödeme konu-

sunda ba¤lay›c› olmaktad›r. Fon’un üst kurulu Guvernörler Heyetinde her üye ülke,

fona ifltirak hissesiyle orant›l› olan bir oy say›s›na sahiptir. Haliyle, ABD en fazla ser-

mayeyle ifltirak etti¤i için en fazla oy hakk›na sahip bulunmaktad›r.

2001’de Cenova’daki G8
zirvesini protesto için 300 bin
kifli, ayn› y›l Londra’da
düzenlenen savafl karfl›t›
eyleme 300 bin kifli
kat›lm›flt›r.



Gezegenimizin Temel Sorunlar›: Küresel Is›nma, Enerji, Do¤al Afetler
Kuflku yok ki Gezegenimiz varoluflundan bu yana sürekli bir de¤iflim içindedir.

‹leri sanayileflme, ileri teknoloji, tüketim ekonomileri, enerji politikalar› ve strateji-
leri dünyan›n do¤al yap›s›n› de¤ifltirmeye bafllam›flt›r. Çevre, hava, su kirlili¤inin art-
mas›, ozon tabakas›n›n delinmesi, at›klar›n neredeyse çözümlemez bir soruna dö-
nüflmesi gezegenimizin do¤al yap›s›n› de¤ifltirmifltir. Küresel ›s›nma ve buna ba¤l›
olarak eriyen buzullar, iklim de¤ifliklikleri, büyük f›rt›nalar ve tusunamiler art›k ge-
zegenimizi tehdit eder duruma gelmifltir. Atmosfere sal›nan gazlar›n yaratt›¤› sera
etkisiyle oluflan ›s› art›fl› olarak bilinen küresel ›s›nman›n gitgide insan yaflam›n› da-
ha olumsuz etkileyece¤i bilinmektedir. Örne¤in dünyan›n baz› bölgelerinde kas›r-
galar, seller ve taflk›nlar yaflan›rken, baz› bölgelerde, kurakl›klar ve çölleflme mey-
dana gelmekte; k›fllar s›cak geçmekte, ilkbahar erken sonbahar geç gelmekte, bu da
do¤adaki bitkilerin ve canl›lar›n yap›lar›n› ve verimlili¤ini do¤rudan etkilemektedir.
Bu de¤iflikli¤e uyum sa¤layamayan bitki ve hayvan türleri ya azalmakta ya da yok
olmaktad›r. Bilim adamlar›n›n tespitlerine göre, Kuzey Yar›m Kürede 1960’dan bu
yana kar ya¤›fl›nda %10 azalma olmufl; 20. yy. boyunca denizlerin su seviyesinde 10
ile 25 cm aras›nda yükselme meydana gelmifl; ayr›ca yine 1960 y›l›ndan bu yana s›-
cakl›¤›n ortalama 0.5 ile 0.8 aras›nda art›fl gösterdi¤i ve önlem al›nmad›¤› takdirde
yaflad›¤›m›z yüzy›l›n sonunda bu art›fl›n 2 dereceyi bulaca¤› belirtilmektedir. Bütün
bunlar, do¤an›n dengesini bozdu¤u gibi, do¤rudan veya dolayl› olarak insan haya-
t›n› tehdit etmektedir. ‹nsanlarda yeni hastal›klar oluflturmaktad›r.

Yerküremizde son y›llarda belirginleflen ve kontrol edilemez izlenimi veren tü-
ketme al›flkanl›klar› sonucunda do¤al yaflam onar›lmaz flekilde tahrip olmakta ve
çevre sorunlar› önüne geçilemez tarzda büyümektedir. Tüketim, ç›lg›nl›k noktas›-
na tafl›nmaktad›r. ‹htiyaç hissedilen veya edilmeyen her fleye kolay ulafl›labilirlik,
reklam kampanyalar›, lüks tutkusu insan do¤as›ndaki sahip olma zafiyetiyle birle-
flince, karfl›m›za çok önemli bir at›k sorunu ç›kmaktad›r. Sanayi üretimi baflta ol-
mak üzere hemen hemen bütün sektörlerde ortaya ç›kan kimyasal at›klar, kirli s›-
z›nt›lar, suyu, topra¤›, havay› ve bu ortamda yaflayan canl›lar›, yani do¤al çevreyi
tümüyle etkilemekte (hatta yok etmekte) ve ekosistemin bozulmas›na neden ol-
maktad›r. Patlayan nükleer santrallerden etkileri y›llarca silinemeyecek radyasyon
yay›lm›fl ve denizlerden karalara ve atmosfere dek genifl bir alan› etkilemifl, binler-
ce ölüme neden olmufltur. Ayr›ca teknolojinin yayg›n kullan›m›yla elektromanye-
tik kirlilik de hayat›m›za girmifltir.

Yaflad›¤›m›z çevrenin onar›lamayacak derecede tehlikelere maruz kalmas›
sonucunda çevreci hareketler kamuoyu oluflturma yolunda olumlu sonuçlar alm›fl-
lar ve ülke politikalar›n› çevre bilinci konusunda yönlendirmifllerdir. Bugün dar ve
s›n›rl› da olsa, birçok üretici firma bu duyarl›l›¤› fark ederek, az ve temiz enerji tü-
ketme, çevreye zarar vermeyen dönüfltürülebilen (at›klar›n geri dönüflümü müm-
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1995 y›l›nda kurulan Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization yani WTO)
hükümetlerin iç ticaret yasalar›n› ve düzenlemeleri nas›l yapaca¤› konusunda yasal
çerçeve haz›rlayan kurumdur. Dünyada çok tarafl› ticaret görüflmelerini yönetmek
ve uygulamak, ticari anlaflmazl›klara çözüm aramak, ulusal ticaret politikalar›n›
denetlemek, ve hepsinden önemlisi küresel ekonomi politikalar›n›n yap›m›nda görev
üstlenmek önemli ifllevleri aras›ndad›r. Al›nan kararlar hassas sektörler olan tar›m-
dan (g›da güvenli¤, bitki ve hayvan sa¤l›¤› gibi) haz›r giyime ve tekstile (ülkeler ara-
s›ndaki rekabetten dolay› önemlidir ve kota konulmas› birçok ülkenin ekonomisini
etkilemektedir) dek her alanda uygulanmaktad›r. WTO’nun ald›¤› kararlar ya da
koydu¤u kurallar insan ve çevre, insan ve sa¤l›¤›, açl›k ve beslenme gibi sorunlarla
çok yak›ndan ilgilidir. 

1986’da, Çernobil nükleer
reaktör kazas›, 2011’de
Japonya depremiyle
Fukiflima Nükleer santral
patlamas› gibi.



kün olmaktad›r) ürünler sunmaya bafllam›flt›r. Özellikle alternatif enerjiler üretme
konusunda ciddi bilimsel çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalar kapsam›nda, ta-
r›msal potansiyelleri yüksek ülkelerde biyodizel, biyogaz, biyoetanol olarak bilinen
biyoyak›tlar›n kullan›m olana¤› do¤mufl; ayr›ca günefl, rüzgâr, hidrolik enerji, jeo-
termal enerji, hidrojen enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan olan biyo-
kütle enerjisi büyük bir potansiyel olarak düflünülmektedir. Biyokütle enerjisinin
hammaddeleri olarak kullan›lan karbonhidratlar, orman ürünleri, elyaf bitkileri,
ya¤l› tohumlar, bitkisel art›klar, hayvansal at›klar, kentsel ve endüstriyel at›klar›n
kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda önemli bir potansiyel oldu¤u rahatl›kla görülebilir.

YEN‹ B‹L‹MLER, YEN‹ TEKNOLOJ‹LER, YEN‹ ‹LET‹fi‹M
TARZLARI
Son otuz y›l› düflündü¤ümüzde, bilim alan›ndaki birçok geliflmelerin hayat›m›z›n
tüm yönlerini kontrol alt›na almaya bafllad›¤›n› gözlemleriz. G›dadan giyime, sa¤-
l›ktan teknolojiye, her alanda hayat›m›z bilimsel bulufllar ve bunlara paralel geli-
flen yeni teknolojilerle biçimlenmeye bafllar. Her bilimsel keflfin günlük hayata
yans›malar› ve etkileri de¤iflik sektörlerde etkisini gösterir.

Günlük hayat ve dijital ortam iliflkisi çerçevesinde ne tür de¤iflimler olmufltur?

Bu anlamda en h›zl› geliflme kuflku yok ki biliflimde ve bilgi teknolojilerinde
olufltu. Bilgileri sistematik bir flekilde ifllemenin bilimi olan biliflim (informatics),
her tür bilginin elektronik makineler arac›l›¤›yla en h›zl› flekilde ifllenmesi, teknik,
ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiflimde kullan›lmas› anlam›na gelmektedir.
Bilgi teknolojisi ise, bilgisayar ve iletiflimin olanaklar›n› kullanarak farkl› biçimler-
deki bilgiyi oluflturmak, saklamak, al›fl veriflini yapmak üzere kullan›lan teknoloji-
nin kendisidir. Verinin toplanmas›, bunlar›n ifllenmesi ve kullan›c›ya ulaflmas› sü-
reçlerini içerir. Bunun arac› olan bilgisayar sayesinde yaflam›n farkl› alanlar›na da-
ir bilgilerin toplanmas›, düzenlenmesi, depolanmas› ve ifllenmesi konusunda da
sistematik yöntemler gelifltirilmifl; kolay ulafl›labilir olmas› sa¤lanm›flt›r. Bilgisaya-
r›n çok h›zl› bir flekilde dünyay› sarmalayarak hayat›n bütün alanlar›nda vazgeçil-
mez bir araç olmas› bundan da önemlisi, neredeyse bütün sektörlerde üretim tek-
nolojisinin altyap›s›n› kontrol eden bir sisteme dönüflmesi, ça¤›n devrimi olsa ge-
rek. ‹nsano¤lu, günümüz bilgisayarlar› sayesinde ola¤anüstü bir zaman kazanm›fl-
t›r. Haliyle bilgisayar yap›m›nda ve yaz›l›m programlar›n›n gelifltirilmesinde s›n›rlar
zorlanm›fl ve zorlanmaktad›r. ‹nsana yard›mc› olabilen robotlara kadar yelpaze ge-
niflletilmifltir. Her ihtiyaca cevap veren ürünlerin bu h›zl› üretimi, pefl pefle birçok
sürümlerinin yarat›lmas› ve bunlar›n her birinin kendine özgü kullan›m yöntemle-
rinin olmas›, insanlar› sistemi tan›y›p ö¤renmeye ve ça¤›n insan› olmaya sürükle-
mifltir. Buna gerek duymayan ya da vakit ay›ramayanlar farkl› sorunlar yaflarken,
merakl› olanlar ve pratik hayatlar›na tafl›yanlar (el ve cep bilgisayarlar› gibi) bilgi
ve birikimleriyle, beklentileriyle ya da hayal k›r›kl›klar›yla yeni bir yaflam kültürü
oluflturmaya bafllam›fllard›r. 1980’li y›llardan bafllayarak, toplumsal olandan birey-
sel olana do¤ru önemli bir yönelim görülmüfltür. Baudrillard bu dönüflümü ‘Top-
lumsal›n Sonu’ fleklinde adland›rm›flt›r.

Bilgisayar elbette yayg›nlaflt›kça hayat›m›z› ve toplumlar› da dönüfltürmektedir.
(Internet’in yayg›nlaflmas›yla bilgisayar ortam› hayat›m›z›n ortam› olmaktad›r bir ba-
k›ma). H›zl› iletiflimden, en profesyonel uzmanl›k bilgi eriflimine, al›flveriflten oyu-
na, e¤itim hizmetlerinden sanatsal u¤rafllara, interaktif iliflkilerden görüntü ve bilgi
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stokuna, sosyal paylafl›m sitelerine, sayamayaca¤›m›z kadar çok u¤rafl ve iliflkinin
yafland›¤› bir ortam olarak, 21. yüzy›l›n gerçek yaflam›na alternatif bir alan olarak
görülmektedir. Zaten flimdiden yap›lan adland›rmalar da bunu göstermektedir. Sa-
nal yaflam, sanal alem, sanal arkadafll›klar gibi terimler, gerçek yaflama ait olanla
gerçek olmayan, kurgusal olan›n biraradal›¤›na vurgu yap›larak türetilmifl kavram-
lard›r. Bu da yeni bir gerçeklik alg›s›yla karfl› karfl›ya bulundu¤umuzu göstermek-
tedir. Frans›z düflünür Jean Baudrillard’›n bu konudaki saptamalar› anlaml›d›r.

Internet 
Sanal ortam, hangi amaçla kullan›l›rsa kullan›ls›n, yeryüzündeki pek çok insan›n
paylaflmak, yaflamak ve sahip olmay› arzulad›¤› cazip bir ortamd›r. Görsel, iflitsel ve
hareketli unsurlar›n alg› psikolojisi ve çok etkileyici tasar›m yaklafl›mlar› esaslar›na
göre düzenlenmifl bu alan, ortama dahil olan herkesin orada kalmas› için kurgulan-
m›flt›r. ‹flte bu dahil olma süreci ayn› zamanda fark›nda olarak ya da olmayarak
kendine özgü bir iletiflim, karfl›laflma, buluflma dolay›s›yla da bir kültürlenme süre-
cine dahil etmektedir kifliyi. Önceleri, 1960’ta askeri amaçlarla bilgi paylafl›m› ama-
c›yla ortaya ç›kan Internet, daha sonra, 1969’da yine ayn› amaçlarla dört üniversite
aras›nda kullan›lm›fl, bugün ise dünyay› adeta kaplayan bir a¤a dönüflmüfltür. Gi-
derek bilgiye daha h›zl› ulafl›m olanaklar› zorlanarak geliflen internet, günümüzde
tam bir kültürlenme ortam› sunmaktad›r. Her tür bilginin internet ortam›na kolay-
l›kla aktarabilme olana¤›ndan dolay›, beraberinde, güvenilirlik sorununu getirse
de, istenilen bilgiye, istenilen yerde ve zamanda ulaflabilme, insanlar için ola¤anüs-
tü bir kolayl›k sa¤lamaktad›r. Bu da kiflileri farkl› kültürler ile buluflturmakta ve bil-
gilenmesini sa¤lamakta; dolay›s›yla da küresel bir kültürün altyap›s› oluflturulmak-
tad›r. Ulafl›lan bilginin kayna¤›n›n, onu haz›rlayan›n ço¤u kez bilinmemesi, olumlu
ve olumsuz pek çok sonuç do¤urabilmekte; her fleyden önemlisi manipülasyonla-
ra aç›k bir kültürlenme türü veya süreci ile karfl› karfl›ya oldu¤umuz görülmektedir.

Buna karfl›n, internet ortam›n›n kolay ulafl›labilme özelli¤inden dolay›, tüm
sektörlerin kendilerini sunabilmek ve bu ortamdan yararlanabilmek için çok fark-
l› yönteme baflvurduklar›n› görmekteyiz. Bunlar›n bafl›nda e¤itim ö¤retim gelmek-
tedir. E¤itimde klasik ö¤retim yöntemleriyle birlikte gerek internet ortam› gerekse
biliflim teknolojisi günümüzde destekleyici unsurlar olarak kullan›lmaktad›r. Gör-
sel ve iflitsel unsurlar›n ders ortam›na tafl›nmas›, a¤ üzerinden eriflilebilme, Inter-
net, LAN, Multimedia (çoklu iletiflim) gibi uygulamalar, pedagojik nitelikleri göz ar-
d› edilmeksizin, haz›rlanm›fl beceri kazand›ran ve bilgi aktarmaya yönelik uygula-
malar olarak kullan›lmaktad›r. De¤erlendirmeler bilgisayar üzerinden otomatik
olarak yap›labilmekte; en önemlisi herkes kendi seviyesine göre ve kendine uygun
zamanda e¤itim alabilmektedir.
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JEAN BAUDRILLARD VE S‹MÜLASYON: Baudrillard’a göre gerçek art›k var olan

bir fley de¤il, sürekli üretilen bir fleydir. Bir kökene ba¤l› rasyonel ya da referansa

ba¤l› olmas› gerekmez. Günümüzde gerçek, ifllemsel bir flekilde modeller arac›l›¤›yla

yeniden üretilen fleydir. Bunu da Baudrillard ‘hipergerçek’ yada ‘simülasyon’ (ben-

zetim) olarak adland›r›r. Simülasyonu tan›mlarken Baudrillard hasta örne¤inden

hareket eder ve flöyle der. “Hastaym›fl gibi yapan bir insan, yata¤a uzan›p bizi hasta

oldu¤una inand›rmaya çal›fl›r. Ama hastal›k simülasyonu yapan kifli kendisinde

semptomlar görmeye bafllar”. Günümüzde pek çok insan›n sanal ortam› gerçek ya-

flamm›fl gibi alg›lay›p tutkuyla ona ba¤lanmas›n› baflka türlü nas›l aç›klayabiliriz ki?

1981’de IBM’in üretti¤i ilk
PC (Personal Computer)
kiflisel bilgisayarlar
piyasaya ç›km›flt›r.



1980’lerden sonra bir çok alanda oldu¤u gibi uzay araflt›rmalar›nda da dikkat
çekici geliflmeler yaflan›r. Uzaya gönderilen araçlar›n gözlem yapma ve veri topla-
ma niteli¤indeki geliflmeler, uzay hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmam›z› sa¤lar.
1994’te kara deliklerin keflfedilmesi ve Günefl sistemi d›fl›nda gezegenler bulunma-
s›; 1996’da uzay teleskobunun milyarlarca yeni gökaday› keflfetmesi; en önemlisi
Günefl sisteminde Jüpiter’in 16 uydusundan biri olan Europa’da bir yaflam olas›l›¤›
olabilece¤inin fark edilmesi bunlardan bir k›sm›d›r. Europa’n›n yüzey görüntüle-
rinde buz tutmufl bir okyanusun gözlemlenmesi, burada yaflam için gerekli olan
suyun var oldu¤u anlam›na gelmekteydi. Uzaya dair bu yeni bulufllar, dünyan›n
ileriki y›llarda h›zla artan nüfusa cevap veremeyece¤i düflünceleriyle birlikte düflü-
nüldü¤ünde, insanlar için yeni yaflam alanlar› olabilece¤i umudunu yaratm›fl ve bu
paralelde düfller kurulmas›na yol açm›flt›r.

Bu araflt›rmalar›n önemli yat›r›mlar gerektirmesi, k›sa vadede getirisinin bulun-
mamas› ve ço¤u zaman baflar›s›zl›kla sonuçlanma riski bulunmas›ndan dolay›, sa-
dece ABD, Rusya ve Avrupa Uzay Ajans› ESA taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ancak son
y›llarda NASA ve ESA bu araflt›rmalar› di¤er uluslar›n da kat›l›m›n› sa¤layacak yay-
g›n iflbirli¤ine yönelmektedir. Bu da içinde bulundu¤umuz yüzy›lda birçok ulusun
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INTERNET KÜLTÜRÜ 
1985 y›l›nda kullan›lmaya bafllayan Internet (“kendi aralar›nda ba¤lant›l› a¤lar”

anlam›na gelen Interconnected Networks teriminin k›saltmas›), birçok olumlu ya-

rarlar› yan›nda çeflitli tehlikeler de arz etmektedir. Teknik tehlikeler, bilgisayar kor-

sanlar›n›n (hacker) sald›r›lar› ve bilgisayar› ele geçirmeleri; zararl› kod ve program-

lar›n canl›larda hastal›k meydana getiren virüsler gibi bilgisayara bulaflmas› ve ca-

sus programlar say›labilir. Bu tehlikeler bazen tüm küreyi saran, bilgisayar haf›za-

lar›n› yok eden, web sayfalar›n› ele geçiren, bankac›l›k, al›flverifl sistemini felç eden

ve güvensiz k›lan büyük olaylara da dönüflebilmektedir.

Bunun yan›nda, mant›¤›n s›n›rlar›n› aflacak tarzda bilgisayar oyunlar›na teslimi-

yet, sosyal paylafl›m ya da web güncelerinde (blog) afl›r› zaman tüketimi, saplant›

halini alan pornografi, ileri toplumlarda internet üzerinden al›flverifl tak›nt›s›, Inter-

net ba¤›ml›l›¤› gibi ça¤›n bir tür hastal›¤›n› da yaratm›flt›r. Nedensiz bilgisayar kul-

lan›m›, afl›r› zaman tüketimi, içtepi, stres, depresyon, iletiflim kopuklu¤u, do¤al gün-

lük yaflamdan uzaklaflma gibi çocuklar›n ve gençlerin de e¤itimini yak›ndan ilgilen-

diren bu sorun, zaman alg›s› kayb›, zevk hofllanma bozukluklar› gibi ciddi sorunlar

yaratmaktad›r. 

Di¤er yandan, günümüzde h›zla yay›lan sosyal a¤lar (facebook, twitter, vb.) bir ba-

k›ma medya-iletiflim ifllevi görmekte ve gerekli hale gelmektedir. Birçok siyasal, sos-

yal, kültürel örgütlenmenin bu a¤lar üzerinden yap›ld›¤› gözlenmektedir. Ancak bu-

nun sonuçlar› önümüzdeki y›llarda daha berrak kendini gösterecektir. Bilgilenme

ve teknolojinin e¤itimde kullan›lmas›yla birlikte, e¤itim giderek okul d›fl›na taflm›fl;

her tür ortam e¤itim için kullan›labilir duruma gelmifltir. Cep telefonlar›ndan, ipo-

de’lardan vb. görüntülü, hareketli ve anlat›ma dayal› görsel ve iflitsel her tür kay›t,

gezinti halindeyken bile dinlenip izlenerek e¤itim iletiflim, vb. sürece devam edilebil-

mektedir. Ayr›ca yayg›nlaflan bu teknolojiyle birlikte uzaktan e¤itim kavram› daha

fazla önemsenmeye bafllam›flt›r. Haz›rlanan paket programlara/derslere istenildi¤i

an ulafl›labilmekte, bu bilgiler kay›t edilebilmekte, tekrar tekrar dinlenerek, yine bu

ortamda s›navlara girilerek, de¤erlendirmeler yap›labilmekte ve e¤itim programlar›

tamamlanabilmektedir.



bu araflt›rmalara ilgisiz kalamayaca¤›n› düflündürtmektedir. Asl›nda bugün birçok
ülke, dünyay› gözleme ve haberleflme amaçl› uzay araflt›rmalar›yla zaten ilgilen-
mektedir. Bu araflt›rmalar, günümüz yaflam›n›n vazgeçilmez bilgi kaynaklar›n› ve
iletiflim ortam›n›n alt yap›s›n› sa¤lad›klar›ndan ötürü, ülke ekonomilerine do¤ru-
dan katk› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülke bu
alanla ilgilenmekte ve yat›r›m yapmaktad›r.

Uzay araflt›rmalar› farkl› amaç ve alanlarda yap›lmaktad›r. Bunlar: bilimsel
amaçl› programlar; haberleflme programlar›; yeryüzünü gözleme amaçl› program-
lar ve uzay araflt›rmalar›na altyap› ve zemin haz›rlamay› hedefleyen uzay tafl›ma-
c›l›¤› programlar› ile uzay istasyonu kurma programlar› fleklinde kategorize edile-
bilir. Bilimsel amaçl› uzay araflt›rmalar› evrendeki fiziksel olaylar›n anlafl›lmas›na
›fl›k tutan, ülke ekonomilerine uzun vadede yarar sa¤layan araflt›rmalard›r. Haber-
leflme programlar›, telsiz-telefon, radyo, televizyon yay›nlar›n›n aktar›lmas› sa¤-
lanmakta; dünyay› gözleme çal›flmalar› ise daha çok askeri, meteorolojik, tar›m,
madencilik ve çevre amaçl› programlar› içermektedir. Çölleflme, orman alanlar›n-
daki de¤iflim, ozon tabakas›ndaki de¤iflimler, verimli/verimsiz topraklar›n da¤›l›-
m›, sular›n kirlenmesi, volkanik aktivite gibi çevresel durumlar, bu çal›flmalar sa-
yesinde uydulardan izlenebilmekte; bu bilgiler ›fl›¤›nda da gelece¤e yönelik yeni
politikalar gelifltirilebilmektedir.

Ekolojik de¤iflimlerle ilgili bilgi için http://derman.science.ankara.edu.tr /kitap/64.html
adresine baflvurabilirsiniz.

Bilimsel araflt›rmalar sayesinde, yeni milenyuma yaklafl›l›rken, bilimin, hayata
ve insan biyolojisine dair birçok bilinmezi ayd›nlatt›¤›n› görmekteyiz. Bunun sonu-
cu olarak da, bu dönemlerde, yaflam standartlar›n›n ve konforun yükseldi¤ini, or-
talama insan ömrünün uzad›¤›n›, yaflam kalitesinin önemli bir durum olarak insan-
lar› ilgilendirdi¤ini ve bunun yaflamboyu sürdürülebilir olmas›n›n insanlar için ne-
redeyse vazgeçilmez bir durum oldu¤unu görmekteyiz. Bundan dolay›d›r ki t›p
alan›ndaki geliflmeler önemli görülmüfltür. Bu araflt›rmalar, daha çok erken teflhis,
koruyucu t›p ve tedaviye yönelik uygulamalar fleklinde belirmektedir. Hastal›klar›
erken teflhis etmek, üstesinden gelmede önemli oldu¤u için son y›llarda teflhis tek-
nolojisine önem verilmifl; özellikle de görüntüleme teknolojilerinde çok önemli
aflamalar kaydedilmifltir. Örne¤in “Anjiyosuz Anjiyo” da denilen, bilgisayarl› to-
mografi tekni¤i, sanal kolonoskopi bunlar aras›nda önemli ad›mlar olarak görül-
mekte; yak›n gelecekte de üç boyutlu tomografilerin hizmete girece¤i belirtilmek-
tedir. Ayr›ca öteden beri kullan›lan afl› yöntemiyle, son y›llarda baz› hastal›klar› ön-
lemeye yönelik çal›flmalardan olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. Menenjit, Hepatit A ve B,
Pnömökok zatürreesi ve rahim a¤z› kanseri afl›s› son dönemlerde baflar›l› sonuçlar
al›nan uygulamalar aras›nda an›lmaktad›r. 

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l›n belki de en önemli buluflu insan›n gen haritas›-
n›n çözülmesidir. Genom projesi olarak bilinen DNA’n›n flifresinin çözülmesiyle
bugüne kadar bafledilemeyen hastal›klar olarak bilinen alzheimer, kalp krizi ve
kanser baflta olmak üzere birçok hastal›¤›n tedavisi yap›labilecek, insan›n yaflam
kalitesi yükselebilecek, dolay›s›yla da insan ömrü uzayabilecektir. Yine gen harita-
s› sayesinde yap›lacak genetik analizlerle, insanlar›n daha anne karn›ndayken ne
tür hastal›klara yakalanaca¤› belirlenebilecek, hatta insan bedeninin ne kadar ya-
flayabilece¤i bile belirlenebilecektir. Bu bulufl, 21. yüzy›l›n ilk dev teknolojik zafe-
ri olarak an›lmaktad›r.
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Gen analizleriyle ilgili yararl› bilgileri http://www.rehberim.net/forum/mikrobiyoloji-
350/5766-genom-projesi-gen-haritasi.html adresinde bulabilirsiniz.

T›pta meydana gelen çok önemli gelifl-
melerden biri de klonlamad›r. Herhangi bir
organizman›n, embriyonun veya bir DNA
parças›n›n ço¤alt›lmas› olarak tan›mlanan
klonlama, moleküler, ço¤alt›msal ve terapi
amaçl› olmak üzere üç türde yap›lmaktad›r.
Bunlar›n içinde en çok tart›flma yaratan
klonlama tipi, terapi amaçl› klonlamad›r.
Bu tip klonlama insan embriyolar›n›n kök
hücreleri al›nmas› ve hasta insanlarda kulla-

n›lmas› esas›na dayan›r. Örne¤in lenf kanserinde embiryonik kemik ili¤i hücrele-
rinin, kanserli doku ile de¤ifltirilerek oradaki sa¤l›kl› hücreyi oluflturabilece¤i ve
hastal›¤› tedavi edebilece¤i bilinmektedir. Bu yöntem bir çok hastal›¤›n tedavisin-
de önemli bir umut olarak görülmektedir. ‹lk memeli olarak klonlanan Dolly ko-
yun kopyalamas› da bu yöntemle gerçeklefltirilmiflti. 1996 y›l›nda Dr. Ian Willmut
ve arkadafllar› taraf›ndan gerçeklefltirilen bu kopyalama bilim tarihi aç›s›ndan
önemli bir olay olarak görülmüfl ve tüm dünyada büyük yank›lar yaratm›flt›r. Bu
yank›lar›n as›l dikkat çeken yönü, bir koyun kopyalanabildi¤ine göre insan›n da
kopyalanabilmesi olas› m›d›r sorusunu beraberinde getirmifl ve e¤er olas›ysa bu-
nun yarataca¤› bir çok olumlu ve olumsuz sonuçlar neler olabilir sorusunu
gündeme getirmifltir.

1980 SONRASINDA KÜLTÜR VE SANAT
Bu dönemde sanat, 60’l› y›llardan sonra sanat›n yap›s›na dair gelifltirilen köktenci
sorgulamalar›n oluflturdu¤u miras üzerinden geliflir. Öyle ki, bu sorgulamalar,
onun kendisinden önceki süreçleri tekrar etti¤i, dolay›s›yla yok oldu¤u, öldü¤ü
noktas›na kadar götürülür. Gerçekten de 1960 sonras›n›n sanat anlay›fl›, kökenle-
rini yüzy›l›n bafl›ndaki Avangard ak›mlarda, özellikle de Dada’n›n alayc› ve nihilist
tavr›nda, Fütürizm’in ateflli eylemcili¤inde ve en çok da Duchamp’›n haz›r nesne-
sinde bulur. Dolay›s›yla da yüzy›l›n ikinci yar›s›nda klasik estetik alg› sorgulanarak
esteti¤in güzelle olan iliflkisi altüst edilir. Öncelikle öteden beri sanat deyince ilk
akla gelen ustal›¤a, marifete itibar edilmez. Örne¤in Andy Warhol, imgelerini
eliyle çizmek yerine haz›r popüler imgeleri kullan›r. Bunlar› teknisyenleri arac›l›-
¤›yla “Factory” diye adland›rd›¤› atölyesinde mekanik yöntemlerle ço¤alt›m›n› ya-
par. T›pk› bir fabrika (factory) gibidir atölyesi. Yine Minimalistlerin ço¤u, eserleri-
ni siparifl vererek yapt›r›rlar. (Dan Flavin, eserlerinin kurgusunu tamamlad›ktan
sonra projeyi elektrikçilere verir ve elektrikçiler sanatç›n›n istedi¤i projeyi uygular-
lar sadece.) Dolay›s›yla, eserin bizzat sanatç›s› taraf›ndan üretilmifl olmas› da art›k
çok önemli görülmez. Önemli olan kimin gerçeklefltirdi¤i de¤il, eserdeki yarat›c›
düflüncenin kime ait oldu¤udur. Kavramsal bak›fl böyle geliflmeye bafllar.

Ayr›ca haz›r nesnenin sanata dahil edilmesiyle, sanat ile yaflam aras›ndaki s›n›r-
lar›n ortadan kald›r›lmas›n›n da yolu aç›lm›flt›r. Baflta Yeni Gerçekçiler, Fluxus,
Land Art sanatç›lar› olmak üzere bu dönemin birçok sanatç›s›, sanat ile yaflam›
bütünlefltirmeye çal›flm›fllard›r. Ve sanat güzel de olmak zorunda de¤ildir. Çirkin-
lik, rahats›z edicilik, iticilik, korkutmak pekâlâ sanat kategorisi olarak kabul edile-
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koyun Dolly, 1997.



bilmektedir. Örne¤in Marina Abramoviç 1997 y›l›nda Venedik Bienalinde gerçek-
lefltirdi¤i “Balkan Barok” isimli bir performansta, üç gün boyunca yüzlerce kanl›
kemikten et s›y›r›r. Bu süre içinde, bienali gezmeye gelenler lefl kokan bir manza-
rayla karfl›lafl›r. Bu yap›t So¤uk Savafl sonras› Balkanlardaki vahflete duyars›z ka-
lanlara elefltiriyi amaçlamaktad›r.

Dolay›s›yla söylenebilir ki, sanat, yüzy›l›n ikinci yar›s›nda “güzel olan nedir, sa-
nat yap›t› nedir, gerçek nedir?” sorular›n› s›kl›kla sormufl ve kendisini öylesine bir
zeminde yeniden infla etmifltir ki, bu da klasik esteti¤in ve klasik güzel anlay›fl›n›n
sonunu getirmifltir. Sanatç›n›n ustal›k ve deneyimini yans›tmayan, onun elinden
ç›kmayan, estetik olmayan, sergilenmeyen, sat›lmayan, müzeye girmeyen bir sanat
eserine ne kadar sanat denilebilirse, 1960 sonras› sanata da iflte o kadar ‘sanat’ de-
nilebilirdi. Çünkü bu dönem sanatç›lar› tüm bunlara karfl› ç›karak varolmufllard›.
Bununla ba¤lant›l› olarak sanat›n ölümü sorunu, Hegel’den beri zaman zaman tar-
t›fl›lmakla birlikte, bugünkü temellendirme daha çok postmodern sanatta oldu¤u
gibi, varolan imgelerin sonsuz ço¤alt›m›nda, gittikçe yaflamla bütünleflen, yaflam›n
kendisi olan sanatta ve anti estetik aray›fllarda gerekçelerini bulmaktad›r. Baflka ifa-
deyle, yaflamla sanat aras›nda fark kalmam›flsa, yaflam›n kendisi sanat olarak sunu-
luyorsa, ya yaflama sanat dememiz gerekiyor ya da sanat›n yok oldu¤unu söyleme-
miz gerekiyor. ‹flte bugün her iki düflüncenin de savunucular› yeterince bulunmak-
tad›r. (Örne¤in kozmetik cerrahinin, kültürün bedeni de¤ifltirme gücüne, yaratt›¤›
güzellik kavram› ve anlay›fl›na karfl› ç›kan performans sanatç›s› Orlan, bedenine
yapt›¤› operasyonlarla yüz yap›s›n› de¤ifltirmifltir. Bunun sanatsal bir eylem oldu¤u-
nu bir an unuttu¤umuzda bu eylem tam bir operasyondur/gerçek bir ameliyatt›r.
Bu operasyonlardan birini de, kat›ld›¤› ‹stanbul Bienali’de gerçeklefltirmifltir.)

Sanat›n yok oldu¤u düflüncesi günümüzde önemli bir tart›flmad›r. Bu düflünce, sanat›n mal-
zemesinin de¤ifliminden ve sanatsal eylemin farkl›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bu döneminde dikkat çeken yönlerinden biri de Adorno ve Horkheimer’in ge-
lifltirdikleri kültür endüstrisi kavram›n›n yerli yerine oturtulmas›d›r. Küreselleflmey-
le birlikte yap›t›n kamuoyuna sunumunda önemli bir de¤iflim yaflanm›fl; endüstri
ürünlerinin sunumunda geçerli olan tüm kural ve yöntemler kültür sanat için de
geçerlilik sa¤lam›flt›r. Jameson’un deyifliyle “Estetik üretim meta üretimiyle iyice
bütünleflmifl” ve piyasa realitesine sonuna kadar ba¤l› kalm›flt›r. Bundan dolay› da
çokuluslu sermaye, rekabet gücünü art›rmak, kamuoyunda güvenirli¤ini art›rmak
için sponsorluklarla sanat› desteklemeye bafllam›fllard›r. Bunun sonucu olarak da,
inan›lmaz derecede reklam ve tan›t›m kampanyalar›yla dünya çap›nda etki yaratan
ve izleyici toplayan mükemmel organizasyonlar ve etkinlikler (bienal, festival,
konser gibi) gerçeklefltirilmifltir. Öte taraftan biliflim teknolojisindeki geliflmeler,
neredeyse tüm sanat alanlar›n› temelden etkilemifltir. Özellikle plastik sanatlar ve
sinema bu dönemde çok önemli dönüflümler yaflam›fl ve adeta yeniden yap›lan-
m›flt›r. Dijital sanat, video sanat› ve bilgisayar müdahaleleriyle oluflturulmufl büyük
prodüksiyonlar, biliflim teknolojisinin olanaklar›yla neler yap›labilece¤ini gösterir. 

Plastik Sanatlar
70’li y›llar›n sonlar›nda ortaya ç›kan Yeni D›flavurumcular (neo-ekpresyonizm)
as›l etkinli¤ini 80’li y›llarda gösterdi. Minimalist ve kavramsal sanata karfl› resmi
yeniden önemsenir k›lmay› hedefleyen bu sanatç›lar, öteden beri sanat›n ötelemifl
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oldu¤u, figür, cinsellik, sembolizm, tarihsel olaylar, mitoloji, anlat›, otobiyografi
gibi temalar›, büyük boyutlu tuvallerde kal›n ve kaba f›rça kullan›m›yla, renk ve
biçim yetkinli¤ini öne ç›kararak eserlerini yap›yorlard›. Örne¤in Kiefer, Alman-
ya’n›n tart›flmal› geçmifli, Mezopotamya, Eski Ahit’ gibi temalarla; Baselitz, al›fl-
kanl›k ve beklentilerimizi altüst eden resimleriyle dikkat çekerler. Polke, Chia,
Clemente, Cucchi, Fischl, Salle, Schnabel gibi sanatç›lar bu anlay›fl içerisinde dik-
kat çeken di¤er sanatç›lard›r.

Bu y›llar, anti-esteti¤i de içeren yaklafl›mlar›n ve farkl› disiplinlerin birarada va-
roldu¤u ço¤ulcu bir sürecin yafland›¤› y›llard›r. Bienallerin gösterim alan› olarak
popülerleflti¤i, resim ve heykele alternatif olarak var olan yerlefltirme, video, foto¤-
raf, performans ve deneysel üretimlerin gözde türler olarak baflköfleye yerleflti¤i,
küratörlük olgusunun daha çok konuflulmaya baflland›¤› ve üçüncü dünya ülke-
lerinin, ötekinin, yerel kimliklerin keflfedilmeye baflland›¤› y›llar olarak da bilinir.
Yine sanat›n anlam›na dair sorgulamalar›n s›n›rlar›n›n zorland›¤›, sansasyonel, pro-
vokatif, flok edici, k›saca sanatç›s›n›n sanat dedi¤i her fleyin sanat olarak kabul
edildi¤i bir dönem oldu¤undan bahsedebiliriz. Bu dönemde sanat ile sanat olma-
yan aras›ndaki s›n›rlar iyice erimifltir. Baz› durumlarda bir fleyin sanat olup olma-
d›¤›n› anlayabilmek için birisinin yard›m›na ihtiyaç duyabiliriz. Ayr›ca bu dönem-
de sanatç›lar, hangi disiplinde yap›t üretirlerse üretsinler, kavramsal yaklafl›mlar›,
düflünsel boyutu, ba¤lam› ve anlam› öne ç›kararak, gelifltirdikleri elefltirel yakla-
fl›mlar› önemsedi¤i görülmektedir.

Bu dönem sanatç›lar› kimi zaman toplumdaki her tür ay›r›mc›l›¤›, kimi zaman
toplumun klifleleflmifl al›flkanl›klar›n›, kimi zaman da toplumsal yap›y› belirleyen
gösterge ve kodlar› yap›tlar›nda irdeleyerek, bunlara yeni anlamlar yükleyerek sor-
gulam›fllard›r. Bu anlamda egemen olan tüketim kültürü ve medya elefltirisi dikkat
çekmektedir., Barbara Kruger’in medyan›n dilini kullanarak, popüler kültürün
yaratt›¤› cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› elefltiren iflleri; Jenny Holzer’in tüketim kültürünün
yaratt›¤› birey tipine yönelik elefltirilerini, kendisine ait sözleri görünür k›larak ser-
giledi¤i elektronik panolar›; Cindy Sherman’n›n farkl› kimliklere bürünerek çek-
ti¤i foto¤raflarla gerçek kimli¤ini belirsizlefltirdi¤i eserleri; Sherrie Levine’n›n er-
kek sanatç›lar›n bilindik eserlerini kopyalayarak kendine maletmesi, tüketim kül-
türü ve medyan›n güvenirli¤ine, bilgiyi manipüle edebilmesine, önerilenin yapay-
l›¤›na yöneltilmifl önemli elefltiriler olarak dikkat çekmektedir. 

60’l› y›llardan sonra beden sanat›, happening, aksiyon, gösteri sanat› olarak or-
taya ç›kan ancak bugün performans ad› alt›nda de¤erlendirilen, ço¤u zaman izle-
yici önünde gerçekleflen sanat türü yeni bir anlay›fl olarak dikkat çeker. Viyana Ey-
lemcileri olarak bilinen Herman Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, Gunter Brus
baflta olmak üzere sanatç›lar k›flk›rt›c›, sansasyonel ve bedene yönelik sadomazo-
flistik eylemlerle gündeme oturur. Öte taraftan performans sanat›n›n babaannesi
olarak bilinen Marina Abramoviç, Sterlach ve Orlan da en etkili yap›tlar›n› bu
y›llarda gerçeklefltirir. 

Yine Popüler kültür nesnelerini yeniden üreterek, kitsch olan›, banal olan› sa-
nata dahil eden Jeff Koons; köpekbal›klar›n› ve di¤er hayvan ölülerini kullanarak
gerçeklefltirdi¤i enstalasyonlar›yla Damien Hirst; gerçeklik duygumuzla oyun oy-
nayarak realist ayn› zamanda mekana s›¤mayan devasa heykelleriyle Ron Mueck;
sponsorluk iliflkilerini elefltirel bir flekilde ele ald›¤› iflleriyle Hans Haacke gibi sa-
natç›lar ismi an›lmas› gereken di¤er önemli sanatç›lardand›r.
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Edebiyat
Edebiyatta, büyük ölçüde postyap›salc› felsefenin dile dair ortaya koydu¤u kuram-
sal çal›flmalar etkili olmufltur. Dilin temsiliyetinin sorunsala dönüfltürüldü¤ü yap›t-
larda dil, gerçekli¤i temsil eden de¤il, onu yeniden kuran, çok anlaml›l›¤a gönder-
me yapan, metaforik olana aç›k ve olanak tan›yacak flekilde kullan›l›r. Bu aç›kl›k-
tan yararlanmas› beklenen okur, birçok anlat›dan oluflan, kurmaca a¤›rl›¤› olan ro-
man›n anlam›n› adeta kendisi üretir. Bu ba¤lamda, ‘anlam› üreten okur’, dolay›s›y-
la da yorum önem kazan›r. Metin, yazar taraf›ndan bitirildi¤inde, anlam›n›n da ta-
mamlan›p bitirildi¤i anlam›na gelmez, tersine o hiçbir zaman tüketilip bitirileme-
yen, her okumada yeniden üretilen, yeniden anlamland›r›lan bir dil yap›s›na sahip-
tir. Yazarlar, ço¤unlukla kendilerinden önceki anlat›lar›n izini sürerler, onlar›n pa-
rodisi s›kl›kla yap›l›r. Böylece metinleraras› göndermeler söz konusu olur ki, bu da
postmodern roman›, kapal› tek bir anlat›dan uzaklaflt›rarak farkl› anlam dokusu-
nun ve katmanlar›n›n oldu¤u, yoruma aç›k bir yap›t haline getirir. Umberto Eco’nun
Aç›k Yap›t isimli kitab› bu yaklafl›mlar› kavramsallaflt›r›r. Bu anlamda ‹talio Calvi-
no’nun Bir K›fl Günü E¤er Bir Yolcu, Umberto Eco’nun Gülün Ad› ve Foucault’un
Sarkac› adl› romanlar› akla gelen ilk romanlard›r. Öte taraftan mitoslarla gündelik
yaflam›n sadeli¤ini, karfl›tl›¤›n› bütünlefltiren Paul Auster; günümüz toplumlar›nda
insan›n›n yabanc›laflmas›n› kara mizah ve düflsel yaflam› birlefltirerek yap›tlar›na
yans›tan Thomas Pynchon; fantastik ve büyülü gerçekçili¤i, kurguyu merkez alan
bak›flla John Bart yine bu tür eser veren yazarlar aras›nda yer al›r.

Mimari
Mimaride günümüzde egemen olan
anlay›fl, 1950’lerden itibaren modern
mimarinin biçimcili¤ine getirilen
elefltirilerle eklektik bir eksende bi-
çimlenen postmodern mimaridir. Bu
anlay›fl, Robert Venturi’nin 1966’da
“Mimarl›kta Karmafl›kl›k ve Çeliflki”
isimli kitab›yla belirginleflir. Venturi,
mimarideki dekoratif bileflenlerin
önemine ve mimarideki vazgeçil-
mezli¤ine vurgu yapar. Yine Michael
Graves ve Frank Gehry gibi mimar-
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lar›n bu paralelde elefltirileri ve postmodern yap›lar yapmalar›, bu yeni mimari al-
g›n›n yay›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu mimari, eklektik bir anlay›fl›, önceki dönem üslup
ve anlay›fllar› ayn› anda al›nt›lanmas› esas›na dayan›r. Bu mimarinin modern olan-
dan ayr›ks›laflan önemli yönlerinden biri de binalar›n kullan›m amaçlar›n›n ve ba¤-
lam›n›n öne ç›kmas›d›r. ‹nsan›n beklentisi, konforu ve rahatl›¤› önemsenmifltir.
Böylece mimari de geleneksel biçimin s›n›rlar› zorlanm›fl; organik formlar daha çok
kullan›lm›fl; ak›flkan, yuvarlak ve  devinim gücü yüksek mekânlar tasarlanm›flt›r.

Sinema 
Bu dönem sinemas›, kuflku yok ki önemli dönüflüm geçirdi. Bu dönüflümün belir-
di¤i esas nokta teknik altyap›yla, bilgisayar teknolojisindeki geliflmelerle ve ola-
naklar›n›n genifllemesiyle ilgilidir. Bu dönemde film sadece kamera çekimi ile ye-
tinmedi, bazen bu çekimlere stüdyo sanal ortam›nda kurgulanm›fl özel efektler ve
animasyonlarla müdahale edilerek filmler kurguland› bazen de tamamen animas-
yondan oluflan prüdüksiyonlar yap›ld›. Örne¤in çizgi film ve animasyon eksenli
çal›flmalarda, özellikle de teknik olarak mükemmel denilebilecek sonuçlar elde
edildi. Buz Devri, Shrek bu animasyonlar›n bafl›nda gelmektedir. 

Teknik altyap› ve güçlü kurgusal yap›, ilginin d›fl dünyadan, alg›lara dayal› bir
dünyaya do¤ru kaymas›na yol açt›. Di¤er birçok alanda oldu¤u gibi sinemada da
gerçeklikle iliflkimiz sorgulanmaya baflland›. Gerçeklik sorununu 1999 y›l›nda Andy
ve Larry Wachowsky kardefllerin üçleme olarak çektikleri Matrix gündeme getirdi.
Filmde, insana yapay uyar›larla gerçek olmayan bir dünya gerçek gibi gösteriliyordu.
Asl›nda bu film Baudrillard’›n simülasyon kavram›n›n tam karfl›l›¤›n› oluflturuyordu.

21. YÜZYILA DO⁄RU TÜRK‹YE

Siyasal ve Sosyal Görünüm
Son 30 y›lda Türkiye’deki de¤iflime bakt›¤›m›zda, öncelikle 12 Eylül Askeri Darbe-
si ve onu izleyen dönem öne ç›kmaktad›r. Gözalt›lar›n, haks›z yere polis kay›tlar›-
na girenlerin, sak›ncal› bulunarak iflten ç›kar›lanlar›n, yurttafll›ktan ç›kar›lanlar›n,
yurt d›fl›nda siyasi mülteci hakk› isteyenlerin, faili meçhul ölümlerin, yay›n› yasak-
lanan gazetelerin, sak›ncal› bulundu¤u için yasaklanan filmlerin, kitaplar›n, dergi-
lerin say›s› flafl›rt›c› ölçüde kabar›kt›r ve ülkenin nas›l bir süreçten geçti¤ine dair
önemli ipuçlar› vermektedir. Tabii bu dönemin nesnel tarihi yak›n gelecekte bel-
geleriyle birlikte araflt›rmalara konu olacakt›r. 

Darbenin hemen ard›ndan uygulanan liberal politikalar dönemin özelli¤ini be-
lirleyen bir di¤er önemli etkendir. Bu politikalar›n günlük hayata yans›mas›nda,
neredeyse tüm alanlarda, özellikle gençler baflta olmak üzere siyasal olandan
uzaklafl›larak mesleki ve günlük hayat›n gerekliliklerine kay›lmas› analiz edilmeye
de¤er ayr› bir sosyolojik ve tarihsel fenomendir. Ama gerçek olan fludur: Bireyin
yaflama alan› daralm›flt›r; özgürlükler gerekti¤i biçimde kullan›lamamaktad›r. Hep
de¤ifltirilmesi gerekti¤inden söz edilen Anayasa, k›smi de¤ifliklikler d›fl›nda, büyük
ölçüde yürürlükte kalmaya devam eder.

1983 seçimleriyle iktidara gelen Turgut Özal döneminde Türkiye, rekabete da-
yal› serbest piyasa ekonomisiyle tan›fl›r. Uygulanan politikalar günlük yaflam› h›zl›
bir flekilde de¤iflime u¤rat›r: Birçok ünlü yabanc› marka, ürün ülkeye girifl yapar.
Bu ürünlerin çeflitlili¤i, k›sa zamanda, tüketim arzusunu ve e¤ilimini art›rarak tüke-
tim kültürü ve al›flkanl›klar›n› popülerlefltirir. TRT’nin yan›s›ra özel televizyon ka-
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nallar›na ve radyolara izin verilir. Yabanc› diziler, e¤lence, yemek, sa¤l›k ve “show”
programlar› büyük ilgi çeker ve yeni yaflam al›flkanl›klar› kazand›r›r. Bu manzara
içinde Türkiye’deki Türk-‹slam Sentezi, Terörizm ve Do¤u Sorunu tart›flmalar› ül-
kenin temel odak tart›flmalar›d›r. 

E¤itim alan›nda ise serbest piyasa ekonomisinin ruhuna uygun olarak özel e¤i-
tim kurumlar› ve özel üniversiteler aç›l›r. Üniversite say›s› h›zla artar. Üniversiteler
e¤itim ve araflt›rma alan›nda evrensel standartlar› yakalayabilme yolunda çaba gös-
termekte ve bilimsel araflt›rmalar ve yay›nlar alan›nda 80li y›llar sonras›nda önem-
li geliflmeler kaydetmektedir.

Sanat Kültür
12 Eylül Darbesi, serbest piyasa, küresellefl-
me vb. kültür ve sanat üzerinde etkili olur.
Örne¤in, 12 Eylül darbesinin yaratt›¤› trav-
malar, yerel kimlikler, kad›n kimli¤i, ay›r›m-
c›l›k, öteki, medya, günlük yaflam ve popü-
ler kültür gibi kavramlar farkl› bak›fl aç›lar›y-
la müzik, edebiyat, fliir, sinema, plastik sa-
natlar gibi genifl sanat alanlar›nda ele al›n-
m›fl, sorgulanm›fl ve sorunsallaflt›r›lm›flt›r.
1980’lerden itibaren Bienal, Sanat Fuarlar›
gibi büyük sergi organizasyonlar›, çok geç-
meden, Ankara’da Asya Avrupa Sanat Biena-
li, ‹stanbulda ise bugün hala devam eden ‹s-
tanbul Bienali fleklinde ülkemizde, ça¤dafl
sanat›n önemli sunum ortamlar› olmufllard›r.
Bu sergiler ayn› zamanda, ülkemizde geçikmifl olan 1960 sonras› sanat sorunlar›-
n›n da tart›flmaya bafllamas›na yol açm›flt›r. Ve bu yönde, özellikle 1990’l› y›llar, re-
sim ve heykeli ötekilefltiren video, foto¤raf, yerlefltirme, performans ve disiplinle-
raras› sanat›n öne ç›kt›¤› y›llar olmufltur. Bugün ise, disiplin sorunu yerine, dil so-
runu, anlam ve kavramsal yaklafl›mlar›n öne ç›karak elefltirel bak›fllar›n önemsen-
di¤i görülmektedir. Bu anlamda öne ç›kan sanatç›lar flöyle s›ralanabilir: Burhan
Do¤ançay, Bedri Baykam, Ömer Uluç, Adnan Çoker, Halil Akdeniz, Sarkis, Ayfle
Erkmen...

Edebiyat
Benzer de¤iflimleri, edebiyat alan›nda da görmek olas›d›r. Roman için de 80 sonra-
s›nda, t›pk› post yap›salc›larda ve postmodern romanda oldu¤u gibi, dil yap›s›n›n,
dilin sorunlar›n›n, yani anlat›m biçim ve tekniklerinin öne ç›kt›¤›n› görmekteyiz.

Postmodern roman olarak tan›mlanan nitelemelerin Türk roman›na yans›yan
özelliklerini baz› yazar ve romanlarda görmekteyiz: O¤uz Atay’›n “Tutunama-
yanlar”; Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve O¤ullar›” ve “Beyaz Kale” ile baflla-
yan yaz› serüvenü, Kara Kitap, Yeni Bir Hayat gelindi¤inde tan›nan çok okunan
bir yazar olmufltur; art›k dünya dilerine çevrilecektir. Bu arada yeni isimler de
çok okunanlar›n bafl›n› çeker. Bunlar aras›nda, Latife Tekin’in “Sevgili Ars›z
Ölüm”, yak›n zamanda Elif fiafak, “Mahrem”, “Baba”; Hasan Ali Toptafl “Bin
Hüzünlü Haz” ile Türk roman›n›n kilometre tafl› olmaya hak kazan›rlar.
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Resim 10.2

Burhan Do¤ançay,
Geometrik Kap›,
1991.



Sinema
Türk sinemas›n›n 1990 sonras›nda önemli bir de¤iflim geçirdi¤i, yeni üslüp, dil ve
teknik aray›fllar içine girdi¤i ve Yeflilçam sinemas›ndan ayr›ks›laflarak ikna edici bir
yetkinlik kazand›¤› söylenebilir. Bunun önemli nedeni, bireyin dünyas›na yönelen,
onun çeflitlenen öykülerini, çok katmanl› bir gerçeklik buyutunda, sahicilikten
ödün vermeden ele alan bir sinema olmas›yd›. Bu dönemde ticari filmlerden ayr›-
flan sanat filmlerinde bir zenginlik görülmüfl; fliddetten korkuya, minimalist sine-
madan deneysele birçok tarzda fil çekilmifltir. Çekilen bu filmlerde, eflcinsellik,
milliyetçilik, etnik ve dinsel kimlikler, kad›n ve erkek temsilleri, Do¤u-Bat›, ayd›n
kimli¤i, askeri darbeler en çok ifllenilen konulard›r. Önemli filmler aras›nda fierif
Gören ve Y›lmaz Güney’in 1982 tarihli Yol’u, Ömer Kavur’un 1986 tarihli “Ana-
yurt Oteli”, Fatih Ak›n’›n Duvara Karfl›’s› ve Nuri Bilge Ceylan’›n 2002 tarihli
Uzak filmi ve elbette di¤erleri say›labilir.

Bale sanat›n›n ve koreografinin temel özellikleri nelerdir?
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GÖSTER‹ SANATLARINDA BAfiKALAfiIMLAR: Opera sanat›, sanatsal ve teknolo-

jik yeniliklere ra¤men birçok ülkede ancak devlet ya da özel sektör deste¤iyle varl›-

¤›n› sürdürebilmektedir. Büyük prodüksiyonlar nadirdir ve ancak büyük festivaller

vesilesiyle gerçeklefltirilmektedir. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde opera e¤itimi ve

gösterileri cesaretlendirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Buna karfl›n dans sanat›, özellikle

kavram ve düflünceyi iflleme amaçl› olarak önemli bir de¤iflim gösterir. Postmodern

sanat›n havas›na uyar.

Balenin de¤iflmez kurallar›na tepki olarak geliflen modern dans, her tür müzikle ve

her tür koreografik ad›mla uyum sa¤layarak, dansta yeni stillerin yarat›lmas›na

(dans tiyatrosu gibi) öncülük eder. Beden, art›k hareket alan›n› teatral anlamda ge-

niflleterek ifade alan›n› karmafl›klaflt›r›r. ‹leri teknolojiler sayesinde (bilgisayar, laser

›fl›k teknikleri, sahne performans›n›n görsel dijital tekniklerle birebir uyumu, elektro-

nik müzik tekniklerinin kullan›m›, makyaj ve kostümde gerçekleflen ola¤anüstü de-

¤iflim, vb.) sahne yönetimi flafl›rt›c› tarzda baflkalafl›ma u¤rar. Art›k büyük prodüksi-

yonlar söz konusudur. Alman dans› ve yönetmeni Pina Paush, kad›n erkek, do¤u

bat› etkileflimi gibi konular çerçevesinde gerçeküstü diyaloglarla örülü, mülti-medya

sistemlerini de kullanan büyük yap›mlar gerçeklefltirir. 

Amerikal› flair ressam ve tiyatro adam› Julian Beck ve efli Judith Malina, 1947’de

kurduklar› Living Theatre (Yaflayan Tiyatro) ile, s›ra d›fl› konular› içeren s›ra d›fl›

gösterileriyle ilgi oda¤› olurlar, siyasi konular ifllemeleri haklar›nda soruflturmalara

neden olur.

Bale ve modern dans yan›nda sirk gösterilerinin de popülerleflmesi dans› daha çeki-

ci k›lar. 1990’lardan itibaren baz› koreograflar, dans hareketini performans süre-

cinde baflka hareketlere dönüfltürerek, hem dans ad›mlar›n›, hem sesli okumay› ya

da uzun sürmeyen diyaloglar›, hem flark› söylemeyi, hem videoyu ve nihayet hem de

plastik sanatlar› bütünlü¤ü içinde birarada deneyerek yeni bir dans anlay›fl›n›n

“non-dance” öncülü¤ünü yaparlar.
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So¤uk Savafl’›n sona ermesiyle, 80’li y›llardan itibaren
SSCB ve Do¤u Blo¤u ülkelerinde önemli de¤iflimler ya-
flan›r: 1989’dan itibaren rejimler y›k›l›r, eski Halk Cum-
huriyetleri ço¤ul demokratik seçim sistemini benimser,
Berlin Duvar› y›k›l›r; Sovyet Cumhuriyetleri ba¤›ms›z-
l›klar›n› kazan›r (1991). Avrupa Birli¤i, ortak bir Avrupa
bayra¤› ve paras›na do¤ru yol al›rken, Amerika Birleflik
Devletleri 90’l› y›llarda tek süper-güç olur. Ama zaman
içinde, tek kutuplu bir dünya görüntüsü, bugün, Rusya,
Çin, Hindistan, AB ve Japonya’n›n da a¤›rl›k kazanma-
s›yla ço¤ulcu bir dünya düzeni izlenimi vermektedir.
11 Eylül 2001’de yaflanan terörist sald›r›, hem uluslara-
ras› terörizm, hem ABD’nin prestijinin sars›lmas›, hem
de Bat› ve ‹slam karfl›tl›¤› üzerine kurulan Medeniyetler
Çat›flmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Ayr›ca, Irak,
Yugoslavya, Afganistan, Filistin ve Ruanda’da da yafla-
nan savafl ve ayr›mc›l›k, yeni dünya düzeninin yeni ol-
mayan gerçekleridir.1990 Birinci Körfez Savafl›, Irak’›n
Küveyt’ten ç›kar›lmas›yla son bulur ama, Dünya ilk kez
televizyonlardan naklen sanal bir savafl izlemifltir.
2003’te gerçekleflen ‹kinci Körfez Savafl› sonras›nda,
Irak parçalanm›fl; bir milyon sivil vatandafl›n› kaybet-
mifl, fliddet ve terör dönemi bafllam›flt›r. Ortado¤u’da
ise ‹srail-Filistin sorunu, 90’l› y›llarda Filistin lideriYaser
Arafat’›n bar›fl giriflimleri, 2000’de Camp David Antlafl-
mas›yla çözüm için umut verse de, 2006’daki ‹srail Lüb-
nan Savafl›, ancak Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi
karar›yla sona erer ama geride ac›lar b›rak›r. Eski Yu-
goslavya’da, Slovenya, H›rvatistan ba¤›ms›zl›klar›n› al›r-
ken, Bosnal› S›rplar büyük vahfli bir etnik temizli¤e gi-
riflerek, 1995 y›l›na kadar binlerce Bosnal› müslüman›
ac›mas›z yöntemlerle öldürürler.
Küreselleflmeyi dünyam›z› tümüyle kuflatan genifl mo-
dern bir enformasyon sisteminin varl›¤› ve bunun sonu-
cunda ekonomik, teknoloji ve kültür, vb. alanlarda ce-
reyan eden etki alan› olarak düflünmek gerekir. Küre-
selleflen dünyam›z›n büyük aktörleri aras›nda bulunan
Birleflmifl Milletler, dünya bar›fl ve güvenli¤i konusun-
da, insan haklar› ihlalerinden, g›da ve sa¤l›k sorunlar›-
na kadar uluslararas› sözleflmeler, kararlar, tavsiyeler
haz›rlayan büyük bir kurulufltur.

Küreselleflmeyle uluslararas› iliflkiler ve ba¤›ml›l›klar
artm›fl ve haliyle kendine özgü kültürler oluflmaya bafl-
lam›flt›r: metropol kültürü, fast-food, lüks tüketim, mo-
da, kültür endüstrisi kurumlar› gibi. Ama ayn› zaman-
da da küresel ›s›nma ve buna ba¤l› olarak eriyen bu-
zullar, iklim de¤ifliklikleri, büyük f›rt›nalar ve tusuna-
miler; kontrol edilemez izlenimi veren tüketme al›fl-
kanl›klar›yla artan çevre sorunlar› önüne geçilemez
tarzda büyümektedir.
Yeni yüzy›l›n bir baflka önemli olay› g›dadan giyime,
sa¤l›ktan teknolojiye yeni bilim ve teknolojilerin bu-
lunmas› ve kullan›lmas›d›r. Bunlar aras›nda, biliflim,
Internet ve ileri teknolojiler, uzay araflt›rmalar›, t›p ve
t›p teknolojisi, genetik mühendisli¤i, nanoteknolojileri
say›labilir.
Sanat kültür alan›nda ise, 60’l› y›llardan sonra köktenci
sorgulamalar ve de¤iflim devam eder. Yeni D›flavurum-
culuk, Yeni Minimalizm önemsenir. Performans sanat›
etkisini korur. Edebiyatta, büyük ölçüde postyap›salc›
felsefenin etkileri sürerken, mimaride geleneksel biçi-
min s›n›rlar› zorlan›r, ak›flkan ve devinim gücü yüksek
mekânlar tasarlan›r.
Sinema sanat› ise önemli dönüflüm geçirir. Bilgisayar ve
elektronik teknolojisindeki geliflmeler film çekim, kur-
gu, vb. bütün teknikleri etkiler. Ola¤anüstü büyük pro-
düksiyon filmler yap›l›r.
Son 30 y›lda Türkiye’deki de¤iflime bakt›¤›m›zda, ön-
celikle 12 Eylül Askeri Darbesi ve onu izleyen dönem
öne ç›kmaktad›r. 12 Eylül darbesinin yaratt›¤› travma-
lar, yerel kimlikler, kad›n kimli¤i, ay›r›mc›l›k, öteki,
medya, günlük yaflam ve popüler kültür gibi kavramlar
farkl› bak›fl aç›lar›yla müzik, edebiyat, fliir, sinema, plas-
tik sanatlar gibi genifl sanat alanlar›nda ele al›nm›fl, sor-
gulanm›fl ve sorunsallaflt›r›lm›flt›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi 20. yüzy›l›n sonunu belirle-
yen olaylar aras›nda yer almaz?

a. So¤uk Savafl döneminin sona ermesi
b. Berlin Duvar›n›n y›k›lmas› 
c. Sovyet Cumhuriyetlerinin da¤›lmas›
d. Do¤u Bloku ülkelerinin demokratik seçim siste-

mine geçmeleri
e. Liberalizmin kendini kabul ettirmesi 

2. Afla¤›dakilerden hangisi küreselleflmeyi en iyi flekil-
de aç›klar?

a. Dünyam›z› saran genifl bir enformasyon sistemi-
nin varl›¤› 

b. Bütün ülkelerin küresel kasabaya dönüflmesi
c. Ekonomi ve ticaretin artmas›
d. Uluslararas› ekonomik ticari sözleflmelerin im-

zalanmas›
e. Liberal ekonominin yayg›nlaflmas›

3. Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili afla¤›-
daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ABD Fransa, ‹ngiltere, Çin, Rusya olmak üzere
befl daimi üyeden oluflur.

b. ABD, Fransa, ‹ngiltere, Çin, Rusya, Japonya
olmak üzere alt› daimi üyeden oluflur.

c. Co¤rafi bölgeye göre geçici üyeler seçilir.
d. Daimi üyelerin veto hakk› vard›r.
e. Güvenlik Konseyi silahl› müdahale karar› alabilir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi küresel ›s›nman›n nedenle-
ri aras›nda yer almaz?

a. Sera gazlar›
b. Buzullar›n erimesi
c. ‹klim de¤ifliklikleri
d. Do¤al afetler
e. Küresel kültür endüstrisi 

5. Afla¤›dakilerden hangisi Ortado¤u’da ‹srail-Filistin
sorunu için umut verici bir olay olmufltur?

a. 2006 ‹srail-Lübnan Savafl›
b. 2000 y›l› Camp David Antlaflmas› 
c. ‹kinci ‹nfida
d. Kopenhang Kriterleri
e. BM Güvenlik Konseyi kararlar›

6. Afla¤›dakilerden hangisi postmodern mimarinin
özelliklerinden de¤ildir?

a. Eklektik bir anlay›fl›n benimsenmesi
b. Önceki dönem üslup ve anlay›fllar›n ayn› anda

kullan›lmas›
c. Geleneksel biçimin s›n›rlar› zorlanarak organik

formlar›n daha çok kullan›lmas›
d. Ak›flkan, yuvarlak, devinim gücü yüksek me-

kânlar tasarlanmas›
e. Geleneksel mimarinin tamamen reddedilmesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi dijital ça¤a özgü teknoloji-
ler aras›nda yer almaz?

a. Biliflim (informatics)
b. Nano teknolojileri
c. Genetik mühendisli¤i
d. Elektronik teknolojisi
e. Mültimedya (çoklu iletiflim) teknolojisi

8. Afla¤›daki ifadelerden hangisi son dönem sanat et-
kinlikleriyle ilgili de¤ildir?

a. Performans sanat› etkisini sürdürmeye devam
etmifltir.

b. Yeni D›flavurumculuk Yeni Minimalizm, gibi ak›m-
lar do¤mufltur.

c. Sürrealizm sinema sanat›nda ilk kez etkili ol-
mufltur.

d. Postyap›salc› görüfller edebiyat› etkilemifltir.
e. Anti-estetik anlay›fllar geliflmifltir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi günümüz sinema sanat›n›n
büyük dönüflüm göstermesini sa¤lam›flt›r?

a. Bilgisayar teknolojilerinin kullan›lmas›
b. Kamera ve çekim tekniklerinin geliflmesi
c. Kurgu, ses, efekt, vb. alanda geliflen teknoloji
d. Sanat topluma hizmet etmelidir görüflünün h›z

kazanmas› 
e. Sanal ortamlar›n stüdyo gibi kullan›lmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi Türk sinemas›n›n son dö-
nem baflar›l› yönetmenlerindendir?

a. Elif fiafak
b. Nuri Bilge Ceylan
c. Faz›l Say
d. Orhan Pamuk
e. Muhsin Ertu¤rul

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Bir Dünya Düzenine
Do¤ru” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Küreselleflme, Küresel Kül-
tür, Yeni Yaflam Tarzlar›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birleflmifl Milletler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Küreselleflme, Küresel Kül-
tür, Yeni Yaflam Tarzlar›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Savafllar, Terörizm ve
Ayr›mc›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Yaflam Tarzlar›, Internet
Kültürü” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Bilimler, Yeni Tekno-
lojiler, Yeni ‹letiflim Tarzlar›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “1980 Sonras›nda Kültür ve
Sanat” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Bilimler, Yeni Tekno-
lojiler, Yeni ‹letiflim Tarzlar›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “21. Yüzy›la Do¤ru Türkiye”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Baz› tarihçi bilim adamlar› küreselleflmenin geçmiflte
de örnekleri oldu¤unu ileri sürmüfltür. Buna göre, He-
lenlerin, Büyük ‹skender’in fetihleriyle ‹ran’a kadar bü-
yük bir alanda yerleflmeleri; ‹skenderiye Kütüphanesin-
de flafl›rt›c› bir biçimde uzak kültürlerden Buda, ‹ndus,
Hint kitaplar› bulunmas›; Roma ‹mparatorlu¤unun ola-
¤anüstü büyümesi ve yönetim, hukuk sistemini iflgal
topraklar›nda yaymas› ve benimsetmesi; onuncu yüz-
y›ldan itibaren Avrupa’da birçok ticaret yolunun aç›l-
mas›; Müslümanlar›n ‹spanya’da (Endülüs Devleti) var-
l›¤›; Rönesans sonras› bütün Avrupa’n›n yeniliklere sa-
r›lmas›, bilimsel bulufllar› takip etmesi; reform hareket-
leri sonras› Otuz Y›l Savafllar›yla mezheplerin Avrupa’da
yay›lmas› örnek verilebilir.

S›ra Sizde 2

Geçmiflte ortam dendi¤inde akl›m›za ilk olarak televiz-
yon, sinema gelirken bugün akl›m›za ilk olarak bilgisa-
yar gelmektedir. Durmaks›z›n geliflen bilgisayar, gün-
lük hayat›m›z›n her ayr›nt›s›na (al›flverifl ve bankac›l›k
ifllemleri, e-devlet projeleri) girmifltir ve tasar›mc›lar, sa-
natç›lar (plastik sanatlar, grafik, endüstri, iç mimari, vb.)
u¤rafllar›n› bilgisayarla hayata geçirmeye bafllam›fllard›r.
Bu nedenle, bilgisayar, günlük hayat›n bütün alanlar›n-
dan e¤itim ve kültürlenme (dergi, gazete, televizyon,
vb.), alanlar›na kadar her yerde kullan›m alan› yarat-
m›fl, bir bak›ma hayat› yaflama alan› olmufltur.

S›ra Sizde 3

Bale, müzik eflli¤inde dansla gerçeklefltirilen ama ayn›
zamanda dramatik anlat›m› da içeren bir sanatt›r. Her
bale eserinin bir dramatik özelli¤i yani öyküsü vard›r ve
besteci bu öykünün atmosferine uygun beste çal›flmas›
yapar. Çaykovski’nin F›nd›kk›ran ya da Ku¤u Gölü Ba-

lesi gibi. Koreografi ise dans sanat›nda ad›m tasar›m›
yani dans bestecili¤idir. Koreograf ise, dans›n kurgusu-
nu, yap›s›n›, ad›m düzenini yani hareket ak›fl›n› tasarla-
yan ve bunun metnini oluflturan sanatç›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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A
Aforoz: H›ristan dininde bir kiflinin (kral da olabilir) ço¤u kez

Papal›k taraf›ndan din d›fl› b›rak›lmas›.

Akantus: Yaban enginar› olan bu bitkinin motifleri, Eski Yu-

nan ve özellikle Roma sütûn bafll›klar›nda kullan›lm›flt›r.

Akropol: Yüksek tepe üzerine kurulan kale veya tap›nak.

(Akropolis sözcü¤ünün k›saltmas›d›r).

Alt Kültür: Toplumlarda gruplar›n egemen kültürle iliflki için-

de yaflad›¤› halde farkl› yaflam tarzlar› gelifltirdi¤i farkl›-

l›k gösteren kültür.

Altar: Çok tanr›l› inan›flta kurbanlar›n kesildi¤i tafl mekan; su-

nak da denilmektedir.

Amfitiyatro/Amfiteatr: Eski Yunan mimarisinde tiyatro. Ro-

mal›larda gladyatör savafllar› için kullan›lan bu tür me-

kanlar Kolezyum ad›n› al›r.

Amfora: Eski Yunanl›larda ve Romal›larda genellikle dibi siv-

ri, ortas› dar, a¤›z k›sm› uzun olan ve içine flarap konu-

lan testiler.

Apartheid: (Apartayd okunur), Afrika dilinde “ay›rma, ayr›m-

c›l›k” anlam›na gelen bu sözcük Güney Afrika Cumhuri-

yetinin seçimle kabul etti¤i ve yine zaman içinde seçim-

le pekifltirdi¤i (Beyazlar ço¤unluktad›r), 1948’den 1994’e

dek uygulad›¤› ›rkç› ayr›mc›l›k politikas›d›r. Zenciler

uzun y›llar vatandafll›k haklar›ndan yararlanamam›flt›r.

Araf: Cennet’le Cehennem aras›nda bulunuldu¤una inan›lan

tepe; sanatta çok kullan›lan bir motiftir.

Arasta: Osmanl›larda ayn› ifli yapan dükkânlar›n bulundu¤u

al›flverifl yeri.

Armoni: Müzik eserlerinde birden fazla sesin uyumlu kay-

naflmas›d›r. 

Art-Nouveau: 19. yüzy›l sonlar›nda Avrupa’da, ‹ngiltere ve

Almanya kökenli, antik süsleme yerine bitkisel ve soyut

süslemeyi tercih eden ve bunu el sanatlar›n›n, mobilya

vb. içine sokan yeni üslup anlay›fl›.

Âfl›k: Saz› eflli¤inde fliir okuyan ve gerekti¤inde türkü tarz›n-

da söyleyen halk edebiyat› ozan›.

Ayd›nlanma: ‹nsan akl›n›n yol gösterici güveniyle, bilimsel

kefliflerin ve felsefi elefltirilerin ›fl›¤›nda, insan bilincini

bilgiyle ayd›nlatma çabalar›yla biçimlenmifl hem düflün-

sel, hem toplumsal bir harekettir.

B
Bale: Belli bir dans tasar›m›na ba¤l› olarak, dramatik ifadeyi

dans ad›mlar›yla gösterime sunan dans sanat›; dansl›

sahne eseri.

Bani: Bir kurumu kuran ya da toplumsal ifllevli bir ifli yönlen-

diren ve yapan kifli.

Barok: Avrupa’da 17. ve 18. yüzy›llarda, mimari, müzik, ede-

biyat ve plastik sanatlarda, ayr›nt›lar› abart›yla ama süs-

lemeyle vererek ifade yaratmay› amaçlayan sanatsal

ak›m.

Bedesten: Osmanl›larda kumafl, mücevher vb. de¤erli eflyala-

r›n al›n›p sat›ld›¤› kapal› tarihî çarfl›.

Bezeme: Genellikle hayvan bitki motiflerini geometrik form-

larda sistemli bir tekrara dayanarak yap›lan süsleme sa-

nat›.

Bilgi Teknolojisi: Bilgisayar ve iletiflimin olanaklar›n› kulla-

narak farkl› biçimlerdeki bilgiyi oluflturmak, saklamak,

üzere kullan›lan teknoloji. 

Bilinç Ak›fl›: Bir romanda, bilincin bütün ö¤elerinin, yani al-

g›lar›n, hayallerin, fikirlerin, arzular›n ve duygular›n, ara-

lar›nda hiç bir ayr›m yap›lmadan bütünsel olarak iflletil-

mesi ve betimlenmesine dayanan teknik. Dostoyevski,

James Joyce, V. Woolf gibi yazarlar uygulam›flt›r.

Biliflim: Her tür bilginin elektronik makineler arac›l›¤›yla en

h›zl› flekilde ifllenmesi, teknik, ekonomik ve toplumsal

alanlardaki iletiflimde kullan›lmas› anlam›na gelmekte-

dir. 

Bordür: Özellikle mimari yap›larda (kap›, pencere) ve el ve

süsleme sanatlar›nda (hal›, mobilya, pano) süslü ya da

süssüz, girintili ç›k›nt›l›, dar, uzun vb. kenar k›s›m.

Boule: Eski Yunanl›larda savafl, siyaset ve mali konularda

önemli kararlar ve öneriler haz›rlayan halk meclisi.

Burjuvazi: Avrupa’da Yeniça¤da ticaret hayat›ndaki baflar›-

s›yla yükselifle geçerek ekonomik ve siyasi yap›lanmada

güç sahibi olan kentli s›n›f.

C-Ç
Cad› Av›: 14. ve 15. yy. Ortaça¤ Avrupa’s›nda, salg›n hasta-

l›klar ve savafllardan dolay› kötüleflen toplumsal haya-

t›n, falc›, cad›, vb. izlenim veren masum insanlar yü-

zünden bafllar›na geldi¤i düflünülerek, bu insanlar›n

Papa’n›n fanatik emriyle engizisyon mahkemelerinde

iflkence görerek öldürülmesi, yak›lmas› gibi trajik ve

dramatik süreçtir (on y›l sürmüfl ve elli binin üzerinde

masum insan katledilmifltir); Cad› Av› deyimi, ABD’de

1950’li y›llarda senatör McCarty’nin bafllatt›¤› sosyalizm

sempatizan› olan ayd›nlar›, Hollywood aktörlerini, ya-

zarlar›, yönetmenleri hedef alan ve on y›l süren sindir-

me, gözalt›na almaya dayanan istihbarat politikas› için

de kullan›lm›flt›r.

Sözlük
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Çini: Duvar kaplamada ve kap kacak yap›m›nda süs olarak da

kullan›lan, mineli, saydam olmayan seramik çal›flmas›.

Çivi Yaz›s›: Sümerlerin kulland›¤› çivi fleklinde hat düzenle-

mesinden oluflan yaz› çeflidi. Kil levha üzerine yaz›l›r ve

bu levhalara “tablet” denirdi. ‹lk tarihi arflivler, Hitit ve

Asur kültürlerinde tabletlerle oluflturulmufltur.

Çokkültürlülük: Toplu yaflam ortam›nda farkl› dillerin, inanç-

lar›n, al›flkanl›klar›n ve uygulamalar›n birbirinden besle-

nerek kaynaflm›fl tarzda buluflmas›, yanyanal›¤›d›r. 

Çoklu Ortam: Görüntü (imaj), grafik, çizim, ses, video ve ani-

masyonlar›n bilgisayarda gösterilmesi, dosyalarda sak-

lanmas›, bilgisayar a¤›ndan iletilmesi ve say›sal olarak ifl-

lenmesiyle ilgili kavram; mültimedya da denmektedir.

D
Dergâh: Tarikat ayinlerinin yap›ld›¤› mekân, tekke.

Diva: Seçkin bayan opera flark›c›lar›na verilen ad; prima don-

na da denir; Leyla Gencer bu ünvan› alm›flt›r.

Dük/Düklük/Dükal›k: Bir krall›k içinde en büyük toprak

parças›; bu topraklar› krall›¤a ba¤l› olarak yöneten ise

Dük’dür. (Venedik Dükü)

Dünya Kültür Miras›: UNESCO taraf›ndan insan dehas›n›n

ürünü eserler, belli bir tarihsel zaman diliminde, mimari,

teknoloji ve sanat eserleri olarak, insani de¤eri olan nes-

neler ve etkileflim özelli¤ine sahip kentler (‹stanbul, Ka-

padokya, Brugge, Paris, Dubrovnik gibi), tarihsel arke-

olojik mekânlar, (Nemrut, Mostar Köprüsü, Altamira Ma-

¤aras› gibi), do¤al peyzajlar (Pireneler’de Mont-Perdu,

A¤r› Da¤›, Rus-Polonya s›n›r›nda Bialowieza Orman› gi-

bi) yaflayan ve kay›p uygarl›klar›n izlerini tafl›yan kültü-

rel gelenekler (kaybolmaya yüz tutan etnik diller, dia-

lektler) koruma alt›na al›nmas› amac›yla Dünya Kültür

Miras› listesi oluflturulmaktad›r.

Dünyan›n Yedi Harikas›: M›s›r Piramitleri; Babil Asma Bah-

çeleri; Efes Artemis tap›na¤›; Halikarnas (Bodrum) Mo-

zolesi; Olimpia’da Zeus Heykeli; ‹skenderiye Feneri; Ro-

dos Heykeli;

E
Endüljans: Kilisenin ba¤›fllanmayan dini günahlar› ba¤›flla-

mas›.

Estetik: Güzel duyu bilimi; güzelli¤i, ak›l ve duygu birlikteli-

¤inde yorumlayan duyusal mant›¤a dayanan bilim.

Etrüskler: Kuzey ‹talya’da Demir Ça¤›nda kuruldu¤u düflü-

nülen kültür.

F
Fasad: Bina cephesi, cephe yüzü anlam›nda Frans›zca (faça-

de) kökenli mimari terim.

Fast-food: Ayak üstü haz›r besinlerle beslenme.

Feodalizm: Avrupa Ortaça¤›nda toprak ve mülk hâkimiyeti-

ne dayal› derebeylik sistemi.

Fief: Avrupa Ortaça¤›nda saray aristokrasisinin vasallara (ken-

di bafl›na hükümdar olmayan ancak baflka bir hükümda-

ra ba¤l› olarak hükmeden s›n›f) verdi¤i toprak

Figür: Plastik sanatlarda betimlenen gerçek ya da hayal ürü-

nü her fley.

Fresko/Fresk: ‹talya kökenli, taze kireç s›va üzerine yap›lan

ve oldukça zor bir sanat olan duvar resmi.

Fütürizm: Geçmiflle ve geleneklerle ba¤l› sanat› reddederek,

endüstri ve makineleflmeyle gelen modernizmi ve hare-

keti odak çal›flma noktas› seçen sanat ak›m› (1910-1930

y›llar›),

G
Gotik: Avrupa Ortaça¤›nda (12. ve 13. yy.) mimari, (kilise ve ka-

tedraller) resim ve heykelde ortaya ç›kan ve görkemli bü-

tünsel yap› oluflturma anlay›fl›na dayanan sanatsal üslup.

Gregoryen Takvim: 16.yüzy›lda Papa Gregoire’in art›ky›lla

ilgili düzenlemesiyle do¤an takvim.

Gülbank: Yeniçerilerin hep bir a¤›zdan yapt›klar› dua ve ant.

Gymnasium: Eski Yunan’da gençlerin spor e¤itimi ald›¤› ve

sportif etkinliklerini gerçeklefltirdikleri yap›.

H
Hades: Antik Yunan’da yeralt› tanr›s›; günümüzde yeralt› dün-

yas›n› simgeleyen terim.

Hat Sanat›: Arap harfleriyle yap›lan ‹slam ve Osmanl› yaz›

sanat›.

Hellenizm: Büyük ‹skender’in Helen ‹mparatorlu¤u döne-

minde sahip oldu¤u tüm topraklarda yaymak istedi¤i Es-

ki Yunan’a özgü toplu siyaset ve kültür politikas›. 

Hisar: fiehirlerde surlar ve kulelerle çevrili alan.

Hiyeroglif Yaz›: ‹nsan ve nesne sembolleri kullan›larak yara-

t›lan M›s›r yaz› çeflidi.

Höyük: Eski yerleflim merkezlerinin (kentlerin) zaman içinde

yap› katmanlar›n›n üstüste binmesiyle oluflan tepelik sit

alanlar.

Hümanizm/Hümanizma: ‹nsan› temel alan ve insan› bir de-

¤er olarak dinsel düflünce ve inanc›n ötesinde merkeze

yerlefltiren Rönesans dönemi düflünsel e¤ilim.

Hünkar Mahfili: Osmanl› Camilerinde padiflahlar›n namaz

k›ld›klar› özel mekan.

‹
‹kon: H›ristiyanl›kta, ‹sa peygamberi, Meryem’i ve Azizleri

betimleyen resimler.
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‹flçi S›n›f›: Sanayi Devrimiyle birlikte ortaya ç›kan fabrika,

imalathane vb. ifl yerlerinde el eme¤iyle ücretli çal›flan

toplumsal kesimin, Marksist anlay›flla örgütlenmesi so-

nucunda oluflan yeni toplumsal s›n›f.

‹zlenimcilik: Resimde renk ve boya anlay›fl›na dayanarak

çizgi ve klasik infla anlay›fl›n› benimsemeyen, do¤adaki

görüntüleri bir an (instant) içinde edinilen izlenimle ha-

reketli¤iyle birlikte vermeyi hedefleyen ve buna göre bir

resim tekni¤i gelifltirerek sanatta modernleflmeye öncü-

lük eden sanat ak›m›, (empresyonizm de denmektedir).

J
Jakobenizm/Jakobenlik: Frans›z Devriminin etkili grubu ja-

kobenlerden kalan bu terim, bugün siyasi literatürde afl›-

r› siyasal radikal görüfllere ba¤l› olarak “tepeden inmeci-

lik” anlam›nda kullan›lmaktad›r.

Jironden: Frans›z Devriminde ismini geldikleri co¤rafi bölge-

den (Gironde) alan siyasi grup.

K
Kaligrafi: Güzel el yaz›s› sanat›. Hattat yaz›s›. 

Kalvinizm: ‹lkelerini Calvin’in haz›rlad›¤› mezhep. Anglika-

nizm genis ölçüde kalvinizmin etkisi alt›ndad›r.

Kapitalizm: Yeniça¤da sömürgelefltirmeyle birlikte, ticaret ve

üretimde sermaye birikimine sahip s›n›f›n oluflturdu¤u

ekonomik yap›lanmad›r.

Karolenj Sanat›: Avrupa Ortaça¤›nda, 9. ve 10. yy. dönemi

mimari ve resim sanat›. (Aachen Katedrali gibi).

Karfl› Kültür: Egemen kültürlere ve onun de¤erlerine karfl›

gelifltirilen yaflam tarzlar›n›n oluflturdu¤u kültür; Hippi

kültürü gibi.

Katolik: Vatikan Papal›¤›na ba¤l› H›ristiyanl›k mezhebi.

Kavramsal Sanat: Sanat›n temel malzemesini kavram, yani

düflüncenin zihindeki tasar›m› olarak kabul eden post-

modern sanat anlay›fl›.

Kent Devleti: Genelde merkez dini yap› (Tap›nak ) olmak

üzere, bunun etraf›nda flekillenen ve yak›n›ndaki küçük

yerleflim birimlerini de içine alan siyasi, ekonomik ikti-

dara sahip yönetim. 

Kervansaray: Ticaret yollar› üzerinde infla edilmifl, yüksek

duvarl›, korunakl›, ah›r, yatakhane, avlu, dükkan, nal-

bant, yemekhane, vb.bölümler içeren büyük yap›lar.

Kitsch: (“Kiç” okunur); Sanatta var olan tarzlar›n kötü kopya-

s›; sanat de¤eri olmayan, ticari kayg›larla üretilmifl s›ra-

dan ürünler için kullan›lan Almanca terim. 

Klasik: Sanat›n bütün dallar›nda ideal bir güzellik anlay›fl›n-

dan hareketle, ölçü ve düzene dayal› üslup genel anlam-

da “klasik” olarak tan›mlan›r; her zaman be¤enilen ve

kal›c› olan örnek eser.

Klasisizm: 17.yüzy›lda Fransa’da belli kurallar›yla ortaya ç›-

kan sanat ak›m›.

Kompozisyon: Sanat›n birçok alan›nda, parçalar›n bir bütün

içinde uyum oluflturacak tarzda düzenlenmesi.

Konçerto: Klasik Bat› Müzi¤inde orkestra eflli¤inde, genelde

bir sanatç›n›n (örne¤in piyanoda ‹dil Biret’in çalmas› gi-

bi) ama eserin özelli¤ine göre birden fazla sanatç›n›n

(ikili piyano ya da, keman, flüt, trompet, vurmal›, vb.

olabilir) yorumlad›¤› müzikal eser. 

Konsül: Roma Devletini yönetmek için seçilen iki üyeden her

birine verilen ad.

Kontur: Özellikle resim sanat›nda bir figürün kenar çizgileri,

(izlenimci ressamlarda konturlar eriyip gidercesine kay-

bolur).

Koreografi: Dans sanat›nda dans tasar›m›, dans ad›m› tasar›m

sanat›; koreograf ise bu sanat› icra eden dans bestecisi,

dans ad›m› tasar›mc›s›.

Kozmopolit: Genellikle, bir kifli ya da bir yerin (yerleflim

merkezi, bir sivil kurulufl) ulusal niteliklerini yitirerek ev-

rensel kültür etkileri tafl›mas›; kozmopolitan da denir.

Kûfi Yaz›: Arap yaz›s›n›n dik, köfleli, sert çizgili yaz›lan eski

biçimi.

Kübizm: Picasso ve Braque’›n öncülük etti¤i (1910’l› y›llar) fi-

gürleri geometrik anlat›mla veren, perspektif ilkesini yok

sayarak üç boyutlu infla esteti¤ini benimseyen sanat ak›-

m›.

Külliye: Selçuklularda ve Osmanl›larda bir caminin çevresin-

de cami ile birlikte kurulmufl medrese, imaret, sebil, ki-

tapl›k, hastane vb. yap›lar›n bütünü.

Kültür Endüstrisi: Kültür ürünlerinin (sinema, müzik, kitap

bas›m ve yay›n›) kitlesel dolafl›ma aç›lan bir metaya dö-

nüflmesiyle kültürün endüstri olmas› fleklinde düflünül-

melidir.

Kültürel Miras: Bkz. Dünya Kültür Miras›

Kültürleflme: Farkl› iki kültürün karfl›l›kl› etkileflime girmesi

sonucu oluflan kültürlenme biçimi. Keflifler sonras› Av-

rupa kültürüyle Amerika Yerli Halk Kültürünün etkilefli-

mi gibi.

Künbet: Daha çok konik ve piramit fleklinde infla edilen Türk

Selçuklu mezar›. (Kümbet de denmektedir).

Küreselleflme: Bütün dünyay› kuflatan çok genifl kapsaml›

bir enformasyon sisteminin varl›¤› ve etkisi, kitlesel tüke-

tim modellerinin tüm dünyay› sarmalamas›, kozmopolit

yaflam tarzlar›n›n geliflimi ve uluslararas› spor, sanat, fu-

ar etkinlikleri, dünya turizminin yay›lmas›, ulus devletle-

rin egemenli¤inin zay›flamas›, bütün gezegeni tehdit

eden ekolojik krizin fark›na var›lmas›, s›n›r tan›mayan

ekonomik ve ticari etkileflimin h›zlanmas› olarak düflü-

nülmelidir.
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L
Lale Devri: III. Sultan Ahmet döneminde Avrupa Barok Sanat

etkisinde süsleme ve e¤lence hayat›nda lale kullan›m›y-

la ünlenen, kökeninde Osmanl›larda ilk Bat› etkisinin

bafllad›¤› dönem, (1711-1730).

Latium: Eski Roma’da ilk yerleflim bölgesi. Bu bölge insanla-

r› Latin ad›yla an›lacakt›r.

Liberalizm: Serbest piyasa ekonomisine ve giriflimcili¤e da-

yal› olarak özgürlüklerin kullan›m›nda s›n›r koymayan,

devletin siyasal ve ekonomik etki gücünü aza indirge-

meyi hedefleyen siyasal ve ekonomik anlay›fl.

Litografi: 18. yy. sonlar›nda ortaya ç›kan ve ya¤› emen özel

bir tafl›n önce perdahlanarak ya¤l› kalem ve mürekkep-

le resim çal›flmas› yap›ld›ktan sonra kurumaya b›rak›la-

rak bir dizi zorlu kimyasal iflleme tabi tutarak resmin

bask›s›n› almaya dayanan sanat; taflbask› sanat›.

M
Madalyon: Çember ve oval flekilde özel çal›fl›lan büyük ma-

dalya. Mimaride 16. yy’dan itibaren evlerin cephesine de

as›lm›flt›r.

Makam: Klasik Türk Musikisinde ses dizilerini yani gamlar›

belli kurallara göre kullanarak bir müzik parças›n› ya da

flark›y› iflleme biçimi.

Manast›r: Kesifllerin, rahip ve rahibelerin dini inanç amaçl›

kald›klar› mekânlar.

Medrese: ‹slam kültüründe (Selçuklular ve Osmanl›lar da da-

hil) genelde islami ilahiyat bilimlerinin ve yer yer öteki

bilimlerin de e¤itiminin verildi¤i kurumlar.

Melodi: De¤iflik yüksekliklerdeki ses perdelerinin belirli bir

süre içinde art arda birbirine ba¤lan›p anlam kazanma-

s›yla oluflan ses çizgisi; ezgi.

Menderes/Meandre: Nehir ak›fl›n›n k›vr›ml›¤›n› ifade eden

terim, ayn› zamanda k›vr›ml› fleritleri içeren bir süsleme

motifi olarak da kullan›l›r.

Merkantilizm: 17. yüzy›lda ülke refah›n› ve ekonomik gücü-

nü deniz afl›r› ticaretle kazan›lacak alt›n gümüfl gibi de-

¤erli madenlere ve bunlar›n iflletilmesine ba¤layan ikti-

sadi düflünce.

Metropolit: H›ristiyanl›kta Ortodoks mezhebinde ruhanî reis.

Mezolitik Dönem: Orta Tafl Ça¤›.

Mezopotamya: Dicle F›rat nehirleri aras›ndaki bir zamanlar›n

verimli topraklar›na ve ilk medeniyetlerin do¤ufluna ev

sahipli¤i yapan bölge.

Minimalizm: Mimaride, plastik sanatlarda ve edebiyatta, post-

modern dönemde , sanatta karmafl›k ifade yerine yal›n-

l›¤› ve yal›n düflünceyi benimseyen ve buna ba¤l› olarak

da ayr›nt› ve karmafl›kl›¤› reddederek aza indirgenmifl

bir form ve malzeme kullanan sanatsal görüfl; minimal

sanat.

Minyatür: Kökeni Do¤u Kültürlerine ve Eski M›s›r’a dayanan,

Osmanl›larda büyük bir geliflim gösteren, perspektif ve

derinlik tekni¤ini kullanmayan ve özellikle kitap resmet-

me amaçl› bir sanatd›r. Do¤u kültürlerinde, Mehmed Si-

yahkalem’in eserlerindeki gibi papirüs rulolar›nda da

rastlanmaktad›r. Görsel zenginlikleri yan›nda tarihsel ar-

fliv ve belge de¤erindedir.

Mitoloji: Efsane bilimi. Dünya efsanelerinin yer ald›¤› bütü-

nün genel ad›. Dünyan›n yarad›l›fl›na dair masals› öykü-

ler içerir; bilimin var olmad›¤› bir döneme dayand›¤› için

ilkça¤lara özgü belge niteli¤indedir.

Mozaik Sanat›: S›va yap›lan bir zemin ya da yüzeye, süsleme

amaçl›, figüratif de olabilen, yanyana renkli tafllar veya

cam parçalar›yla yap›lan resim sanat›.

Mozole/An›tmezar: Genellikle tafl, mermer, vb. yap›lan yük-

sek görkemli an›tmezar. 

Mukarnas: Mimaride yap›n›n iç k›sm›nda üst yüzeyinde bu-

lunan genelde prizma biçimindeki süsleme.

Mumyal›k: Selçuklu kümbetlerinde ölen kiflilerin mumyala-

narak konuldu¤u bölüm.

N
Nakkafl: Minyatür yapan ressam.

Neolitik Dönem: Yeni Tafl Ça¤› ya da Cilal› Tafl Devri. ‹nsan-

lar›n ilk kez toplu yaflama ve tar›m düzenine geçtikleri

dönem.

Notasyon: Müzik yaz›s›, müzi¤i notalardan hareketle belli ku-

rallar ve ilkeler çerçevesinde yazma, tasarlama ve plan-

lama sistemi. Notalar 1980’lere kadar el eme¤iyle yaz›l›-

yordu, bugün bilgisayarlarla yaz›lmaktad›r.

O
Oligarfli: Siyasal gücün az›nl›¤a ya da küçük bir gruba ait ol-

du¤u yönetim.

Opera: Orkestra eflli¤inde, flan sanat› tekni¤iyle sergilenen ve

dramatik yap› da içeren müzikli sahne eseri.

Ortodoksluk: Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u döneminde H›risti-

yanl›¤›n Do¤u’da do¤an mezheplerinden. Rum Ortodoks

Kilisesine ba¤l› olanlara Ortodoks denmektedir.

P
Papirüs: M›s›r’da Nil nehrinde yetiflen bir saz türünün ka¤›da

benzer hale getirilmesi sonucunda elde edilen yaz› yaz-

ma nesnesi.

Patrici: Roma Devletinde yerel aristokrasi.

Plep: Roma’da afla¤› tabaka halk.

Polis: Antikça¤’da Yunan kentlerine verilen genel isim. Hiera-

polis gibi.
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Pontif/Pontiflik: Romal›lar döneminde imparatorlar›n tafl›d›-

¤› büyük dini liderli¤e iflaret eden terim; Papal›k döne-

minde ayni ünvan› papalar kullanm›flt›r. 

Pop-Art: ‹ngiltere ve ABD’de 1960’l› y›llardan itibaren tüketim

nesnelerini, popüler nesneleri ve kimlikleri, flablon bas-

k›, boya tabancas›, bask›resim, vb. tekniklerle çal›flarak

endüstri ürünlerini resim gibi kullanan sanat anlay›fl›.

Portal: Büyük mimari yap›lar›n ön cephesindeki an›tsal kap›.

Prehistorya: Yaz›n›n icad›ndan önceki dönemi içeren tarih

öncesi anlam›ndaki sözcük.

Proletarya: Sanayileflmeyle birlikte kentlerde oluflan emekçi

kesim.

Protestan: Papal›k Roma Kilisesinden 16. yüzy›lda ayr›lan ki-

liselerin benimsedikleri mezhep. Alman Luther King’in

öncülü¤ünde Luthercilikle bafllam›flt›r.

R
Reform Hareketi: 16. yüzy›lda Katolik kilisesinin önüne ge-

çilmez iktidar›na karfl› giriflilen hareket. Kilise kendisini

yenilemek, ›slah etmek durumunda kalacakt›r.

Ritim: Müzikte en az iki sesin art arda gelmesi.

Rokoko: Barok sanat›n görkemli ama hantal anlay›fl›na ince-

lik katan, süsleme ve ayr›nt›y› benimseyen üslup.

Roman Sanat›: Ortaça¤ Avrupa Sanat›n›n ik evresi (10.yy.);

mimaride, sa¤lam ve süsten uzak kilise yap›s›yla kendi-

ni gösterir. Edebiyatta ise roman yazma sanat›n›n bütü-

nünü içeren ifade.

Romantizm: Ayd›nlanma döneminde ak›lc›l›¤a paralel olarak

duygular›n da öne ç›kmas›na öncülük eden, “ben” anla-

t›m›yla, hayal gücünü ve düflselli¤i ifllemesiyle tüm sanat

dallar›nda, özellikle müzikte (Chopin, Schubert, Schu-

mann Romantik bestecilerdir) etkili olan sanat ak›m›.

Ruhban S›n›f: H›ristiyanl›kta Kilisenin tüm maddi (toprak ve

mülk yönetimi) ve manevi (kul, tanr› iliflkileri) düzenini

belirleme ve tan›mlama yetkisine sahip s›n›f. Günümüzde

raahipler vb. dini görevliler anlam›nda kullan›lmaktad›r.

Rûmi: Anadolu Selçuklular›nda görülen bitki (filiz ve yaprak)

ve hayvan (aslan gibi) motiflerini kullanarak yap›lan zen-

gin içerikli süsleme.

S-fi
Sema: Mevlevi dervifllerinin ney, vb. çalg› eflli¤inde ellerini iki

yana aç›p dönerek yapt›klar› ayin. Sema ayinlerinin ya-

p›ld›¤› mekâna Semâhane denir.

Senato: Roma devletinde, üyeleri belli kurallara göre konsül-

ler taraf›ndan seçilen meclis.

Serf: Feodal dönemde derebeylerinin sahip oldu¤u topra¤› ifl-

leyen belli bir vergi sistemine ba¤l› köylü kesim.

Sikke: Ticaret ve al›flveriflte ödeme arac› olarak kullan›lan ve

de¤eri onu basan devlet taraf›ndan belirlenen resmi kü-

çük madeni parça.

Soyut Sanat: Do¤a ve gerçek nesne görüntülerini kullanmay›

reddederek sanatsal ifadeyi sanat›n kendi olanaklar›yla

(kompozisyon, renk, çizgi, boyut, kütle, vb.) kurmay›

hedefleyen sanat anlay›fl›. Kandinsky soyut sanatç›d›r.

Sömürgecilik: Bir ülkenin bir baflka ülke üstünde bask› ku-

rarak ya da onu egemenli¤i alt›na alarak do¤al zengin-

liklerini ve kaynaklar›n› ç›kar amaçl› kullanma siyaseti.

Sürrealizm: Hayal dünyas›yla gerçek dünyan›n birbirinden

ayr›lamaz oldu¤u sav›yla içiçeli¤ini "gerçeküstü" olarak

tan›mlayan; rüya, kabus, t›ls›m ve ezoterik bilimleri sa-

nat›n temel esin kayna¤› olarak benimseyen sanat ak›m›,

“gerçeküstücülük” de denmektedir.

fiaman/fiamanizm: Özellikle Orta Asya Türki kültürlerde,

ruhlarla insanlar aras›nda iletiflim kurdu¤una inan›lan ve

bu iletiflimi trans hale geçerek gerçeklefltiren dini kiflilik.

fiamanizm ise bu topluluklar›n inanç sistemidir.

fian Sanat›: ‹nsan sesinin niteli¤ine ba¤l› olarak (soprano, al-

to, vb.) flark› söyleme sanat›.

T
Tablet: Bkz. Çivi Yaz›s›.

Tasavvuf: ‹slam dininde varl›¤›n birli¤i ve Tanr›n›n niteli¤i

anlay›fl›na dayal› dini ve felsefi düflünce tarz›.

Tevrat: ‹branilerin kutsal kitabi olan Eski Ahit.

Tiran: Eski Yunan’da tek bafl›na siyasal iktidara sahip olan

yönetici.

Toplumsal Sözleflme: Frans›z filozof Jean Jacques

Rousseau’nun ayn› isimli kitab›na konu olan bu kavram,

toplumun tüm üyelerinin birli¤iyle kurulan siyasal yap›,

yani “Devlet ve bireyin özgürlü¤ünü gerçeklefltirebile-

ce¤i düzen aras›nda karfl›l›kl› bir yükümlülük olmal›-

d›r” düflüncesine dayan›r.

U-Ü
Uruk/Ur: Mezopotamyada ilk kent devletleri.

Usul: Geleneksel Klasik Türk musikisinde kullan›lan ritm

kal›plar›.

V
Varoluflçuluk: Varoluflun insan›n maddi özünden önce geldi-

¤ini ve insan›n var olduktan sonra kendi özünü yaratt›-

¤›n› ve insan›n kendi özgürlü¤ünün bilincine varmas›n›n

hayat›n saçmal›¤›n› hissetmekle mümkün oldu¤unu sa-

vunan düflünsel ak›m. 

Vasal: Avrupa Ortaça¤›nda kendi hükümdar olmad›¤› halde

bir hükümdara ba¤l› olarak iktidar gücü olan yönetici.
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Virtüöz: Herhangi bir müzik eserini ustal›kla yorumlayan,

teknik ve yorumlama becerisi yüksek, kendine özgü sti-

li olan sanatç›.

Y
Yap›salc›l›k: Özü bak›m›ndan, dil bir biçimdir ve dil bir “gös-

tergeler sistemidir” düflüncesinden yola ç›karak dilde ses

ve düflüncenin birbirinden ayr›lamayaca¤›n› ve bir nes-

nenin ya da bir olgunun yap›s›n›n “ba¤l› bulundu¤u dü-

flünülen toplumsal tarihsel özellikleri içinde de¤il, kendi

içinde ve parçalar›n›n karfl›l›kl› konumuna göre kavra-

mak” oldu¤unu ileri süren bilimsel düflünce.

Yeni Dalga Sinema Ak›m›: Sinemada klasik film formunu

reddederek, yeni görsel kamera teknikleri ve sinematog-

rafik anlat›mlar›yla, F. Truffaut, J.L.Godard gibi yönet-

menlerle, Fransa toplumunun yaflad›¤› toplumsal ve dö-

nemsel de¤iflimi iflleme teknikleriyle öne ç›kan yönet-

men odakl› sinema sanat› ak›m›. 

Yeni Gerçekçi Sinema Ak›m›: ‹kinci Savafl sonras› ‹talya’da

Amerikan salon filmlerine tepki olarak toplumsal konu-

lar› ve bu çerçevede insan› ruhsal kimli¤iyle de anlatma-

y› hedefleyen ve film teknikleriyle ve Fellini, Visconti,

Antonioni gibi yönetmenleriyle dünya sinemas›na yön

veren ak›m.

Z
Zaviye: Osmanl›larda küçük tekkeler; cami, ibadet yeri.

Ziggurat: Sümerlerin, dört köfle planl›, katlar halinde yükse-

len, tap›nak ve baflka amaçlarla da (rasathane gibi) kul-

lan›lan yüksek yap›lar›.




