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Maarif Vekaleti Milli Talim ve Terbiye Dairesinin 2181 193T 
tarih ve 1869 numaralı emrile 30000 nüsha tab'edilmiştir. 





MUKADDİME 

Son yıllara gelinceye kadar " Türk Tarihi,, memleketimiz
de en az tetkik edilmiş mevzulardan biri hal inde idi. 

1000 yıldan fazla süren İsldmlık-Hıristiyanlık davaları
nın doğurduğu husumet duygusile mutaassıp müverrihler 
bu davalarda asırlarca islamlığın piştarlığını  yapan Türkle
rin tarihini kan ve ateş maceralarından ibaret göstermeğe 
savaştılar. Türk ve İslam müverrihler de Türklüğü ve Türk 
medeniyetini İslamlık ve İslam medeniyeti i le kaynaştırdılar; 
İslamlığa tekaddüm eden hinlerce yıla ait devreleri u nuttur
mayı Ümmetçilik siyasetinin icabı ve din gayreti vecibesi 
bildiler. Daha yakın zamanlarda Osmanlı İmparatorluğuna 
dahil bütün unsurlardan tek bir milliyet yaratmak hayalini 
güden Osmanlılık cereyanı da, Türk adının anılmaması, 
Milli Tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu say
falardan ka.lınıp silinmesi yolunda üçü ncü bir amil -halinde 
diğerlerine eklendi. 

Bütün bu menfi cereyanlar, tabii olarak, mektep prog
ramları ve mektep kitapları üzerinde dahi tesir gösterdi ve 
Türklüğün, çadır, aşiret, at, silah ve muharebe mefhumlarile 
müra dif tutulması an'anesi mektep kitaplarımıza kadar girdi. 

Türk Tarihinin, inkar edilmiş ve unutturulmuş simasını 
ve mahiyetini, bütün hakikatlerile meydana çıkarabilmek 
için çalışmakta olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti bir  kısım 
azasını tarih tedrisatındaki bu ·boşluğu doldurabilecek bir 
kitap hazırlamağa memur etti 

En yeni eserlere ve Anadolu, Mısır, Mezopotamya, Ortaas
ya, Şimali Hint, Şimali Çin ve Cenubi Sihirde her gün daha 
ileri götürülmekte olan arkeolojik tetkiklere istinat etmekle 
beraber mevzuun genişliği, zamanın darlığı yanında, önü-
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müzdeki ders yılına yetiştirilmesi zaruretinin de hakim bu
lunması ilcasile, bu küçük eserin ihtiyaca tam ve mükem
mel şekilde tekabül edeceği iddia olunamaz. Noksanlar, iler
de, yeni basılışlarda tamamlanacaktır. Kitabın. ihtiva ettiği 
mevzular etrafında daha fazla malumat edin mek isteyenler 
aynı heyetin pek yp.kında bastırılmak üzere hazırladığı 
Umumi Türk Tarihinin Ana Hatları hakkındakı esere müracaat 
edebilirler. 

Cemiyet, dört kitap halinde hazırlamış olduğu bu küçük 
eseri, mekteplerde okutulmasını kabul eden Türkiye Cüm
huriyeti Maarif Vekaletine hediye etmiştir. 

Cemiyet, Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürü Faik Reşit ve 
. Devlet Matbaası Müdürü Hamdi Emin Beylere kitapların 
basılışındaki kıymetli yardımları için teşekkürü vecibe bilir. 
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İÇİNDEKİLER 

1 - BEŞER TARİHİNE GİRİŞ 

Halin m azi ile alakası, S. 1. - Mazi hakkında bil
gilerimizin hududu, S. 1. 

A. Kainat - Tabiat 
İ lk insanların iptidai telakkileri ve bugünkü haki 
katler, S. 1. - K ainat, S. 2. - Tabiat, S. 2. - Ta
b iatin büyük kanunu, S. 2 . . - Zeka, S. 2. 
DONYA VE HAYAT, S. 3 .  -Dünya ve hayat hak 
kında yanlış f ikirler, S. 3.  

HAYAT ZİNCİRİ S. 3. - İlk hayat izleri, S. 3 .  -

İlk balıklar, S. 3. - Hem kara, hem deniz hayvan
laı;ı, S. 3. - Yerde .sürünen hayvanlar, kuşlar, ilk 
m emeli  hayvanlar, S. 4. - Bugünkü hayvanlara ve 
nebatlara benziyen hayvanların ve nebatların görül
mesi, S. 4. - Hayatın menşei, S. 4. - Hayat nasıl 
baş l a d ı ? S. 5. - İnsan ın ceddi, S. 5. 
iNSANLARIN iLK CETLERİNDEN BUGONE KA
DAR GEÇEN NESİLLERİN VARLIK İZLERİ, S.6. 
- İnsanların ilk ceddi, S. 6. - İ lk müh i m  iz ler, S. 6. 
- 50 bin sene evelki insanların hayat ve maişet -

leri, S. 7. - Buraya kadar olan bilgilerin mahi
yeti, S. 7. - İnsan cemiyetleri hakkında ne bi lmek 
isteriz, bu nası l  mümkün olur? S.  8. 

B. Tarih . 
Tarih, S. 8. - Tarihin kaynakları, S. 9. - Tarihte 
takvime mebde, S. 9. - İnsanların geçirdiği devir
ler, S. 9. 
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Yontmataş Devri . 10-12 

Cildlıtaş Devri. 12-13 

Maden Devri . 13· 14 

MUH ACERET VE TESİRLERİ S. 14. -Muhacere-
tin sebepleri,  S.  14. - Muhaceretin tesirleri,  S .  15. 

C. Irk . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20 
Irk,S.15. - Lisan, S.18. -Türk ırkıve türkdili, S. 19. 

D. Fikrin doğuşu. . . . . . . . . . . . . . . 20-24 
İptid ai felsefe, S. 20. - Dinde atanı n  mevkii ve 
tesiri, S. 21. - Dinde korku ve ü mit, S. 22. - Yıl-
dızlar ve m evsimler, S. 22. - Hikaye ve hurafe ler, 
S. 23. - Din menşelerinin karış ı k  mah iyeti ,  S. 23. 

il - BOYüK TüRK TARİH VE MEDENİ-
YETİNE BİR NAZAR 25-53 
Türklerin anayurdu, S. 25. - Umumi muhaceret
ler  ve medeniyetler, S.  26. - Çin, S. 28. - Hint 
S. 28. - Garba muhaceret yolları, S. 29. - önasya, 
Sumer - Elam - Eti, S. 30. -Mısır, S. 30.- Ege hava
zası,  S. 31. - Avrupa, S. 32. - Anayurtlarından ay
rı lan Türkler, S. 33. - Göçlerden eve! ve sora ana 
Türkyurdu, S .  34. - Cenubi Sihirde kurganl ar, 
S. 36. - Türkl erde madencilik, S. 38. - Eski türk 
şehirleri, S .  38. - Ortaasyada m ed eniyet merkez
leri, S. 39 
MİLATTAN EVEL XIII. ASIRDAN SORA KURULAN 
TORK DEVLETLERİ, S. 39. 
TORKLERDE YAZI, S. 41. 
ES Kİ TORKLERİN HUKUKUNA UMUMİ BİR 
NAZAR, S. 46. - Nikah ve ai le  hu kuku, S. 46. 
- Mül kiyet, S. 46. - Devlet teşki latı ,  S. 47. -Ce
za usulleri, S. 4 7. - Hukuku düvel, S.  48. - Dev
let teşkilatında esas, S. 48. 
ESKİ TORKLERDE DİN, S. 49. - Din hakkında 
mütalea, S. 49. - Bu noktadan Türklerin kıdemi, 
S. 49. -- Şamanlı k ve Şamanlar, S. 52. - Hulasa, 
S. 53. - Türkler arasına hariçten giren dinler, S. 53. 

111 - ÇİN 

A. Memleket 

54-63 

54-56 
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. Mogolya , S. 55. - Mançurya, S. 55 - Çin Türkeli, 
S. 55. - Tibet, S. 56. - Çinin bugünkü geniş liği ve 
nüfusu, S. 56. 

B. Ahali ve menşe . 

C. Çinin siyasi tarihi 

Beş İ mparatorlar Devri, S. 56. .- üç Sülale Devri, 
( M. E. 2202 - 250), S. 57. - imparatorluk devri 
( Tisin Sülalesi )  M. E. 249 - 201, S.58. - Han Sülalesi 
(M.E. 202 - M. S. 220 ), S. 58. - Miladın 3 üncü as
rından 14 üncü asrına kadar Çin,  S. 58. - Ming
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s. 59. 
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59-63 
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Hudut, S. 64. - Kurulma ve yı kılma devirleri , 
( M. E. 1230 - M. S. 93 ) , S. 64. - Devletin mahiye-
ti, S. 65. - Mete, S. 65. - Çin seferi , .S. 65. -
İmparatorluğun bölünmesi, S. 66. - İmparatorlu-
ğün y ık ılması ve Hunların· parçalan ması, S. 66. -

Hun medeniyeti teşkilatı, S. 67. 

B. Çinde hunların hakimiyeti . 
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Asılları, S. 69. - Sar/at ve medeniyet, S. 70 -
Siyaset ve askerlik, S. 7 1. - İçtimai hayat, S. 71 -
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73-85 
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DEVRİ, S. 75. - M. E. 1500 tarihinden sora, S. 75.-
Vedalar, S. 76. - Pers ve İskender istilası, S. 76.-
Morya İmparatorlu ğu ve Asoka, S. 77. - Grek 
istilası, S. 77. - Sakalar istilası, S. 78. - Yueci 
Türklerinin istilası ve Kuşhanlar İmparatorluğu,, 
S. 78. - Hindistanın denizden uzaklarla müna-

sebete girmesi;  iktisadi ve siyasi inkişaf, S. 79. 

C. Hintte Medeniyet . . . 

DİNLER, S. 80. - Veda dini ve Brahmanlık, 
S. 80. - Caina dini, S. 80. - Buda dini,  S. 81. -
Hindu dini, S. 82 .. 
CEMİYET VE AİLE, S. 82 . 
DİL, YAZI, EDEBİYAT, FEN VE FELSEFE S. 83. 
- Dil ve yazı, S. 83. - �debi yat S. 84. 
HİNT SAN' ATİ, S. 84. 

KALDE, ELAM VE ASUR 
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Irmaklar mıntakası, S. 86. - Dağlık kısı mlar, S. 
87. - İklim, S. 87. -Tabii servet membaları, S.8 7. 

B. Ahali 
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neticesi, S. 93. - Sumer, Akat, Elam Devletlerinin 
akıbeti, S. 93. 
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Sargonlar, S. 95. - As ur Devletinin inkıraz ı , II ine: 
Babil Devleti, S. 95. 
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86-100 
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90-92 

92-93 

93-94 

94-95 
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lık ve heykeltraşl ık, S. 96. - Askerlik, S. 97. -
Milliyetperverlik ve kanun, S. 97. -Talim ve ter
biye, S. 98. - Din ve ilimler, S. 98. - Edebiyat 
ve yazı , S. 99. - Mabetler ve konfor, S. 100. 

VIII - MISIR 

A. Mısır ve Nil 
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XIII 
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101-126 
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Mısırın papazları ve dini ayinler, S. 124. - San'at
ler, S. 124. - Yazı, edebiyat, musiki ve ilim, S.125 . 

107-110 

110-118 

118-120 

120-126 

IX - ANADOLU. . 127-149 

A. Etiler imparatorluğu. . . . . 
MEMLEKET, İSİM VE VASIFLARI S. 127. 

• 127-138 
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SİYASİ TARİH, S. 129. - Subbiluliyuma, S. 129. 
il inci Murşil, S. 130. - Muvatalla, S. 131. - Ka
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man, S. 160. - Ticaretin inki şafı, S. 160. - Süley
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C. Yahu di l ik ve hiristiyanlık 
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167-170 

171-176 
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aras ındaki devir, S. 190. - ( M. E. 4000 - 3000) 
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MİNOS M E DENİYETİ, S. 196. - Oyunlar, S.  197. 
- San'at, S.197. 

M İ K EN M E DENİYETİ ,  S. 199. - Binalar, S . 199. 

AKAELLERİ VE MOSTEMLEKELER, S. 200. 
İYONLAR VE TORLAR, S. 200. - İyonlar, S. 200. 
Torlar, S. 200. - Bunların yayılması," S. 201. -
Garbi Akdeniz, S. 202, - Müstemlekelerin vasıf
ları, S. 202. - İyon medeniyetinin doğduğu yer, 
S. 202. - Greklerin mirasa konması, S. 204. 
Atina müstemlekeleri, S. 205. 
OMER ŞİİRLERİ, S. 205 . - İl iyada, S. 206 -

Odise, S. 206. - Omer hikayeleri ve tarih, S. 206. 
YUNANLILARIN D İN İ  VE E SATİR, S, 206. - İlk 
din telakkisi, S. 206. - Esatir. S. 207. - Olemp ma
butları, S. 207. - Büyük mabutlar, S. 207. - Ma
betler ve oyunlar, S. 207. - Atalara ibadet, S. 208. 

D. Isparta. . . 208-213 
CEM İYET VF. HOKÜMET, S. 208. - Isparta ve 



. . 

İÇİNDEKİLER 
Lakonya, S. 208. - Ahali sınıfları,' Ispartalılar, .s. 
209. - Periyekler ve Hilotlar, S. 209. - Likürg 
ve kanunları, S. 210. - Hükumet, kıtallar ve mec
lisler, S. 210. - Murakıplar, S. 210. 
AH LAK, ASKERİ KUVVET, S. 211. - Hayat ve 
ahlak, S. 211. - Terbiye, S. 211. - Ordu, S. 212. -
Isparta tefevvu.ku, S. 212. 

E. Atina . . . . . . . 
SOLON DEVRİNE KADAR ATİNA, S. 213. - Atık, 
S. 213. - Atina, S. 213. -Ahali, S. 213, - Atina Dev
letinin teşekkülü, S. 214. - Kırallar ve Opatritler, 
S. 214. - Opatritlerin istibdadı, S. 214. - Solon, 
S. 214. - Solon kanunları, S. 215. 
PİZİSTİRATTAN KLİSTENE KADAR ATİNA, S. 
215. - Pizistrat, · S. 215. - Pizistiratların sukutu 
S. 216. - Klistenin demokratik islahatı (M, E. 508), 
S. 2 16. - Atinanın refahi, S. 217. 

F. Met muharebeleri - Atinanın tefevvuku . 

MET HARPLERİ, S. 217. - İ ki tarafın içinde bu
lundu kları şartlar, S. 217. - İ l k  Met harbi, Maraton 
( M. E. 490), S. 213. - İkinci Met harb i ( M. E. 
480 ) , S. 218. - İ stila, Termopiller, S. 2 19. - Sa
lamin deniz muharebesi, S. 219. - Kara harbi, Pla
te ( M. E. 4 79 ), S. 2�0. - Met muharebelerinin so
nu, Simon, S. 220. - Muvaffakıyetin sırrı. Ordu, 
S. 220. - Atina donanması, S. 221. 
ATİNANIN FAİKIYETİ. PERİKLES, S. 231. - Ati
nanın faikıyeti, S. 221. - Delos ittihadı, S. 221. -
Atinanın bahri imparatorluğu, S. 22 1 .  -. Isparta ve 
Atinanın rekabeti, S. 222. - Perikles, Şahsi vazi
yeti, S. 222. - Periklesin hükumeti, S. 223. 

O. Atinada umnmi hayat . 
AHALİ SINIFLARI,  S. 223. - Atina demokrasisi, 
S. 223. - Vatandaşlar, S. 224. - Metekler, S. 224. 
Esirler, S. 224. 
HOKUMET, S. 225. - Reisler, S. 22 5. - Ar
hontlar ve Stratejler, S .. 225.  - Siyasi meclisler, 
S. 226; - Halk meclisi; S. 226. - Mah kemeler, 
S. 226. - Atina mahkemelerinde dava nas.ıl görü
lürdü, S. 227. - Vergiler, S. 227. - Vatan fikri, 
DemagoJdar, S. 227. 

xvd: 

213-217 

217-223 

223-228 



XVIII TARİH 
H. yı, asırdan itibare:11 Grek medeniyeti 228-237 

EDEBİYAT. S. 2 2 8. - Medeniyet merkezi Atina, 
S. 228. - Atinada tiyatro hayatı, S. 228. - Tra-
jedi yazan şai rler, S. 229. - Komedi, S. 229 -
Nesir ve tarih, S. 229. - Belagat, S. 230, - Fel-
sefe, S. 230. 
GüZEL SAN'ATLER, S. 229. - Eski san'at, S. 230. 
Klasik san'at, S. 231 - Atina abideleri , S. 231. 
Mimarlık, S. 231. - Partenon, s:232. - Heykel
traşlık, f'idyas, S. 232. - Resim, · S. 233. - Sına
at, S. 233. 
ATİNADA HUSUSİ HAYAT, S. 234. - Aile, S. 234. 
Çocukların terbiyesi, S. 234. - Ev ve ev eşyası, ·S. 
234. - Kıyafet, S. 235. - Yemekler; S. 235. -
Bir Atinalı nın gündüz işleri, . S. 236. - Cenaze ·me
rasimi S. 23,6. - Sanayı, S. 236. - Ticaret, S. 237. 

1. Peloponez harbi ( M  .. E. 431-404 ) . . 237-240 
Harbin sebebi, S. 237. 
BİRİNCİ DEVİR, -.ıo seneharbi,( M. E. 431-421), 
s. 237. 

İKİNCİ DEVİR, Sicilya seferi ( M. E. 413 - 415 ), 
s. 239. 
üÇüNCü DEVİR, Deseli  harbi ( M. E. 413 - 404 ), 
S. 239. 

K. Isparta ve Tepin tefevvuku . . . . . . . 240-243 
ISPA�TANIN TEFEVVUKU, S. 240. - I s parta istip-

dadı, s: 240 - Isparta ve İran, S. 241. - Antal-
kidas sulhu, S. 241. - On binlerin kaçışı, S. 241 . 
TEPİN TEFEVVUKU (M. E. 361-471), S. 242. 
YUNAN SİYASİ MEVCUDİYETİNİN SONU, S. 242. 

L. Makedonya tarihi . . . . . . . . . . 243-248 
MAKEDONYA KIT'ASI VE AHALİSİ, S. 243. 
KIRALLAR, S. 244. - Kıral Filip ( M. E. 359-336) 
S. 244. - Filip'in ma ksatları, S. 244, - Kırallığın 
tanzimi. Falanj, S. 244. - Tabii hudutların zaptı,'. 
S.245. 
f'İLİP VE YUNAN, S. 245. - Yunanın hali, S. 
245. - Demosten, S. 245. - İlk mukaddes h�rp, 
Tesalya, S. 246. - f'ilip - Atina rekabeti S. 246. 
İkinci mukaddes harp, Şerone (M. E. 338), S. 24 7. 
Fili pin muzafferiyeti ve vefatı (M. E. 336), S. 24 7. 
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M. Büyük İskendei:" . . . . . . . . . . . . 248-259 
İLK HAREKETLERİ S. 248.  - İskenderin gençliği, 
S. 248. - İ l k  hareketleri, S. 248. - Projeleri ve 
hazırlı kları, S. 249. · - Pers İmparatorluğunun su-
kutu, S. 249. - İskenderin eseri, S. 249. 
AK DENİZ SAHİLİNİN ZAPTI, S. 250. - Küçükasya 
Gral'iik muharebesi, S. 250. - Suriye muharebesi, 
isos, S. 250. - Fenike ve Mısırın zaptı, S. 250. 
ASYANIN RAPTI, S. 251. - Pers İ mparatorluğunun 
sukutu, Erbil, S.  251. - İran şark hudutlarında 
seferler, S. 2 51. - Hindistan seferi, S. 252. - Dö-
nüş, S. 2 5 2. · 

İMPARATORLUÖUN TEŞKİLATI, S. 2 52. - İdari 
ve askeri ı sliihat, S. 252. - İskenderin ölümü, S. 253. 
İskender fütuhatının neticeleri, S. 253. 
İSK ENDER 'İMPARATORLUÖUNUN İNKISAMI, 
S. 254 . Mücadeleler ve parçalanma. İpsos ( M.E. �'301 ), 
S. 254. - Yeni kıral l ıklar. S. 254. 
MAKEDONYA VE ANT İ GONİTLER S. 254. . 
İSKENDERİN öLüMüNDEN SORA YU NAN YA
RIMADAS INDA VAZİYETLER, S. 255.  - İskenderin 
ölümünden sora Grekler, S. 255. - Etoli ve Aka 
birlikleri, 255. - Romanın hakimiyeti, S. 256. 
YUNANIN GREKLEŞTİ KTEN SORA GöSTERDiÖİ 
VASIFLAR,. S. 256. 

SURİYE VE S ELöSİTLER, S. 257. 
MIS IR' VE PTOLEMLER, S. 257 .. - ,İs kender dev
ri m edeniyeti, S. 258.  -. İskenderiyede, S. 258. -

Bergama. S. 258.  

xıv- ESKİ İTALYA VE ETKOSKLER . 260-346 
A. Eski İtalya . . . . . . . 260-264 

İTALYANINCOÖRAFİ TARİH İ, S. 260. 
TARİ HTENEVEL K İ  ZAMAN, S. 261. - İlk mede-
niyetler, S. 261. 

· 

TAR İ H  DEVRİ, S. 261. 
ES K İ  KAVİMLER HAKKINDA İZAHAT, S. 263. 

B. Etrüskler. . . . . . . . 264-269 
UMU MI MALÜMAT, S. 264. 
İÇTİMAI VE SİYASI REJİM,

. 
S. 267 

ETRüS K L ERİN HAKİMİYETİ VE İSTlLALARI,S.268. 
ETRüSK MEDENİYET İ:  SAN'AT, ZİRAAT, ZANAT, 
S. 269. 



xx TARİH 
C. Kırallık devri . . . . . . . . . . . . . . 270-274 

LATİYOM VE,ROMADA ETROSK KIRALLARI, S. 270. 
ROMADA ETROS}{ HAKİMİYETİNİN ZEVALİ S, 271. 
ROMA VE İTALYA BİRLİÖİ S. 271. - ·Sabin taar-
ruzu, S. 272. _.o..: Ekeler ve Volsklar tecavüzü, S. 
272. 
GOLLOLERİN İSTİLASI S. 272. 
ROMANIN İHYASI, S. 273. 
ROMALILARIN TAARURZ HARPLERİ, S. 273. -
Kampaninin ilhakı, S. 273. - Latiyomun zaptı, S. 
273. Samniyomun zaptı, S. 273, - Büyük Yunanın 
zaptı, S. 274. - Pyrrus'la muharebe, S. 274. 

D. Kırallığın sukutundan sora Romadaki rejim. 
Cümhuriyet . . . . . . . . . . . . . .  274-278 

Konsüllük ve diktatörlük, S. 27 4. - Pleplerin va-
ziyeti, S. 275. - Pleplerin nümayişleri, S. 275. -
ilk yazılı kanım ( Deçemvirler), S. 275. 
-!'\RAZİ-KANUNLAR-HOKUM.ET TEŞKİLATI, S. 276. 
ORDU, S. 276. - İptidai ordu, S. 276. - Mastar-
nanın tensiki, S. 276. - Meslek ordusu ( M. E. 
beşinci asır), S. 277. - Lejiyon ve teşkilatı, S. 277. 
HALKIN HAKİMİYETİ: SENATO - HALK İÇT İ-
MALARI - FORUM, S. 277. - Din, S. 278. 

E. Roma emperyalismi . . . . , 279-293 

FETİHLER, S. 279. - POn harpleri, S. 279 -
Kartacada siyasi teşkilat, S. 280. - Kartaca ordu 
ve donanması, S. 280. - Roma ile ·Kartaca arasın-
da ilk münasebet, S. 281. 
I İNCİ PON HARBİ ( M. E. 284- 241 ) , S.281 -
Sicilyada harp, S. 281. - Deniz muharebesi, S. 
282.  -Afrikada muharebe, S. 282, - Sicil yada yeni 
muharebe,'. S. 282. - Sulh muahedesi, S. 282. . 
I İNCİ PON HARBİNDEN SORA ROMA VE KAR
T ACA, S. 2 8 2. 
ROMA VE GOLL OLER, S. 283. 
YENİ BİR HARBE HAZIRLIK; KARTACALILAR 
İSYANDA, S. 283 .  - Ani bal, S. 284. - Anibalin 
ordusu, S. 284. 
H İNCİ PON HARBİ ( M. E. 218 - 201 ), S. 284. 
Harp sebebi, S. 284. - Anibalin İtalya üzerine yü
rüyüşü, S. 2 8 5. - Tessin ve Trebi muharebeleri, 
S. 285. - Kan muharebesi, S. 286. - İspanyada. 
muharebe,· S. 286. 
ROMALILARIN YENİDEN CANLANMASI, S. 286. 



İÇİNDEKİLER 
AFRİKADA HARP S. 287. - Sipyon, S. 287. -
Sulh muahedes i , ( M. E. 201 ) , S. 288. 
İTALYA HARİCİNDE FETİHLER, ROMA VE 
ŞARKİ AKDENİZ S. 288. - Romanın M. E. 11.  
aşırda vaziyeti, S. 288. - Makedonya Kıralı V inci 
Filipe karşı harp ( M. E. 200- 197 ) , S. 289. - Su
riye harbi, ( M. E. 192 - 182 ), S. 290. - Makedonya 
ile tekrar harp ( M. E. 171 - 168 ), S. 290, - M. E. 
220 .de İspanyada vaziyet, S. 291. 
KARTACANIN TEKRAR AYAKLANMASI (M. E. 
195 - 150} s. 292. 
111 üncü PON HARBİ VE KARTACANIN TAHRİBİ 
(M.E. 151-146), S. 292.- Galya, 1:'larbon vilayeti, S.293. 

xxı 

F. Fetihlerin neticeleri . . . . . . . . . . 293-298 

İÇTİ MAI HAYATTA, AHLAKTA, ADETTE, FiKiR-
LERDE, İDAREDE DEÔİŞİKLİKLER S. 293. -
İçti mai hayatta değişiklikler, S. 293. - Asalet, S. 
293. - Şövaliyeler, S. 293 . - Plepler şehirde, S. 294. 
Esirler, S. 294. - Büyük arazi sahipleri, S. 294. 
FİKİRDE DEÖIŞ İKLİK, S. 294. - Felsefe, S. 294. 
Din, S. 294. - Edebiyat, S. 295. - Servet, lüks 
ve san'at, S. 295. 
ADETLERDE DEÖ İŞİKLİK, S. 295. - Ai le, S. 295. 
İzdivaç, S. 296. - Taam, S. 296. - Oyunlar, S. 
296. 
İÇTİMAI VE SİYASI DEÖİŞİKLİKLER, S. 296. -
Diktatörler, S. 296. - Romada dahili m ücadeleler, 
Oraklar, S. 297. - Tiberiyüsün ıslahatı, S. 297. -
Nü midye, S. 297. 

O. Kır ımlılar ve Tötonlar t ehlikesi . 298-299 

H. Yeniden içtimai inkılap teşeb büsleri . 299-307 

İÇTİMAİ HARP, S. 299. 
MARİYOS İLE SİLLA ARASINDA REKABET VE 
MİTRİDAT İLE HARP (M. E. 8 8), S. 300. - Mari
yüs ve Silla , S. 300. - Mitridata karşı harp, S. 
300. - Sillan ı n  dönüşü, S. 300. 
KORNELYA KANUNLARI S. 301. - Sillanın dik

tatörlüğü (M. E. 82 - 79), S. 301. 
SİLLANIN FEARGAT İ VE OLOMO S.301 
İÇTİMAI VE DAHİLİ KARIŞIKLIKLAR - POMPE, 
S. 302. - Lepidüsün isyanı, S. 302. 



x:xıı TARİH 
SERTORYOS ( M. E. 80 - 72 )VE İSPART AKOS ( M. 
E. 73-71) ALEYHLERİNE HARPLER, S. 303. -
A. Se rtoryüs, S. 303. - Pompe İspanyada, S. 303. -
B. İspartaküsün isyanı, S. 303.- Pompenin İspan

yadan dönüşü, S. 304. 
SİLLA TEŞKİLATININ KALDIRILMASI, S. 304. -
Krasüs ile Pompenin beraber çalışmaları, S. 304. -
Silla kanunlarının lağvı, ( M. E. 70) S. 304. 

KORSANLAR HARBİ, ŞARK HARBİ ( M. E.67 - 62 ), 
S.305. 
a) Korsanlar harbi, S. 305. - b) Şark harbi, S. 305. 
SENATO REJİMİNİN BOZULMASI S. 306. 
( Veres) işi - ( Kati lına ) işi, S. 306. - Çiçero, S. 
306. - Çiçeronun konsüllüğü, S. 306. - Katili
n anın komplosu, S. 307. - Komplonu n  bastırılma
sı, S. 307. 

İ. Sezar . . 
Sezarın konsüllüğü, S. 308. 
SEZARDAN EVEL GAL YA, S. 308. - Memleket 
ve ahalisi, S. 308. -Gollüler arasında geçimsizlik, 
S. 309, - Birlik temayülleri, S. 309. - Roma si
yaseti, S. 310. - Germenler, S. 310. - Sezarın 
idaresi , S. 310. 
GOLLOLER HARBİ , S. 310. - 1 inci devir, S. 310. 
il inci devir, S. 311. 
SEZAR İLE POMPEN İN BOZUŞMASI, S. 312. -
SEZARIN D İKTATôRLOÖO, Roma da ana rşi, S. 312. 
Triyomviranın bozulması, S. 313. - Se za rın azli, 

s. 313. 
DAHİLİ HARP, Sezarın garpta hakimiyeti, S. 314. 
İtalya harbi, S. 314. - İspanya harbi, S. 314. -
Farsala muharebesi, S. 314. 
SEZARIN ŞARKTA HAKİMİYETİ, S. 314. - Seza r  
Mısı rda , S. 314. - Asya harbi, S. 315. 
SON MUKAVEMETLER, S. 315. 
SEZARlN SALAHİYETLERİ, S. 315. - Kaydıhayat 
şartile dikta tör, S. 315. 
SEZARIN İDARESİ, S, 315. - Teskin siyaseti, S. 
315. - İntizam, S. 315. - Ahali sınıfla r ı, S. 316. 
İmparatorluğun birleştirilmesi, S. 316. 
SEZARIN KATLİ, S. 316. - Kırallık fikri, S. 316. 
Suikast, S. 316. 

308-317 

K. Cümhuriyetin sukutu . . . . . . . . . .  317-321 

SENATONUN İKTİDARSIZLIÖI, S, 317. - Antu-
van ve Sena to, S.317. - Oktav, S. 317. - Moden 



İÇİNDEKİLER 
harbi, (M. E. 43), S. 318. - il inci Triyomvira, 
s. 318. 
BRüTOS VE KASSİYüS ALEYHİNE HARP, S. 318. 
Filip harbi, S. 319. - Lepidüsün aradan çıkarıl
ması, Sekstüsün mağlubiyeti, S. 319. - Antuvan 
şarkta, Brendizi ( Brend) muharebesi, S. 319. -
Aksiyom muharebesi, S. 320. - Antuvan ve Kleo
patranm ölümü, S. 321. 

XXIII 

L İmparatorluk . . . . . . . . . . . 321-333 

OGüST VE YENİ REJİM, S. 321. - Oktav tek ba-
şına hakim, S. 321. - Cümhuriyetin zevahirine 
hürmet, S. 322. - Mutlak hükfımdarlığm haki-
kati, S. 322. - İdarede intizam, S. 322. - Hudut-
lar, S. 323. - Germenler, S. 323. 
OGüST ASRINDA iÇTİMAİ HAYAT VE GOZEL 
SAN' ATLER S. 324. 
OGOSTTEN SORAKİ DEVİR. S. 324. -Tiber, S. 324. 
Kaligula ( M. 37 - 41 ), S. 325. - Klot, S. 325. -
Neron, S. 325. 
ORDULAR TARAFINDAN İNTİHAP OLUNAN İM
PARATORLAR S. 329. - M. S. 68 de Roma orduları, 
s, 326. 
FLAVİLER SALTAN ATI, S. 327. - Vespasiyen, S. 
327. - Titüs, S. 327. - Domisiyen, S. 327. 
AN TONENLER, S. 328. - Nerva, S. 328. - Tra
jan, S. 328. - Harpler, S. 328, - Hadriyen, S. 
329. - Sofu Antonen ve halefleri, S. 329. 
İMPARATORLUK DEVRİNİN REJİMİ VE MEDE
N İYETİ S. 330. - İdare usulü, S. 330. - Roma 
medeniyeti, S. 331. - Ordu ve hudutlar, S. 331. -
Roma şehirleri, Roma ve Pompei, S. 333. 

M. H ıristiyanlık ve Roma . . . 

İsa. S, 333. - Apotrlar, Kudüs ve Roma, S. 334. 
İlk kilise teşkilatı, S. 335. 
III. ASIRDA ROMA İMPARATORLUÖU, S. 335. 
Afrikalı imparatorlar, S. 336. . - Suriyeli impara
torlar, S. 336. - Askeri iğtişaşlar, S. 336. - İllir
yalı imparatorlar, S. 337. - Diyokletiyen, dörtlü 
idare, S. 338. 
iV. ASIRDA ROMA İMPARATORLUÖU, S. 338. 
1 inci Konstantin, S. 338. - Jüliyen, S. 339. - Jü
liyenin halefleri, S. 339. 
HIRİSTİYANLIÖIN ZAFERİ, S. 340. 

333-341 



xxıv TARİH 

N. Roma ve yabancılar . . . . . . . 341-346 

111. ASRIN NİHAYETİNE KADAR, S. 341. -

Hudutlarda yabancılar, S. 341. - Tuna ve Ren öte-
sindeki ırklar, S. 341. - Avrupa içinde muhaceret-
ler, S.342. 
M. V. ASIR, S. 343. 
GARBİ ROMA İMPARATORLUÔUNUN İNKIRAZI 
S. 343. - M. V. asırda Garbi Roma imparator
luğu, S. 343. - Alarik İtalyaya geliyor, S. 344. 
Alarik Romayı zaptediyor, S. 344. - Geneserik, S. 
344. -Attila ve Hun Türkleri, S. 344. 
KRONOLOJİ CETVELİ 347-354 

İndeks. . 355-384 
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HARİTALAR 

Türklerin anayurdu ve göç yolları . 

Çin . . . . . . . . . .  . 

Bi.iyi.ik Hun İmparatorluğu 
Topa Devleti . . . . . 
İskit İmparatorluğu . . 

Hint . . . . . . . .  . 
Elam, Sumer, Akat, Asur . . . . . . . . . . . •  

Elam, Sumer, Akat, Asur mıntakaları ile Anadolu . 
Mısır İmparatorluğu 
Eti İmparatorluğu 
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BEŞER TARİHİNE GİRİŞ 

HALİN MAZİ • 
İ nsan, bugünü anlamak için dünü bilmeğe ; 

ALAKASI 
iLE dünkü işleri kavramak iç in, daha evel geç-

miş günlerin, nihayet uzak zamanların, vak' -
alarmı hatırlamağa mecbur oluyor. Bu suretle, insan, içinde 
bulunduğu vaziyetin, i şlerin, hakiki başlangıcını anlamak is
tedikçe geriye doğru çekildiğini duyar; Asyanın merkez 
yaylalarına ve oralarda eski zamanlarda yaşamış insanlara 
kadar gider. Fakat bu da kafi gelmez ; daha geriye, i lk in
sanlara ve n ihayet i lk hayata ve bunun i lk belirdiği yere 
kadar gider. 

• Fakat bu husustaki bütün bil gilerimizin 
�ı �AK�l ��A hududu, nihayet son asırlarda yapılabilmiş BiLGiLE R iMiZ iN 1 k ' fl . " t . A k HUDUDU o an eşı erın o esın e  geçemez. nca 

hergünkü yeni keşiflerle bi lgilerimizin 
hududu genişlemektedir. 

A. KAİNAT - TABİAT 

. . 
İ ptidai insanlar, arzı düz bir yer, semayı da 

iLK _ıN SANLA!_llN onun kubbesi gibi gördüler Güneş ile Ayı iP TIDAi TELAK-
. .  . ' . ' KİLERİ VE BUGÜN- bu kubbe uzerınc;le ve arzın altından dolaşmak 

KÜ HAKİKATLER suretile mütemadiyen gelip geçer sandılar. 
Arzın yuvarlak olduğu anlaşı ldıktan sora 

da onu kainatın merkezinde sandılar. Güneşin,  Ayın, bütü n 
seyyar ve sabit yıldızların, arzın etrafında döndüğünü far-
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zettiler. İnsan ların dünya hakkında fikri 4 00 sen e eveli
ne kadar bu merkezde idi. 

Ondan soradır ki, merkezde, arzın değil, Güneşin bulun
ması lazımgeldiği . ortaya atıldı . Bu hakikat, ancak XVI I  inci 

'· 

aı>ırda kabul olundu. 
Anlaşılıyor ki ,  kainat ve onun sonsuz genişliği, yani feza, 

hakkındaki fikrimiz yenidir. 

KAİNAT 
Bugün kainat dediğimiz zaman, nihayetsiz 
genişl ik i le  bunun içinde dönen yıldızları, 

güneş alemini  ve bütün bunların hepsi birden düşünülünce 
zihnimizde hasıl olan mefhumu, ifade etmiş oluruz. 

Kainatın varlığı, bu payansız büyüklük, hakiki, şe'ni varlık

ların birliğidir. Bu varlıkları, biribirine bağlayan, aralarındaki 
ahengi uyduran zaruri, daimi, umumi kanunlar vardır. 

Kainatın varlığından anlaşılan kuvvet, hareket kainatın 
kanunlarına tabidir. 

TABİAT 
İ şte, tabiat, hem kainatın varlıklarının bir
liğidir ve h em ayni zamanda, kainatın kanun

larına tabi hareket ve kuvvettir. O halde tabiat hem kanunla-

rın sahibidir, h em de ayni kanunların tabiidir. Nasıl ki, millet 
d evlettir; bu itibarla kanunların sahibidir ve onları infaz eden 
kuvvettir; ' fakat ayni zamanda kendi d e  bu kanunlara tabidir. 

Bütün varl ıklar, tabiatte dahil ve onun kanunlarına tabi 
olunca, hayat sahibi olan her nevi mahluklar, insanlar dahi 
şüphesiz bundan hariç ve müstesna olmazlar. 

TABİATİN Filhakika, insan , tabiatin mahlukudur. Ha-

B0YÜK KANUNU yatın büyük kaidesi de tabiate tabi olmaktır. 
Tabiatte hiçbir şey yokolmaz ve h içbir şey 

yoktan varolmaz. Yalnız tabiati vücude getiren varlıklar, 

tabiatin kanunları icabı olarak· şekil lerini değiştirirler. Arzın 
ve hayatın mütalea ve tetkikinde bu hakikat pek açık 
görülür. 

· 

ZEKA Fakat şunu söyliyelim ki, insanların bütün 
bilgileri ve inanışları, insanın zekası eseridir. 

Zeka tabii olan dimağdan çıkar. Bun dan, tabiati anlamakta 
zekanın, en  büyük cevher ve müessir olduğu anlaşıldığı gibi 
tabiatin fevkinde ve haricindek i  bütün mefhumların, insan 
dimağı için kendi tarafından uydurma şeylerden başka bir 
şey olmıyacağı m eydana çıkar. 
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DÜNYA VE HAYAT 

Bundan 200 sene eveline kadar, dünya
DÜNYA VE HAYAT nın 5 - 6 bin sene evel yaratıldığı ve in-HAKKINDA YAN· B 'k '  · l '' k  ld F t LIŞ FİKİRLER sanın asraya ı ı gün u yo a, ıra n eh-

ri üzerinde bulunan ceıınette yaratıldığı 
zannolunmakta idi. 

Bu kanaatler h ep din kitaplarındaki hikayelerin olduğu 
gibi hakikat sanılmasından doğuyordu. 

Artık, ha yatın 6 bin senelik d eğil, milyonlarca senelik 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bu anlayış, ar;zdaki kaya tabakaları ile onların arasındaki 
fosillerin, 1 00 senedenberi, usul dairesinde tetkiki sayesinde 
olmuştur. 

Hayat dünyanın karalarında, d enizlerinde  ve hava!>ın da
dır. Kainatın bizim dünyamız haricindeki yerlerinde, şimdiki 
halde, hayatın mevcudiyetini kat'i olarak bilmiyoruz. 

Dünyanın, Gün eşten geldiğini, zamanla şeklini, manzarasını 
d eğiştirdiğini  ve bu suretle en nihayet, bugünkü hali aldığını 
hatırlattıktan sora, şimdi, dünyada hayatın tetkikine geçilebilir. 

HAYAT Z1NC1R1 

. . . H ayata ait, bugüne kadar, edinebildiğimiz iLK HAYAT iZLERi b ·· t ·· b " l  · ı . k" t  b " k  l . 'll ' d" u un ı gı erın ı a ı aya ar sıcı ı,, ır. 
Bu sicille göre en eski kayalar, hiçbir hayat eseri göstermiyor . 

. Çok soraları da kayalarda görülen ilk hayat izleri pek basit 
şeylerdir. Küçük hayvan kabukları, deniz otlarının sapları gibi. 

Da ha sora (1-2 milyon yıl süren devrede) deİLK BALIKLAR 
nizde i lk balıklar meydana geldi. 

Bu devirde, karada hen ü z  toprak dahi yoktu. Bundan 
soradır ki, karada, birden, pek müten evvi, kalın bataklık 
nebatları görülür. Bu n ebatların çoğu, büyük ağaçlar halinde 
yosunlar, ağaç büyüklüğünde otlar gibi şeylerdir. 
BEM KARA HEM Asırdan asra birçok şekilde hayvanlar, de
DE NİZ HAYVAN- n izden karaya çıkmağa başladı . Bunlar 

LARI h em k a r a ,  h e m  d e n i z  h ay v an l a rı idi. 
Karada bataklıkta yaşarlardı. 
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. Bundan sora dünyanın ikliminde soğuk 
YERDE SÜR ÜNEN ve sıcak olmak üzere biribiri ardınca deği-�YV��=E.�:t şiklikler oldu. Bu devirlerde yeni bir hayvan 

�AYVANLAR silsilesi türedi. Bunlar, bataklıkta değil, ka-
yalar arasında yaşarlar, yerde sürünürlerdi. 

Bunlardan başka çok garip büyük hayvanlar da vardı. 
Bunlar sık ormanların arasında koşuşurlar ve zıpladıktan 
&ora ayaklarını açarak yavaş yavaş inerlerdi. 

Bunlar kuş değildiler. K uşlar, başka bir asıldan geldiler. 
İ lk memeli hayvan lar da ayni devirde geldi. Fakat bun

lar, küçük mahluklardı. 
Bu devirden sora bir yaz ve büyük bir yeni 

BUGÜNKÜ HA Y· hayat devresi başladı. Dünyanın haritası, 
YANLARA VE N� bugünkü dünya haritasına müphem bir BATLARA BENZi· · J 

' 
YEN HAYVANL A- surette benzedı. ( lk hayatın başlangıcından, 
RIN VE NEBATLA- bugüne kadar geçen zaman, 40 veya 80 milyon 

RIN GÖRÜLMESİ sene tahmin edilmektedir). 

Bu yeni devrin başlaması ile, ilk defa dün
yada, m er'alar vücut buldu. Mer'alarda ot yiyen hayvanlar 
meydana geldi. 

Bu hayvanlar arasında birtakımları vardı ki, bunlar, 
sürüler halinde bir arada bulunuyorlar, biribirlerine bakı
yorlar, biribirlerini taklit ediyorlar, biri birlerinin hareketlerin
den ve seslerinden anlıyorlardı. 

İçtimai bir hayatın başlangıcını gösteren bu hayvanlar. 
dünya yüzünde ilk defa görülüyordu. 

Bu devir inkişaf ettikçe, n ebatlarının ve hayvanlarının, 
bugün dünyada göri.llenlere benzeyişleri de arttı. Yavaş ya
vaş çirkin ve kaba n esiller, bugünün mütekamil memeli ha.y
Vqnlarına inkılap etti. 

Bu hayvan zümresinin başında: sıra ile maymunlar, kuy
ruksuz maymunlar ve n ihayet i

.
nsanlar bulunmaktadır. 

Tesbit ettiğimiz hayat zincirinin başlangıcı ve nihayeti 
daha aydınlatılmak ihtiyacındadır. 

HAYATIN MENŞEİ Çizdiğimiz hayat zincirinin ilk halkasını su-
,larda bulduk. H ayat, sıcak, gün eşli, sığ ba

taklık suda çamur veya kum üzerinde başladı. Oradan açık 
sulara, denizlere yayıldı. Bu menşe, ilk teşekkül eden deniz
lerin sahilleri boyunca uzanan göller ve bataklıklar olabilir. 
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HAYAT NASR. Fakat hayatın, dünya üzerinde nasıl başladı-
BAŞ'LADI ? ğını henüz kat'i surette bilmiyoruz. H ayatın 

ince, sulu çamur şeklin d e  ve yarı hayat 

halinde, tabii şerait altın da başlamış ve sora, hissolunmaz 
surette, yavaş yavaş tamamile hayata mahsus vasıflar a1mış 
olması muhtemeldir. Hali hazırda. dünyanın hiçbir tarafın
da dünyada hayatın teşekkül ettiği milyon larca sene evel 
mevcut olmuş bulunan kimyevi ve fiziki şartlar kalma
mıştır. Bu seb eple şüphesiz yeniden başlıyan bir hayat 
yoktur. 

H er halde, hayatın, herhangi bir tabiat harici amilin mü
dahal esi olmaksızın dünya üzerinde tabii, zaruri bir kimya 
v e  fizik seyri neticesi olduğunu kabul etmek lazımdır. 

İNSANIN CEDDİ Gördük ki, hayat zincirinin son halkası in
sandır. Bu zincire nazaran insanın sair m e

meli hayvanlar gibi, daha basit bir sınıfa ait cetlerden geldiği 
kanaatine varılır. 

Filhakika umumiyetle iddia olunuyor ki,  insanın ve büyük 
maymunların (Res. 1,2) müşterek bir cetleri vardır. Bu cet dahi, 

daha basit şekilleri haiz bir nesilden, ilk memeli hayvan 
cinslerinin birinden ayrılıyor. Bu memeli hayvan da bir n evi 
yerde sürünen hayvandan ve nihayet bu da balıklardan 
geliyor. Bunların hepsi de ilk hayat şekli olan iptidai hücre

ye dayanıyor. 
İnsanın bu şeceresi, insanın teşrihile sair kemikli hay

vanların teşrihi arasındaki mukay eselere müstenittir. 

İnsan, doğmadan evel, vücudunun geçirdiği pek garip 
safhalar vardır ki, onlar bilinecek olursa, bu iddianın sıhha
tini  kabul etmemek mümkün olmaz. Filhakika rüşeymi hayat 
ile cenin hayatı devirlerinde insan, evvela bir balık olacak· 
mış gibi başlar; yerde sürünen hayvanları hatırlatan bir
takım şekillerden geçer; basit memeli hayvanların bünyele
rini tekrarlar; hatta bir müddet için kuyruğu da vardır. 

İnsan doğduktan sora dahi, şahsi inkişafında insan ola
rak başlamaz. İ nsanlığa doğru atılmak için, adeta ilk hay
vanların yaptıkları gibi, çırpınır durur. 

Hulasa insanlar, sularda kaynaşıp çırpınan bir mev
cuttan , çok yavaş yürüyen bir tekamülle, bugünkü şekle 
geldiler. 
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İ nsanın bugünkü yüksek zeka, idrak ve kudreti, milyon

larca nesilden geçerek hazırlandı. Artık o, bugün, tabiatin, 
nihayetsiz büyüklüğüne ve tabiat iÇinde, kendi nev'inin,  
mukadderatına, gittikçe büyüyen bir irade ve şuur ile 
bakıyor. 

lNSANLARIN lLK CETLERINDEN 
BUGÜNE KADAR GEÇEN 
NES1LLER1N VARLIK 1ZLER1 

İNSANLARIN İLK İ�sanların ceddi olarak tavsif olunan ma�-

CEDDi luk kayalar arasında saklanan koşucu bır 
mahluk idi. Bu mahluk kolayca ağaçlara 

tırmanabiliyor, ayaklarının başparmaklarile ikinci parmakları 
arasında bir maddeyi tutabiliyordu. 

Bu insan ceddinin dünya yüzün d e  yaşadığı devir; İ lk Me
meli H ayvan Devri pek eskidir. ( Bizden 4 - 40 milyon sene 

uzak). Fakat bu mahluk ta tabii, bir cetten iniyordu. Bu cet daha 
eski bir zamanda ( bizden 14 - 140 milyon sene uzak ) yerde 
sürünen hayvanlar devrinde yaşamıştır. Bu hayvan, ağaçlar 
arasında yaşardı. 

İnsanların cetleri olan bu mahluklara ait olmak üzere 
bulunan ilk izler arasında en mühimleri bazı taşlar ve bilhassa 
çakmak taşlarıdır. Bunlar pek kaba tarzda ve elde tutulmak 
için yontulmuşlardır. 

Bu ilk aletler arasın da en eskileri milattan 5 0,000 sene

d en daha evelki zamanlara aittir. Fakat bu ilk aletleri yapan 
mahluklara ait ne kemiklere ne buna benzer sair izlere 
bugüne kadar tesadüf edilmemiştir. Binaen a leyh, bu mahluk
lara, yalnız eser olarak bıraktıkları bu ilk aletlerin mevcudi

yetile intikal ediyoruz. 

İLK 0u· 'zLE 
İ lk kıymetli eserler zamanımızdan 5 0,000 M iM 1 R sene eveline yakın bir  devre ait olmak üzere 

bulunmuştur. Bunlar, taştan yapılmış baltalar ,  kazmalar, bur
gular, bıçaklar, kargılar ve n ihayet insana ait o lduğuna . şüp
he olmayan kafatasları ve sair kemiklerdir. Şüphesiz b u  
insanlar bugünkü n esil lere nazaran pek kaba yapıl ı  idiler. 
Fakat kendilerinden evelk i  cetlerinden daha az kaba idiler. 
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. 50,000 sene evel yaşamış olan bu insanlar, 
so. BiN SENE EVEL- devirlerinde soğuklar pek ziyade şiddet Ki İNSANLARIN . v v 

HA y AT VE MA · peyda edınce magaralarda yaşamaga başladı-
İŞETLERİ lar ( Renkli Res. I ) . Ateşi çok daha evel öğ-

renmiş görünüyorlar. Bundan seradır ki, 
arkalarında çok izler bıraktılar. Bu insanlar o zamana kadar 
açık havalarda, su membalarının yakınlarında, yaktıkları ateş 
etrafında toplu bulunurlardı. Bu insanlar, yeni ve şiddetli so
ğuklar devrinin şartlarına kendilerini uydurabilecek kadar 
zeki i diler. Halbuki, insana yakın ve ona benziyen mahluklar, 
soğukların şiddetine mukavemet gösteremiyerek tamamile 
mahvoldular. Bunun için Eskitaş Devri aletlerinin en kaba 
tipleri bir müddet sora ortadan kalkmış bulunuyor. 

Bu devir insanları hayvan eti ve  hayvan kemiklerindeki 
iliklerle beslenirlerdi. Kemikleri mağaralarda saklarlar ve 
canları istediği zaman kırıp iliklerini içerlerdi. Bu adamlar 
derilere bürünüyorlardı. Bu derileri kadınlar hazırlıyorlardı. 
Bu insanlar bizim gibi hep sağ ellerini kullanıyorlardı. 

H er halde, bunların düşünüş tarzları bizimkinden çok 
farklı, kaba idi;  bize nazaran fikirleri pek az açılmıştı. Hisleri, 
melekeleri, bizimkilere benzemiyordu. İ htimal hiç konuşmu
yorlar veya pek nadiren bir iki kelime kullanıyorlardı. H er 
halde lisan denecek bir şeyleri yoktu. 

BURAYA KADAR Anladık ki  dünya yüzün de yaşamakta o
OLAN BİLGİLERİN lan insan cemiyetl erinin, bugünkü hallerini 

MAHİYETİ eyice anlayabilmek için geçmiş bütün in-
sanların ve cemiyetlerin hallerini, biribirle

rine  nispetlerini bulmak lazımdır. Bunun için insanların 
menşe ve m ebdelerine kadar geriye gitmeye mecbur olduk. 

İnsanların , tabii mahluk olarak dünyada zuhur ettiklerini  
gördük. Fakat, insan ceddinin, sahih olduğunda şüphe edil
miyecek iskeletini  bulmak çok güç ve geç oldu. Bundan evel 
onun hayatına, ancak bıraktığı kabasaba birtakım taş alet
lerle intikal edebildik. Vakıa bundan sora o kaba, iptidai taş 
aletlerin inceldiği, tenevvü ettiği görülecektir. Dah a  sora, yeni 
yeni insan bakıyelerine, taş aletler arasında v e  onlardan 
sora icat edilmiş biribirinden mükemmel tunçtan, demirden 
aletlere tesadüf edeceğiz. Fakat bütün . bu eserler bugünkü 
beşeriyeti tatmin edemez. Zira bütün bunlar; takribi, talı-
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mini hesaplarla, nihayet insan cemiyetlerinin dünya üzerin
deki m evcudiyetlerinin, yaşayışlarının ancak karışık bir 
tablosunu yapabil ir. 

• • H albuki, biz insan cemiyetlerinin nerede, 
D!SAN CEMiYETLE- n e  halde, ne  vakit yaşadıklarını bilmek is-RI HAKKINDA NE t . O l b · ·  k · ·  h t f" k "  1 BİLMEK İSTERİZ, erız.  n arın · ugun u, aya ımız, ı ır e-
BU NASIL MÜMKÜN rimiz, terakkilerimiz, hulasa harslarımız 

OLUR? üzerinde hala müspet veya menfi olarak 
müessir görünen harsları derecelerini  sahih 

olarak bilmek isteriz. 

H ars dediğim iz zaman bir insan cemiyetinin, devlet ha
yatın da, fikir  hayatında, iktisat hayatında yapabilecekleri şey
lerin muhassalası ı kastediyoruz, ki medeniyet te bundan baş
ka bir şey deği ldir. 

Bu malumat, ancak elde vazıh vesikalar olduğu zaman 
hasıl olabilir. Vazıh vesika ise okuyabileceğimiz yazılı vesi

kalardır. ü zerinde  yaz ı olan kağıt, deri, taş, tuğla, ağaç, ma
den ve saire gibi muhtelif şekilde, kitap ve kitabelerdir ki, 
insan cemiyetlerini n  hakiki, medeni varlıklarının kudretli 
şahidi ,  canlı  eserleridir. 

Bu izahlardan sora tarihin tarifine  geçebiliriz. 

B. TARİH 

TARİH \ Tarih, insan cerniyetlerinin, zarnan ve mekan 

_ _  - gösterilerek ve sahih olarak, hayatını, harsını 
: tetkik ve nakleden bir ilimdir. ı-- - -

·- · ·  Tarih-in, - iıi.s��ıa:r--·-ıçrrı -�ekadar mühim bir vazifeyi 
üzerine  aldığı meydandadır. 

Tarih; bu mühim vazifeyi ifa ederken, yalnız, bugünün 
insanlarını tenvir ve irşat etmekle kalm ıyor, bundan sora 
gelecek insanlara da faidel i  b ir  mürebbi oluyor. 

Filhakika, yarının kurucusu olan bizler, bizden evelki 
nesillerin devlet iş ler inde, fik ri ve iktisadi sahalarda, yap
tıklarını öğrendikçe, bunların mükemmel ve noksan cihet
lerini, eyi ve fena taraflarını tetkik ettikçe ve bunların 
sebeplerini, amil ve müessirlerini ,  tabii · veya arızi manile
rini anladıkça, fikrimizde, filimizde küşayiş olur. Bu sayede 
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gelecek n esillerin n efretle y aded eceği bir insan, bir millet 
olarak tarihe geçmekten hazer ederiz; fertçe ve milletçe, 
medeniyetin ilerlemesine çalışarak, insanlığın yükselmesine 
hizmet eyleriz. Ge lecek nesillerin istifade edebileceği kıymetli, 
ölmez, ilim ve san'at eserleri bırakmış bir varlık olarak tarihte 
şerefli bir yer kazanmak idealimiz olacaktır. Çocuklarımıza 
da ayni fikir ve terbiyeyi vereceğiz. 

TARİHİN KAY- Tarih, insan cemiyeti hayatının geçmiş saf-
NAKLARI halarını aydınlatabilmek için hem en h er 

i l im ve fen den istifade etmek mecburiye
. tindedir. Bilhassa, coğrafya ile daima yanyana yürür. 

Bir insan cemiyetinin dünya yüzünde, hangi mevkii iş
gal ettiği, bu mevkiin vaziyeti, arızaları, ikl imi, den ize yakın 
veya uzak olması , toprağı , suları , nebat ve hayvan · yetiş
tirme kabiliyeti ile o cemiyetin tarihi  arasında sıkı bir mü
nasebet vardır. Kezalik bir mil letin ,  hangi milletlerle iktisa
di, içtimai, siyasi münasebetlerde bulunduğunu bilmek 
lazımdır, Bütün bunları coğrafya öğreti r. 

AR" TA .ME Tarih, vak'alarını zaman sırasile tertip etmek T IH�
DE

KVI için bir mebde kabul etmek ve vak'aları o 
mebdee göre sıralamak Iazımdır. Bu mebde 

bütün milletlerde bir değildir. 
Araplar, Muhammedin, Mekkeden Medineye hicretini 

tarih vak'alarının zamanını tayinde mebde olarak kabul 
etmişlerdir. Hicret mebde olmak üzere sen elerin sayılmasına 
hicri sene denir. Vak'alar ay senesi i le hesaplanırsa ay hicri 
senesi, güneş senesi i le hesaplanırsa güneş hicri senesi ismini 
alır. Bugün hemen bütün dünya mil letleri İsanın doğduğu 
günü takvim mebdei kabul etmişlerdi r. Bu senelere miladi 
sene denir v e  yalnız güneş senesile hesaplanır. 

Türkler bütün medeni milletler gibi Türk Cümhuriye
tinin teessüsündenberi tarihe mebde olarak miladi seneyi ve 
zaman ölçüsü olarak güneş senesini kabul etmişler dir. 

. Tarih yazı i le başlar. İ lk  insanların dünya iNSA NLA RIN GE- . .  . . d � b .1 d kl d " t ' b ÇİRDİGi DEVİRLER yuzun e yaşamaga aş a ı arın an ı ı a-
ren, tarihin iptidasın a  kadar geçen çok uzun 

bir mazi vardır. Demek ki insan cemiyetlerin in hayatları 
bir mebdee nispetle iki  zamana ayrı l ır : 



1 0  TARİH 

1. Tarihtenevel zamanlar. 
2. Tarih zamanlan. 
Tarihten evelki zamanlarda yaşamış olan insanların ha

yatları hakkında bize fik i r veren onların bıraktıkları eserler
olduğunu biliyoruz. Bu zamanlar üç devreye ayrılır : 

1. Yontmataş Devri. 
2. Cildlıtaş Devri. 
3. Maden Devr i: Bakır; tunç, demir san'atleri. 
Bu devirlerin adları insanların hayatlarını müdafaa ve 

ihtiyaçlarını temin iç in  kullandıkları maddeye ve maddeyi 
işleyişlerine göre verilmiştir. 

Bu devirler in sanların medeni hayat ve san'ate doğru te
rakki merhalelerin i  gösterir. Filhakika, devirden devre da-
imi terakki vukubulmuştur. Fakat zannolunmasın ki dünya
nın her mıntakasında yaşamış olan bütün insan kütleleri, bu 
terakki merhalelerini, ayni zamanda kat'etmişler ve ayni za
manda müştereken tarihi devirleri yaşamaya başlamışlardır . .  

Böyle olmamıştır. Bazı insan cemiyetleri ya daha müstait 
olduklarından veyahut muhit ve ahvalin kendilerine  muvafık 
şerait bahşetmesinden dolayı, diğer insan cemiyetlerin den 
daha çabuk terakki etmişlerdir.  

Medenileşmiş kavimlerin, tarihtenevelki zamanlarının 
nekadar devam ettiğini kafi olarak bilmek mümkün değildir. 
H er halde, hepsinin vahşilik halinden çıkmak için geçirdik
leri zamanlar pek uzundur. 

Bütün insanlar için, Kabataş Devri n i  takip eden Yontmataş 
Devri, en uzun sürmüş bir devirdir. Diğer devirler, daha fazla 
süratle biribirini takip etmiştir. 

Yontmataş Devrini,  Ortaasyada Türkler, milattan 1 2,000 
sene evel atlıyabildikleri halde Avrupalılar bu tarihten 5,000 
sene soraya kadar bu devri yaşamıya devam etmişlerdir; 
yani Avrupada milattan ancak 7,000 sene evel bu devirden 
çıkılabilmiştir. 

Bakır, Tunç ve Demir Devirleri dahi Türklerin medeniyet 
kurdukları sahalarda diğer yerlere, mesela Avrupaya naza
ran çok evel başlamıştır. 

1. Y ontmataş Devri : 
a) Yontmataş Devrinde insanlar, taşları taşla yontarak 

muhtaç oldukları her nevi aletleri yaparlardı (Res.3). 
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Bu devirde insanlar, iptidai ve sefilane  bir  h ayat geçiri
yorlardı. 

Evvela açık havada yaşadılar; sora, nehirler yakınlarında 
ve d eniz kıyılarında ağaç kovuklarına, kaya oyuklarına, ma
ğaralara iltica ettiler. Bunun için bu devre Jl!ağara Devri de 
denir. Fakat, daha çok balığı olan su, daha çok avı olan or
man aramak üzere sık sık yerlerini değiştiriyorlardı. Çünkü 
ziraat bilmiyorlardı .  Avladıkları ve tedarik ettikleri nebat 
köklerini ve yabani yemişleri yiyorlardı. Bu insanlar elbise 
yapmasını bilmiyorlardı ; hayvan derilerine  sarınıyorlardı. 

b) Bugün mevcut hayvanlar daha o devirde yaşama

ya başlamışlardı. Büyük geyikler, öküzler, atlar, bozayılar, 
aslanlar, sırtlanlar, gergedanlar, fi l ler, şimdi ancak kutup
larda bulunan rengeyikleri gibi hayvan cinsleri vardı. Bu 
devirde ren geyikleri o kadar çoğalmıştı ki, bu devre Av
rupada Ren Devri n amı verilmiştir. 

Fakat o zamanın insanları bunların hiçbirini  ehlileştir-
memişlerdir . At, onlar için bir avdı .  Bundan başka bugün 
nesilleri kaybolmuş, mamut ( Renkli Res.11 ) gibi büyük 
hayvanlar da vardı .  

c) İ nsanlar o devirde ya öldürüp yemek için veya ken
dilerini muhafaza için hayvanlarla mücadele ederlerdi. İn 
sanlar biribirlerile de kavga ediyorlardı. Av hayvanı, balık, 
bir mağarada bir yer, kavgaya sebep oluyordu. 

Biribirlerini öldürüp etin i  yiyenler olduğu gibi, keyif 
için diğerlerini öldüren ler de vardı. Bu insanlar biribirinden,  
hayvanlardan, şimşekten, gökgürültüsünden, fırtınadan, ge
cenin karanlığın dan, her şeyden korkuyorlardı. Korku insan
ların ilk v e  e n  kuvvetli  hisleri oldu. 

d) Bununla beraber bu insanlaı·, çok korkacak bir şey 
olmadığı ve çok aç olmadıkları zamanlarda hayvan dişlerin
den gerdan lık yapıyorlardı. 

İ çlerinden bazıları epeyce artist olmuşlardı. Bu devrin 
metrukatı m eyanında, üzerlerinde, asıllarına pek benziyen 
hayvan resimleri yapılmış taşlar ve kemikler bulundu. 

Bazı mağaralarda boyalı hayvan resimleri de  bulundu 
(Renkli Res. lll). Bu insanlar hayvan resimleri ni oldukça ma
hirane y aptıkları hal d e  insan r esimlerini pek kaba bir surette 
yapmışlardı. A nlaşılıyor ki, uzak ecdadımız tabiati müşahede 
ve tasvir etmesini biliyorlardı. 

•-
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e) Yontmataş Devri insanları, ateş yakmayı öğrendiler; 
ateşte ısın ıyorlar ve gıdalarını pişiriyorlardı. 

Ateşin k uvvetli parlaklığı geceleri vah şi hayvanları  kor
kutarak uzaklaştırıyordu. Ateş ayni zamanda insanları, karan
l ığın verdiği korkulardan da kurtardı. 

11. Cilalıtaş Devri : 
a) Cilal ıtaş Devrinde insanlar, taşları cilalıyarak her nevi

den ve daha çok al etler yaptı lar (Res. 4, 5) . Bu devirde Avru
pada yeni insanlar görülmiye başladı. Bunlar A vrupanın 
vahşi vaziyetini  değiştirdiler. Bu insanlar Ortaasyadan yayılan 
Türkler idi. Türkler ziraati ve hayvanları ehlileştirmeyi çok
tan biliyorlardı. H ububat ve bilhassa buğday ziraatini öğren
mişlerdi . 

Keten ziraati yapıyorlardı ve onun, liflerini  dokuyarak 
kumaş ve ondan elbise yapmasını biliyorlardı. Atı ve kö
peği ehlileştiren bunlardı.  Artık bu devirde koyun, öküz sü
rüleri yetiştiriyorlardı. 

Bu devrin adamları, çiftçi ve çoban idiler. Bununla bera
ber cilalanmış taşlardan ve kemiklerden muhtelif aletler, 
ziynet eşyası ve silahlar yaptılar. Bunları yapmak için adeta 
imalathaneler vardı. Başka san'atler de inkişaf etmişti. Meselft 
kile şekil vermeyi biliyorlar ve onu pişirerek muhtelif şe
killerde ve muhtelif süslerle çömlekler, kaplar yapıyorlard1 .  
Bu muhtelif san'atler gittikçe inkişaf eden bir ticaret doğur
du. Ziraat ve her türlü y eni  san'atlerdeki terakkiler ile Cilalı
taş Devrini, ilk idrak edenler Türklerdir. 

b) Bu devrin insanları abideler diktiler. Bu abideler, 
yere dikilmiş 4 - 5 metre irtifaında kaba taşlardan, menhir
lerden ibaretti. Bunlar, ya bir hat üzerinde veya bir daire 
üzerinde yanyana dikilirdi. Menh irlerin n eye delalet ettikleri
ni  bilmiyoruz. Bundan başka dolmen dep.ilen binalar yaptılar. 

Dolmenler, yere dikilmiş taşların üstünü ufki taşlar ko
yarak kapatmakla yapılan bir nevi odalardı. Dolmen odala
r ında insan kemikleri bulunmuştur. Bunlar şüphesiz mezar
d ı. Bir üçüncü n evi binalar da vardı. Bunlar Avrupalıların 
tümülüs dedikleri tumba !ardır ( kurgan lar ) . Tumbalar dol
men gibi, taşlardan yapılmış, fakat üstleri toprak yığınile 
örtülmüştür. Bunlar da tepeciklere benzer mezarlardı,  Bu 
.dolmen ve tumbalarda, tunç ve demir şeyler de bulunmuş-
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tur. Fakat, en eskilerinde yalnız taştan baltalar, kaba kaplar, 
ve kemikten, fil dişinden, hayvan kabuklarından resimsiz 
olarak yapılmış ziynet eşyaları çıkmıştır. Bu tezyinatın, sora
dan göl evlerinde bulunmuş olanlara benzediği ·görülmüştür. 

c) Cilalıtaş Devrinde insanlar kısmen göçebe hayatı 
terkederek, şurada burada yerleşti ler. Bu mühim bir hadise
dir. İ nsanlar yalnız münferit aileler halinde değil, biribirine 
yakın ailelerden mürekkep gruplar, yani kabileler halin de 
sakin oldular. Sabit hayat, küçük küçük milletler demek olan 
bu gruplarda tesanüdü takviye etti . 

Beraber yaşamak için müşterek ka�deler bulmak icap 
etti. Biz onlara bugün kanunlar diyoruz. O eski insanların 
buldukları kanunların n eler olduğunu bilmiyoruz; yalnız 
muhakkaktır ki, insanların grup halinde birleşmeleri bir te
rakki oldu ve insanlar arasında şiddet ve huşuneti azalttı. 

d) Bu insan gruplarından bazıları göller üzerinde inşa 
ettikleri beldelerde ikamet etmeye başladılar. 

Göl beldeleri şöyle inşa olunurdu : Bir gölün içine, fakat 
kıyıya yakın olmak üzere, kazıklar çakılır ; üzerine ağaç kü
tüklerinden bir döşeme yapılırdı. Döşemenin üstünde kulü
beler inşa olunurdu. Kulübelerden müteharrik ahşap köprü

lerle sahile çıkılır ve gel inirdi. Bu köprüler akşamları kal
dırılır, sabahları tekrar konulurdu. 

· 

4 0,000 kazık üzerine kurulmuş beldeler bulundu. Ka
zıkları, ağaç kütüklerini kabataş baltalarla k esmek ve düzelt
mek için nekadar uzun ve sabırlı çalışmak lazımgeldiği dü
şünülsün. Bu beldelerde insanlar kendilerini emniyet içinde 
hissediyorlardı. Emniyetli hayat, müşterek sarfolunan gay
retin mükafatı oldu. 

111. Maden Devri : 
Hakıki Maden Devri tunç istimalinden sora başlar. Fakat 

tunç yapmak için 18.zım olan kalay tabiatte nadir bulundu
ğundan, tunçtan silah ve aletler imali mahdut idi.  Bu sebep
le daha uzun zamanlar yontma ve  cilalıtaşlardan yapılmış 
şeylerin istimaline devam edildi. Bulunmuş olan tunç kaplar 
üzerinde birtakım sahn eler arzeden, karışık resimlerin mah
kuk olduğu görülür. 

Madenleri keşfeden insanlarca, demir madeni d e  maıb.m 
oldu. Demir istimali tunç i stimalinden daha çok taammüm 
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. etti. Demirden yapılan şeyler tunçtan ve taştan yapılmış 
şeylerin yerine kaim oldu. Gerçi demiri eritmek ve onu 
işlemek daha güçtü. Fakat, zamanla bu müşkül yeni ldi. 
Demir, keskin kıl ıç, balta ve sair silahlar yapmak için 
daha müsaitti. Bununla beraber Demir Devrinde bu gün dahi 

·yapıldığı gibi bazı eşya için tunç, bakır ve kalay k ullanıldı 
(Renkli Res. IV). 

Maden Devri üç safhaya ayrılır: Bakır Devri, Tunç Devri, 
Demir Devri. D em i r  Devrinin medeniyeti, h er devirden 
yüksekti. 

Avrupadaki insanlar henüz göl kasabaları v e  dolmenler 
inşa ededurdukları zamanlarda, Şarkta Türkler en mühim 
san'atleri doğuran bir keşifte bulunmuşlardı. Ortaasya yay
lalarında, dağlarında, ormanlarında yaşıyan Türkler tabiatte 
saf olarak altın ve bakır madenlerine tesadüf ettiler. Bu 
madenleri ateşte eriterek onlara istenilen şekli verebilmek 
mümkün olduğunu anladılar. Bu keşif, milattan en az 7000 
sene kadar evel vukubuldu. Bundan sora madenleri, be
raber bulundukları unsurlardan ayırıp çıkarmak san'atini 
öğrendiler. Altın, süs eşyası imalinde kullanıldı . 

Bakırdan da silahlar yapıldı. Lakin bak ır, o kadar muka
vemetli olmadığından taş silahların kullanılmasına da devam 

- olundu. N ihayet terakki yolunda bir adım daha atıldı; 
keşfolundu ki, bakır ile kalay bir arada eritilince daha 
kuvvetli bir maden, yani  tunç oluyor. 

Demir san'ati d e  Türkler tarafından Ortaasyada keşfedildi. 
Oradan dünyaya yayıldı. 

MUHACERET VE TES1RLER1 

MUHACERETiN İ nsanların, muhtelif keşif ve icatları bir 
SEBEPLERİ m emleket ahalisinin diğer taraflara muhace-

reti suretile veya ticaret vasıtasile dünya yü
züne yayılmıştır. Tarihtenevelki en eski zamanlardan beri dün
yanın muhtelif kıt'alarında birçok insan muhaceretleri vuku
bulmuştur. Bunun başlıca sebeplerini şu suretle izah edebi l iriz. 

Yontmataş Devri insanları, yalnız balıkçı ve avcı idiler. 
Bunlar daha iyi avlanacak ve balık tutacak yer bulabilmek 
için oturdukları y erleri değiştiriyorlardı. 
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Daha soraları, Cilalıtaş Devri insanları, çiftçi ve çoban 
olduklarından oturdukları yerlerden daha mümbit topraklar 
ve daha güzel mer'alar  aramağa koyuldular. Fakat büyük 
muhaceretlerin asıl sebebi Ortaasyada vukubulan mühim 
-coğrafi ve iklimi büyük tahavvüllerdir. Bu mıntakanın birçok 
büyük parçalarında bu tahavvüller yüzünden cemiyetle 
yaşamak imkanının kaybolması birçok insanların kütle 
halinde biribiri ardınca göçmelerini mucip olmuştur. 

MUHACERETİN Muhaceret sebebile, insanlar yekdiğerinin 

TESİRLERİ yerlerini almak istediğinden aralarında şid-
detli kavgalar oldu. Tamamile imha edilen 

veya esaret altına alınan kavimler oldu. Birçok yerlerde ga
liplerle mağluplar karışarak birtek kavim teşkil  ettiler ve ayni 
lisanla konuşmıya başladılar. Bundan anlaşılıyor ki, tarih, 
muhtelif kavimlerin karışmasını muci p olan vak'aların maba

didir. Kavimlerin tarihtenevel başlıyan bu muhaceretleri, tarihi 
zamanlarda dahi devam etti. Akınlar, muharebeler , istilalar ne
ticesinde biribirlerine karışan insan kütlelerinden mütemadi
yen yeni kavimler zuhur etti. H ücum eden, istila eden kavim
ler, mevcut bazı devletleri tahrip ettiler, veya geri püskür
tüldüler. ' Bazan aralarına girdikleri yerli ahaliyi temsil edip 
kendileri gibi yapıyorlar, bazan da kendileri onlar tarafından 
temsil olunuyorlardı. Bu suretle yeni yeni birtakım kavimler 
teşekkül ediyordu . Bu insan halitalarının terkiplerin i Iayıkile 
tanımak güçtür. Bununla beraber, mütaleaları kolay olmak 
için umumiyetle bu insan cemiyetlerini , teşrihi benzeyişleri 
noktai nazarından ırklara ayırırlar. 

C. IRK 

IRK Muhaceret meselesinde gördüğümüz gibi, 
iptidai ırklar zamanla biribirile çok karışmış, 

yeni, yeni birtakım muhtelit ırklar vücuda gelmiştir. Bununla 
beraber, bütün uzviyet aleminde olduğu gibi  insan zümreleri 
arasındaki ihtilat ve tesalüpler n ekadar kuvvetli olursa olsun 
ayn i  iklimin daima ayni evsafı meydana çıkarmaktaki tesiri 
bellibaşh bazı ırki grupların ve gruplar arasında mütevassıt 
bazı küçük zümrelerin seçi lmesin i icap ettirmiştir: 

a) Baykal Gölü ha valisinden başhyarak Altaylar ve Orta-
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asyadan itibaren H azar Denizi ve Karadeniz havzalarile 
Ege Denizi ve Tuna boylarına kadar olan geniş sahalar 
binle.rce ve binlerce senelerdenberi alelumum beyaz renkli 
olan Türklerle meskun du r. 

Şimalt Asya ve Avrupa kıt'alarında .da beyaz insanlar sa
kindir. Fakat bu beyazl ık derecesinin kutpa yaklaştıkça ve 
Asyanın şarkına ve cenubuna indikçe koyulaşarak esmere 
doğru değiştiği yerler vardır ; binaenaleyh beyaz ırk i kinci 
derecede iki veya üç ırka daha inkısam edebilir. Sarı saçl ı, 
mavi gözlü , uzun boylu insanlar, ekseriyetle bu ırkta görülür. 

b) Şarki Asyada başka bir grup hak i m  görü n m ektedir. 
Bu grupu teşki l  eden i nsan ların ekseriya derisi  sarı, saçları 
siyah ve sert, boyları k ısadır. Bu grupa Avrupalılar Moğol 
ve Mongoloit ırkı diyorlar . Bugünkü Moğolistan , Çin, Çin 
Hindi ve onun cenubundaki adalar, Japonya sekenesi bu ırk
tan addolunuyor. Mongoloit ırkından insanlar Amerikaya da 
geçmişlerdir. 

c) Afrikada siyah ırk h�kimdir. Hindin yerli (otokton) 
ahalisi de siyah renkli idi. 

d) Amerikada kırmızı renkli insanlar vardı. 
Beşeriyeti bu veçhile mahza renk esası üzeri�e ırklara 

ayırmak doğru değildir. Çünkü insanların rengi ancak hali 
hayatta bulundukları zaman müşahede olunur; halbuki insan 
ırklarının mazisini ve ırkların tahavvülat ve tekemmülatını 
çıkarabilmek için, yaşıyanlardan ziyade arzın tabakaları altın
da bulduğumuz insan iskeletleri üzerinde tetkikat yapmak 
lazımdır. İ nsanın tabii tarihinin tetkikine mevzu olan bu 
bakıyeler ise, bittabi  derid en ve renkten mahrumdur. 

I rkların dünya yüzünde her mıntakada, karmakarışık 
bir halde yerleşmiş oldukları görülmektedir. 

Binaenaleyh ırki hakikatler, beşer gruplarına ait iske
letler arasındaki fiziki farklarla meydana çıkar. Bu fark
lar şunlarda aranır: 

1. Kafatasının ve çehrenin şekli. 
2. Boy. 
Mühim olan ı rki farika kafatasının şekli, hassaten uzun

luğu i le  genişliği arasındaki nispettir. Ayni  asıldan gelmiş 
olmaktan doğan bu irsi farika her türlü tesire en çok mu
kavemet eder ve yalnız ırkların ihtilatı  neticesinde gene 
irsi G>larak, tadile uğrar. Bu farikadır ki dünya üzerind e biri-
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birini takiben gelmiş v e  tarihi yapmış olan insanlar arasın
da esaslı bi r  fark tesis etmiştir. 

Burada bir nokta hatıra gelir: aralarında bugün esaslı 
farklar bulunan muhtelif ırklardan herbiri ayrı ayrı  menşe
den m i  gelmiştir, yoksa hepsinin men şei ayni  bir ırk mıdır 
ve bu farklar saradan mı  hası l  old u ? 

Gerçi bu mesele henüz hal lo lunmamıştır. Ancak, şunu söy
lemeliyiz ki,  ırklar arasında bugün görülen farkların,  tarih 
noktai nazarından ehemmi yeti pek azdır. Fi lhakika, kafatası
nın şekli ırkların tasn ifi için,  tamam en esasl ı  bir far ika olduğu 
halde, içtimai hiçbir manası yok tur. Bunun sebebi şudur: 
Kafatası değişmiyor; yahut güç ·ve geç değişebiliyor. Fakat, 
o n u n  iç indeki en asil uzuv, dimağ değişiyor. 

Kafatasları başlıca iki  esaslı şekil  arzeder:  
Genişkafal ı (brakisefal) ve uzun kafalı  (doliko sefal) (Res. 6,7 ). 

Türk ırkının kafatası şekli ekseriyetle brakisefaldir. 
Kafatasın ın yanında y üz, burun ve çehrenin şekil leri d e  

nazarı dikkate a l ınır. 
Bazı insanların yüzleri  uzun , bazıların ın  kısa olur. Bu iki 

tip yüz hem brakisefal ve  hem de dolikosefalde buluna bilir. 
İ nsan y üzleri geniş - kısa ve dar - uzun olabilir. 
Uzun bir yüz, geniş bir  ka fatasi le birleşmiş olursa ve

yahut kısa bir yüz uzun bir kafatasile birleşirse, biçimsiz 
olur; ahenksizlik göze çarpar. 

Çehrenin daha iki  hususiyeti dikkati caliptir: burun ve 
çenenin şekilleri . 

Burun sivri, uzun, yassı, büyük, küçük, doğru, kıvrık bir
takım şek illerde olabilir. 

Çenenin şekli de dişlerle beraber çehrenin  cephesin e  
nazaran düz veya ileri doğru çıkık olabilir :  düz,qün çene v e  
çılcık çene. 

İ nsanlar, boylarının uzunluklarına, kısalıkların a  göre tl e  
ırklarına n ispetlerini  ifade ederler : yüksek boylu, orta boylu 
ve kısa boylu ırklar vardır. 

İ nsanlarda ve iskeletlerinde görülebilen ve ölçülebilen 
daha birçok vasıflar  va rdır ki,  bunların kaffesi insanın tabii 
tarihini  tetk ik eden alimler tarafından nazarı dikkate alınır. 
Mesela, gözlerin şekli, yüzdeki vaziyeti, m uhtelif ırklar ara
sında mühim farika teşkil eder. 

2 
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Bu esaslara göre ırkın tarifi şöyle olabil ir :  
Irk ayni kandan gelen ve cismen biribirine benziyen insan

ların gösterdiği birliktir. 

LİSAN İ nsanların i lk kullan dıkları lisanların çok ba
s it olduğuna . şüphe yoktur. Bilhassa fikir

lerini evza i le anlatmış olmaları ve ku lland ıkları kelimelerin 
birtakım telaş, hırs, sevinç ıstırap gibi heyecan veya infialleri 
ifade eden gayriiradi nidalardan, yahut tabiatteki sesleri yarı 
şuurlu surette taklit  eden kelimelerden ibaret olması ve bir
takım eşyaya tekabül etmesi m uhtemeldir. İ nsanın aklı, uzun 
zamanlarda yavaş yavaş hareketleri ve hareketlerin eşya i le 
münasebetl erin i  i fadeye muktedir  olabilmiştir. İ ptidai l i sanlar 
her hal d e  ç o k  az keli me ihtiva ediyordu. Bugün lisanlar çok 
zenginleşmiş bulu nuyorlar. 

Bazı gen iş m ı n ta kalar üzerin de dağılmış bir halde bulu naiı 
i n s a n  k ütl elerinin ku llan d ıkları l isanlarda müşabih cezirlere 
ve ayni  f ikri ifade için müşabih tarzlara malik l isan grupları 
vardır; fa kat bu na mukabil  d iğer mıntakalarda bu lisan 
grupların dan esasl ı  bir  surette farkl ı  başka l isan grupla rı da 
mevcuttur. 

Dünya yüzünde yaşıyan kav imlerin kullanmakta olduk
ları l isanlar hakkında bir fikir hasıl etmek için bazı büyük 
l isan gruplar ın ı  sayalım : 

a) Türkçe. Bu dil  asli (orij inale), başlıbaşına müstakil  bir 
di ld i r. Türk dil i  bugün Tun a  h avzas ı ndan şarkta Lena havza
sına ve· Kingan (Kadırgan) dağlarına kadar ve Şima l Buz Deni
z inden U m m an Denizine kadar gen iş  sahadaki insanlar tarafın
dan konuşulan,  bun lar arasında anlaşma vasıtası olarak kul

lanı lan umumi bir d i ld ir. Türk d i l i n i n esaslı farikaları, doğru
dan doğruya türk adını  taşı yan k a v i m l e r  ta rafı n dan k u l l a n ı l a n  

lehçede mütebariz ve m üteka m i l dir . Macar ve Finlerin 
k ullandıkları  l isa nlar türk dil inin esasi unsurlarını ihtiva 
etm ekle b eraber başka tarzda istihale ve inkişaf etmişlerdir. 

Bugün yanlış olarak Tatar den ilen mesela Kırım, Kazan, 
Azerbaycan, Türkistan Türklerile, Kırgız - Kazak, Yakut ve 
Başkırtlar gibi türk kabilelerinin kullan dık ları l isan, az veya 
çok birtakım lehçe farkları ile tü rkçedir. 

b) H em en bütün Avrupa mil letlerinin ve Asyada Rus
ların ve bir kısım iran ve h int  h al k ın ın  k o n u ştu kları  lisan 
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bugün hint - avrupa l isanları grupu olarak tanıttırılmaktadır. 
Bu grupta latin, cermen, islav lisanları, büyük l isan ailelerin i  
teşkil eder. 

c) Asyanın cenubugarbisinde, Arabistanda Araplarla 
İbranileri n  ve Afrikada Mısırlılarla Habeşlerin ve sai r bazı 
kavimlerin konuşmuş oldukları l isanları sam i  ve hami diye 
müstakil bir l isan grupu olarak gösterirler. 

Mısırın, k ıpti l isanile b e r b eri l isanları ve umumi surette 
Şarki Afrika lisanlarına şamil olan hami l isanları ayrı bir 
zümre hal inde gösterenler d e_ vardır. Sami l isanlar zümresi 
iptida, hami grup şekl inde zuhur etmiş olabil ir. 

d) Asyanın  şark ve şarkıcenubisinde Moğol ve Moğo
la benzer (Mongoloit) kavimlerin lisanları da bir l isan grupu 
telakk i  olunabil ir. 

Bu saydığımız bellibaşlı lisa n grupların dan başka her 
k ıt'ada bazı m a halli münferit l isanlar da vardır .  

Beşer ırklarını tasn ifte ren k esasına saplananlar olduğu 
gibi ,  bugün insanların kul landıklar ı  l isanlara göre de ırk 
tasnifi yapmak isteyenler görülmektedi r. 

TÜRK IRKI VE 
I rk mefh um ve tarifi b u güne kadar bi rçok 

TÜRK DİLİ münakaşalara ve b i ri birine zıt mütalealara 
mevzu olmuştu r. Bazı  müellifler ırkları li

sanlara veyahut renklere göre tasnif  etmişl erdir. H albuki 
m u htelif ırkların tesalübün den hasıl  olan bazı kavimlerin 
müşterek l i san ları olduğu gibi ayni ırka mensup olan bazı 
kavimler de başka b aşk a lisanlarla konuşm aktadırlar. 

Renk vasfına gelince bu da zamanla ve muhit değiştik
çe ehemmiyetini  kaybeder. 

Avrupa al i mlerinin beşeriyet ve beşer ırkları hakkında 
verdikleri  malumat hep kendi noktai nazarları ndandır. Bun
lar ,  çok defa ırkları, takip ettikleri gayelere n azaran tasnif 
ediyorlar. Fi lhaki ka, bugünkü Avrupanın büyük mil let küt
leleri doğrudan doğruya bir ırka men sup olmad ık ları gibi , 
bu cemiyetlerin ekserisinde bariz vasıflarını  muhafa z a  etmiş 
hakim bir ırk ta m evcut deği ldir. Bu milletler muhtelif ırk
ların muhtelif nispetteki tesalüpleri n den husule gelmiş yeni  
b i re r h eyettirl er. 

· 

Umumi olarak denilebil ir  ki inkişaf ve iti la  i le beşeriye
tin mukadderatına hakim olan dimağ dır. Dimağdan murat, 
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onun uzvi mahiyeti değil, her nevi tecellileridir. Dimağ üze
r inde coğrafi muhitin, bu coğrafi muhitteki içtimai şartların 
ve i rsi vasıfların hiç şüphesiz büyük ve ehemm iyetl i tesirle
ri vardır. 

Tarihin en büyük cereyan ların ı yaratmış ola n  türk ırkı,  
benliğini en çok muhafaza etmiş bir ırktır. Tarihtenevel 
ve tarihi devirlerde bu ırk ta işgal ettiği vasi mıntakalardaki 
ve yurtların ın  hudutlarındaki komşu ırklarla tesalüp etmiş
tir. Bu tesalüplerin ekseris inde türk ırkını n  bariz ve uzvi 
vasıfları h akim kaldığından bu karışmalar türk ırkına kendi 
hususiyetini kaybettirmemiştir. Ancak uzun d evirlerde ve 
büyük ekseriyetler içinde ihtilatl ara maruz kalanları temes
sül edip isimlerini ve dillerin i  muhafaza edememişlerdir. 

Dimağın en kıymetl i mahsulü olan l isan bilhassa türk 
ırkının büyük ekseriyetinde tarihi devirlerin husule getirdiği 
tekamül silsilesi içinde  daima ana hatlarını  muhafaza et
miştir. Tarihtenevelki zamanlarda v e  tarihi d evirlerde ayrı 
ayrı cemiyetler, m edeniyetl er, devletler vücude getirmiş olan 
bu büyük ırk mensupları, kuvvetli dimağların ın muhtelif 
muhitlerde yarattığı müşterek lisan ve harslarla ve irsi 
vasıflarile uzun veya kısa müddetler zarfında biribirinden 
daima müteessir olmuşlardır. 

Görüyoruz ki  tarihte daima göze çarpar bir  birlik arze
den türk ırkı daima hakim kalan b ariz uzvi vasıflarile, d ima
ğın en kuvvetli mahsulü olan müşterek lisanlarile ve bu l i
sanda nakledilmiş olan harslarile, tarihi müşterek hatıralarile, 
ayni zamanda bugünkü millet tarifine de en uygun büyük 
bir cemiyettir. 

Bütü n  tarihte böyle büyük bir ırkı, bir millet halinde 
görmek bil hassa zamanımızdaki insan h eyetlerinin pek ço
ğuna nasip olmıyan büyük bir. kuvvet ve büyük bir şereftir. 

D. FİKRİN DOGUŞU 

İPTİD.Ai FELSEFE İ nsan cemiyetlerinin tarih devirlerine  girme
den evel, uzun y etişme devirlerinde dim ağ

ları içinde n eler cereyan etmiş olabileceğinden bir nebze 
bahsetmek faydalı olur. 
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B u  uzak zamanlarda, insan kendisi v e  muhiti hakkında 
ne düşünüyordu . 

İnsan, evvela ancak havassına doğru dan doğruya temas 
eden şeylerle alakadar oluyordu. 

İptidai insan, nereden geldiğini,  n için yaşadığını hiç dü
şünm ek ihtiyacın ı hissetmiyordu. 

İptidai insan, hemen adeta her şeyden korkuyordu; 
şüphesiz bu korktuğu şeyleri rüyasında da görüyordu. Bun
larda birtakım kudretler tasavvur ediyor ve bu kudretleri 
tatmine gayret eyliyordu. Canlı ve can sız şeyler arasında 
sar ih bir  tefrik y apamıyordu. Mesela, can sız bi le o lsa  her
hangi bir şey kendisini yaralayınca, ona ayağile vuruyordu. 
Bir n ehir fazlalaşır veya taşarsa, ken disine  hasım olduğuna 
zahip o luyordu . Bu insanlar henüz Gün eşe, Aya, y ı l d ızlara ve
yahut ağaçlara eh emm iyet vermeye ve dik katle bakmağa 
başlamamışlardı. Bu insan larda henüz dini fi kir ve kanaatten 
eser yoktu. Onlar ken d i  rüyalarile teheyyüce geliyorlardı. 
U yanık iken gördükleri hakiki şekillerle rüyalarda gördükleri 
şekillerin karışmasından garip bir vuzuhsuzluk husule geli
y ordu . faraza, ölülerin i  gömm eler inden ve yanlarına erzak ve 
silah bırakmalarından,  bu i nsan ların müstakbel bir hayata inan
dıkları neticesi ç ıkarılacağı gibi, ölenlerin hakikatte ölmedik
lerini zannettikleri n e  de  hükmetmek mümkü ndür. ölüleri 
rüyada görmeleri bu son fik ri takviye ediyordu. Bu fikir, 
ölü leri bir n evi cadı haline sokuyor ve onları uzaklaştırmak, 
gazaplarını tahrik etmemek çarelerin e tevessülü mucip 
oluyordu. 

• İ pti dai insanların atadan korktukları anla-DiNDE AT ANIN l Ç ki  b t k k · · d b · · MEVKÜ VE TESİRİ şı ıyor. ocu ar u a a or usu ıçın e u-
yüyordu. öldü kten sora bile onu hoşnut 

etmeğe çalışıyorlardı. Zaten atanin , yani reisin öldüğünden 
kat'i bir surette emin ol un amıyordu. 

Ata korkusu yavaş yavaş an l aşılm az bir surette "kabile 
allahı,, korkusuna intikal etti. Dim a ğları bu düşünceyi geç
m iyen i nsanlar, kainatı da  a i le  çerçevesi için d e gördü. İnsan
larda ata korkusu tehl ikel i  hayvanlara karşı olan korku i le  
karıştı . Bu suretle Allah m efhumunun başlan �ıç h ali olan "ulvi
leştirilmiş ata,, ya , temsili olarak,  muhtelif hayvanlara ait şe
killer v erildi. 
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DİNDE KORKU Bulaşıcı , salgın ve öldürücü hastalıklar, in-

\IE ÜMİT sarılarda bazı mahallerden ve bazı eşhastan 
u zaklaşmak, o mahal lere ve eşyaya ve eşha

sa korkunç bir mahiyet atfetmek gibi bir fik ir uyandırdı.  İ n
sanlarda lisan tekamül etmiye başlar başlamaz, fi kir  bu iptidai 
düş ün celer üzerine teksif ed i l d i . Onlara daimi  bir kıymet 
izafe edilm iye çalışıldı. İ nsanlar, biribi r ile  konuşarak ta 
biribirin in  korkularını  teyit ve tekit eylediler;  müşterek 
mukaddesat an'aneleri icat ettiler. Bu mukaddesat iç inde 
memn u  (haram) ve gayritahir (mekruh) mefhum larına ait 
fikirler mühim yer tuttu ; gayrisaf olmak korkusu tasfiye 
olunmak endişesini doğu rdu. Bu tasfiye  olunmak ihtiyaç ve 
endişesi birtakım tasfiye çareleri  a ranmasına ve tasfiye  yolları 
ve merasimi teessüsüne saik oldu. Bu d a  b u  merasimi tatbik  
edecek i n san lar ç ı k m asını  istilzam etti . Böylece i lk  d in esas
ları ve m erasimi ile din adamları ve  sihirbazlar s ınıfına yol 
açılm ı ş  oldu. 

Ek seri insanlar  hemcin slerine yapmamaları icap eden şey
leri b i ld irmekten zevkalırlar. İ şte bu suretle tarihin mebde
inde  sırf indi ve  keyfi olmak üzere tatbik olunan bir sürü 
memnuat mey d ana · ç ık mıştır. 

Bir d e  i n san la ra has ım olan ku vvetl erin m evcu d i y eti fikri  
o kuvvetlerin insan l eh i ne çevrile bilmeleri ihtimal ini  doğurdu. 
İ nsanları tehdit  eden kudretl ere hususi m erasim ve teş rifatla 
kurbanlar kesm ek v e  bazı  takdimeler vermek adetine 
geçild i. 

Lisan tekemmül ettikçe kutsiyet an'a nesi, YILDIZLAR VE 
MEVSİMLER m emnuiyet ve merasim eşkali  arttı ve 

genişledi. İ l k  çobanların  Z'Uhurile başka 
birçok şeyler insanlar için derin bir mana ihtiva eder 
göründü. · İ nsan , sürüsünü otlatmağa götürdüğü sahaların 
ötelerind e n eler olduğunu bilmek merakına düştü. Gece ve 
gündüz, hayvanlarına nezaret ederken ve m uhtel i f  yer 
değişti rmeler esnas ın da gü n d üzleri G ü n eşin ,  geceleri Ayın 
v e yıldızl arın rehberliğinden istifa d e y e  başl a d ılar. Birçok uzu n 
ası r l a r d a n  sora yıldızların Aydan ve  Gü n eşten daha emin bir  
rehber olduğu n u  anlamağa muvaffak oldular. Bundan sora 
yıldızların tetkikine ehemm iyet verdiler. H er şeye ferdiyet 
ve şahsiyet izafe itiyadında olan insanlar, yı ldızları göky ü-
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zünden ken dilerini tetkik ve h im aye eden şayanı itimat 

birtakım yüksek yaratılışlı  mahluklar saymağa başladılar. 
İ lk ziraat teşebbüsleri d e  mevsimler hakkındaki fikri 

tesbit etti. Nihayet Ay ın, G ü n eşin,  yıl dızların muhtelif zaman
larda, muhtel if fasılalarla görünüşü.nden, sayıya, ölçüye intikal 
ettiler. H ulasa, tabiati n  müşahede ve tetkiki  insanlarda yeni 
yerii düşünceler ve m eraklar uyan d ırd ı. 

HİKAYE VE 
HURAFELER 

Lisanın 10. gatçesi çoğaldıkça insanın hikaye 
ve nakil kab il iyeti de ziyadeleşti. Kendilerine, 
kabilelerine, mukaddesata, dünyaya ve 

her şeyin sebeplerine  ait  birtakı m  hikay eler nakletmeğe 
başladılar. Bu suretle b i r  kabile z i h n i yeti ve bir an'ane 
inkişaf etti . Bu hal , insanları istediği gibi  serbest bir  fikir ve  
düşünceye malik olabilmek imkanın dan mahrum ve bazı 
fikirleri , bazı telkin leri olduğu gibi kabul etmeğe mecbur 
ediyordu. Görülüyor ki, insanlar bu bahsetti ğimiz tarih lerden 

itibaren şahsiyetlerinden bir  kısmını feda etmek mecburiye
tind e  kalmışlardır. Beşeriyet, bugün dahi  hala ayni yolu 
takip etm ektedir . 

• MENŞELER"N" Ziraat i le  beraber in sanların fikrin e  yeni bir��IŞIKMAHi�Eı� tak ım muhak eme silsileleri hakim oldu. 
H asat mevsimlerinde bir  sın ıf efradın kur

ban olarak feda ed i lmes i lüzumu, umumi telakki mahiyetini 
aldı. Bu kurbanları kesecek diğer pak tanın m ış bir  sınıf mey
dana çıktı : i lk rahipler sın ıfı. Bir d e  kurban edilen efradın etin
den birer parça yemek merasimi yer tuttu. GO.ya b u  su retle 
fedakarlığın nimetlerin den heps i hissement oluyorlardı. Bu

gün h ala bazı dinlerde mevcut olan kurban kesmek ad etl e
rinin menşei budur. 

Bütün bu müşterek adetler ve inanışlar in sanların arala
rın d a  zihni ve hissi birtakım bağlar kurdu ve insan larda 
müşterek düşünce ve müşterek harekete saik o ldu. İ şte bu 
hadiseye biz  bugün din namını  veriyoruz. İnsanlar bu h adise 
karşısında b asit ve mantıki bir telakki  i le  temasa gelmiş bu
lunmıyorlardı ;  b i lakis, birtakım ruhlara, i lhamlara, emirlere 
ve nehiylere taal luk eden karmakarışık düşüncelerle temasa 
gelm iş oluyorlardı. 

İ nsanların hayatına taalluk eden her şeyde olduğu gibi 
dini meselelerde de  bir tekamül hadisesi görünür. İ p tidai in-
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sanda Allah ve din h akkında hiçbir fikir ve kanaat yoktu . Bu 
kadar umumi ve şümullü telakkilere, insanın dimağı ancak 
yavaş yavaş alıştırıldı. Din fikri, insanlar  cemiyet hayatına sa
rahaten atı ldığı n ispette genişlemiye başlar, vahdet mefhumu
na yaklaşır ve n ihayet, tabiatin kudret ve azametile  daha ziyade 
anlaşılması kabi l, hakiki bir mahiyet a lır. Görülüyor ki in
sanlar cemaat hal inde yaşamı ya başladıktan sora, diğer içtimai 
müesseseler gibi din müessesesini de vücuda getirmişlerdir. 

ü luhiyet mefhumunu bulan , bu mefhumun sırlarını  keşfe
den ve bugün dahi keşfetmiye d evam eden, insan zekasıd ır. 

İ nsan ların faal iyetleri ve inkişafları üzerinde birçok amiller 
ve unsurların tesiri ve yardımı olmuştur. Din de bu müessirle
rin baş l ıcalarındandır. Bu sebep

.
le, beşerin tarihinden bahse

derken, din fikirlerinin menşeinden v e  insan cemiyetlerinin 
faal iyetleri üzerindeki tesirinden bahsetmemek bir noksan 
teşkil  edebil ir. 

İ nsanların, bu deruni ve müphem temayülleri haris, zeki, 
mahi r  yahut hilekar birtakım insanların sihirbaz, rahip, hü
kümdar vaziyetlerini  almalarına meydan açtı . 

İ nsan ların , bugünkü medeniyet tarihine kadar hayatları
nın geçtiği yol işte böy le  b ir  yoldur. i nsanların korku ve zaf 
hisleri , dimağın son ve çok yeni ilmi keşiflerle nurlanması 
sayesinde gittikçe azaldı. Ve in sanlar hakikati bundan sora 
d aha bariz görmiye başladılar. İ nsan, benliğindeki kuvveti ve 
ferdi olduğu cemaatin içtimai kudretini takdire muvaffak 
olmıya başla d ı. Artık o�un için her türlü tekamül, huzur ve em
niyet membaı, cemiyettir. 
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BÜYÜK TÜRK TARİH VE MEDE-
• • A • 

NiYETiNE UMUMi BIR NAZAR 

T Ü R K L ER İN 
ANAYURDU 

kara parçasıdır. 

Türklerin Anayurdu Asya dadır. Asya, Ege De
nizinden, J apon Denizine ; H int Denizin den 
Şimal Buz Denizine kadar uzanan ulu bir 

Şarkta B ü yükden iz  sahillerinde Kora ve onun cenubun
da yarım daire şeklinde denize girmiş Çin kıt'ası vardır. 

Cenu pta d en ize  doğru mühim çıkıntı, büyük Hint  Yarıma
dasıdır. BunuJ?. şarkında Sumatra, Cava, Borneo, Filipin ada
ları arasına doğru uzanan Çin Hindi  Yarımadası ve  H int 
garbında Arap Yarımadası göze çarpar. 

Garpta Karadeniz ve Akdeniz içine uzanan Anadolu var
dır .  Bunun şimalinde  Anadolu gibi büyük Asya kıt'asına bağlı 
olan Avrupa bulunur. 

Avrupa beş kıt'adan biri diye sayılmasına rağmen haki
katte ayrı  bir kıt'a değildir. Asyan ı n garba doğru bir çıkın
tı sından ibar e ttir. 

Şarktan garba inen yaylalar, Asyanm belkemi ğini teşkil 
eder. Bu yaylaların genişliği ve yüksekliği orta kıs ımlarda 
heyb etl i derecelere varır. H imalaya si lsi l esi , Hazar Denizi v e  
Baykal Gölü arasında bulunan yaylalar dünyanın en yüksek 
ve en geniş yayJalarıdır. Göklere baş uzatan dağlar ve kor
kunç kum çölleri ile yemyeşil sevimli su boyları bu sahada 
yanyana gel miştir. 

Büyük Kadırgan ( Kingan ) dağlarından Baykal havzasına, 
oradan Altay dağları boyunca İtil havzasına vararak, Hazar 
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Denizi havzası, H indukuş, Pamir, Karakurum, Karanlık dağ
lar yolu i le  ve Sarı I rmakla tekrar Kingan dağlarına ulaşan 
çizgi iç inde kalan mıntaka Türkün Anayurdu dur. 

Ortaasyanın cen ubunda yükselen Himalaya dağları, Çin 
içlerinden başlıya rak şarktan garba uzanan ve  Kafkaslardan 
Kırımın içine kadar varan büyük bir silsiledir. Bu silsilenin 
göklere 8840 metre uzanm ış ehramları aşılarak şimale, Bay
kal istikametine ilerlendikçe, Karakurum, Altın, ü stün, Arka 
ve Karanl ık dağların sıra gövdelerile karşılaşıl ır. Bunlardan 
sora Pamir kökünden ayrılıp Çin Türkelin i  ikiye bölerek 
Turfan ilerisinde Gobi'ye saplanan Tanrı  dağlarına varılır. 
Daha şimal de Sibir'e doğru cephe almış Altaylar gelir. Balkaç 
ve Aral gölleri şimal inde ucu bucağı belirsiz otlaklar uzanır. 

Ortaasyanın cenubunda Çinin, H i n din sulak ovaları ve 
İ ran yaylaları, şimalinde de Sibir  vardır. 

Tarih devirlerin den binlerce yıl  evel Türk Anayurdun· 
da şimdi yerlerini  çöller, kumsallar, bozkırlar, bataklıklar, s ığ 
göller tutmuş en gin içdenizler vardı .  İ l k  medeniyetlerin gür 
filizleri bu d enizlerin kıyılarında ve bun lara dökülen d erin 
ırmakların şirin ve feyizli vadilerinde fışkırmıştır. 

... Dünyanın başka tarafların da, insanlar, daha 
UMUMi MUHACE • kaya ve ağaç kovuklarında en koyu vahşet RETLER VE MEDE • T ·· k NİYETLER hayatı yaşarken ur , Anayurdunda kereste, 

maden medeniyetleri devirlerine kadar ulaş
mıştı. İ nsanlıkla hayvanlığı hakiki ve bariz surette ayıran 
devir, hayvanları ehlileştirme devri, en evel burada açılmış;  
tabiati insan iradesine boyun iğdirerek işletmenin ilk mer

halesi sayabileceğimiz çiftçi l ik, burada başlamıştır. Arpa, 
buğday, çavdar gibi tanelerin ; koyun, k eçi, at, d eve gibi 
hayvanların menşei de burasıdır .  Dağlarda bunların asılları 
olan yabani cinsler bugün dahi bulunmaktadır. 

Kafkas dağlarından Tanrı dağlarına  ve oradan G obi çölleri 
boyunca şa rka uzanan kadim Türk D enizi, saydığımız ulu dağ
ları örten buzların verdiği sularla besleniyordu. Türkler 
burada tabiatin elverişli şartları içinde gayet çabuk çoğal· 
mışlardı. 

Cümudiyeler Devri nin sona ermesi, Büyük Türk Denizi 
havzasındaki iklim şartlarını değiştirdi . Yavaş yavaş çekilen 
buzlar, Asyanın şimali i le en yüksek dağlarına munhasır 
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kaldı. Sular azaldı. Gitgide daralan denizlerin yerinde göl ler, 

bataklıklar kaldı . I rmaklar, çaylar  cılız derelere döndü;  bun
lardan birçokları kurudu. Yeni kara parçaları meydana çıktı. 
Bol yağmurla sulanan yeşil  ovalar, kurak ve çorak çöller 
hal ine gird i . 

Diğer bir  tabiat had ises i kuraklığın doğurduğu hayat 
güçlüklerini arttırdı. Bu hadise şimalişarkiden esen rüzgar

ların çokluğu ve sertliği idi. Bu rüzgarlar Ortaasya suları
nın tebahhurundan . h usule gelen su buharlarını Ortaasya 
cen ubundaki ülkelere götürürdü . Buna mukabil rüzgarların 
Ortaasyaya getird iği şey yalnız bitmez tükenmez kumlardan 
ibaretti . İ şte böylece O rtaasya kuruduğu nispette kum isti lası 
altında kald ı  ve milyonlarca insan barındıran ellerde hayat 
şartları  k ıs ırlaştı . Buzların çek ilmesi ve geniş içdenizlerin 
aradan kalkmasile, Ortaasyanın garba k apıları, arkasına 
kadar açıldı. On dan sora Ortaasya binlerce yıl  zarfında Çine, 
H inde, ö n asyaya, Şimali  Afrikaya ve Avrupaya dalgaların ı  ta
şıran b ü yü k bir insan denizi  oldu (Harita. 1). Yük taşıyıcı yaban 
hayvanlarının işe alıştırılmaları da bu devirde çok büyük 
ölçüde arttı. Bundan yedi asır eveline kadar en az 9000 
yıl ,  kah önünd e  durulmaz yıkıcı ve yutucu sel ler, kah kum
la r altın da gizli sular gibi yürüyen büyük türk göçleri ve 
akınları muhaceret ve temdin faaliyetine  devam etmişlerdir. 

İ klim değişikliğinin hangi sebeplerden ileri geldiği  hakk ın
daki  tetk ikler bugün birçok al imlerin hala üzerinde  çalış-

. makta ol dukları b ir mevzudur. 
İ kl im tebeddülü Anayurtta kalan Türklerin tarihleri ve 

içtimai hayatları üzerin de d e  başkaca tesirler göstermiştir. 
Bu tesirlerin  başlıcaları şunlardır : 

a) Türk ırkının bir  kısmını göçebe hayatla yaşamağa 
mecb u r  etti. Göçebel i k  türk tarihinde iklim tahavvü lü n eti
cesi bir zaruret olmuştur. 

b) Tü rk yurtlarının bir  k ısmının step hal ine gelmesi 
tü rk ırkın ı n hayati, ikti sadi menfaatleri bir ibirinden farklı, 

m üteza.t iki  zümreye bölünmesini  mucip oldu. 

c) Şehi rler göçebe Türklerin istilalarına maruz kaldı . 

. . . 
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çlN Daha iyi iklimler aramağa çıkan Türkler, 
ayrıldıkları sahalara nazaran en el verişli 

gördükleri yolları tutarak medeniyetlerinin tohumlarile bir
likte dört bucağa yayıldı lar ; çiftçiliğe yarıyacak güzel ovalar, 
zengin su boyları aradılar. Karşılaştıkları iptidai yerlilerle 
çarpışarak onları ya başka yerlere sürdüler, ya da içlerine 
girerek temdin ettiler. Yerlilere nazaran çok yüksek z ekaları 
ve mütekamil silahları i le galebe çalmakta, yerleşmekte ve 
hükümlerin i  y ürütmekte güçlük çekmediler. Boş buldukla
rı sahalarda ise beğendikleri yerlere yerleşerek o raların otok
ton [1} ahalisi oldular. 

K uruyan Türkel inin şark taraflarında bulunanlar kendile
rine yakın olan Çine indiler. Çin,  çölleşen sahanın ve onu çe
viren dağların ötesinde  Sarı I rmağın suladığı zengin vadi 
i le başlar. Bu vadinin garba ve şimale geçit noktaları mah
d uttur. 

Çinin i lk devirlerinden bahsolunurken hu rafelerle karış
tırılarak 1 00,000 hatta 2 milyon yıla ç ıkarılan soradan uy
durulma menşe efsan eleri bir tarafa bırakılırsa, Türklerin 
şimali Çine i lk girişlerin i  milattan en az 7,00 0  yıl evel i n e  
göturmek lazımdır. 

Yeni bulunan san'at eserl erile fikir ifade edici çizgiler 
şeklinde yazılara (ideogram) bakılarak, bunların o zamana 
göre m ütekamil bir  meden iyet sahibi oldukları, çiftçi l ik işini 
iyi bildikleri, göğe, yere, suya, Güneşe, yıldızlara taptıkları 
tesbit edilmiştir. 

Medeni bilgileri, yüksek ve asil ahlakları, saf ve  sade 
itikatları ile Çinde yerleşen Tü rklerin orada devi rler imtida
d ıri. c a  i lerlettikleri medeni yet son asırlara gel inciye kadar 
dünyanın en ehemmiyetli medeniyetlerinden biri olmak vas
fın ı  muhafaza . etmiştir .  

HİNT Diğer bir göç dalgası Ortaasyadan Hint Ya
rımadasına yürümüştür. Sin t, Ganj,  Brahma

putra gibi büyük s u  damarlarile sulanan ve ş imal s ı n ırları 
heybetli Himalaya tabyaları i le  çevrilmiş  olan Hint, Türke
l ine şimalişarkt ve şimaliga rbide iki dar geçitle açılır. 
Çinde olduğu gibi H intte d e  asıl yerl i lerin meden iyeti yoktu. 

J t ]  "Otokton = autoch thone,, bir mınt akanın i lk ve asli ahali s i  de
mektir. 
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Tarihtenevelki zamanlarda H int " maymun sü rülerine 
benziyen , ,  kara deril i  insan kabilelerile meskundu. Say
dığımız iki geçitten girerek bunları cenuba doğru süren 
Türklere tarihlerde Dravit adı veril iyor. Bazı kabilelerinin Ko'I 
Bil  gibi birkaçı türkçe asıllarını  muh afaza etmiş isimlerle 
an ı ldığı anlaşılan Dravitlerin Hintte medeniyetlerini yüksek 
bir dereceye çıkardıkları, Harappa ve Mohencodaro da yapılan 
yeni arkeoloj i keşiflerile meydana çıkarılmıştır. Son zaman
lara gelinciye kadar, hint medeni yetinin nispeten yeni sayı
labilecek medeniyetlerden olduğu hakkında bir kanaat vardı. 
Yeni keş ifler b u  yanlış kanaati düzeltmiş ve kadim hint me
deniyetinin kadim çin, mezopotamya ve mısır medeniyetle
rile m ı:ıasırlığı tahakkuk etmiştir. 

Türkün garba binlerce yıllar mütemadi dalga-GARBA MUHACE· . . 
RET YOLLARI Zar halınde devam eden muhaceretlerı, başlıca 

iki yo ldan vukubu lmuştur. Bunlardan biri  
şimal yolu d ur k i  U ra l  dağlarile Hazar Denizi arasından 
ve Karadeniz şimalin den geçer ; bu geçide "Kavimler Kapısı,, 
adı verilmiştir. İ kincisi cenup yoludur. Bu yol Himalaya 
şimal ve cenup etekleri boyunca garba gider. Cenup 
yolundan Kafkasları geç mek suretilc şimal yoluna intikal 
eden kafileler de olmuştur ( Keltler ). Şimal yolu, buzların 
çekilmesinden sora husule gelen bataklıklar yüzünden ce
nup yolundan daha müşkülatl ı id i . Bu sebeple bu yolu takip 
edenler  g idebildikleri yerlere çok geç vasıl olmuşlardır. Ce
nup yolunu takip edenler Mezopotamyaya, Anadoluya ve 
oradan Adalara geçmişlerdir. Onasyaya gelmiş olanlardan 
Suriyeye sapanlar, Palestin üzerinden Mısıra gitmişlerdir. 
İberlerin de Hazar civarından bu yol ile Afrika şimaline ve 
oradan İspanyaya geçtiklerini ·söyliyenler vardır. Şimal yo
lunu takip -edenlerden bir kısmı Karadeniz şimalin-deki sa
halarda, Tuna havzasında ve Trakyada y erleşti ler. Seraları 
bunlardan bazı kabi leler Makedonyaya, Tesalyaya ve en 
nihayet asıl Yunaniskin denilen yarımadaya gidip yerleştiler. 
Çanakkale ve İstanbul boğazların dan geçerek Arradoluya 
garp yolu ile girmiş  olanlar d a  bu Trakya ve Tuna mıntaka
larında yerleşmiş türk kabilelerindendir. 
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Türklerin Aşağı Mezopotamyaya inişlerinde 
ÖNASYA · SUMER 

ELAM . ETİ [l] ırmak boyları bataklık halinde idi. Cetveller 
ve kanallarla suların zararını gidermek, top

rağın m untazam sulanmasrnı  temin etmek için bu m uhacir 
kafilelerin gösterdi kleri kabiliyet ve meharet daha ilk geldik· 
Zeri zamanda dahi medeni seviyelerinin yüksek olduğuna delil  
sayılmaktadır. Bunların bir  taraftan Dicle ve Fırat, diğer taraftan 
Kerka ve Karun ırmakları boylarında ve ağızlarında k u r duk
ları m edeniyet gerek güzel san'atlerin ve gerek siyasi ve içti
mai hayatın inkişafı noktalarından çok feyizli olmuştur. Bu 
medeniyet Sumer - Elam medeniyeti u n vanlari le anıl ır. 

Türkün en az yedi bin yı ldanberi gelip yerleşerek 
kendine mukaddes yurt edindiği Anadoluda yapılan taharri
ler, bugü n milattan evel 4,000 yıla çıkarılan Anadolu-Eti me- . 
deniyetin in  kıdemini, her an birkaç asır daha maziye 
götürmektedir. 

Anadolu medeniyetinin,  m ezopotamya veya mıs ı r  mede
niyeti kadar eski olmadığı idd iası varit değildir. Zira söyle
diğimiz gibi Mezopotamya i le  Anadoluyu işgal eden insanlar 
ayni ı rktan ve ayni menşeden dirler. Bu itibarla geldikleri 
yerlerden ayni d evirlerde ayni  medeniyeti getirmiş olmaları 
tabiidir. Alişar höyüğü hafriyatı derin tabakalara doğru in
dikçe elde edilen eserler, ve Karkamış harabesin in  daha 
altında bulunan Birinci Karkamış eserleri bu hakikati 
teyide hizmet edebilecek delil lerd i r. 

Anadolu daki eti (hata) medeniyetinin azameti gün geç
tikçe daha eyi anlaşılmaktadır. Gerek Eti Müttehi desine dahil 
h ükumetlere, gerek yabancı komşu devletler ülkelerine  uza
nan yolları, muhteşem mabetleri,  heykelleri, Mısırınkilerd en 
çok daha m ükem m el sfenxl eri i le  Boğazköy ün toprak örtüleri 
altından bugünkü beşeriyetin mütehayyir götleri önüne 
açılan et i  medeniyeti canlı l ık ve fikir yüksekliği noktaların
dan harikulade bir inkişafın şahididir. 

MISIR Mısıra giden Türkler yerleşmek için Nilin 
boş buldukları deltasını seçtiler. İ l k  mısır 

medeniyetini  kuranların Asyadan geldikleri, Mısırın kadim 
tarihi i le u ğraşan alimlerin çoğu tarafından kabul edilmiş 
bi r keyfiyettir. N il vadisinde Yontmataş Devrinden birden-

[lJ Eti İ mparatorluğu bahs ine bakınız.  
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bire Maden Devrine intikal edilmiş olm ası, iki  devrin . ara
sında bulun ması lazımgelen mütevassıt san'atlerin Mısırda 
görülmeyişi, Suriyedeki bazı mağaralarda bulun muş en eski 
eserler ve nihayet antropoloji tetkiklerinin ortaya koyduğu 
netice ler buna deli ldir .  Al iml erin bu hakikat içinde, açıkça 

söylemiyerek eksik bıraktıkları nokta, Ortaasyadan, Altaylar

dan ge l miş olanların tü rk camiası mensupların dan başkası 
olamıyacağıdır. Bu eksik noktayı tamamlamak vazifesi , şüp
hesiz, h erk esten evel Türklere düşer. 

Anadolu i le Mısır arasındaki  Suriye ve Palestin sahalarına 
gelin ce, buralarda tari h in  tanıd ığı kadim zamanlardanberi 
"mezopotamya ve eti medeniyetlerini kuran ların müşterek 
vasıflarını taşıyan bir ha lk ın , hakim bulunmuş olduğu yine 
yeni tetkiklerin aç ığa çıkard ığ ı hakikatlerdendir. 

EGE HAVZASI Garba giden Türklerden bir kısmı yerleşmek 
için elverişli zemin lerden birini de Ege hav

zasında buldular. Tarihin bugün m i lattan 4 bin yı l  kadar 
geriye götürebildiği  akd eniz meden i y eti, Turova, Girit, Lidya 
ve İyonya adları verilen saha ve safha larile birli kte beşer 
istidat ve kabiliyetin in en kıymetl i incilerle süslü bir tacı 
olmuştur. İ nce bir haşmetle mümtaz bu akdeniz medeniye
tin i kimler yaptı ? Knosos sarayın ı n XX inci asrın en incelmiş 
zevklerini  yalnız tatmin değil, hayran edici güzell ikteki san'at 
eserlerini  ebediyete yadigar eden kavim kimdir ? 

Kadim zamanlarda (M. E. 3000 - 1 2 00) Akdeniz adalarını 
k apladıkları teeyyüt eden brakisefal kavimler, dünyanın bra
k isefal insanlar kaynağı olan O rtaasyadan , Ana Türkyur
dundan ayrıl mağa mecbur kalmış  olan Türklerdir. G iritte, 

Turovada bu lun an en eski eserlerle Hazar şarkmdaki Türkelle
rinde bulunan eserler arasında tesbit edilen benzerlik, ak
deniz medeniy etinin olduğu kadar onu yapan insan ların 
menşeini de göstermeğe yarar delillerdendir. 

Anadolunun garp k ı y ı larında ve Yunan Yarımadasında 
yükselm iş m edeniyetleri , Anadol u n u n  içindeki, Mezopotamya
daki ve Ortaasyadaki kadim medeniyetlerden ayrı m ütalea 

etmek kab i l deği ldir. 

İ nsanlar, yakın zamanlara kadar, bütün Akdeniz havza
sına şamil m üstakil bir yunan meden iyeti tasavvur ve kabul 
edecek m ertebede az bilgili · id i ler . Bu m edeniyeti Greklere 
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inhisar ettirmek ve onu ancak mısır medeniyeti ile temasta 
görmek tarih bilgisinin kat' iyet çemberile çevrilmiş bir ha
kikati, bir mütearifesi sayılıyordu. Medeniyetlerin doğuş ve 
yayılış hadiselerinin daha geniş görüşlerle m ütaleasına giri
şildiği yıl lardan beri, artık o iptidai telakki ortadan kalktı ; 
onun yerine bütün ilahları, an'aneleri, i l i m ve sanayi eserlerile 
yunan medeniyetinin menşelerini ke n disinden evelki m e
deniyetlerde, bilhassa eti m edeniyetinde aramak lazım gele
ceği hakikati geçti. Son asra kadar menşei, mevhum bir grek 
medeniyetine  bağlanan lidya ve frikya medeniyetleri gibi, 
Garbi Anadolu medeniyetlerinin de esasta eti medeniyetinin 
devamından ibaret olduğu artık kolay reddedilmiyecek kana
atler sırasına girmiş bulunuyor. 

AVRUPA Yunan ilim, san'at ve felsefesinin bütün 
pınarları Garbi Anadoluda olduğu gibi, roma 

medeniyetinin kökü de oradadır. Bu medeniyetin temelini  
kuran Etrüskler in İ talyaya Anadoludan gitmiş oldukları 
m uhakkaktır. Etrüsk san'atile eti ve lidya san'atleri ara
sında sıkı bir münasebet tesbit edilmiştir. Amerikalıların 
Sart ta yaptıkları taharri ler gibi her yeni tetkik bu münase
betin derinliklerini daha ziyade aydınlatmaktadır. Etrüskle
rin İ talyaya aşıladıkları m edeniyetten Avrupanın soraları 
nekadar müstefit olmuş  bulunduğu maliı. m d u r, 

Büyük muhaceretleri n Şark, Onasya ve Akdeniz havza
larında tarihe armağan ettiği medeni inkişafları süratle göz
den geçirdik, şimdi yine ayni  süratle asıl Avrupa sahasını 
görel im. 

Hazar ve Karadenizin kıyıları yolu ile geçenl er Avrupa 
içlerine dalarak Atlas Okyanusu.na kadar dayandılar; en ileride 
bulunanlardan .bir kısmı denizi geçerek Büyük Britanya ada
larını ve İrlandayı işgal etti. İ l k  gidenlerin izi  üzerinde 
yavaş yavaş, fakat mütemadiyen yür üyen göçler, Av· 
rupanın o zamanlarda içinde bulunduğu derin vahşet ha
yatının değişmesinde amil ve  müessir oldu. Muhacirler yol 
edindikleri sahalara ve yerleştikleri mıntakalara devir, devir 
cilalıtaş, bakır, tunç ve demir, san'atlerini götürdüler. Keltler 
göçtükleri H azar cenubu, Kafkas, Ukrayna, Tuna vadisi yo
lu üstünde, onların geçtikleri zamana ait olduğu tesbit edilen 
eserler bırakmışlardır. Ligür·ler in bunlardan çok evelki za-
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manlarda Avrupanın ga rbına kadar gittikleri ve bütün İtal 
yaya yayıldıkları da malu m olmuştur. Goller de  Ortaasya
dan gitmişlerdir. lskitler camiasına dahil  olan Kimriler ise, 
Keltler Avrupaya geçmezden evel Kırım ve Dan imarka 
yarımadalarında yerleşmiş bulunuyorlardı. 

Avrupada mu htelif san'at devirlerinin bu muhaceretlerle 

açılmış  olduğuna artık itiraz eden yok gibidir. Avrupalılara 
ziraati, yabani hayvanları ehlileştirmeyi, çömlekçi l ik  san'atle
rini  de bu yeni gidenler öğretmişlerdir. Fikir, san'at ve bil
gice Avrupa yerlilerinden çok yüksek olan muhacirler, Av

rupayı mağara hayatından kurtarmışlar ve fikri inkişaf yo

luna sokmuşlardır . 
Arkeoloj i buluşlarına nazaran milattan 2000 yıl kadar 

evel Avrupada bakır aletler bile pek az bulunurken o tarih
te birdenbire tunç aletl erin  · çoğaldığı görülüyor. Bakırı 
tunca çevirebilmek için mevcudiyeti elzem olan kalay made
n i  A vrupada yalnız Fransada birtek yerde zayıf bir damar 
halinde mevcut olup bunun da kadi m zamanlarda keşfedilip  
işlendiğine dair  hiçbir emare yoktur. 

Tunç san'atinin Avrupaya son asırlara kadar bütün dün
yanın en mühim kalay hazinesi olan Ana Türkyurdundan 
gitmiş  olduğu en sabit hakikatlerden sayılır. Madenin ve 
maden san'atlerinin kadim medeniyet sahalarında Mezopo
tamya, Mısır ülkelerinde keşfedilmiş olmadığı da muhak
kaktır. Maden, " an'anenin bize parmağı ile gösterdiği dağ
larda keşfolunmuştur,, .  

ANA YURTLARIN · 
DAN AYRILAN 

TÜRKLER 

. . .  

Dünyaya ilk yayılışlarını yapmağa başlıyan 

Türkler, gittikleri yerlerde, kabile veya re
islerinin , veya yeni yerleştikleri sahaların 
isimlerile anılmışlardır; bu isimlerden çoğu

n un zamanla telaffuz şekilleri değişmiş, i lk bakışta anlaşılmı
yacak hale gelmiştir. Yerleştikleri sahaların kadim veya ken
dileri tarafından veri lmiş yeni isimlerile anılmış kabileler bu-
1 unduğu gibi, i lk adları asırlar zarfında değişerek başka adlar 
takınmış olanlar da vardır. Ayni sahada birçok kabileler yer
leşmiş bulunduğu zamanlar bunların müştereken kurdukla
rı devlet, m esela Eti, Selçuk, Osmanlı D evletlerinde olduğu 

3 
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gibi en kuvvetli olan ve idare başında bulunan kabile veya 
ail e  ismile anıl ırdı. 

Yurtlarından ayrılan Türklerin gittikleri sahalarda yerli
lerle karışmasından muhit, iklim şartlarına ve tesal üp nispet
lerine göre yeni, yeni  kabileler ve bu kabilelerin siyasi, içtimai 
amiller altında kaynaşmasından yeni kavimler doğmuştur. 

_ Ortaasyada alimlerin mevcudiyetini  söyle-
GOÇLERDEN EVEL dikleri büyük içdenizin  ve ona akan ırmak-VE SORA ANA . 

TCRKYURDU ları, çayları etrafın da kurulmuş medenı-
y etin, yeryüzün ün diğer parçalarına asırlar 

ve asırlarca nasıl taşınmış ve yayılmış olduğunu söyledik. 
Bütün bu müddet zarfında Ana Türkyurdunda neler olup 
bitti ? 

İ klim değişikliğinin getirdiği kuraklık ve onun zaruri 
kıldığı bütün bu göçler şüphesiz ana medeniyetin zararı
na oldu.  Sarı I rmak, İ ndüs, Ganj, Fırat, Dicle, Kızılırmak, 
Büyük ve Küçük Mendiresler, N il v e  saire gibi en feyizli 
sular kıyılarına ve Akden iz havzaları gibi cennetten ayrıl
mış sanılacak kadar güzel kara parçalarına intikal eden bu 
m eden iyet, seçerek yerleştiği bu sahalarda, tabii tekamülünü 
takip ederek yükselirken bü tün b u  ayrılışların sarsıntıların
dan Ortaasyanın müteessir olmaması elbette mümkün değildi. 
İ n san kabiliyetinin medeniyet dediğimiz hasılasını yaratan 
i l im ve san'at daha ziyade zengin vad ileri, muhit i le  temas ve 
muvasala kolaylıkların a  mazhar sahaları sever. Yeni doğan 
zen gi n  bir med en iyet merkezi, mesela Ortaasyada olduğu 
gibi iklimi; veya d iğer birçok sahalarda görüldüğü üzere bir 
payitahtın yakılması, bir devletin yıkılması g-ibi siyasi ; yen i  
bir  d inin müsamahasızlığı gibi içtimai saiklerin tazyikile yeri
ni  değiştirebil ir. Akdeniz medeniyeti devrin d e  havzanın muh
telif sahalarında yetişen alimlerin, san'atkarların, filozofların ,  
şairl erin her köşeden kah Sart, kah Atina, kah İskenderiye 
şehirlerine toplanara k  muhitin kendilerini Çeken ' müsait şe
raiti içinde, karargah edindikleri yeni  merkezin medeni tea
l is ine müessir oldukları malum dur. Türk tarihinin yakın 
devrelerinde bunu teyit edecek m i saller pek çoktur. Kubilay 
yeni kurduğu Hanb alık ( bugünkü Pekin) şehrinin süratle 
m edeni inkişafa ermesi, Çinde en mümtaz bir ilim ve fikir 
merkezi haline gelebilmesi iç in  bütün uygur alimlerini, mü-
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tefenninlerini, riyazıyatçılarını Çinde toplamak istedi ve bir
çoklarını  getirtti. İ lmin Hanbalık sarayında  kazandığı itibar, 
uygur alimlerinin oraya taşınmasında şüphesiz am il, ve bu 
da elbette asıl  uygur vatanının ilmi zararına oldu. Türk me
deniyeti Kaşgar, Semerkant, Taşkent, Buhara, Konya, İ stan
bul gibi şehirler arasında en yakın asırlara gelinciye kadar 
merkez değiştirmekte devam etmedi mi? İ slam ilim ve  san'· 
ati siyasi fırtınalar önünde asırlarca Şamdan Bağdada, Bağ
dattan Kurtubaya taşınıp durmadı mı ? 

İ şte böylece Ana Türkyurdu medeniyeti de tarihin ilk za
manlarından beri en mühimmi artıcı kuraklık olduğu görülen 
sebepler altında yerini değiştirmiştir. Bundan asıl yurtta o za
manlardanberi artık hiçbir medeniyet yaşamamış olduğu ne
tices in i  çıkarmağa kalkışmak bittabi doğru olmaz. Ana Türk· 
elinin içinde yapılan arkeoloj i taharrileri en kadim medeni
yetin orada aranması Iazımgeleceğini kafi derecede ispat 
etmiştir. H azar şarkında Aşkabat yakınlarında Ano hafriya
tının reisi Pumpelly bu medeniyete içinde bulun duğumuz 
zamandan 1 1 ,000 yıl evele giden bir kıdem takdir etmiş
tir. Araştırılan diğer bütün kadim medeniyetlerden hiç
birine hiçbir alim tarafından bu kadar uzun bir kıdem 
verilmiş d eğildir.  Pumpelly hafriyat iç in int ihap ettiği sahada 
isabet göstermiyerek gayet küçük ve ehemmiyetsiz bir kasaba
yı örten toprakları kazmıştır. Tarih ve arkeoloj ide  en iptidai 
bilgisi olanlarca mallımdur ki toprağın, ağaçları boğan haris 
sarmaşıklar gibi ken di  içinde göm düğü ve asırlar zarfında 
izlerini  bel irsiz hale getirerek unutturduğu kadim şehirler
den - hepsinin deği lse bile - bir  kısmının yerin i isabetle 
tayin ederek bulmak müşküld ür. Bununla beraber, kumları
nın altı ana medeniyetin  yekpare bir metfeni olan Türkistan ,  
i lmin bu isabeti eksik araştırma teşebbüsünü mükafatsız bı
rakmamış, Pumpelly nin eline en kıymetli vesikalar vermiştir. 
Amerikalı alim bu vesikaları i lmin bitaraf gözüyle tetkik 
ettikten sora Ana Türkyurdunun bu kısmında neolitik mede· 
niyetin milattan evel JX uncu, hayvanları ehlileştirmenin VIII 
inci binde, maden san'atlerinin Vl ıncı binde, yani şimdiye kadar 
madencilikte en kıdemli bulunan Sus tan 1000 yıl evel başladığını 
ifade ve ilan etmiştir. 

Türklerin Anayurdu, Morgan'ın da söylediği  gibi şimdi
ye kadar pek az araştırılmış sahalardan biridir. Medeniyet 
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m enşeinin, tarihçileri yormakta ve yan ıltmakta olan meçhul
l erini açacak a nahtar oradadır. İ lmin kazması orada işleme
ğe başladığı, bulunan vesikalar samimi ve bitaraf i l im duy
gusile tetkik ve tahli l  olunduğu zaman insanlığın tekamül 
tarihi gür ışıklarl a aydınlanacak ve yazılı bulun duğu hak iki 
kitabın içinde  okunmuş olacaktır. Bu kitap haritaların Tür
kistan dediği Ortaasya yaylasıdır. O sahanın üstüste yığıl
mış en kadim meden iyetlerle kaplı  olduğuna, orada atalar
dan gelen menkulat ile dağ çobanları bile vak ıftır. 

Milattan evel 9,000 yıla varan kadim türk medeniyeti
nin bir zaman sora sön düğünü tasavvur ve iddia etmek 
haJ,adır. Bu medeniyet bir  taraftan Çin ,  H i n t, Mezopotamya 
ve saire gibi yeni intikal mıntakalarında inkişaf ederken 
diğer taraftan da asıl kendi  sahasında  devam ve inkişaf ey
l emiştir. İ klimin müsaadesizleşmesi, hayat şartların ın büyük: 
mikyasta daralması onun ancak hızını durdurmuş v e  saha
larını tahdit etmiştir. 

CEN � • • (Tumba = Tümülüs) K urgan, pek eski devir-UBı SIBIRDE. 1 d . 0 t T "" kl . d k l KURGANLAR er e yaşamış r aasya ur  erın en a -
ma mezarlara veri len isimdir. U ral dağların

dan Yenisey nehri haval is ine kadar bütün Cenubi Sihirde 
ve Kırgız steplerinde binlerce kurganlara tesadüf olunur. O 
havalide yaşıyan Türkler ata yadi garı telakki  ettikleri bu 
kurganlara hiç dokunmazlar, onlara bir n evi mukadd es şey
ler nazarile bakarlar. 

On yedinci asırda Sibirya Ruslar el i n e  geçtikten sora 
Cenubi Sibirin birçok yerlerine  rus muhacirleri yerleşti
rildi. 

Ekserisi tepecik şekl inde olan ku rganlar rus muhacirle
rinin dikkatini celbetti. Ruslar bu mezarları deştiler. Mezarlar 
tunç, altın, gümüş, bakır  ve d emirden yapılmış alet ve z iynet 
eşyalarile dolu idi. Bir kısım r u s  mu hacirleri  ziraati bırakarak 
bu kurganları kaz ıp,  ç ıkarı lan tunç ve altın eşyayı satmakla ma
işetlerini temine başladılar. Bu suretle birkaç sene zarfında 
büyük servetler edinen R usla r görüldü . Bir inci  Petro, hüku
metin müsaadesi olmadan kurganların kazılmasın ı m enede
rek hafriyatın ilmi h eyetler murakabesi altı n da yapılmasına 
emir verdi .  Bundan sora kurganlar i lmi heyetler  tarafından 
usul  dairesinde kazılmağa başladı. 
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Kurganları tetkikle birçok alim uğraşmıştır. Arkeoloj i 
alimleri Sibir kurganlarını iki kısma taksim ediyorlar : 

ı .  Tunç Devrine ait kurganlar. 
2. Demir Devrine ait kurganlar.  
Birinci n evi k urganlar bil hassa Yenisey nehri havalisi 

i le Abakan steplerinde bulunur. Demir Devri kurganlarına 
ise İrtiş ve Tobol nehirl eri  havzasında tesadüf olunur. Fakat 
Tunç Devri kurganları arasında Demir Devri kurganlarına 
da tesadüf olunmaktadır. 

Tunç Devri kurgan larında bulunmuş eşya şunlardır : 
Kılıç (kılıçlar ın sapı ekseriya hayvan şeklindedir), ok ucu, 

süngü, bıçak, orak, makas, balta, iğne, biz, burgu ... 
Koşum takımına ait eşya :  toka, üzengi, gem ·
Ev hayatına ait eşya : kazan, tava ... 
Ziynet eşyasından : küpe, düğme, bil ezik, ayna, hayvan 

şekl ind e  yapılmış muhtelif ziynet eşyası. Ziynet eşyasını n  
çoğu altın dan m amu ldü r. 

D emir Devri ku rgan ların da bulunmuş olan eşya şun
lardır : 

Kazma, burgu, balta, bıçak, ok ucu, kalaylama aletleri, 
kılıç, süngü, zırh, çak m ak. Koşum takımına ait eşyadan : 
Gem, üzengi. Ev hayatına ait şeylerden : Çakmak. Ziraate ait  
şeylerden : Saban demiri, orak. Bunlardan başka muhtelif 
şeyler : Türlü büyüklü k te tokalar, kemer tezyinatı, kopçalar, 
muhtel if büyüklükte ç iv iler. Demir Devrine ait kurganlarda 
bulunmuş eşyanın da birçoğu altın ve bakırdan yapılmıştır. 
Demir D evri kurganlarında kemikten yap ılm ış ziynet eşyası 
ve çömlekler d e  bulunmuştur. 

Her  iki  devrin kurganlarında bulunmuş eşyanın yapılı
şındaki incelik, güzellik, san 'atkarın yüksek mehareti şayan ı  
hayrettir. Moskova, Lenin grad müzelerinde  saklanmakta 
olan k urganlardan çıkarılmış eşya n ümun elerini gördüğü 
zaman, i nsan bunların milat tan evelki devirlerde yapılmış  
eşya olduğuna inanmak istemez; bunları bugü n en medeni şe
hirlerden bir inde yapı lmış eşya zanneder. Leningrad, Mos
kova müzelerin den başka Sibir, Tomsk, K rasnoyarsk müze
lerinde de  kurganlarda bulunmuş eşya çoktur. Avrupa mü
zeleri n d en Lon d ranın "British Jfuseum,, un da da güzel bir 
kolleksiyon vard ır. 
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TÜRKLERDE MA- Altay dağlarının pek çok yerleri nde keşfo-

DENCİLİK lunan maden ocakları ve izabe fırınları 
Türklerin madenleri kendi leri  çıkarıp, k endi· 

leri işlediklerini göstermektedir .  Yan i  Eski Türkler- maden
l eri topraktan ç ıkarmay ı, izabeyi, iş lenecek hale getirmeyi 
bildikleri gibi,  on lardan her türlü eşya yapmay ı da biliyorlardı;  
d iğer tabirle, Türk ler madencil ik  san'atin in  b ütün şek i l lerine 
ve bütün usullerine aşina idi ler. Eski türk ülkelerin de kadim 
devirlerde işletilip bırakılmış maden ocakları gayet çoktur. 
Ekserisi bakır mad en i ocaklarıdır. Bu ocaklardan bazılarının 
yeraltındaki koridorlar ı , tam asrım ızda yapı lmış ocaklar gibi 
mükemmel bir surette ağaç direklerle (sütun larla) dayatı lmıştır. 

Bu ocakların çokluğu, Türklerin madenleri yalnız kendi 
i htiyaçları için değil, diğer m illetlere satmak için de çıkardık
ların ı ispat ediyor. 

�urganlarda bulunmuş eşyadan Türklerde madencilik 

san'atin i n  gayet ünlü bir san 'at olduğu da anlaşılmaktadır. 
Leningradın " Ermitaj ,, müzesinde kurganlarda bu l unmuş 
eşya arasında çekiç tutmuş bir maden işçisini temsil eden 
küçük bir  bakır heykel bulu nuyor. Bu ndan başka kurgan

larda pek çok küçük çekiçler bulunmuştur. Anlaşılıyor ki, 

Türk ler, bu gibi heykelleri ve küçük çekiçleri bir ziynet 
olarak kullanıyorlardı. 

Eski Türkler bakır, tun ç  ve demirden başka altın dahi 
çıkarırlardı. Ortaasyanın birçok yerin d e  metruk altın ma
den i  ocakları keşfolunmuştur. Bu maden · ocakların da bakır 
aletler bulunmuş tur. Bugünkü türk ülkesinin birçok  y er
l erinde maden izabesine mahsus fırınlar da keşfedilmiştir. 

Türklerde madencil ik san'atin in bütün usullerinin malum 
olduğunu tarihi devirlere ait vesikalar da  teyit etmektedir. 
Mesela Tukyu Türkleri nin, vergi ler i madenden eşya yapmak 
suretile ödedikleri tasrih edilmektedir. 

ESKİ TÜRK ŞEHiR- B�ndaı: yedi asır eveliı:e .  kadar G�rbi Tür-
LERİ kıstan ıle K ırgız steplerın ın cenubı kısmın-

da d a  birçok şehirler mevcut olduğunu 
çin ve isiam müverrihlerinin eserlerinden de öğreniyoruz. 
Bugün b u  şehirlerin yerin i kum tabakaları kaplamıştır. Tarihi 
şehir harabelerinin yerini  tayin ancak kumlara karışmış 
pek çok çinil i  tuğlalar, nefis çömlek kırıntıları gibi medeniyet 
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bakıyeleri sayesinde mümkün olmaktadır. Bugün medeni
yetten mahrum Kırgız - Kazakların oturdukları sahanın bir
çok yerleri şehir harabeleri, medeniyet enkazı i le  doludur. 

Bu harabelerin bir kısmı tarihen malum şehirlerin en
kazıdır. Mesela: Otrar, Cent, Yangı Kent, Sağnak harabeleri 
gibi. Diğerleri, tarihin isimleri n i  zaptedemediği şehirlerin 
harabeleridir. Diğer birçok şehirler de  vardır ki tarih isim
lerini kaydetmiş olduğu halde, yerleri tayin edilememiştir. 
Atlak, Atbaş, Almalık, Balasagun, Talas, Kulan, Barshan, Sus/1] 
Suyap, Nüzket, Sütken, İli Balık, Şelci gibi türk şehirlerinin d e  
bazılarının yerleri bulunamamıştır. Bugün vaktile büyük birer 
türk medeniyeti merkezi olan bu şehirlerden birçoğunun yerin de 
bugün kum ve rüzgardan başka bir şey yoktur. 

Son zamanlarda yapılan hafriyat n eticesinde Çin Türke
l inde kum altında ell iden ziyade şehir harabesi bulunmuştur. 

O rtaasyada bugüne kadar kurumamış bü
ORT�SYADA ME- yük n ehirler vardır. Bu n ehirlerin etrafınDENIYET MERKEZ- d k '  T "  kl t "  l '' · · l lt d ·· k  k LERİ a ı ur  er ur  u ısım er a . ın a yu se 

medeniyetler  kurmuşlardır. i kamet hayatı 
mümkün olan mümbit sahalar cümlesinden Şimali Moğolis
tandaki Selenga - Orhon havaJ isini, Balkaş ile !sık Göl 
arasındaki Yedi Su m ıntakası ismini  taşıyan İli n ehri hava
l isini, Çin Türkelindeki Tarım n ehri vadisini, Garbi Türkis
tandaki Çu, İnci (Sirderya) ve Öküz (Amuderya) n ehirleri 
havalisini zikretmek Hizımdır. Bu sahaların h erbirinde mu
ayyen bir  devirde Türkler yüksek medeniyetler tesis etmiş
lerdir.  Milattan evelki asırlarda Orhon havalisi Türkleri 
medeniyetçe çok yükselmişlerdi. 

MiLATTAN EVEL XIII ÜNCÜ ASIRDAN SORA 
KURULAN TÜRK DEVLETLERi 

Türkler, milattan çok zaman evelki devirlerde Orta
asyadan yayılarak gittikleri muhtelif yerlerde devletler ve 
medeniyetler kurdukları gibi bunlardan Asyada Anayurtta 

[l] Bu Sus şehri Sibirdedir. Elamın merkezi olan Sus başkadır; ayni 
ismi taş ıyan bir d iğer Sus şehri  Tunusun cenubundaki sahil  kısmında 
bulunur. 
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kalanlar da biribiri ardınca birçok devletler ve medeniyetler 
kurmuşlardır. Bunlardan tarihçe malum olan bellibaşhları 
şunlardır : 

1 .  O rtaasyada Türk - Hun İmparatorluğu. 
2. Volga - Tuna arasında İskit İ mparatorluğu. 
3. U ral ve Volga nehirleri arasın da Garbi Hun Devleti .  
4. A vrupa Türk - Hun İ mparatorluğu ve Avrupada Avar 

İ mparatorluğu. 
5. Garbi Türkistan ve Şimali Efganistanda Akhunlar 

Devleti. 
6. O rtaasyada Türk İ mparatorluğu Tukyu ve Kutluk 

Devleti. 
7. Karadeniz şimalinde muhtelif isimde Türk Devletleri. 
8. Asya Türk İ mparatorluğundan sora, Ortaasyada 

muhtelif isimlerde Türk Devletleri. 
9. Aral Gölü cenubunda Samww()ulları Devleti . 
1 0. Aral Gölünden Hin distana kadar uzanan sahada 

Gazneliler Devleti. 
1 1 . Sir n ehri şarkında Karahan lılar v e  Kara Hatalar 

Devleti. 
1 2. İ ran, Mezopotamya, Anadolu ve Suriye sah ala rında 

Selçuklar Devleti . 
1 3 .  H arzem kıt'asında ve b ütün İ randa Harzemşahlar 

(Harizm) Devleti . 
14. Payitahtı Semerkant olan Büyük Timur İm parator

luğu. 
1 5. H i ndistanda Babur İ m paratorluğu. 
1 6. Asya, Avrupa ve Afrikada Türk - Osmanlı İ mpara

torlu ğu. 
1 7. Türkiye Cümhuri yeti . 
Bu Türk devletlerinin herbirinin  siyasi tarihinden ve 

medeniyetlerinden sırası geldikçe bahsolunacaktır. 
Türklerin şimdiye kadar erı eyi tarzda teşkil ettikleri devlet, 

Türkiye Cümhuriyetidir. 
Büyü k  harpten mağlup çıkan Osmanlı İ m paratorluğu in

hilal  edince o İ mparatorluğu k urmuş olan Türkler, Milll  Reis 
Mustafa Kemal in etrafın da toplandılar ve  türk vatanının ya
rısından fazlasın ı  işgal eden kuvvetli ve galip düşmanları 
Gazi nin kumandasında bulunan ordulari le  vatan toprağın
dan kovdular. 

Bu (Milli İstiklal Mücadelesinde) düşmanlarla birleşen 
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osmanlı hanedanının son padişahı düşman memleketine  
kaçtı. Osmanlı saltanatı, türk milleti tarafından kaldırıldı. 
Mustafa Kemalin ve ona inanan türk m i l letinin fedakarlık 
ve bahadırlığı önünde, cihan harbinden muzaffer çıkan dün
yanın en kuvvetli devletleri, türk istiklalin i , Lozan Sulhu 
(24 Temmuz 1 9 2 3) i le kabule mecbur oldular. 

Bu büyük zaferden sora, mücadele esnasında (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükumeti) namını taşıyan Milli Türk 
Devleti, hakiki ismini  a ldı : (Türkiye Cümhuriyeti) i lan  olun du 
{29 Teşrinievel 1 9 2 3) ve Milli Türk Kahramanı  Gazi Mustafa 
K emal Cümhuriyetin i lk Reisi intihap edildi .  Ankara, Cum
huriyeti n  merkezi o ldu. 

Türk Cümhuriyeti; milliyetçi, halkçı ve laik esaslar üzerine 
kuruldu. 

TÜRKLERDE YAZI 

Yazı değişmesi milletler için bir medeni ve tarihi istihale 
mebdeini  ifade eder. Yazı tarihtenevelki  devirlerde Türkler 
tarafından icat edilip dünyaya yayılmıştır. 

Türklerin ilk icat ettikleri yazının bir nevi hiyeroglife 
benzediği anlaşılıyor. H er halde Dicle, Fırat havzasına yazıyı 
getiren Sumer ler olmu ştur. 

Türkler Asyada bundan sora da türlü devirlerde türlü 
yazı usulleri icat etmişlerdir. Türk d ehası mahsulü olan ya
zının tarihçe en yakın zamana ait bir şekli Orhon - Yenisey 
yazıları adı i le  malumdur. 

Bu yazı Yenisey ve Orhon nehirleri havalisinde bulun
muş eski türk kitabelerinin yazısıd ır. Bu eski türk yazısı otuz 
sekiz işaretten ibarettir. Bunlardan dördü sesli harflerdir. 

V I I inci asırdan sora tarihi sebepler n eticesinde Türkler 
arasın da başka bir yazı  usulü intişar etti : Uygur yazısı. Çin 
Türk el inde bulunmuş İslami yetten evelki devre ait  uygurca 
eserler ve islam iyet de vrinde  yazılmış Kudatgu Bilik gibi ki
taplar bu yazı ile yazı lmıştır. 

İ slamiyetin i ntişa ri le, Türkler arasında X uncu asırdan 
itibaren, arap harfleri yayı lmağa başladı. Fakat arap harfle· 
rinin intişarı uygur harflerin in istimalini  durdurmadı. 
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ESKİ TÜRK ORHON HARFLERİNİN 
ŞEKİLLERİ 

SADALI : 

J' = a ve e 

r = 1 ve i 

) = O  ve U 

� =  Ö ve Ü 

N = k (1) ) 

SADASIZ : 

4 = k ('\) ) 1 dan evet ve sora 

ı = k ('\) ) O  U dan evel ve sora 

� = k ( �) 
h = k Ö ve Ü den evel ve sora 

)1 ( . 
= g ( t> 

f = g cd> 



TÜRK TARİH VE MEDENİYETİNE UMUMİ BİR NAZAR 43 

ESKİ TÜRK HARFLERİNİN 
ŞEKİLLERİ 

� o = t <.J, >  
h = t (� ) 

�� = d (Kalın) 

X = d ( ince) 

1 = P 
0 s b {Kalın) 

� = b � = b ( İnce) 

D = Y (Kahn saitlerden ev el ) 

� = Y (İnce saitlerden eve!} 
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ESKİ TÜRK HARFLERİNİN 
ŞEKİLLERİ 

3 =  (Saitlerden sora ) 

i :::1 ng 

) = n ( Kalın saitlerden evel ve sora ) 

rP :::1 n ( ince saitler�en evet ve sora) 

) =  m 

� = r (Kalın saitlerden evel ve sora) 

' =  r ( İnce saitlerden eve! ve sora) 

� = L (Kalın saitlerle) 

' =  L (İnce saitlerle) 

1 =  ç 
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ESKİ TÜRK HARFLERİNİN 

ŞEKİLLERİ 

r = i ç 

� = S (Kalın saitlerle) 

1 = S ( ince saitlerle) 

� = nd 

� = n ç 

M = L d (L t) 
• { Bu iki nokta bir ses ifade etmeyip, ancak 
• kelimeleri biribirinden ayırmak için kullanılır. 

YAZI ŞEKLİ : 

) t<(hlYID : � RT� h : �r)lh Sağdan sola 

(fanrı Türkü yaşatsın) 

1 
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Muhtelif türk zümreleri arasında uygur harflerinin 
'istimali X I V  üncü asrı n sonlarına kadar devam etti. 

1928 e kadar bütün Türkler arasında kullanılan arap 
harfleri türk lisanına hiç uygun olmıyan bir yazı sistemi idi. 
Kuvv�tli sadalarla dolu türk l isanı sada alametleri pek az 
·olan bu arap yazı s istemi içinde esir gibi id i. 

Bu arap alfabesi dünyanın en muğlak alfabelerinden 
biridir. 

1928 de, arap harfleri yerine, !atin alfabesin i  türk diline 
uygun bir şekle sokmak suretile yeni bir türk alfabesi icat 
olundu. 

ESK1 TORKLER1N HUKUKUNA UMVMl 
B1R NAZAR 

Ortaasya Türkleri, tarihi devirlerin bidayetlerinde sağ
lam hukuki esaslara istinat eden camialar teşkil etmişlerdi .  

• .... • Türklerde nikaha müsteni t  aile sistemi N i KAH V E Ai L E  t ' ht lk '  d · l d t . . t · t •  H U K U K U  arı eneve ı evır er e eessus e m ı ş  ır. 
N ikah, merasimle icra olunan bir .nühim 

mukavele telakki olunurdu.  N ikah için ana ve babanın 
rızası şart idi. G ü veyin, gel in in  veli leri n e  bir miktar mal 
vermesi adet idi. Eski Türkler bu güvey tarafından verilen 
·mal a  kalıng diyorlardı. Kalıng ekseriya at ve koyunlardan 
ibaret olurdu. Kadın, ailenin hukuk sahib i  bir azası sayılırdı. 

Kocasının vefa: :  takdirinde kadın ı n  veraset ve çocuklar 
üzerinde velayet hakkı vardı. ( O rhon kitabelerine göre 
Kutluk H anın vefatından sora oğulların ın  velisi anaları 
Bilge Hatun olmuştur) . 

Türklerin meden1 hukuk esaslarından birini ayrıca 
zikretmek lazımdır. Türklerde hayatta kalan biraderlerin 
vefat eden biraderlerin zevcelerile  evlenmesi bir içtimai va
zife telakki olunurdu. Bu adet zamanımıza kadar bazı türk 
züm rel eri arasın da yaşamıştir. 

MÜLKİYET Türklerde mülkiyet müessesesi tarihtenevel
ki  devirlerde doğmuştur. Mesela her H u n'un 

·kendine mahsus bir arazisi  vardı. Türklerin hayvanlara 
'Vurdukları damgalar mülkiyet alameti id i. 
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Türklerde mülkiyet münasebetile yapılan m ukaveleler 
pek eskiden malum idi . Türkler mukavele mefhumunu ifade  
için türlü kel imeler kullan ırlardı. Mukavele, merasimle yapı
lan vicdani bir taa h h ü t  sayıl ırdı. Buna, Ant diyorlardı. U m u 

m iyetle mukavelenin  ismi bıçgas idi. H ü kümdarlar arasındaki 
muahedeye Baçıg den i liyordu. 

DEVLET TEŞKiLATI Türkler d evlete El, hakimiy ete Kut diyorlardı. 
Türk telakkisinde devlet : gayesi asayiş ve 

adalet olan bir n afiz hakimiyete itaat eden müstakil ve mü
teşekkil bir camia demektir. El başın da Han bulunur. Han 
eski Türk lerin telakkisin de bir hükümdar olmaktan ziyade 
bir yüksek memurdur. Han,  eli türelere uygun bir surette 
idare etmekle mükellefti r. Türe, sarih veyahut zımni surette, 
millet tarafından kabul olunmuş hayat kaidelerinden ibarettir. 
Türeler üç yolla vücud a  gelmiş kaidelerdir : a) Orf şeklin de 
tedricen teessüs etmiş  kaideler, b) Hanların millet tarafın dan 
kabul o lunmuş buyrukları, c) Halk içtimalarında ittihaz 
olunmuş kararlar. 

Eski Türkler halka  büdün d i yorlar.  Türkel inde h alkın 
devlet idaresinde rolü vardır. H er devirde türk camiaların
da muhtelif mahiyette halk içti maları  yapıldığını  görüyoruz. 
Mühim meseleler bu büdün içtimalarında  hal lolunurdu. Si lah 
taşımağa muktedir  o lan herkes umumi halk içtimalarına 
iştirak etmek hakkını haizdi .  Bu halk içtimalarına  Kurultay 
ismi v erilirdi. Handan başka devlet idaresinde ona ya rdım 
eden memurlar da vardır. Bunlar beylerd i r. Beyler türlü 
sınıflara bölünmüştü. 

• Türk devletleri kuvvetli bir dissi pl ine müsCEZA USULLERi t 't d l tl . d .  enı  ev e er ı ı .  
Bu inzıbat makul ceza k anun lar ı  sayesinde temi n  olunurdu. 

H unlar devrinde  cürümler : ağır cürümler, hafif cürümler 
diye ikiye ayrılmıştı. Ağır suçların cezası ida,m idi. H un
larda muhakeme usulü gayet seri idi .  H içbir maznu n  on 
gün den fazla mevkuf kalmazd ı. Onun için hun hap ishane

lerin d e  mahpus az b u l u n urdu. Şarki hun devrinde ceza 
hakkı devlete munhasır bir hakkolmuştu. Tü rklerde çok
tanberi hususi intikam usulü zai l olmuştu. 

Cürümlerin bu şekilde ikiye ayrılmasını Tukyu denilen 
Türkler devrinde de görüyoruz. Bu devi rde ağır cürümler-
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den olarak vatana hıyan et, katil, başkasın ın  zevcesile gayri
meşru münasebet gösterilmişti r . .  Eski Kırgızlara ait vesika
larda ağır cürümler arasın da harpte gevşeklik göstermek, 
elçilik  vazifesini ifada kusur, salahiyeti olmaksızın hükumet 
işlerine karışmak ve eşkıyalık sayılmıştır. 

Bu ceza kanunların da eski Türklerin devlet dahilinde 
inzıbatı temin meselesine büyük bir ehemmiyet atfettiklerini 
görüyoruz. 

Ü 
Türklerin hukuku düvele ait t�Iakkileri de HUKUKU D VEL k .. k · tt · H T k U ço m un eşı ı. un, u yu ve ygur 

H anları tarafından Çin İ ran ve Bizan s  hükümdarların a  ya
zılmış mektuplar sayesinde Türklerin beynelmilel münase
betleri hakkındaki telakkilerini  tesbit etmek mümkün olmuş
tur. Eski Türklerin telakkisine göre milletler arasındaki 
münasebetler, muahedelere istinat eder. Muahedelere riayet 
bir ahlaki borçtur ; muahedeleri bozmak bir cezayi istilzam 
eden cürümdür. Komşu devletler arasında müııasebette esas 
sulhtur. Harp daima bir muahedenin bozulmasından doğan 
hadisedir. Devletler arasında fikir mübadel esi elçile r  vasıta
sile temin olunur. Elçilerin şahs i yeti masu ndur. Bu esas 
eski Türklerde elçiye ölüm yok vecizesile ifade o lun m uştur. 

ET E ILA Türklerin devlet teşkilatı kuvvetl i bir mer
D
E
;�DATE:!s · kezi hak im iyet i le hal kçılık esasını telif fik-

rin e istinat ediyor. Handan başlayıp bir 
n efere kadar bütün Türklerde türeye riayet duygusu hakim 
i di. Türkün hanı  emretmesini, halk ve asker de itaat etme
sini  bil irdi. Her Türk için hayatta kı lavuzl uk eden türe idi. 
Türk ırkın ın ruhi hasletlerinden biri türeciliktir. Bu saye
dedir ki Türkellerinde herzaman inzıbat, emniyet ve asayiş 
hakim olmuştur. 

Türk ırkını cihan tarihinde devletçi, idareci, inzıbatçı bir 
ırk olarak tanıtan , Türklerin yeryüzünün türlü kısımlarında 
pek çok devletler tesis edip türlü mil letleri asayiş içinde ida
re edebi lmelerin i  temin eden amil, Türklerin bu çok sağlam 
amme hukuku esasları olmuştu r. 
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ESK1 TÜRKLERDE DlN 

DİN HAKKINDA Din, içtimai bir  müessesedir. H er içtimai 

MÜTALEA müessese gibi din de ait olduğu kavmin 
fikri ve bedeni tekamüllerile hemahen k  

olarak inkişaf etmiştir. Demek ki b i r  kavmin geçirdiği dini saf
haları araştırmak suretile o kavmin medeniyetteki  kıdemini  
içtimai tekamülünün m erhalelerini  az çok takdir etmek im
kan ı  vardır. Şu halde bir kavmin, h arici tesirden azade olarak, 
tabii bir cereyanla geçirdiği dini safhaların mütekamil şekil
leri n ekadar eski ise, o kavmin m edeniyeti, içtimai tekamü
lü de o nispette kadim demektir. 

BU NOKTADAN TÜRKLERiN 
KIDEMi 

Yaşadıkları dini devirler bu noktai nazardan 
tetkik edildiği zaman Türklerin en iptidai 
şekillerden mütekamil safhalara yükseldik
leri ve eski milletlerin hepsinden kıdeml i  

oldukları tebeyyün etmektedir. 
I. Totemcilik: Tarihi devirlere intikal edebilen milli 

efsaneler, dini ayinlerde kırıntıları görülen bazı telakkiler, 

Türklerin pek eski zamanlarda bir n evi totemcilik devri 
yaşamış olduklarını göstermektedir.  Bu devirlerde türklerin 
içtimai teşekkülleri de totemcilik i le ahenkdar olan klan 
esasına müstenit bulunuyordu. E n  eski türk efsanelerinde 
klan t�şkilatile totem dinin in bariz izleri pek güzel seçil
mektedir. 

Tukyuların kurttan inmiş oldukları hakkındaki efsane 
i le  u y g u r  ve oğuz efsanelerinde totem dininin pek eski de
virler.e ait hatıraları yaşamaktadır. Tukyu efsanesinde  totem 
(ungun) kurt, uygur efsanesinde ise huşağacıdır [1]. Totem 
dinine merbut olan kavimler nazarında totem m ubarek ve 
mukaddestir. Totem dininde totemi öldürmek, etini yemek 
memnudur. 

İ çtimai ilk teşekkül olan klan bir  aile mahiyetinde idi. 
İçtimai tekemmül neticesinde klan y erine boy kaim oldu. 
İçtimai tekemmül ile h emahenk olan dini telakki de ayni 
suretle değişerek totemcilikte mevkiini  animizm e bıraktı. · 

il. Animizm: Animizm devri, fikrin, rüya ve ölüm gibi 

[IJ Huş, akçaağaç nev'inden bir ağaçtır. 
4 
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insanı yak ından alakadar eden vak'alara sebep a rayacak de
recede inkişafile  başladı. Bu sebebi araştıran iptidai insanlar 
ken dilerinde cesetten başka bir  varlık, bir eş bulunduğunu 
tahayyül ettiler. Can çekişen bir  adamda hayatın söndüğünü 
bildiren alametin son nefes olması, onları bu varlığın soluk 
n ev'inden bir şey ruh oldu ğu n u kab ul e  sevketti. R üya 
hadisesi ise bu varlığın yani ruhun cesedi muvakkaten ter
kederek istediği y erlerde dolaşabileceği zann ın ı verdiğinden 
bu eş, hayalet gibi bir şey telakki edildi.  İ nsanlar bir  defa 
kendilerinde cesetten ayrı böyle bi r varlık kabul edince bu
nu tedricen hayvanlara, nebatlara, ağaçlara, dağlara da teşmi l  
ederek onlara da birer ruh isnat etti ler. İşte bu kanaat yer
l eştikten seradır k i  atalara ibadet dini baş lad ı. 

Her soyda biri b ü y ü k  atan ın , diğeri büyük ananın ruhu 
olmak üzere iki  man mevcut old u ğundan soy fertleri baba -
ata ruhu ile ana - ata ruhunu takdis ettiler. Onlar namına 
yanan soy odunu söndürmemeğe çalıştılar. 

H u nlar senede bir  d efa topl a n ış yaparak atalarının ruhuna, 
göğe ve yere kurban keserlerdi.  Tukyu asılzadel eri d e  her 
sen e atalarının gömüldükleri yerleri ziyaretle ruhlarına kur
ban keserlerdi. 

111. Yer natürizmi : Türklerde, boyların ittihadile büy ük 
kab ileler teşekkül ettikten sora bidayette ecdada perestiş 
mahiyetinde olan animizm de tekamül ederek m evki i n i  ye1· 
natürizmi ne bıraktı. Fakat, totemizm gibi bu da büsbütün 
kaybolmadı. İ zleri bazı ayin ve ibadetlerde yaşamakta de
vam etti. N atürizm devri, ecdadın ruhları yerin e  bunların 
mukaddes makamları olan dağlar, büyük ırmaklar, büyük 
ormanlar ve ağaçlar ikamesile başladı.  Bu suretle yer - su 
d enilen yeryüzü mabutları doğdu. 

Hunlar, sonbaharda atlar semizlediği zaman bunları ça
yırların ve h u bubatın hamisi  olan mabutlara kurban eder
lerdi. Kurbanlar hususi merasimle ormanın etrafı d ev
redildikten sora kesilirdi. 

# 
Ayni dini merasim Tukyularda da  vardı. Bunlar da yer -

sulara kurban kestikleri gibi baba - ata addettikleri Bozkurt 
namına da senede bir defa dini m erasi·m yaparlardı. 

Orhon kitabelerinde görü len yer - sular, yer natürizmi 
devrinin mabutlarıdır. Yer natürizmi devrinde merkezin ve 
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dört cihetin yer - suları olduğu gibi muhtelif kabilelerin de 
kendi  yurtlarına mahsus birer h ususi mabutları vardı .  

Türkler bu devirde ağaç, ateş, demir ve su gibi un sur
lara karşı bir tazim hissi besliyor, bunlara kutsi bir mahiyet 
atfediyorlardı. 

IV. Gök natürizmi : Türklerin kabile hal inden m illet 
şekline yükseldiği zamandart itibaren yer n atürizmi yerini 
gök natürizmi ne bıraktı . Bu devirde Güneş, Ay mabut ta
nındı. Yer natürizmi H un Dev letinin zuhurundan çok zaman 
evel başladı .  Bu dini şeklin kıdemi bize H un Devletinin te · 
şekkülünden asırlarca evel türk cemiyetinin Ortaasyada 
milli teşekküle malik bir heyet olduğunu anlatmaktadır. Gök 
natürizmi  devri başlad ıktan sora mabutlar biri  yere ait di
ğed göğe ait olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bu mabutlara 
karargah olan yer ile gök te ayrıca kutsi lik k a zandı . 

Gök i le  yerip. , Güneşle Ayın mabut telakkisi hun d evrin
d e  resmi bir din oldu. Hun hükümdarları Tanrıkut unva
n ı n ı  taşırlardı. Büyük Metenin Ç i n  İmparatorun a  gönderdiği 
mektuplar " Gök ile yerin doğurduğ u ,  Güneş i le Ayın tahta 
geçirdiği türk hanlarının büyük Tanrıkutu i htiramla Çin 
İ mparatorun dan rica eder ki... ,, ibaresile başlardı. Bu ibare 
Hunların gök i le  yeri mukaddes, Güneşle Ayı da mabut tanı
d ıklarını açıkça göstermektedir. 

O rtaasyada gök natürizmi dininin bu eski l iği ve Gü

n eşle Ayın daha o zamanlarda m abut tanındığı düşünülürse 
Sumerlerde, Etilerde görülen, bilahare bunlar vasıtasile Mı
sıra, Fenikeli lere, i bran il. ere geçen Güneş ve Ay mabutlarının 
menşei anlaşı l ır. Demek ki Ortaasyada gök natürizminin 
başladığı i lk zamanlarda garba hicret eden Sumerler, Etiler 
bu dini de beraber götür müş lerdi. 

N etice : Ortaasyanın henüz kurakl ığa mahkum olmadığı, 
yüksek dağlardaki buz kütlelerin in  erimesinden hasıl olan çay
lar sık sık yağan bol yağmurlar, her tarafı sulayarak yemyeşi l  
yaptığı devirlerde tabiatin bütü n kuvvetleri n i  takdis etmek 
pek tabii dir. Bunun içindir ki Türklerin eski dinleri çok ma
butlu bir  n atürizmdir. Bu din müm bit ü lkelerden hoşlanan 
ziraatçi kavimlerin dinidir. Yıldızların hergünkü devri, hasat 
mevsimin i n  her yıl  gelişi çiftçi kavimler iç in bütün zevklerin 
neşelerin kaynağıdır. 
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Ruh ve u mumiyetle tabiate tapmak akideleŞAMANUK VE rinden doğan türk dinine birtakım merasim ŞAMANLAR 
ve ayinler konuldu. B u  Merasim ve ayinleri 

ayrılmış birtakım adamlar yaparlardı. Bunlara �aman der
lerdi. Bu münasebetle bu dine de şamanlık denilmiştir. 

Yer - sulara kurban kesmek, ölenlerin ruhlarını guya 
semalardaki ebed1 karargahlarına götürmeğe rehberlik etmek 
�amanlara mahsus oir i mtiyazdı. Eski Türklerin akidesine 
nazaran ölenlerin ruhu hemen göklere çıkmazdı. Cesetten ay
rılan ruhların bir saflaşma devri geçirmeleri lazımdı. Bu de
virde ruhların evlerinin civarından ayrılmadıklarına , ceset
lerin etrafında uçuştuklarına inanıı:-lardı. Bunun için akraba
sı n amlarına kurban keser, yuğ ayinleri yaparlardı. Olen 
bir adamın cesedi bu "saflaşma" devrini geçirmek için 3-6 ay 
sora defnedil irdi [1 ] .  

Şamanlığın zuhuru hakkın daki izahtan anlaşılacağı veç
hile gök n atürizmi devri başladıktan sora biri taabbüde 
diğeri kehanete ait  olmak üzere iki sistem çıktı . Eski 
Türklerin din ve şeriatlerini  muhtevi bir d e  kitapları vardı. 

Türklerin kainat hakkında muayyen kanaatleri mevcuttu. 
Bunlar, dünyanın birçok katlardan mürekkep olduğuna ina
nırlardı. Bu inanışa göre yukarda on yedi kattan mürekkep 
olan gökler, ışık diyarını teşkil eder. Aşağıda yedi veya do
kuz kattan ibaret olan yağız yer de karanlıklar diyarını teşkil 
eder. Bu iki alem arasında insanların yaşadığı yeryüzü vardır. 
Yeryüzü, bütün oturanlarile beraber, yukarı mavi göklerle 
aşağı yağız yerlerin tesirl eri altındadır. Bütü� iyi ruhlar, yani 
ilahlar, melekler, güneş ve aydınlık ülkesinin üst katların
da yaşarlar. Bu mabutlar, insanları yaratır, korur, sora ken
di  ülkelerine alırlar. Güneş ve ışık insanların koruyucusu, ta
biatin hayat menşeidir. Karanlık ülkenin alt katlarında uğur · 
suz ruhlar (cinler, şeytanlar) i le insanları zararlandırmak, 
mah vetmek ve sora ebed1 karanlıklar içerisine çekmek isti
yen ilahlar bulunur. 

Gök mal:,utlarının en büyüğü "Kara Han;, dır ; göğün en 
üst katında oturur ; bütün cihanı buradah idare eder. 

_ l[l] Cesedin bu kadar zaman durabilmesi, ancak mumyal anması i le  
mümkün olabilir. Türklerin cenazel eri· tahnit etmek usulüne çok eski  
zamanlardanberi vakıf oldukları anlaşıl ıyor. 
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Yeraltı mabutları, korkunç ilahlardır. Bunların büyüğü 
yerin dokuzuncu katında siyah bir  taht üstünde oturan 
'':__"f.§r1i_7Cliiı,._-n:;J dır. Yeraltının her katında cehennem ateşinin 
korkunç yalazları yayıl ıd ır. 

İ n sanların en k<;>rkunç düşmanı olan Yerlik H a n  yeral
tında  kendi  tabileri v e  şerir ruhlarfa muhattır .  Pek çok _kor
kulduğundan gazebini  teskin için kendisine daima kurban
lar kesilir.  Kurbanların en makbulü �oyu renkli atlardır. 

HULASA Altaylıların hayli uzun ve karışık olan din
leri şu suretle hulasa edi lebilir : Yukarda 

'mavi gök katlarile aşağıdaki yağız yer katlarının, diğer 
bir tabir i le aydınlık ülkelerle karanlık ülkelerin Ulu Tanrısı 
Tanr, Kara Han dır. Fakat Kara Han bu ülkeyi doğrµ� 
doğruya idare etmez. Aydınlık ülkelerinin idaresini ,  Bay4k- .1 
ken e,_ karanlık ülkel erin idaresini de  Yerlilc Han a vermiştir. (Bayülke�:, eyilikleri mükafatlan dıran eyi l ik ilahı, Y�ik--
H_����a . köiülü.k.1_�.ri._E��andıran köt_�DAhıdır. Birincisine 
ümit, ikincisine de korku yuzunden ibadet edilir. Tanrı Kara 
Han bizzat ve doğrudan doğruya işe karışmıyan yüksek bir 
varlıktır. 

Türklerin mil let haline yükseldikleri devirlerin hatır.ası 
olan bu iki ilahi silsile arasında kabilevi hayat d evirlerinin 
yani natürizm zamanının da kırıntıları yaşamaktadır. 

Türklerin dini sistemleri : Çin,  hint, sumer, eti, ege ve 
İran dinlerinin menşelerine ait izleri muhafaza etmek itiba
rile pek mühimdir. 
TÖRKLE.Jl ARASJ- Türkler, Ortaasyada muhtelif asırlarda bu
NA H.ARif:ı.EN GI- dizm, hıristiyanlık, mazdeizm, maniheizm ve 

REN D ER islam lık gibi hariçten gelen bazı dinl erin 
tesiri altında kalmışlardır. 
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ÇİN 
A . MEMLEKET 

Çin, coğrafi, ırki ve tarihi birlikten mah rum bir memle
k ettir. Asıl Çinin hudutların ı şimalde Büyük Set, garpta Se • 

Çuan dağları, cenup ve şarkta Çin den iz leri teşkil  eder. Bu 
hudutların ötesi Mançurya, ilfoğolya, Çin Türkeli ve Tibet 
gibi yabancı koloniler mah iyetinde ülkelerdir. Asıl çinli deni
len halk buralarda ya hiç bul unmaz, yahut pek seyrek ve 
ehem m iyetsiz serpinti ler hal inde bu lun ur . İ k i  büyük ırmak, 
sınırlarını gösterdiğimiz asıl Çini · yekdiğ·erin den tamamen 
fark lı, iki kısma ayırır. Bun lardan biri Sarı Irmak (H oan-Ho) 
ile bunun kollarından Akçay vadil erin in  teşkil ettiği Şimall 
Çindir [l ]  (Harita. 2). 

Diğeri dünyanın en büyük akar suların dan Gök Irmak 
( Yan - Çe - Kiyan ) i le daha küçük Sikiyan çayı vadileri n d en 
teşekkül eden Cenubi Çindir. 

Şimali Çin ,  sıcağı ve soğuğu şiddetli bir  sahadır. Toprağı 
m ümbit v e  feyizlidir. Bu feyiz garptan şarka doğru gidildikçe 
artar. 

[1] Şimali Ç i n e  ve bunun ş i mal inde bulu n an ülkelere Hata i s m i  
veri l i r; Katay, H itay, Kıtay ve Hatay da denir. Bu i s i m  şark türk l ehçe
ler�n deki  ( K atağ) ke l i m es inden a l ı n m a  ol s a  gerekti r. Katağ, tabya,  siper, 
istihka m d e m ektir. 

E s k i  z a man larda H ata ülkes i n i n  zenginli ği ve insanlarının güze l l i ği 
çok meşhu rdu. Bu şöhreti n izine osmanlı şairleri nde de tesadüf e d i l i ı;-. 
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Cenubi Çinin sıcak iklime yakın tatlı bir iklimi vardır. 
Hava şimaldeki gibi sert değildir. Yağmurlar şimale nispetle 
daha çok v e  muntazam yağışlıdır. Toprak zengindjr, 
çaydan kafur ağacına kadar hem en her n ebat yetişir. Mem
leketin başlıca servetlerinden biri  de  pirinçtir. 

Cenubi Çin den izi sahilleri, hususiyetlerini  muhafaza et
miş muhtelif ırk tiplerine mensup ahali i le  meskundur. Ce
nubi Çinin garbında meden iyete yanaşmaz ve  medeniyeti 
yaklaştırmaz vahşi kabileler barınmaktadır. Bunların, i lk - Çin 
yerl i lerinin iptid ailiklerini  muhafaza etmiş esas tipleri olduk
ların a ihti mal verilmektedir. 

MOGOLYA Moğolyanın ortası, bir  çöldür (Gobi). Fakat 
bu çölün şimal ve şimaligarbi sahalarında 

yüksek otlu çayırlıklar, ormanlar, sayısız çağlıyanlar, tespih 
gibi yan yana dizilmiş göller vardır. Çölün cenubu da geniş 
otlaklarla kuşatılmıştır. 

Moğolya iklimi, gerek sıcağı gerek sogugu itibarile 
serttir. Bu payansız sahaları iskan eden halkın çoğu bugün 
sürülerinin başında çadırlı göçebe hayatı yaşamaktadır (Res. 9) . 

MANÇURYA 
Mançurya, ormanlarla kaplıdır, Birçok ma
denleri vardır. İ klim i n  sertl iğine rağmen 

eyi  ve bol  mahsul  veren güzel vadileri vardır. 
Cetl eri Tunguzlar olan Mançular toprağa bağlanmış dinç 

ve çalışkan çiftçilerdir ( Res. 8). 
çİN TÜRKELİ Çin Türkeli, Moğolya ile T ibet arasındadır. 

Ormanları pek seyrektir. Dağları ve va
dileri çıplak ve hazindir. Tarım, Çin Türkelinin yegane ırma
ğıdır. Lop gölüne dökülür. Lop gölü Asya içdenizinin bu
günkü artığıdır. 

U mumi manzarası hazin olan Çin Türkeli ,  şehirlerin ku
rul duğu sulak vadilerd e  şenlenir. Kanal açma ve sulama işl e
rine çok ehemmiyet veren ve bunda usta olan Türkler su boy
ların ı  en verimli topraklar derecesin de zenginleştirmişlerdir 
(Res. 10) . 

« H otan ve Yarkent ülkelerinin bütün bahçelerinde düzgün s ıralı 
dutluklar vardır. En n efis meyvalar veren armut, elma, şeftal i, kayısı  
ağaçları ve asmalar dal larile kucaklaşarak yeş illiklerini  biribirl erin e 
karıştırırlar. Şehirler, köyler yeşil lik içinde saklıd ır. As maların, sarma
şıkların dolandığı çardaklarla örtülü yollarda çiçekler, yapraklar, mey
valar geçenleri gölgelendirir. Evlerin taraçaları kokulu Çiçeklerle, hah-
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çeler  güllerle  bezenmiştir. Çölün korkunç ıssızlıklarından sıyrılan yoku 
buraların gölgelikl eri ne, güler yüzlü bahçelerine girince kendini cen
nete kavu şmuş san ı r.» 

TİBET Tibet, dağlar arasında geniş bir yayladır. 
Cam kırıkları gibi serpilmiş birçok küçük 

gölleri varsa da iklimi umumiyetle k urak ve toprağı çoraktır. 
Ahalisinde yurt muhabbeti yüks�ktir. 

ÇİNİN BUGUNKÜ 
GENİŞLİGİ VE NÜ

FUSU 

Bugünkü Çin Devletinin umumi genişl iği  11 mil
yon 8 0  b i n  kilometre murabbaıdır. N üfusu 4 4 0  

milyondur. Bu geniş l ik Avrupanın geniş l iğinden 
1 mi l yon 8 0  bin kilom etre fazla, bu nüfus cihan 
nüfusunun dörtte biri kadardır. Çine tabi memleket

lerden Çin Türkeli nin gen i ş l i ği 1 , 5  m ilyon kilometreye yakındır; nüfu
sunu Avrupa membaları 1 m ilyon göstermekte iseler de yerli ahali ken
di lerinin 3 milyondan fazla olduklarını söylemektedirler. 

Moğolyanın genişl iği  takriben 2 milyon kilometre murabbaı, nü
fusu 2 milyon kadardır. Tibet in genişliği 2 milyon kilometre murabbaı 
nüfusu 3 m ilyondur. Mançuryanın geniş l i ği 942 bin kilometre murabbaı 
nüfusu 19 m ilyondur. 

B. AHALİ VE MENŞE 

Çinde ırki birlik yoktur (Res. 11). Çinin ilk sek.enesi iki 
ayrı ırktan terekküp etmiştir ;  bunlardan biri yerli halk ,  diğeri 
Ortaasyadan gelerek asalet sınıfını  teşkil etmiş olan medeni
yetçi muharipler zümresidir. Filhakika tarihinin ilk yaprağı 
açıldığı günden itibaren, Çin mütemadi ve mütevali tehacüm 
ve istilalara uğradı ; bu istilalar daima Türkellerinden geldi. 
Bilhassa ş imali Çin en eski devirlerdenberi büyük türk küt
lelerinin sürekli muhaceretlerine uğramıştır. Çinin garbın
daki vil�yetlerden Kansu'da bugün Çinli sayılan milyonlarca 
insan, hala saf türklük evsafını muhafaza etmektedir. 

c. ÇİNİN SİYASI TARİHİ 

• RAT Çinin siyasi tarihi " Beş İmparatorlar ,, devri 8Elf.��t:EVRİOR· i le  başlar. Bunların en başında 1 inci İ m pa
rator Fu - Hi gelir. Fu - Hi Çin de bütün 

teşkilatile eyi bir devlet idaresinin ilk kurucusu telakki edilir. 





ÇİN 57 

Beş İ mparatorlar milattan 3000 yıl kadar evel hüküm 
şürm üşlerdir. 

Fu - H i  Kansu vilayetinde doğmuştur. Türkler ise bu 
vilayete milattan en az 4000 - 5 000 yıl evel girmiş ve 
yerleşmiş bulunuyorlardı. 

Fu - Hi'nin kadim bir ç in ressamı tarafından yapılmış 
resminde yüz çizgilerinin çinli tipine ait vasıflardan pek 
ayrı olması da dikkate şayandır (Res. 12). 

Ü� sOı.Aı.E DEV- Beş İ m �arator d�vrini 3 sülal� devri takip 
RI (M. E. 2202•250) eder : Hıyalar, Yınler, Çeular. Imparartorlar 

millet uluları tarafı ndan intihap olunurlardı. 
Bunlardan sora b u  an'ane ortadan kalkarak sülaleler sistemi 
teessüs ediyor. 

O ç  sülalenin kurucuları Türk idiler. Sülalelerin doğma 
ve ölme tarihi hep ayni gibidir. İ lk  hükümdarlar daima 
kudretli, çalışkan, kendi kararlarile · hareket edebilir insan
lardı. İTadelerine bütün imparatorluk baş eğer, himaye veya 
tabiiyet altına alınmış memleketler imparatorluk m erkezine 
karşı vazifelerinde ve  taahhütlerinde kusur göstermez olu rlar; 
medeniyet en güzel çiçeklerin i  açmağa, kanun her köşede 
hükmünü yürütmeğe başlar. Fakat çoğu milli ·kahramanlar 
sırasına geçen bu sülale ataları ölüp gidince tereddi derhal 
saray kapısından girer; hükümdarlar safa ve sefahetten 
başka bir şey düşün mez olurlar. İmparatorluğun idaresi 
haris ve hı rsız vezirlerle hadımağalarına k al ır. Artık bundan 
sora memur irtikaba dalar ; vergiler çalınır, hazine boşalır; 
umumi hizmetler gevşer ; bin çeşit gizli cemiyetler, silahlı 
ihtilal teşebbüsleri baş gösterir ; nihayet ya bunların reisle
rinden biri veya dışardan gelen istilacıların başı, eski sülaleyi 
devirir ; bozulan devlet nizamını düzeltmek işini Üstüne 
alır. 

Millet te i şlerin artık daima yolunda gideceği ümidile 
yeni geleni alkışlıyarak başına geçirir. Böylece bir sülale 
yıkılmış, diğeri kurulmuş olur. İ şte Çinin bütün siyasi tarihi 
bu sahnelerin devir devir tekerrüründen ibarettir. O ç sülale 
devirlerinde Çin, bir kırala bağlı birçok beylikler tarzında 
idare ediliyordu. Son devirlerde bu vaziyet derebeylik şekline 
döndü. 
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İMPARATORLUK 
DEVRİ (TİSİN SÜ· 
LALESİ) M. E. 

249 · 201 

TARİH 
ü çüncü sülalenin son hükümdarı halef bı
rakmadan ölünce, birçok beyler aras ında 
hükümdarlık davası baş  gösterdi. Bun ların 
için den Çenk az zaman içinde ötekilere hakim 
olarak yeni bir sülale kurdu (Tisin sülalesi)(I J .  

İ lk  saltanat yıllarından itibaren derebeyl ik sistemi n e  karşı 
açılan mücadele tam bir muvaffakıyetle hitam bu ldu (M. E. 
221). Çin ilk defa olarak siyasi vahdeti haiz bir lmparato1·luk 
şeklini aldı. Tisin ailesi binlerce yıldanberi Kansu m ı n takası 

beyliğinde bulunan türk kabileleri m ensuplarından dı. 
Çen g'in en bariz vasfı i n kılapçıl ık idi. Hu rafeler ve h u rafeci

lerle çarpıştı. Çeng'in en büyük eserleri n d en biri yazı ve h arf 
inkılabı idi . Bu değişi klikler m ücadelesiz olmadı. M u h afaza kar 
ve an'aneci ülema partisi genç inkılapçının aleyhine döndü. 

Çenk mukaddes kitaplar ahkam ı n ı  irticai m u halefetleri n e  
alet  ederek vaziyet alanlardan 460 mı ateşe attırdı. Yenilik
lere karşı silah ve bayra k  gibi kullanıla n bütün kitap ları� İm
paratorluğun her köşesinde son yapraklarına  kadar toplatıla
rak yakılması iç in em ir verdi. 3 000 kilom etred en fazla uzun
luğu olan meşhur Çin S edd in in (Res. 13) asıl banisi Çenk'ti r. 

Çenk öldü (M. E. 2 1 1 ) ; s ü l a l esi de birkaç yıl i çinde  yı

kıldı. Bir taraftan Çinin şimalin d e  bulunan H u n  İ mparator
luğu orduları B ü y ü k  Sed di aşara k Şen si ve Şan si vilayetlerini 

sıkıştırdı. Diğer taraftan da dahilde şiddetli bir isyan ateşi İ m
paratorlugun hemen her köşesin de birden parladı. (M. E. 209) . 

. H A N  s ÜLALESi ��t;���i d erebeylerden biri Han sülalesini 
(M. E. 202-M. S. 220) Ç'  h " k A t ' · •• t d b · b l k k ın u ume ının o e en erı aş ıca or. u-
su Hun İ mparatorluğundan idi . H unlar, bayrakları altına  
girmek istemiyen Şensi, Şansi  v e  Kansu vilayetl eri havali
sin de sak i n  Yueşi Türklerini garba çekilmeğe icbar ettiler. 
Çin çok şiddetli tazyiklerle hırpalandı. 

MiLADIN ÜÇÜNCÜ 
ASRINDAN 14 ÜN

cfi A S RIN A KA· 
DAR ÇiN 

Miladın üçüncü asrından sora, Çin, muhtelif 
türk devletlerinin ve Cengiz oğullar ın ın 
idaresi altın da kaldı. ( Bunları ikinci kitap
taki  mahsus fasıllarında göstereceğiz ). 
XIV üncü asırda y erli bir reis sülale kurdu 

( Ming sülalesi) ; Cen giz oğulları saltanatı na n ihayet verdi.  

[ l ]  Asıl "T'sin,, şeklinde yazı lan bu ismin telaffuzunu kolaylaştır
mak için kitabım ızda "Tisin,, şekli  tercih edi l m i ştir. 
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• (t'uo 644 Bu devirde Çin liler bi rçok defalar Karaku -MINGLER ,_.,..ı ) k d . . .. dül S . " f  VE ruma a ar yuru er. ora anarş ı ve za 

MANÇU SÜLALESİ başladı. 
(1644•1912) Mançuryada Sungarya vad i lerinde oturan 

Mançular, bir hanlık altında toplanarak 
Minglerle m uharebeye giriştiler. İ lk hamlede Mukdeni zap
tederek payitaht yaptı lar. Peçili  vilayetine  yaptıkları bir
çok ak ın lardan birinde Pekin kapılarına kadar dayandılar. 
Çin imparatoru bütün ordu ların ı  topl ıyarak Mançu lara gön
d erdi. Fakat tam bu sıralarda iç vilayetlerde ayaklanan 
bazı sergerdeler boş buldukları meydanı zaptederek i stik
lal ilanına giriştiler. Bunlardan biri bir aralık hiçbir mu
kavemet görmeden gelip Pekini işgal etti ( 3 N i san 1 644 ) . 
Ordularile beraber gitmiyerek sarayda kalmış olan Çin im
paratoru ele düşm eı:nek için kendi kendini  astı . Mançular 
karşısında bulunan çin orduları kumandanı intikam almak 
için Mançularla uyuşup muharebeye fasıla verdi. Mançular 
bu kumandana Pekini  kurtarma ve öç alma i şin de, kendisi
ne bütün kuvvetlerile yardıma amade bulun duklarını söyle
diler. Çinli  kumandan kabul etti. An cak bir kere Peki n d en 
içeri giri l ince Mançular Çin kumandanına : 

- Yollarda çok yorgun düştük. Pekin, dinlenmek için eyi 
b ir  yerdir.  Burada kalacağız, dediler ve im paratorluk tahtı
na oturdular. Mançular bu taht üstünde 1 9 1 2  de cümhuriye
t in i lanile Çinden atılıncıya kadar 268 sen e dinlendiler. 

ÇİNDE TÜRK ME
DENİYETİNİN KI

DEMi 

D. ÇİN MEDENİYETİ 

Çin yerlisini Taş Devrinden çıkararak mede
n iyette inkişafa sevkedenler Türklerdir. En 
kadim zamanlarda medeniyet, seradan · Ç in  
denilen yerl erin yaln ız şimal taraflarında 

kuruldu ve Sarı Irmak havzasının küçük bir  kısmına mu nha
sırdı. Diğer taraflara buradan yayıl m ı ştı r. 

Tarihi,  zatnanımızdan 9000 sene evel ine kadar çıkarılan 
türk medeniyeti yalnız Çine değil ,  ayni zamanda H i n t, Mezo

: potamya, Mısır, Anadolu ve sair mıntakalara da geçmiştir. 
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Türk ana medeniyeti, garp ve cenuba nasıl ve hangi 

sebepler altında gitmiş ise, şimali Ç ine de ayni suretle ve ay
ni sebepler yüzünden gelm iştir . Ş imali Çinin anayurda en 

yak ın olm ası ve iklim , toprak ve saire gibi tabiat şartlarının 

Tü rkl erce şüphesiz iyi  b ilinmesi dolayısile türk medeniyet 
tohumunun saçıldığı sahalardan en kıdemlisinin burası ola· 
bileceğini  söylemek mümkündür. 

l.N E Eri eski din : İ ptidai çin dininin esasları D V FELSEFE t d " d "  B l . . k d gaye sa e ı ı. u esas ara gore en mu a -
des mevki, ailen in oturduğu evin ocağına verilmiştir.  Evin 

iç ve dış kapıları da mukaddes say ı l ırd ı. Bunlar en kadim 
türk an'ane ve itikatlarıdır. 

Eski çin, din ve m edeniyeti, kadim Türklerde olduğu gibi 
bilhassa toprak ve zi raat esaslarına müstenitti. Göğe ibadet 
telakkisinin menşei de, mevsimler ve yağış ve k u raklık gibi 
hava hadiselerile çok alakadar olan ziraat hayatıdır. Sara
dan Toprak Tanrısı, Arz Tanrısı 0lmuş, Gök Tanrısı da bütün 

. kai nat nizamını idare eden yüksek ülUhiyet mertebesine ç ı
karılm ıştır . Daha sora imparatorlar Gökoğlu unvan ın ı ta
kmmağa başlamışlardır. İki  büyük Tanrıdan " G ö k ,,  erkek 
"Yer,, dişi telakki olunur. Kainatta her şeyin bunlardan oldu
ğuna itikat edilirdi. ' 

Çinde bugünkü dinler - Çinin bugünkü resmi dinleri 

Konfüçyüs, . Tao ve Buda dinleridir. Muhamm et ve İsa din
leri resmi sayılmazlar. Musa dini yok gib idir. Buda dini 
Hintten gelmiştir. 

Konfüçyüs - Bu filozof Şantung havalisin de küçük bir ka
sabada doğmuştur (M. E. 5 01). - Atalarının kadim hükümdar 
sülalelerinden Yinlere vardığını söylerler. U mumi hayata 
memurlukla girmiş, ' biraz sora vazifesinden çekilerek uzun 
seyahatlere çıkmıştır. O sırada Çinde anarşi her tarafı sar
mıştı ; umumi ahlak bozu l muştu . Konfüçyüs eski esaslarda 
kendi görü şleri n e  göre yaphğı tadiller  ve ıslahlarla yeni  
bir ahlak felsefesi kurdu . İ şte, i lerde milyonlarca insanın 
ruhunu teshir eden K onfüçyüs mesleği böyle doğmuştur 
(Res. 14). 

Konfüçyüs  umumi manasile bir din vücuda getirmek
ten z iyade d evrin ahlak bozukluklarına galebe çalacak bir 
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ahlak felsefesi kurmak gayesini güderdi. Ortaya koyduğu 
ahlak esasları gayet temizdir : 

Konfüçyüsün prensiplerinden başlıcaları : 
" İ nsan hayat ve mesleğinde iktidari le  olduğu kadar faziletile de 

temayüz etmelidir. Anayı ,  babayı ve ataları hoşnut etmenin, şereflendir
menin yolu budur . .  Anaya, babaya hürmet esastır; bu esas geniş leyince 
vatana ve devlete muhabbet ve merbutiyet olur.,, 

" . . .  Cemiyetin her sınıfının ayrı ayn vazifeleri vardır. B ü yükler ka

nuna, adalete , tevazu ve tasarrufa itina göstermek; memleketi ehliyet, 
iktidar ve faziletle idare etmek; halkın her ferdini kendi çocuğu gibi 
sevmekle mükell eftirler. Millet te onları baba gibi sevmelidir .. .,, 

Konfüçyüs d em okrattı : "Halkın sesi Tanrının sesidir,, esa
sını müdafaa ed erdi. Akidelerinde pek az tabiatüstünde 
esaslar (metafizik) vardı. "Hayatın ne ol duğunu bilmeden ölümü 
nasıl anl ıyabiliriz,, derdi. 

Konfüçyüs en ziyade siyasi ahlak terbiyesine ehemmiyet 
vermişti. Şu sözler onundur : 

" M i l let · idare ed enler dürüst olmak gerektir. İdare eden şahsen 
dürüst ise devleti, kanunlar koymadan da  idare edebilir; dü rüst değilse 
saymıyacağı kanunları tedvin etmesi r.eye yarar?,, 

" . . .  İdare eden vakarını korumayı bil irse millet ona h ürmet eder. 
Müşfik ve muhabbetkar olursa millet ona açık yürekle bağlanır; eyile
rin kadrini yükseltir, kötüleri ıslaha çalışırsa millet fazilet yolunda yü
rür . . .  ,, 

" . . .  Büyüklerin fazileti rüzgara, küçüklerin fazi leti otlara benzer ; üs
tünd en rüzgar geçen otlar i ğilir. .. İdaresini fazilete istinat ettiren devlet 
adamı kutu p yıldızına benzer; bütün yıld ızlar onun önü nden baş eğe
rek geçer, o daima yerinde durur . . .  ,, 

Konfüçyüsün mühim esaslarından biri de herkesin biri
birini sevmesi, herkesin kendisi kadar başkalarını da düşün
mesidir. Bu dinde rahip  sınıfı yoktur. H erkes ibadetini bildiği 
gibi yapar. 

Kcmfüçyüs 73 yaşında ölm üştü r. Memleketine verdiği din 
hususi bir  çin  milliyetinin teşekkülünde en mühim amil 
olmuştur. 

Tao dini - Tao d ini  Tan isminde biri tarafından kurul
muştur. Bu da Konfüçyüs gibi bir müddet memurluk yap
tıktan sora felsefe ve din işleri ile uğraşmağa başladı. Ru
hun ebediyetine kani ve vahdaniyetçi idi (Res. 15). 

Bunun mesleğine göre kainat "bakmakla görülmiyen, dinlemekle 
iş i ti lmiyen, aramakla bulunmıyan, varl ık v e  yokluk kendisinde münde
miç bir yaratıcının (Tao)nun eserid ir." 
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Konfüçyüs ile Taonun mukayesesi .- Konfüçyüs mezhebi 

insanların maddi ihtiyaçlarını, hayatın hakiki şartlarını esas 
tutar. Bu it ibarla daha canl ı, daha amelidir. Tao dini  ise he
men munhasıran ruha ve ruhun ihti y açlarına ehemmiyet 
verir ;  maddi hayatı düşünmez. 

Çinde bütün dinler, en uzak mazilerin cahil l ik devir�e
rinden kalma görenekler ve batıl itikatlar tesiri altında d eğiş
mişlerdir. Bu tesir  yalnız dini itikatlarda değil, bütün içtimai 
hayat safhalarında aşikar olarak görülür. 

0• YAZ EDE· 
Çin di li tek h eceli bir di ldir. Kel imeler IL, BİY,!''t şeklini değiştirmez ve tasr if edilmez. Çinli-
ler yazılarını  fı rça i le yazarlar. Satırlar harf

lerin yukardan aşağı d iz i l mesi le tertip o lunur. 
I rki, coğrafi , tari hi ve siyasi vahdetlerden mahrum olan 

Çinde tam şekilde  bir dil  birl iği de yoktur. Ayrı lehçeler 
kon uşan ÇinHler araları nda anlaşamazlar. 

Çinde matbaacılık pek eskidir (M.S. VI  ıncı asır) .  
Ç i n  edebiyatı uzun mazilerdenberi muhafaza ed i lerek bu

gün e kadar i ntikal etm iş en kadim edebiyat telakki edi lebi l ir. 
Kadim çin kütüphanesi, mukad des kitap lar ve 24 ü tamamen 
mahfuz ve maruf tarih kitaplari le felsefeye, heyete, hukuka, 
askerl ik  san'atine  ve doğrudan doğruya edebiyata müteall ik 
birçok eserlerde!l terekküp eder. 

Çin edebiyatının en yüksek devreleri ' türk sülaleleri za
manlarıdır. 

• 
• A Çinde ressamlık pek kadim zamanlarda 

RESiM, MiM RLIK, d � k 't 'b  ·· . .  ' t l  d d '  HEYKELTRAŞLIK ogmuş ve ço ı ı ar gormuş san a er en . ır.  
Çin mimarl ığı  ince, zarif üslu plu, b ir i bir i 

üzerine geçiri lmiş çatılar tarzi le h ususiyet gösterir. Bu çatı 
tarz ın ın göçebeli k devrine ait çad ır şek i l lerin d en kal ma b i r  
hatıradan doğduğu söyleniyor. Evlerin  dahi l i  tezy inatı çok 
ince, çok itinalıdır. Ev eşyalarında aranan ziynet iptilası 
başka hiçbir mil lette görülmemiş denilecek mertebededir. 

Çinli ler en ziyade küçük, ince ve zarif eserler vücuda 
getirmekte temayüz etmişlerdir. Maden, f i ldişi  veya yeşim 
taşından minimini heykeller, tunç işleri ,  kumaş üzerine işle
meler yapmakta, kağıtç ıl ıkta ve bilh assa ipekçilikte, çinicil ik
te çin san'atkarları hakikaten müstesna bir olgunluk ve yük
seklik mertebesin e varmışlardır (Res. 16,17). 
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PORSELENCİLİK, Çinicilik ve ipekçilik Çinin başlıca şöhreti-
çµric�K. VE n i  teşkil eden iki  san'attir. Garp, Çini  ilk defa 

IPEKÇJUK ipeği ve ipekl ileri i le tanımıştır. İ lk vatanı 
Çin olan kağıt, (Res. 18) garbc:. Semerkanttan geçmiştir. H er
zaman ileri derecede bulunmuş olan porselen san 'ati ise pek 
parlaktır. 

ZiRAAT Kadim Çin in en başta gelen zenginlik k ay
n ağı ziraat idi . Kullanılan vasıtaların ipti

dail iğine ve usullerin köhneliğine rağmen bütü n çin halkını 
besl iyen ve yaşatan ziraattir. 

Çinlinin toprağa verdiği ehemmiyet, gösterdiği dikkat ve 
i htimam tasav vurun fevkindedir. Toprağı ihmal edenler, 
tarlasını  bakımsız bırakanlar için pek ağır cezalar vardı. 
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ANAYURTTA EN ESKİ DEVLETLER 

A. ASYADA TÜRK HUN İMPARATORLUGU 

T ü rkler milattan çok zaman evelki devirlerde Ortaas
yadan ayrılarak muhtelif kıt'alarda devletler kurdukları gibi 
bun lardan ana vatanda kalm ış olanları da bu sahada muhtelif 

zamanlarda, muhtelif isimlerle devletler kurmuşlardır. Bun
ların tarihçe malum olan - en eskisi, Asya Türk H u n  İ m pa
ratorluğudur [1]. 

HUDUT Bu devlet, bidayette, Çinin şimalinde Çin 
Seddinden Orhon nehri ve Tanu-Ola da-

ğlarına kad ar olan sahaya sahipti. Daha soraları, Mariçurya 
hududundan Aral gölüne kadar uzanan geniş kıt'alarda hü

kümran oldu. N üfuzunun İtil ( Volga )  havzasına- kadar 
uzandığı zamanlar da olmuştur (Harita. 3). 

Bu devlet milattan · pek çok zaman ev el KU�MD�V� teessüs etmiştir; tarihi hemen Çin Devleti �E. 1230 • M. s. 93) tarihi ile beraber başlar. 
Milattan evel X I I I  üncü asra ait çin vesi

kaları, bunu teyit etmektedir. Ancak ta rihi malumat, M.E. i l i  ün

cü asırda vuzuh k espediyor. İ nk ırazı M.S. I inci asır içindedir. 

[1] Çinliler, bu devlete Hyungnu derlerdi. Bu, Çinl iler tarafı ndan tahrif 
e d i l m i ş  bir kelimed ir. Asıl telaffuzu henüz nıalUm olmamıştır. Bu im para.: 
torl uğu teşkil  eden Türklerden, Avrupaya geçenler H un diye şöhret bul
dular. Bu Türk İ m paratorluğunu u m u mi yetle diğer türk devletlerinden 
ayırt etmek için, biz de i mparatorluğun i s m inde Hun tab irini kullan ı 
yoruz. 
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DEVLETİN MAHİ- Bu büyük Tü rk Devleti, muhtelif türk 

YETİ hanlıklarının, sitelerini n  ve kabilelerinin 
bir reisin idaresi a ltın da birleşmesin den 

..-ücuda gelmiş bir  im paratorluktu. 
Mühim işlerde, bi lhassa harp ve sulh işlerinde devlet re

is inin emri kat'i olmakla beraber, imparatorluğu teşkil eden 
unsurlar dahili işlerinde serbest idi ler. 

Devlet reisleri Tanrıkut unvanını  taşırdı ; " Tanrıkut ,, gök 
kudreti demektir [ 1 ] .  

METE Bu müttehidenin en meşhur reisi Teoman 
namındaki imparatorun oğlu 1lfete dir  (M. E. 
209 - 1 74). 

Tanrıkut Mete, şarkta Siyen-pi leri türk yurtlarından 
Kingan dağları  şarkına çekilmeğe mecbu r etti ; i mparatorluk 
bayrağı altına girmek istemi yen Yu.eçiler i de Kansudan 
garba doğru muhacerete icbar etti. 

Mete, İ li  n ehri boylarındaki Vusun Kırall ığını  da mağlup 
ederek i mparatorluğuna ilhak etti. Bundan başka Yarkent, 
Hotan, Kuça, Karaşar, Tu rfan ve Kaşgar gibi  tü rk şehi rleri 
de hun •hakimiyetini tanıdılar. 

Metenin bu şanlı  zaferleri neticesinde Kingan dağların
dan İti l  nehrine kadar u zanan gen iş sahadaki bütü n  Türkler 
bir  bayrak altı n da toplandılar. 2 6  kadar k ıral l ık  imparator
luğa iltihak eyledi . 

ÇİN SEFERİ 
H unlar , i lk zamanlardan itibaren Çini teh
dide başlamışl a rdı . Bu akın lara karşı muh

telif ç in imparatorları Çinin şimali h u dudunun muhtelif 
noktaların da kaleler ve duvarlar yaparak müdafaaya çalış
tılar. Meşhur Çin Seddi  bu duvarların bi rleşmesi ve tamam
lanması i le vücuda geldi. 

Çinde  H a n  sülalesi devrinde Mete, Çine harp ilan etti . 
İmparatoru n kumanda ett iği çin ordularını b ir  meydan 
muharebesi nde  mağlup etti. Çin imparatorunu,  iltica ettiği 
bir kalede muhasara eyledi. 

[ 1 )  Es k i  türkçede Tanrı ,  Ten gri  tel affu z ol u nu rdu . Ç i n l i l er bu un 
van ı k e n d i  l i s a n l a r ı n a  göre tahrif ederek Tanyu ş e k l i n e s o k m u ş lardır. 

Bu kel i m e  fra n s ı zca tari h l e rde ve bu l i s andan tercüme ed i l e n  bazı türkçe 
tar i h l e r d e  Tanj u ş e k l i n e  girm i ş t i r. 

5 
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Çin imparatoru esaretten ve çin ordusu kat'i bir imhı:ı

dan ancak vergi vermek şartile kurtulabi ld i  ( M. E. 199 ). 
Bu suretl e Çin İ mparatorluğu H u nların tab i iyetin e  girmiş 
bulu n u y ordu. 

İMPARATORLUGUN Büy ü k  Hun İmparatorluğu, Çinin  şimal ve 

BÖLÜNMESİ şimaligarbisinde Çin için müthiş b ir  teh-
like idi. Çinli ler, bu Türk Devletini  beheme

hal yıkmak istiyorlardı. Bunun için b irçok entrikalarla m üt
tehide içinde n ifak v e  niza çıkardılar. Muhtelif türk hanlık
larını, beyliklerini biribirlerile muharebe etti rerek bu Türk 
Devletini  zayıflattılar. 

H un prensleri arasında zuhur eden ihtiras mücadeleleri ,  
nihayet Hun İ mparatorluğunun, ikiye ayrılmasını  mucip 
oldu.  

Hun İ mparatorluğu, ş imali ve cen ubi H u nlar namlarile iki 
ye ayrıldı. Oobi çölünün şimalinde bulunanlar Şimali Hun 
Devletri, cenubunda ve Şansi, Şensi mıntakalarında kalanlar 
da Cenubi Hun Devleti ismini  aldı lar ( M. S. 4 8  ). 
• Çinl i ler, evvela Cenubi H u nların ve Siyen
IMPARATORLUGUN pi lerin yardımile şimal devletini  yıktılar YIKILMASI VE HUN- ( M  s 93 ) s ·  · 1 s ·  1 H 1 LARIN PARÇALAN- · • • ıyenpı er . ıma u n  arının 

MASI memleketlerin i  zaptederek orada yerleştiler. 
İ şte Asya Türk İ mparatorlu ğu bu suretle 

nihayet buldu. Bu İ mparatorluk 1 3 2 3  sene payidar o lmuştur;  
Bu inhizamdan sora Ş imali Hunlardan bir kısmı, yu rtlarını 
istila eden Siyen - pi lerin hakimiyetin i  tanımaya m ecbur ol
muş, diğer bir kısmı Cenubi H unlara i ltihak etmiş, mütebaki 
büyük kısmı  da garba doğru çekilerek U ral dağlarile H azar 
Denizi  arasın daki  sahada  yerl eşm iş ve tekrar k uvvetlenmiş 
lerdir. 

Cenubi Hun D evleti, Şimali H u n  Devletinin inkırazından 
sora Çinin himayesinde olarak M. S. I I I  üncü asır hidayetleri n e  
kadar yaşamıştır. Bu tarihte Ş imali Ç i n  deki türk devletlerin d e r.  
Vey l e r  bunların s o n  hükümdarını  tevkif ederek bu devlete 
de n ih ayet vermişlerdir ( M. S. 2 1 6  ). 

Bu inhilalden sora Cen ubi Hunlardan bir kısmı Çinin 
Kansu, Şensi,  Şansi  ve Suçeu eyaletlerinde  yerleşmişlerdir. 

İ şte b u  Tüklerdir ki ,  daha sora Çinde bir devlet kur
muşlardır. 
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ME ENİYETİ H unların Asyada medeniyeti o devir ıçın 
HU�EŞJLATI yüksek medeniyet sayılır. H unlar, büyük 

ve muntazam bir devlet tesis etmişlerdi. Bü
tün ülkede asayiş ve i nzıbat hüküm sürüyordu. Hunların 
mükemmel kanunları, mahkeme ve hapishaneleri vardı. Dev
let muhtelif büyüklükte idari sahalara bölünmüştü. 

Hunların türlü mahiyette umumi halk içtimaları olurdu. 
Hun Devleti kuvvetli bir askeri teşkilata mal ik ti ;  300 - 400 
bin kişil ik ordular kullanırdı. Bütün hun halkı askeri in
zıbata tabi idi. H er Türk bir asker idi. Bir taraftan da her 
Türk bir arazi parçasın a  malikti. H unlarda madencilik san'ati 
ve ticaret dahi i leri idi. 

Çinliler hun medeniyetinden çok istifade etmişlerdir. 
Çinde i lk  yapılan takvim, en eski türk takvimlerinden başka 
bir şey değildi. Hun Devletinde, memleket askeri teşkilata 
göre Orta, Sol ( Şark ), Sağ ( Garp ) diye üçe ayrılırdı. Orta 

kısım, bizzat devlet reisi, Sol ( Şark ) Veliaht, Sağ ( Garp ) ha
nedana mensup bir p rens tarafından idare olunurdu. Şark, 
Güneşin doğduğu taraf olduğundan mukaddes sayılırdı. 

Tanrıkut kendini  Çin imparatorların dan daha yüksek 
tutardı. 

B. ÇİNDE HUNLARIN HAKİMİYETİ 

Çinli ler, Cenubi H u n  Devletinin inkırazından sora Hun
lardan mühim bir kısmını Çin Seddi içerisinde bi lhassa ş·ansi 
eyaletinde yerleştirmişlerdi. 

Çinin askeri ku vveti zayıflayınca H unlar Şansi, Şensi ,  
Peçili ve H onan eyaletler inde biribiri ardınca bütün Çine 
nafiz devletler kurdular ( 304 - 4 3 1  ) .  Bütün b u  devletleri, 
Topa Türkleri hakimiyetlerine  ald ılar. 

C. TOPA DEVLETİ 

Topa lar ( Hatolar ), H u n  Devleti devri n d e  Hunların şima
linde Angara v e  Obi nehirleri arasında yaşıyorlardı. (Ha'rita. 4) 
Bunlar, Hun Devletinin inkırazından sora, cenuba doğru ine
rek evvela şarki Moğolistanda ve soralaıti daha aşağı inerek 

• 
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Şansi şimalinde yerleşm işlerdi (2 7 0). Tapalar evvela bu ha
valide , Vey . ismile hakimiyet tesis ettiler. Soraları şimali 
Çinde bütün Şansi eyaletin i  ve Peçil inin bir kısmını, N an
kin, Loyang, Honan ve Şantungu ve bir müddet sora 
bütün Şensi ve Peçiliyi zaptettiler ( 3 3 6  - 4 9 6  ) . 

Tapalar, bu sırada, merkezi Asyadaki Turfan,  Karaşar, 
Kuça, Kaşgar kırallıkları üzerin de hakimiyet tesis etti ler (44 8). 

Tapalar Çinde parlak bir medeniyet devri açmışlardır 
(Res. 19 - 29) .  Bu devirde büyük siyasi,  iktisa di ve askeri in
kişaf oldu. 

Türk ( Tukyu ) D evleti, teşekkül  ettiği zaman, Tapalar Şi
mali Çinde en kudretli bir devlet halin de yaşıyor, H int  ve 
İ ran hükumetlerile siyasi m ünasebetlerde bulunuyorlardı. 

Şarki ve garbi namile ik iye ayrılan ve sora tekrar bir
l eşen Tapalar Çin Denizinden Pamire kadar geniş  bir impa
ratorluk kurmuşlardır. Çinde hakimiyetleri VI ıncı asrın ni
hayetlerinde ( M. S. 5 8 1  ) bitti . 
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İSKİT İMPARATORLUGU 

ASILLARI Türklerin pek eski devirlerdenberi Orta
asyadan gidip yerleştikleri sahalardan biri 

de Şarki Avrupan ın c�nup kısmı, yani Karaden iz şimalinde 
Yayık ırmağı i le  Ura( dağlarından Tuna ırmağına kadar 
uzanan gen iş mıntakadır ( Harita. 5). 

Bugün Cenubi Rusya denilen bu mıntakaya yerleşmiş 
Türklere kadim yun a n  müverrihleri İskit derlerdi. Evvela 
yaln ız Tun a şarkında ve Karadeniz şimal inde yaşayanlara 
munhasır olan b u  is i m soraları Hazar  Denizi  i le  Yayık ırmağı 
şarkındaki bütün Türklere de teşmil  edilmiştir [1] .  

Esas h u d u d u  Yayıktan Tu n aya kadar u zanan İ skit  İ m pa-

[1] Kadi m yunan müverrihlerinden H erodot " İskit , ,  kel i mesinin,  
Karadeniz ş i ma,lindeki aha l i tarafından , devlet lerinin müessisine nis -

petle  kendilerine verdikleri ( Skolot ) veya ( Os kolot ) isminin yunanca 
şekli olduğunu söyler. İranl ı lar ayni asırda bunlara daha doğru bir te -
laffuzla Sakalar derlerdi .  

Türk camiasından gayet büyük b i r  züm renin o dev i rlerde kendile -

rine Saka unvanını ver m i ş  oldukları anlaşı l ıyor. Bu adı  bugün Sihir 
şimalinde yaşamakta olan Yakut Türkleri  m uhafaza etmektedirler ; Ya -

kutlar kend ilerine bugün dahi Yakut değil ,  Saka derler. 
Bazı eski roma müverrihleri lskitleri bütün ırkların en kıdemlis i 

olarak gösterirler. 
Ataliyat (Attaliate) namındaki bizans müverrihi ,  tarihinin 1 5 6  ıncı 

yaprağında " İ skitlerle Türkler ayni  ı rktandır ,, , demiştir. 
Müverrih Hamrner, Herodotun l ski tlerin atası  olara k  gösterdiği hü -

kümdar Targıt ( Targitaos ) isminin türk kelimesi le  münasebettar oldu -
ğunu söyler. İskitlerin konuştuğu dil  ve kullandıkları ismihaslarl a 
türkçe ve türk isi mleri aras ındaki benzerl ik , bizans müverrihl eri v e  

onlardan sora gelen birçok müell ifler tarafından i şaret ed i lmişt ir. 
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ratorluğunun temerküz sahası Kırım Yarimadası  ile bunun 
şimal kısımları i di. Hakim iskit  unsurlarından Tor (Taure)-
1.ara nispetle bu yarımadaya Torik (Taurique) i smi verilmişti. 
Strabon, coğrafyasında İskitlerin sahil lerdeki limanlara limen 
dediklerini kaydeder. 

SAlt'AT VE 
MEDENİYET 

Omer ( H omere ) ve M. E. IX uncu asırda 
yaşıyan yunan ediplerinden EZ'iot ( Hesiode) 
i le  M. E. V inci asırda yaşamış olan Eşit 

( Eschyle ) İskitleri " en mdeni millet " olarak tavsif etmekte
dirler. Maruf yunan müverrihi Herodot (M. E. V inci asır) 
ayni malumatı tey it eder ; daha b irçok kadim müellifler 
İ skitleri bütün mil letlerden yüksek gösterirler ve bunların 
cesur ve cen gaver oldukları kadar mütekamil olduklarını 
söylerler ; İ ran hükümdarlarının evlatlarını  ok utmak ve ye
tiştirmek üzere İ skitlerden mualli m  ve mürebbi getirttikle
rini yazarlar. 

O desa, Kiyef, Harkof, Moskova ve Leningrad müzeleri. 
iskit medeniyetinin yü ksekl iğin i  gösteren kıymetli vesika
larla  doludur. Son sen elerdeki yeni arkeoloj i keşifleri bu 
medeniyetin milada binlerce yıl  takaddüm eden bir maziye 
dayan dığını  tesbit etmektedir. 

İskitlerin işgal ettikleri sahanın m üteakıp asırlarda büyük 
ve sürekli muhaceret akınlarına, kavim çarpışmaların a  sahn e 
olması yüzünden mahvolan iskit medeniyetinin şahitleri 
bilhassa mezarlarda bulunabilmektedir. İ skitler, bütün eski 
Türkler gibi ölülerin i, bunların sevdikleri eşyalarile beraber
gömdüklerinden insan elinin erişemediği m ezarlardan bugün 
bu medeniyetin yüksek derecesin i  gösteren eserler meydana 
çıkarılabil m ektedir ( Res : 30 - 39 ) .  Bu zengin eşyalı iskit  me
zarları Küçük İskitya deni len Dobrucadan başlıyarak Ortaas
yaya kadar  uzanan saha içinde bulunmaktad ır .  

Milattan binlerce yıl evel  başlıyan iskit san'ati milattan 
evel V inci ve iV üncü asırlarda yüksek inkişaf devresine 
varmıştır. Bu devrin en güzel iskit eserlerine Kırım i le  Kaf
kasya şimalinde ve Rusya cenubuşarkisindeki iskit mezar
larında tesadüf edi lmişti r. 

Bu devirde iskit san'at tarzı yunan san'ati üzerine tesir 
göstermiş v e  Yunanistanla İ yonya şeh i rlerinde  iskit üslubun� 
d a  eserler yapılmağa başlanmıştır. Bu tesir bilh assa halılara 



İSKİT İMPARATORLUGU 7 1  

ve elbiselik kumaşlara dikilen altın ziynet levhalarile altın  
ve tu nç at  takımlarında  görü lür. 

Yen i tü rk kav i m l eri nin şarktan garba yürüyü şle yaptık· 
ları tazyik daha ev el yerleşmiş İ skitleri Avrupa içerlerine 
sürdüğ ü n d e n  b u  suretle iskit san 'ati Avrupaya dahi girmiştir. 
Fakat Avrupal ı lar  o devirlerde hem san'atçe çok geri , hem d e  
çok fak i r  olduklarından İ skitlerin altın ve kıymetli taşlarla 
yapılmış eserlerini taklit edemediler. Buralarda iskit san'at 
eserleri gerek ma ddi kıymet ve gerek san'at kıym eti itibari le  
düşk ü nl üğe uğr adı . 

İ skitlere ait eserlerden pek çoğunun altı n dan yapılmış ol
ması bunların zen g i nlik lerin in  derecesin e del i l tutulabilir. 
İ skit İ m paratorluğunun siyasi in h itatı başlan gıcın da İ skitler 
refah, san 'at v e  meden i y etçe en yüksek i nki şaf devrinde  bu
lunuyorlardı. 

SİYASET VE 
ASKERLİK 

İ skitler san'atlerin en ince ve yükseklerin
den olan siyaset i le askerlikte üstat idiler. 
Muhtelif d evirlerde ,  muhtelif memleketlere 

gönderdikleri diplomat h eyetleri i le bunların aktettikleri itti
faklardan bütün kadim tarih l erde uzunuzadıya bahsedilmek
tedir. İ ran H ük ü mdarı I in ci Daryus un büyük fütuhat planla· 
rındaki muvaffakıyetsizlik İ skitleri n  siyaseti v e  askeri meha
reti neticesid ir. 

Milattan e v elk i  asırların en büyük hekimi sayılan İstan
köylü Jpokrat (H ippocrate) Havalar, Sular ve Mevkiler isim
li eserinde i skitlerin örf ve adetlerin den bahsederken bunla· 

rın yaln ız erkeklerin in  değil, kad ınların ın da cesur ve cen
gaver olduk ların ı , ata bin dik lerin i ve muharebelere girdik
lerini  anlatır. İ skit k ızları evleninceye kadar daimi surette at  
v e  silah sporları yaparlar, evlendikten sora ancak muhare
be zamanları  ata bi n erlerdi.  Sağ kollarını kuvvetlen dirm ek, 

silah kul lan mayı kolaylaştırmak için iskit  kızlarının sağ me
meleri daha küçük yaşta iken dağlanır, yaln ız sol memeleri 
bırakıl ırdı. Eski tarihlerde uzun uza dıya anlatılan Amazonlar 
işte bu iskit  camiasına mensup türk kadınlarıdır. 

İ skitler İ ran, An a dolu, S u riye ve Mısıra birçok akınlar 

v e  seferler yapm ışlard ır. 
İÇTİMAİ HAYAT İ sk itl erin mütemekkin - çiltçi ve göçebe ol· 

mak üzere ik i  sınıfa ayrıld ıklar ı söylenir. 
Mütemekkin ha l k medeni ve san'atkar idi .  Göçebe olanlar 
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Güneşe. yağmura ve kara karş ı korunmak ıçın keçe ile ör
tülmüş oda la r halinde dört veya altı tekerlekli  arabalarda ya
şarlardı.  Arabalar iki  üç çift veya daha fazla öküzle çekil ir
di. Göç zamanında kadınlar araba iç inde, erkekler atlara bi
nerek arabanın yanlarında giderler ; arabaları, koyun, inek ve 
at s ürülerini muhafaza ederlerdi. Bunların göçebel iğ i  büy ü k 
m u haceretler e sebep olan Ortaasya kurak l ığı had ises in in 
neticesi olu p  elverişl i  bir  saha b u l u r  b u l m az yerleşerek şe
hirler tes is  ederlerdi . 

DİN HAYATI Bütün en esk i Türkler gibi İ skitler de yer  ve 
gök tanrılarına taparlardı. İ skitl erin h ü rm et 

ettikleri  tanrılardan biri d e  harp tanrısı idi. Bu tanrı  için  her 
şehir veya. kabile ayrı bir  mabet bina eder, bu mabetlerin 
tepesine harp tan rısı n ı  temsil eden bir kılıç d i k i l i rdi.  H e r  
y ı l  ha rp tan rısı n a m ı n a  atlar ve diğer hay vanlar ku rban 
edil irdi. 

Eski Türklerde olduğu gibi İskitlerde de en makbul 
nez ir  attı. Kesilen kurbanlar kazanlarda p i ş i ri lerek dağı
tılırd ı . İ skitler şarap ya parlar ve içerlerd i . I s p a rtal ı l a ra ş a ra bı 
susuz içm eği i lk d efa olarak bir İ s k i t  sefaret  h eyetin in  öğr et

tiğiı:ıi  kadim müverrihler naklederler. 





MEMLEKET 

VI 

HİN T 
A. MEMLEKET VE AHALİ 

Hindistan Asyanın cenubunda Hint  Denizi
n e  uzanan büyük bir yarımadadır (Harita. 6). 

Burası, başlıbaşına bir  kıt'a addolunacak kadar Asyanın diğer 
kısımlarından ayrıl mıştır. En cenubi ucun da Seylan adası  
vardır. Şimal  nihayeti Pamir civarların a  kadar uzanır. Bü
yüklüğü, Türkiyenin yedi mis l i  kadardır. 

Şimalde, Yüksek H imalaya silsilesi H i n distanı  Tibetten ayı 
rır ;  cenup sahil leri, Hint  Denizile çevrilmiştir. Bu geniş  kıt'a
nın dahilinde biribirinin zıddı i ki mm taka vardır. Birisi  şimalde 
Ganj ve Sint (İ ndüs) ırmaklarının vücuda getirdiği geniş 
vadil eri i h tiva eden asıl  H i n d i stan d ır. Buraya Şim ali H i n dis
tan dahi denir. Ganj vadisi, dini ,  siyasi ve iktisadi hadiseler 
itibarile H i ndin en ehemmiyetl i mıntakasıdır. Burası nüfus 
itibari l e  de bütün memleketin en kalabalık yeridir. Sint ırma
ğı n ı n  yukarı kı smi le  b u  ı rmağa akan diğer dört çayın sula
dığı  geniş sahaya Pencap yani Beşsu mıntakası derler. H int 
k ıt'asına karadan v u k u b ulan bütün istilaların yolu Kabil 
v�disidir. Pencap, bu isti lalara i lk hedef olan hudut saha
sıdır. 

Diğer kısım ise asıl  yarımada olan cenuptaki  kayalık 
Dekkan yaylasıdır. Bu kısmın Umman Denizi cihetin deki  
garp sahi l i gayet diktir ;  şark sahil i  ise ol dukça düzdür. ü ç  
büyük ırmak b u  yaylayı garptan şarka doğru kat'eder : Go
davari, Krışna ve Kaveri. 
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Bu iki mıntakanın arasında m erkezi H i n distan yaylası var
dır. Bu yaylada Narmada, Tapti ırmakları şarktan garba doğru 
akar. Vindhiya ve Çota - Nagapur dağları Şi mali Hin distan ile 
Dekkanı  biribirinden ayırır .  

İKLİM 
İ kl im, sıcak mıntaka ikl imid ir. Yaz, bilhassa 
Ganj vadisinde pek sıcaktır. Kış, şimalde ve 

tepelerde soğuktur. Memleketi n hayatı a ltı ay bir taraftan, 
altı ay diğer taraftan esen rüzgarl ar ın tesiri  altındadır. Gar
bıcen ubi rüzgarı, denizin kızgın sathını  geçerken ağır 
su buharlarını yüklen erek b ütü n H indistan üzerine  sel 
halinde boşanır. Bu şiddetli yağışlar, yeraltın daki su hazine
lerini ve H i malaya tepeler in deki c ü m u d i y eleri  besler ve ne
hirleri ş iş irir. 

Hindistanda bol güneş ve bol suyun tesir i le hayat adeta 
yerden fışkırır. Sık orman larda otların ve sarmaşıkların ara
sında kaplan, yılan, fil, ayı, gergedan, her türlü y ırtıcı ve ze
hirl i  hayvanlar ve ren k ren k güzel kuşlar dolaş ır. 

Rüzgarlar ve yağmurlar ş iddetli gökgü rültüleri ve yıl
dırım la  başlar ve öylece biter. İ klimin  sıcakl ığı insanları  gev
şetir. Ş iddetli  yağmurlar, ş imşekler ve gökgürültüleri de  in
san manevi yeti üzeri ne tesirden hali kalmaz. H intli ler in gev
şek ve uyuşuk olmaları n da ik l im v e  tabiatin tesiri pek çoktur� 

AHALİ Hindistan d a  ahali hery erd en ziyade karı-
şıktır. Pencap ve onun cenubunda Raçpu

tana da· beyaz ırk ı n  bütün evsafını  haiz  insanlar yaşar. Mer
kez yaylası ormanlarında ve c en u pta Kaveri nehri memba
larında, Nil - Giri ormanlarında koyu esmer ve siyah in
sanlar vardır .  B u nunla beraber zenci lerde o lduğu gibi dudak
ları kal ın ve saçları k ıvırcık değildir .  Bu s i yah ahal i n i n  vak
ti le bütün Hin distanı  kapladığı  zan nolu nmaktadır. Bunlara 
Munda denir. Mu n dalar i ptidai hal leri n i  m u h afaza etmektedir
l er. Ş imen difer, elektrik, telefon onlara hiçbir  tesir yapmamıştır. 
Bugün mevcutları 5 milyon kadar kal m ı ştır. H i m a l a y a nın 

yüksek vadileri nde  ve Ganj deltası ş a r k ı n d a  i s e  çekik gözlü 
sarı ırk sak i ndir. Bu kada r  muhtel if  ırklar  b in lerce seneler 
zarfında karışm ıştır.  Bu s e b e p l e  H in d i sta n da her renkte ve 
her şekilde i n sanlara rasgel in ir. 

Görülüyor ki,  H i n d istan, ırki  bir  is i m olmaktan ziyade 
coğrafi b ir  mefhu m  ifade eden b i r  tab ird ir. 
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B.  TARİH 

1. T ARİHTENEVELK1 ZAMANLAR 

H i n distanın mazbut ve müşterek tarihi yoktur. H indis
ta nda coğrafi bir m erkez, an'ane ile vücuda gel miş  bir payi
taht dahi olmam ıştır. Bu kıt'a d a  hiçbir  vakit hakiki birlik te 
görülmemiştir.  . 

Hindi sta nı,  i lk ahal is i  Mun daların elinden alanlar Altay
l a rdan gelmiş ola n Dravit Tü rkleridir. Dravitlerin H i n distanı 
ne  vakit isti la ettik ler i  h enüz kat'i olarak m alum olmamıştır. 
Bugü n  D ravitler, Şi mali Hindistan da, Bülücistanda ve en çok 
cenu pta Dekkanda b u l u n duklarına göre vakti le  bütün H i n
<l ista n a  hakim olduklarına i hti mal veri l iyor. 

Dravitler, H indistan d a, Bakır  Devri n e  ait bir  medeniyet 
i nki şaf etti rm işlerdir;  bu nun mi lattan 3 b i n  sene evel k i  izleri 
Sint ırmağı üzeri n de  Moh enco daro ve Harappa ş ehi rlerinde 
bulun mu ştu r . 

Dravit medeniyeti, bütün ö n a sya medeniyetlerile yaknı
lık ve benzeyiş gösterm ekted ir. Lisanları  sum erceye benzer. 
H epsi birden Ortaasya türk medeniyeti ailesinden d i r. 

D ravitler, önce Ş imali  H i n dista n da yerleşmiş ve nüfuzla
rını  çok tevsi etm işlerdir. Soraları şimalden gelen yeni 
tazyiklerle cenup m ıntakal ar ına sürül müşlerdir.  

2. T ARlH DEVRi 
. 

• H i n d i sta n ,  M. E.J  1 500 tari hlerinde şimalden, 
M. E. 1500 TARi-
HİNDEN SORA Pencap üzerinden yeni  bir isti laya u ğradı. 

O rtaasyadan gelen bu isti lacılara Av rupa 
al im leri  Hint Arileri derl erse de  bunlar hakikatte yu rtlarından 
ayrı l m ı ş  türk kabi le ler idir. 

Yeni  gelenl er, M u n d a  ve Dravitlerle yüzlerce sene s üren 
m ücadelel er d e  bulunarak İ n d ü s  ve Ganj  vadi ler inde yerleş
meğe çalışt ı lar. Bu isti lac ı lar, diğer ahal iye n azaran adet 
i t ibari le  p e k  az id i ler .  Temessül  tehlikesine karşı  mevcudi
y etl erini  m u hafaza iç in  'tedricen kast sistemini kabul ettiler. 
Kast (z ü m re), ırka ve irsi  mesleğe göre hu�ule gel miş içtimai 
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bir teşekküldür. Kastların teşekkülü , yeni gelenlerin kendi  
aralarında dahi  ayrıl ığa sebep ol du. Bunlar  eski  hint  ka
nunlarına göre dört sınıfa ay rılırlar :  Brahmanlar,

'
yani p a

pazlar ; askerler ve asiller (K şatriya) ; san'atka rlar, köylüler, 
tacirler (Vesya) ve işçi ler ( Sudra ) . Bir  d e, bunlar harici nde 
pis  sayılan işlerle uğraşanlar vardır. Bu nlara Parya yani  
kast harici derl er. 

Brahmanlar, kendi  manevi faikıyetl erin i temin için kast
l ığı, bi lhassa brahmanlığı k imsenin dahil  olamıyacağı kapalı  
bir sın ıf haline koydular. Brahmanlar ruhların tenasü hü aki
desini  vazetti ler. Yani  ölenin ruhu amell erin e göre diğer h er
hangi bir mahlukta tecelli  edeceğin i  kabul ettirdiler. Bu 
itikat, bir n evi dini idare tesis etmek demekti. Bu,  şüphesiz 
Brahmanların menfaatin e  i d i. 

VEDALAR B u  di ni i dare başladıkta n  sora birtakım dini 
mukaddes kitaplar ortaya ç ıktı. Bu kitaplara 

Vedalar adı  verildi . Hintl i ler, bu kitapların Allah sözü ol du
ğuna inanıyorlardı. H i ndistan tarihine ait m evcut ilk eserler, 
Vedalardır. Vedalar n esi lden n esl e ağızdan naklolu nmuş ve 
ancak M. E. VI. ıncı asırdan sora yazılabil m i ştir. 

Vedaların verdiği müphem malumata göre Dr-a-vitlerin 
üzerine gelenler evvela m ıntaka birl ikleri v e  daha soraları 
devletler yapmışlardır. H in distan ta rihi bu suretle M. E. 
VI ıncı asra kadar sisler iç inde geçer. Bun dan soraki  za
mana ait malumat ise buda ve caina dinlerini n zuhuru i le  
bir d ereceye kadar bell id ir. Bu dinler M. E. V I  ıncı  asrın 
ortalarına doğru doğmuştur. Buda, Saka Türklerindendir  [1 ] . 

Bu devirde H i n distanın muhtelif mıntakalarında birçok 
müstakil  kabileler ve kır a l l ıklar vardı. 

Bu devirden İ skender i stilasına kadar geçen zaman zar
fında da (M. E. 600- 3 2 7) birtakım türk kabileleri daha, şima
li garbi cihetlerin d en H in distan a gel mişlerdir. 

PERS VE İSKEN- Daryus, H in dı kuşu geçerek İ ndüs mıntaka -
DER iSTİLASI sını  işgal etti (M. E. 5 1 7  - 509). Bu hareket 

memleket dahil inde bir m isal tesiri  yaptı. 
Ganj vadisindeki küçük d evletlerin en kuvvetl isi  olan 

[ 1 ]  Buda keli mesi,  esası  türkçe o l a n  " P u t,,un bir  şeklid i r. Atti la'n ı n  
kard e ş i d e  " B u d a,, veya " B l e d a ,, ad ı n ı  t a ş ı yordu. Maca r i s t a n ı n  eski  
merkezi  "Bud i n ,, k a l e s i ,  ad ı n ı  bundan al m ı ş t ı r. 
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1Uagadha Devleti biribiri  ard ınca bütü n küçük hükumetleri ele 
geçirdi. Büyük bir  d evlet teşkil etti. 

Makedonyalı  Büyük İ skender, 
İ randan sora H indistan ı da 

hükmü altı na almak istedi ; İndüs n ehrini  geçerek Pencabın 
şarkına kadar vardı.  Fakat askerlerinin isyanı ve Sakaların 
mukavemeti üzerine ricat mecburiyetinde kaldı ;  İ ndüs nehri 
boyunca deniz  kenarına kadar i n dikten sora garba dön d ü  
(M. E. 3 2 7 - 3 2 5). 

MORYA İMPARA- İ skend er isti lasının husule getirdiği aksüla

TORLUGU VE mel Magadha Devletinin Morya sülalesine ASOKA geçm esini mucip oldu (M. E. 3 2 1 ). Bu süla-

l eden Asoka, hükmünü ve arazisin i  cenu pta Seylan adasına 
kadar tevsi ederek büyük bir imparatorluk kurdu. Asoka 
(M.E. 2 74 - 2 3 6), buda dinini  kabul ed erek rahipler heyeti n e  
girdi. Asokadan sora bu kuvvetli devlet parçalandı. Ganj 
vadisinden başka H i n distanın diğer m ıntakalarında da kü
çük küçük hükumetler türedi.  Bunlardan hint tari hinde bir 
iz  bırakanlar  Ma gadha mıntakasın dak i  Gupta Devleti (M. S. 
3 1 8-5 35)  i le  Tanesvar ve havalisi nde teessüs eden Harşrı 
Devleti dir (M . S. 605-74 0). 

• • " Bu sıralarda Hindistan üzerine bir  grek taz-GREK iSTiLASI yikı  oldu. İ skenderin ölü münden sora Bak-
triyan da hükumet kuran (M. E. 2 5 0) grek prensleri H i n dis
tanda fütuhat aradılar. Morya İ m paratorluğunun inhi lali bu 
i stilayı kolaylaştırdı. B u  m aceracılar K abili [1] (M.E. 206), Pen
cabı i şgal etti ler (M. E. 1 7 0) ve Ganj vadisine kadar i l erledi ler 
(M. E. 1 5 5). Mukaddes bir  şehir  olan Udh'u  muhasara etti ler. 
Fakat, bu G rek ler H i n d istanda eriyip gitti l er. Grek prens
lerinin iki asır kadar Baktriyan, Afganistan ve Pencap ha
valisi n de hakim olduk ları anlaşılıyor (M. E. 2 5 0- 5 8) . 

Bu grek hakimiyetin e  nihayet veren Saka Türkleri ol
muştur. Bra hmanlık, kast teşkilatı dolayısile ecnebilere ka pa
l ı  ol duğundan G rekler milli ve içtimai batıl itikatlara bigan e  
ve umumi bir  din olan budistl iğe girmişlerdi. Greklerle 

[ 1 ) Kabil  nispeten yeni bir şehird i r. Bu devirde ş imdiki  Kabil in 
civa rında Kapisa veya Kapis i  i s m inde bir şehir  vardı .  Kabil  vad isinin 
Hindistan geçid i  olmasından "Kapisa ,, isminin kapı i le  alakası ihtimali  
pek müm kündür. Hindistanı isti l a  eden i lk  Türkler bu geçit şehrine 
bu ismi vermiş olm al ıd ırlar. 
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Budistlerin imtizacı o zamanın paralarında ve heykellerinde 
görünür. 

SAKALAR İSTİLASI H
_
ur:ı İ1?parato�� Met�'nin icbarı  üzerin� 

Çının şımal vılayetlerınde oturan Yueçı 
Türkleri yüz bin kişiden fazla tahmin olunan bir kütle ha
linde garba doğru hicret etti ler (M. E. 1 70) . Fergana i le  Öküz 
ırmağ ı havalis ine geldiler; Greklerin Soğt kıt'asındaki haki
miyetlerin e  nihayet verdiler (M. E. 1 6 3). Bu haval ide eski
denberi Sakalar bulunuyordu. Sakalar, Yueçilerin tazyikile 
k ısmen daha cenuba hicrete mecbur oldular. Sakalar, Bak
triyandan O rekleri kovmuşlar ise de arkalarından yetişen 
Yueçiler Sakaları buradan da çıkardılar (M. E. 1 25) .  

Yueçi ler, zaptettikleri bu yerlerd e kal d ıl a r  (M. E. 1 2 5). 
Bu havaliye bundan sora Toharistan ( Tolıarel i  ) deni ldi . 
Tekrar daha Cenuba inmeye mecbur olan S a k a l a r, evvela 
Kandehar havalisinde yerleştiler. Burası Salcaeli (S a kastan -
Sic istan) oldu. Sakalar buradan Pen captaki grek prenslik
lerine taarruz etti l er (M. E. 7 5 -5 8), Raçputanayı  ve Oücaratı 
zaptetti ler ;  faka t  biraz sora Pencap kıt'a sını Yueçilere terke 
mecbur oldular. Sakalar milattan sora V i nci asra kadar 
Sakastanda, Sint havalisi  i le  G ücaratta kaidılar ve buralara 
hakim o ldu lar. B u  suretle, milattan evel 1 inci asırda Afga· 
nis tan, Pencap , Raçputana ve Oücaratı ihtiva eden büyük 
bir Türk İ skit veya Saka İ m paratorluğu kurul muştu. 

� T0RELERİ 
m iSTb..ASJ VE 
KUŞHANLAR iM
PARATORLUGU 

Toharistanda ( Baktriyan ) yerleşen Yueçile 
rin başına geçen Kuşhan sülalesi bir  impa
ratorluk kurd u ;  bütün Yueçi kabileleri n i  
birleştirdi ;  Oandara ve Pencabı Sakalardan 
aldı (M.S . 5 0). Ku ş han sülalesin den Kanişka 

zamanında bütün Oanj vadisi  zaptedildi  (M. S. 1 00). 
Kuşhanlar İmparatorluğu,  Hin distana hakim oldu ktan 

sora da türklük hHsusiyetl erini mu hafaza etti . Fakat grek ve 
iran  din ve ayinleri n i n  devam ına da m üsaade o lunuyordu . 

Yueçilerin kıralları  kendi lerine kırallar k ıralı  v e  semanın 
oğlu d erlerdi. Bir müddet, imparatorlukları Merkezi Asyada 
Kaşgar, Yarkent ve bir  kısım İ ranla H indistan a şamil idi .  Bu 
im paratorluk garpta Roma v e  U zak Şarkta Çin İ mparatorluk
larına  muad i l bir derecede id i. Kanişka, budistliği hima
ye etti. Buda dini bu imparatorun ismi n i  ebedil eştirdi. B u d a  
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misyonerleri Pamir yaylasını geçerek Çin Tü rkeli n e ve Çin e 
girdiler. Bu andan itibaren on asır müddet, bütün hadiselere 
rağmen, Hint ve Çin bud izm i n g ö l gesi  a ltında biribiri le  da i mi 
münasebette k a l m ışlardır. K a n i şka ismi b e ş er tari h in i n  en 
müh im devirlerinden birin in başındad ır. H an l a r i d a resi n d e  

b u l u n a n  Ç i n, ve Kuşha n lar idares inde o lan H i n d istan a ra

sında, Pam ir ve Türkelleri n d en geç m ek üzere m u n tazam 
tica ret yolları  açılmıştır. 

H un ların Baktriya n ı ist i lası  n etices in de (4 25)  Kuşhan
lar G a n d araya ç e k i l d i l er. Hun lar  bu ras ı n ı  da zaptetti ler. Kuş
h anlar  G a n d a ranın şarkın d a k i  d a ğ l ı k  m ı n takaya atı ld ılar. 
H unların V I  ıncı  as ır ortalarında m a ğ l u b i y etin d en sora 
K u ş h a n l a r  tek r a r  m e y d a n a  ç ı k a rak I X  uncu asra kad ar y a l n ı·z 

Gandara mıntakasının b i r  k ı s m ı n ı  m u hafaza etti l e r. 

Kuşhan İ mparatorluğu n u n  in k ırazın da n sora, H in dista
n ın her mın ta kasın da y erli  veya tür k ı r k ı n d a n  reisler 

ida res in d e birçok maha l li kıral l ıklar teşekkül etti . Bunlar 
bir n evi derebeyliklerdi. B u  v aziyet Hindistanın müslüman 
Türkler ta rafından fethin e kad ar d evam etmiştir (1 019-1 200). 

iiin distanla ivlezopotamya arası n d a  öted en 
HiNDİSTANIN DE · beri sah i l d en münasebet vardı.  İ sk enderin 
NiZDEN 

.
UZAKLAR- don an m as ı da İ n d üs a ğ·z ından Dicle man sı-LA MÜNASEBETE b " t . t · M ·1 H " d ' t d d GiRMESİ· İKTİSADİ ına gı mış ı. ısır  ı e ı n  ıs an arasın a a 

VE SİYASi deniz m ü n aseb eti vardı.  Fakat mi lattan sora, 

İ NKİŞAF H i nt Denizindeki daimi rüzgar istikametleri 
de bell i  o ldu ğun d an gem ici l i k  daha kolaylaştı. 

Bu suretle den iz ticareti H ind istan sahil lerinden daha şarka 

Çin H i n d i ne, Su matra, Cava, B or n eo adalarına kadar uzandı .  
Bu m ü n asebetl e hint  m eden iyeti v e  h i n t  san 'ati de yayıldı .  

Roma İ mparatorluğu zamanında H in d i stan , garba mil
yon larl a i hracat yapı yord u. Bu iktisadi tahavvüll er, siyasi 
inkılab atı da mucip oldu. O zamana k a d a r  Şimali H i n d istan ın 
bir m ülhakı gibi ka lm ış olan Cenubi Hindistan büyük bir 
ehemmiyet kazan dı.  

Deniz ticareti i le  zen gin l eş en sahil  k ırall ık l an meml eketin 
dahil ini gölgede b ıraktı la r. Ganj vadisi · her ta.rilfa hayat 
dağıtan büyük damar olmak rolünü kaybetti . Sakalar tara
fın da n idare edi len Gücarat, Sansk rit e d ebiyatı n ı n  ve payitaht
ları olan Ujayini de brahman alemi n in merk ezi oldu. 
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H in distan ın cenup ucunda esk i denberi b ir Pandiya Dev
leti vardı: Bu devlet garpla baharat ticaretind en çok zengin 
olmuştu. H atta Pandiyada Roma İ mparatoru O güst namına 
bir heykel b ile yapılmıştı. Pan d iya Devleti İ m parator O güste 
milattan 2 0  sene evel bir de  sefaret h eyeti gönderm işti . 

C. HİNTTE MEDENİYET 

1. D1NLER 

Hindistan muhtelif d in leri n vücut bulmasına müsait bir 
kıt'adır. Burada sema aylarca b e rraktır.  Fakat bazan ufuk 
birdenbire simsiyah bul utlarla kap lanır ; şim şekler ve gök
gürültüleri ile şiddetli yağmurlar yağar. Hararet insanı  ata
lete sevkedecek kadar faz l a d ı r. İ kl i m de fazla yemek yedir
m ez. Bütün bu sebepler H intlilerde esrarengiz şeylere inan
maya müsait bir  haleti ruhiye yaratmıştır. 

Brah man den ilen rah iplerin kazanmış ol
dukları  ehemmiyet, hint dininin esas i tiba
rile ayinlere müstenit olmasından i l eri gel

m iştir. Vedalar d ini birtakım akideleri ihtiva etmekten ziya
d e  kurban mera s i m i  esnası n da okunan bir dua ve dini 
merasim mecmuasıd ır. Vedalar ı n ba h settiği a l l a h l a r ,  dcva
lardır. Deva, gökte duran ve parlak olan demektir. Yani, 
vedaların mabudu gök tan rısı idi. Allahlara yapılan ibadet, 
ateş yakmak, kurban kesmek ve kurbandan evel içki içm ekti. 

Zamanla, brah manların dini kudreti Allahla birleşti . Bu 
suretle brahmanlık çıktı. Bun dan seradır  ki ruh u n tena
sühü akidesi de başgöste rdi.  

Ayni zamanda ruhun esası ile kainatın yani ülO.hiyetin 
esası, birdir  denildi. Bu birliğe dahi Brahma ismi veri ld i. 

Bu yeni fikrin tesi r inde kalan birçok brahman rah i p leri ; 
dünya iş leri n i terketti ler ve ormanlara çekild i ler. Bunlar, or
manlarda tefekküre dalarak tenasühün fenalıklarından kur-
tulmağa çalışıyorlardı. 

CAİNA DİNİ Cuina dini, M. E. V I  ıncı asırda ortaya çıktı. 
Cainizm her n evi  ülO.hiyeti inkar eder. Bu 

dine göre kainat ebedidir ve hiçb ir  idare edenin yar d ı m ı  ol
maksızın ken di aksamının kuvveti le mevcuttur. 
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Ruh harici alemle temas edince şerre ve fena tenasühe 
maruz kalır. Bu akidenin bariz vasıfları her şeyden mahru
miyet, insan ve hayvan hayatı na riayet ve her n evi cebir 
ve ş id detten içtina ptır. 

Salikleri ikiye ayrılır: Bir kısmı bir kat elbise sahibi ol
mayı günah saymaz. Diğer kısmı çıplak gezer. 

BUDA DiNİ Budaya küçük ya ştanberi Sakaların akıllısı 
manasına Sakyamuni deni rdi .  29 yaşında 

Gotama ismile mü nzev i b i r  hayat geçirmek ve tefekkürd e 
bu lunmak üzere Magadha haval isine çekildi , budistlerin iti
kad ın ca 6 sene sora i lhama mazhar oldu. Bu andan itibaren 
ken disine Buda yan i hakikate vasıl olmuş, mül hem dendi. 
Bu da 80 yaşında ölm ü ştür. 

Buda insanlığa nafi hususlardan maadasile iştigal etme-
di. Tabiatin haricinde ve fevkinde bir şey tanımadı. Dünya
n ı n  ve beş er ruhunun ebediyeti hakkında fikrini soranlara 
Buda şu cevabı vermiştir: 

"Bu meseleleri bilmek sulh ve kutsiyet yolunda bir te
rakki teşkil etmez. " 

Budanın esas telkini, basit, açık ve zamanımızdaki fikir
lerle tam bir ahenk dairesindedir. Buda, hayatı bayağılaştı
ran, acıklı veya korkunç bir hale getiren değersiz ve şahsi 
gayelerdir, bunları atmalıdır, diyor. Filhakika kendimizi 
kendimizden daha yüksek bi r şeyin içinde terketmek, bugü
nün de en büyük düsturudur. O büyük şey, Türk için türk 
milletidir. 

Budanın hayatının sonlarında ve daha soraları meyda
na birtakım adamlar çıktı ; bun lar Budanın fikirlerini  tahrif 

ederek, insanlara hayali bir ahret vadettiler. İnsanlar öldük

ten sora, ruhları, o ahrette yaşıyacaktı. 
Budalığın esas akidesi şöyle hulasa edilebilir: 
Dünya esas itibarile fenadır. İnsanı, hayatın elemlerinden 

yal nız şefkat, insan lara , hayvanlara ve nebatlara karşı şefkat 
kurtarabilir. Yalnız ferağat, ihtiras ve arzuların yenilmesi, 
hiddet ve gazaba iyilikle karşı koymak, yalancılığa hakikatle 
galebe çal mak, ölümün ebedi tekerrüründen ve ebedi yeni
den doğuşlardan kurtarır, mekan ve zamansız hiçliğe, Nir
vana ya isal eder. 

Bugün buda dini  H indistanda çok gerilemiş, diğer cihetten 
6 
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Tibet, Çin, Çin Hindistanı  ve bilhassa Japonya ekseriyetle buda 
dinine girm iştir. Bu dalık brahmanlık la birlikte beşeriye in 
hemen yarısını kaplıyan cihanşümul bir dindir  (Res.40-41). 

Budalık M.S. V I I  inci  asra kadar h int  meden i-HİNDU DİNİ yet ve san'ati üzerine  pek müessir ol m uştur. 
Fakat en parlak zamanlarında bile bütün H i n d i stana şamil 
olmamiştır. Bra hmanlık akideleri de  bu dinle beraber itibarda 
idi .  VI I I  inci asırdan i t ibaren brahmanlık galebe çaldı ve buda
lığı tamamile yuttu. Ondan sora bugü n e  kadar Hin distan, 
brahman allahlarından başka mabut  tanımamıştır. Brahman
lık asırların tesirile milli h int  (hirıdu) dini  olmuştur. Hint  dini ,  
halkın  bütün itikatlarını, ibadetlerin i  birleştiren bir  d indir. 
Bu din O ç Allah (Brahma, Vişnu ve Siva) esasına müstenittir. 
Buna ��,.§.lis.L{ğ�le.ın.�tcterleı: .. -1.R.e.��� 42-46) .  �k·�-�.�-ı:1:. .. .Y.3--E�!ıcı;-ıf�u, koruyı;_<(�) muhafaza edici ;  Siva 
ise yı  ıcı mabut olaraK Lavstf--urt.ffilır. 

Hindu dininin 3 3 0  milyon kadar mabudu varsa da hep
sinin başında yukarda sayı lan 3 mabut gelir. 

2 .  CEMlYET VE AlLE 

Bir h i nt mille ti yoktur . H atta hint  mi l letleri de yoktur. 
Hint  medeniyeti vasi Hint  kı t'asında yaşayan insanları bir  
millet hal inde birleştirmeğe kafi gelrııemiş tir. . 

H int içtimai teşkilatının esası,  (kast� Kast bugün bile 
Hindin en bariz vasıfların dan biridlr:-11intli ler arasında içti- · 
mai bir engel olan kast , hint cemiyetine hususi bir 
çehre verir. Kast, ayni meslekten olan , ve ayni  adet ve an'a · 
nelere tabi bulunan gruplar mecmuasıdır. Kast, H i n distanda 
site, mill iyet, ırk ve din yerine kaim olduğundan hususi 
bir ehemmiyeti haizdir. Bugün, H i n distanın harice karşı  za
fını  mucip olan başlıca amil H i ntl i lerin bu içtimai teşki lat 
dclayısile aralarında birleşememeleridir. H erkes ecdadından 
tevarüs ettiği mesleği takip etmek mecburiyetindedir. Aşağı 
sayılan K astlarla münasebette bulunmak günahtır. Evlenmek 
ancak ayni kast mensupları arasında olur. Daha yüksek 
kast mensupları aşağı kast insanlarından, sari  bir hastalıktan 
kaçar gibi sakınırlar (Res. 47, 48). 

Brahmanlar ; askerler, çiftçi, köylü ve san'atkarlardan baş-



HİNT 83 

kaları yani dördüncü kast mensupları ( işçiler ) v e  paryalar 
adi sayılır. Bu taksimat haricinde bugün birçok kastlar daha 
peyda olmuştur. 

E n  büyük hüküm ve n üfuz raca nın elin d edir. B i r  köy 
ağasına ve büyük bir mıntakanın reisine  raca denir. İ mpa
rator Asoka Raca sıfatile iktifa etmiştir. Daha sora ları büyük 
kıral manasına olan mahraca ism i çıktı. 

Ailede, evlenen çocuklar, baba evini terketmezler, mal 
taksim edilmez : taaddüdü zevcata mesağ vardır. Bütün teşki
latın esası yalnız adettir, kanun ve nizam yoktur. Çok küçük 
yaşta, hatta çocuk iken evlenmek adet olmuştur. 

H indular ölülerini su kenarların da, bilhassa mukaddeS" 
sayılan  Ganj (Res.49) kenarında yakarlar. Dul kal an kadınlar, 
kendilerini diri diri kocalarının cesedine bağlay arak yakarlar
dı. Bu fena adeti evvela Gazneli Mahmut menetmiştir; fakat 
dul kadınların evlenmemesi adeti el'an carid ir . 

H i n t  cemiyetinden bahsederken H i n d ularla ( h in du dinin
de olanlarla ) m üslümanlar arasın daki mün afereti de zikret
mek lazımdır. H i n d ularca müslüman lar hayvan, bilhassa 
mukaddes inek eti (Res. 50) y iyen canavarlard ır. Diğer cihet
ten, müslüman ların ekseri yetle  eski fatih Türklerin ahfadı ol
ması, bu hindu husumetinin sebeplerinden sayılabilir. Müslü
manlar da, H i ndulara, putlara tapan müşrik n azarile bakarlar. 

Bugün Hintlilerin yüzde 73 ü hindu, 2 1  i müslüman, 6 sı 
budist, h ı ristiyan ve sik gibi din ve mezheplere mensuptur. 

3. DlL, YAZI, EDEBlYAT, FEN 
VE FELSEFE 

DİL VE YAZI Bir hint lisanı yoktu r, H i n di standa konu 
şulan muhtelif lisanlar v ardır. 

Eski zamanlarda Hindistan da en makbul di l  sanskritçe 
idi. Bu dil a l lahların , brahmanların, kıralların ve oku muş 
adamların dil i  id i. Bu dil  gram ercilerin vücuda getirdiği bir 
dildir. 

Brahmanlık, budalık ve caina dini san skritçeyi mukaddes 
dil olarak kabul etmiştir. Fakat bazı budalılar ve caina dini 
sal ikleri San skritçe ile karışık başka l isanlar da kullanırlardı 
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( Prakrii , Pali, Bhaşa ) . Bundan başka Dravitlerin ( tamu!, 
telugu dilleri ) ve eski yerl i lerin kulla ndığı di l ler (munda, 
kolari ) de  vardır. 

Yeni hint di l leri pek çoktu r. H emen her m ı n taka başka 
bir dil konuşur : gücerati, ben gali, bihar1, sin di, pencabi, 
hin di... Bun ların en ziyade taam m ü m  etm iş olanı " hindi ,, 
dir. Müslümanların di l ine ordu veyahut hindistani denir ; 
pek çok türkçe, acemce ve arapça kelimelerle karışıktır. 
Arap harfl eri le yazılır. H indular ın konuştuğu " h indi ,, di
linde ise sanskr itçe kelimeler çoktur ve başka h a rflerle ya
zıiır ( d evanagari ) . 

Hindistan yazısı da karışık ve m u htel iftir. Aram i yazısına 
pek yakın ve sağdan sola  yazılan bir yazıları vardı ;  bu or
tadan kal km ıştır. U mumi olan, soldan sağa yaz ılan yazıdır. 

EDEBİYAT Hint edebiyatı Vedalarla başlar. Veda namı 
a ltında muhtelif mevzuda pek çok eserler 

toplanmıştır. Bunların en eski kısmı i lahi lerden ve dualar
dan mürekkeptir. Vedalar, hint düşüncesinin tükenm ez bir 
kaynağıdır. On du kuzuncu ve yirminci asrın dini, içti m ai 
ve siyasi ıslahatçıları bile bu mühim eserden ilham al mak 

tad ırlar. 

H intli lerin masal ve hayvan h ikayeleri şeklind e  zengin 
edebiyatları vardır, bu meyan da mabut ve kahraman des
tanları - ve eski şarkın yegan e mi l leti olarak - dram da vü
cud a getirmişlerdir. 

H intli lerin bundan başka, lisan, hukuk i l im leri , felsefe ve 
i lahiyat sahasında da zengin eserleri vardır. 

Hindistan fen sahasının her şubesile uğraşmıştır . Bilhas
sa fel sefe hususunda kendine mahsu s fikirlerle maruftur. Fel
sefe mektepleri pek muhteliftir. H ayat meseleleri muvacehe
s inde fikri beşerin bütün telakki tarzlarına tesadüf  olunur. 

4. HlNT SAN' ATI 

İ m parator l�dini propaganda maksadile yazı l ı  abide
ler ve birço� san'at eserleri yap tırdı . Ahaliye buda 
ahlakını· telkin için memleketin h er tarafında kayalar, veya

hut sureti mahsusada sütunlar üzer ine kitabeler yaz d ırdı. 
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İ nsan ve hayvan lar için h a staneler,  bahçeler , karvan saraylar 
yaptırdı .  

t i i n d ista n d a  Dravitl erden başl ı yan m i ma rl ı k, heykel traş
hk vard ı. Fakat bu san 'atlerde ekseriya kil, ağaç gibi daya

nıksız malzeme kullanılırdı. 
Asoka zamanında sütunlar ve heykeller taştan yapılma

ğa başlan dı. 

H in distan;  sumer, elam, mısır, eti ve iyon san'atlerinden 
de istifade etmiştir. Kuşhanlar zamanında1 hariçten gelen fi

kirlerle yerli fikirlerin birleşmesinden, H i ndis�ana mahsus 
güzel san'atler m eydana çıkmıştır;  bu bilhassa Kuşhan lar 
zamanında inkişaf etmiştir. 

Hindistanda mimari, resim, edebiyat sahasında hakiki şah
eser denecek eserleri müslilman Türkler yapm ıştır. Bu hu
susta sırası gelince ayrıca bahsolunacaktır. Şimdilik yalnız 
şunu söliyelim ki Hindistanda Türkler, beşer faaliyetin in her 
sahasına şamil ol mak üzere kend i n e  mahsus bir medeniyet 
vücuda getirmişlerdir. 
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KALDE, ELAM VE ASUR 

A. MEMLEKET 

Kalde, asur, elam ül keleri ,  şarkta, İ ran dağIRMAKLAR MIN-
TAKASI larının garp yamaçları;  şimalde, Anadolu 

dağlarının cenup etekleri;  garp v e  cenupta 
Arabistan çölleri ,  Acem körfezi sınırlarile çevrilen mıntaka 
içindedir (Harita.7). B u mıntaka d ahilind e, Şarki Anadolu dağ
larından membalarını alan, ve cenubuşarki istikametinde, h e
men biribirine muvazi akan iki büyük ırmak vardır. Bunlar
dan biri Dicle dir. Bu ırmak, umumi s urette İ ran dağları garp 
silsi lesine muvazi ::ılarak akar ve Acem körfezi ne dökülür. 

Dicleye bell ibaşlı, şarktan Büyük ve Küçük Zap, Diyala, 
Kerka ve Karun ırmakları akar. 

Didenin uzunluğu 1 5 00 kilometre kadardır. Suy u çok
tur. Çok süratli akar. Yatağı derin ve kenarları dik ve da
yanıklıdır. Diclenin Hk ve asıl ismi Dikledir [ 1 ] . 

İ kincisi Fırat tır. Bu ırmak Bağdat h izasında en çok, Dic
leye yaklaştıkta n sora tekrar garba doğru bir kavis çevire
rek uzaklaşır ve nihayet Acem körfezine dökülür. 

Tarihten evelki devirlerde ve hatta İ skender zamanında 
bu iki ı rmak bugünkü gibi birleşmezlerdi ;  ayrı ayrı, Acem 
körfez ine dökülürlerdi ve deniz de şimdi ol duğundan 200 
kilometre içerde idi .  Bilahare iki ırmağın getirdiği çamur-

( 1 )  Bazı müverrihler (Ok) manasına olan (Digle) dir diyorlar. Avru
pal ı lar Tigre, S a m i l e r  Dicle yapmışlardır. Bazı müverrihler, Akkatlıların 
D i kl at dedi kleri ni beya n  ederler. 
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larla doldu. Fırat mecrasın ın munsap kısmının şarkındaki 
arazi de eski zaman larda batakl ık idi . 

Fıratın uzunluğu 2000 kilometredir. Suyu, Dicleden iki  
defa azdır. Yatağı derin değild ir. Kenarları mukave ır etsiz
dir. Tuğyan zamanında kolaylıkla etrafa yayılır. H er sene 
membaların daki dağlarda karlar eriyince - nisan ve ma yısta 
bu n ehirler, kendi  hallerine  bırakıldığı takdirde, ani olarak 
taşar. Bütürt memleketi, sıhhate ve z iraate elverişsiz batak
lıklar hal ine getirir. Binaenaleyh, bu ırmakları istifadeli  bir 
hale koymak için orada yaşayan insanlar, nehirlerin kenar
larında setler vücuda getirmeğe ve birçok sul ama kanalları 
yapmağa mecburdurlar. 

w Dicle ve Fıratın [ 1 )  suladığı �ha düzdür. Bu 
D A G LIK KI SI M· vahanın, şarka ve şimale doğru uzan an sa-LA R haları yüksek İ ran ve Anadolu dağlarına 

)fadar dalgalıdır. 

İKLİM Bahsettiğimiz m ıntakanın iklimi çok müte
haliftir. Kış, bilhassa dağlık m ıntakal arda 

serttir. Yazın da yakıcı, kurutucu sıcaklar olur. Toprağın kuru
masına, n ehirlerin kanallarla akıtılan suları i le mani olunur. 

Eski ahali, daha çok cenubugarbiden gelen ve çekirge 
getiren rüzgarlardan korkarlardı. Onlarda "fena ruh" hura
fesini  yaratan bu rüzgardır. 

Yukarda saydığımız üç ülkeden Kalde, Dicle ve Fırat 
ırmaklarının cenu p k ısımları üzerindedir. Acem körfezinden 
Bağdat şimaline  kadar, iki  ırmağın havzalarından ibaret ve 
bu ırmakların getirdiği  rüsu ptan t.eşekkül  etmiş gayet müm
bit bir mıntakadır. 

Asur mınfakası, şimaldedir. Şimdiki Musul havalisidir. E
lam, Kal denin şarkındadır. Karun ırmağı havzasını ihtiva eder. 

TABÜ SERVET 
MEMBALARI 

Bu memleketlerde, ırmaklar arasındaki vaha 
şayanı hayret bir derecede mümbittir. Her  
şeyden evel, hububat mıntakasıdır. 

Meyva ağaçları ve  bilhassa ırmaklar ve kanallar boyunca 

[ 1 )  Dicl e v e  Fırat ırmaklarını n  - d oğru d a n d o ğruya Anadolu dağ
ların ın cen u p  etekleri n d e n  itibaren - arasında kalan u z u n ,  dar ve düz 
mıntakaya, Araplar ( Beynen nehreyn, E l c e z i re, I rak ), eski Yu n a n l ı lar 
(Mezopota m y a > d e m i ş l erd i r. 
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hurma ağaçları yetişirdi . H urma ağaçları, mütenevvi gıdalar 
dan başka ku maş imal ine kadar ahalin in bütün ihtiyaçla

rına kifay et ederdi. 
· Mer'alarda cesim sığır, koyun sürüleri otlar; ırmakların 

kenarlarında kaz . ve ördek sürüleri uçardı. Irmaklar sazan 
balıklarile dolu idi. 

Vahşi hayvanlar meyan ında, yaban i eşek, manda ve aslan 
bulunurd uı 

Memlekette, inşaat için taş yoktu. Gayet ince kil vardı. 
Kerpiç ve tuğla yapılırdı. Toprak altında zift bulunurd u . 

B. AHALİ 

Tarihtenevelki zamanlarda, bu bahsettiğimiz memle
ketlere Ortaasyadan birtakım türk kabileleri gelip yerleş
til er. Bunların tarihleri, en ihtiyatlı bir hesap ile, M. E. 5-6 
bin seneden eveldir. 

Bu tarih devrinin başlang1cından itibaren üç kavim 
- ikisi kaide ve biri elam ülkelerinde olmak üzere - biribir
leri le  temas h al i n de görülürler. 

Bunlardan Sumerler, Kaidenin cenup kısm ında, sumer 
mıntakasında, Akatlar namını a lan lar Kai denin şimal kıs
mında Akat denilen mıntakada yerleşmiş bulu n uyorlardı. 
Bu kavimler Kaideye sadece Kalam derlerdi. 

Elamlar, Kalamın şarkında kendi isimlerini verdikleri 
kıt'ada yerleşmişlerdi. 

M. E. 2 1 00 de Bab il etrafında görülen Samiler ile Ninova 
etrafında yerleşen ve milattan 1 300 sene evel kuvvet kes
peden Asurluları kadim türk kabilelerile karıştn·mamalıdır. 
Babilliler ile Asurluların tarihleri, tarih içinde tarihtir. Türk
ler daha · bu m ıntakalara gelmeden evel esasen yüksek bir 
hars sahibi idiler. Bunların medeni hayat yaşadıkları, şehir
lerde oturmuş oldukları şüphesizdir; madencilikte, muhtelif 
san'atlerde müterakki bir cemiyet idiler. 

Sumerlerin medeniyetleri daha milattan 5000 sene evel 

bü yük saadet ve refah inkişafı halinde ortaya çıktı. 
Sumerler, daha o zamanlarda, çiftçilerden, tüccarlardan, 
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her n evi san'atkarlardan mürekkep bir cemiyet palinde 
bulunuyorlardı. 

Bu kavimler daha ilk geldikleri zaman ırmakların feye
zanlarından mahfuz olmak için, şehirlerini bizzat yaptıkları 
sun'i tepeler üzerine kurdular. Tuğladan evler, mabetler ve 
saraylar bina ettiler. Sürülerle sığırları, beygirleri, koyunları, 
keçileri vardı. Ziraati, ve tarlaları sulamayı bilirlerdi. Maden
leri işlerler ve madeni silahlar ve ziynet eşyaları imal eder· 
lerdi. H eykeltraşlıkları henüz az san'atkarane ve basit idi. 
Fakat, yazıları büyük bir inkişafın şahididir. Sumerler Me
zopotamyaya geldikleri zaman yazı yazmasırı ı bil iyorlardı. 
Bu yazı soraları " Çivi yazısı - mıhi hat ,, d enilen şekli almıştır. 
o: ııeri Altay türkçesi idi. Sami lehçe • .;;ri daha soraki za
manlarda karışmıştır. 

Akatlara gelince onların da Sumerlerle akraba olduğunu 
söyliyen alimler vardır.. Fakat büyük nispette Samilerle ka
rışmış oldukları anlaşılıyor. 

Elamlar dahi Sumerler gibi ve belki ayni kütle içinde 
Ortaasyadan gelmiş Türklerdir. 

Bunlar Samt alemden mutlak su rette ayrı ve uzaktır. 
Lisanları türkçe idi. Bir kısım yazılı abideleri bunu teyit 
eder. 

Elamlar, Sumerler gibi, Babillilerden çok daha eski de
virlerde, büyük bir medeniyet inkişaf ettirmişlerdir. Elamlar 
milattan 2 3 00 sene evelinde fütuhatlarını u�diyarlara ka
dar götürmüşlerdir. Bunların merkezi olan (Sus ehrinde top
raklar altından çıkarılan hendesi şekilde tez natl ı levha ve 
cilal ı taştan eşya ve sert taştan · vazolar, silahlar ve bakır kap
lar, medeniyetlerinin yüksek derecesini  göstermektedir. 

Anlaşılmıştır ki, Ur, Uruk, Nippur ve daha birçok büyük 
türk şehirleri Babil ve Ninova dan çok tarihi kıdeme maliktirler. 

C. ARKEOLOJİ KEŞİFLERİ 

XIX uncu asrın ortalarına kadar, bütün bu söylediğimiz 
hakikatler, henüz toprakların altında gizlenmiş bir halde bu
lunuyordu. Bu asrın ortalarından beri ,  fransız, ingiliz, alaman , 
amerikan keşif heyetlerinin,  taharri ve tetkikleri, bu kıdemli 
medeniyet banilerini i l im alemine tanıtm ağa başladı. Bil-
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hassa bu eski dünya in sanlarının yazılarını okumak mühim 
oldu ; hakiki tarih mezardan çıkıyordu. 

Okunan yazı Sumerlerin çivi yaz ısıd ır. 

D. SUMER - AKA T - ELAM DEVLETLERİ 

DEVLET VE CEMİYET 
Sumerlerin, Akatl arın, ve Elamların teşkil  
ettikleri  d e v l etler m uhtelif tarihi şekil  ve  
mahiyet arzederler. B u n ların siyasi teşki

latlari le  Altaylarda, tarihin malumu olan ilk türk hüku
met tarzları arası n da büyük bir b enzey iş vardır. Deni
lebilir ki, Türklerin, i lk hükumet sistemleri, muayyen hudut
lar dahil inde müşterek ülkede, muhtariyet ve hatta istiklal 
sahibi site ler veya kabileler halinde, to p l anmış grupların kon
federasyon teşk il etmeleridir. H er site n i n  bir reisi olduğu gibi 
bunların üstünde her konfederasyonda da bir reis bulunur. 
U m u m u n  riyaseti n e  geç en rei s ica bı n d a  tebdil  olu n u p  d i ğer 
bir site veya kabile reisi onun y erine geçer. 

Kalde ve Elamda siyasi teşkilat, dini teşkilatla birleşmiş 
gibi görünüyor. Orada birer d e  site ildh ı b u l u n u r d u .  Site kı
ralı, site allahının vekaletini  de haiz olurdu.  

Kıralların, b i lh assa heyeti umumiyesin i n başına geçen
lerin, mabut yerine  kendini  ikame etmesi, veya bütün siteler 
allahlarını  bertaraf ederek, bütün siteleri, kendi mabudu olan 
allahın emri n e  itaate m ecb u r  tutm ası, veya on u n  vekili  sıfa
tile kendine mutlak bir surette inkıyat talep etmesi devir
l eri Sami ler zamanında başlar. 

Siteler, şundan i baretti : her cemaat; kendi i lahı için 
bir mabet, kıra! için bir saray ve çiftçi, çoban yahut 
tüccar, san'atk ar ve saire halk için meskenler yapardı. 
Bunların heyeti umumiyesin i sühuletle muhafaza altında 
bulundurmak için etrafa bir sur inşa olunurdu. 

• Kaide ve Elamda, daha tarihlerinin mebde-sı��E��LDE !e rinde birçok siteler yapılmıştır. fakat, 
bunların hemen kaffesi topraklara gömül

müş b ir haldedir. Ancak son zamanlardadır k i, izleri bu
lunup birer birer meydana çıkarılmağa başlanmıştır. Şim
d i ye kadar m alll m olm u ş buluna n ve k ı ral şehri dedikleri 
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siteler on bir tanedir. Bu şehirlerden üçü Uruk, Ur [1] , Adap 
olmak üzere Sumerdedir. 

Dördü, Kiş, Aksak, Opis, lsin olmak üzere Akatta. 
Biri, Mari olmak üzere ayrıca Orta Fırat üzerin de. 
Biri Diclenin m embalarına yakın taraflarda Gutyum. 
İ k isi de Elamda Sus tan başka olarak Avan ve Anan Hamazi. 
Bu şehirlerden maada Allah Enlil in mabedi olan Nippur 

ile Sumerde Lagaş (Tello) sayılır. 
Yerleri bugün belli olan daha birtakım şehirlerle beraber, 

yerleri tayin edilmeksizin sayılan birtakım büyük şehirler d e  
vardır .  

Kıral şehri denilen büyük şehirler yekdiğerin i müteakıp 
gelen müteaddit  sülalelere payitaht olmuştur. Bu kadar dar 
bir mıntakada payitaht olabilece k bu kadar çok şehir yapıl
mış olması ve muhtelif kıralların payitaht tebd i l  etmiş olma
ları bu devletin i dari ,  m ali ve askeri intizam ve menabie malik 
ve yüksek bir  medeniyete sahip bulunduğuna delalet eder. 

Umumi tehl ikenin henüz pek az hissolunduğu devirlerde, 
Elam, Sumer, Akatlar biribirine tamamen tabi olmaktan z i
yade herbiri kendi  dairesi dahil inde, hemen ayrı bir  siyasi 
mevcudiyet teşkil ediyordu . Fakat, gittikçe, daha ziyade his
solunmağa başlıyan tehlik e, reislere sağlam bir ittihat lüzu
munu ihtar etti. Bunu n  neticesinde kuvvetlerini, komşularına 
tanıttırmak · ve iktisadi ve fikri kabiliy etlerin in daha parlak 
bir surette inkişafını temin etmek maksadile müşterek bir  
devlet kurd ular. 

Bu devreye kadar Sumer, Akat, Elamlardan herbirinin 
kendi içlerinden çıkmış sülaleleri vardı . Bundan sora bir 
idareye tab i  olacaklardı . 

Yeni idarenin s iya si mahiyeti böyle olmakla beraber, 
malum olan on bir kıral l ık şehri yine ayrı  ayrı istiklal lerini  
m u hafaza etmekte addolunu yordu. İşte bu siyasi teşekkülün 
şu hususiyetinden dolayı, Samil erin iktidara geçtikleri zama
na kadar ( M. E. 2 2 2 5 ) , kırall ık şehri olan sitelerden hiçbiri 
daimi olarak, payitaht olmak rolünde ısrar etmedi. 

Bu hususta, tefevvuk münavebe i le : 
3 defa Sumerlere, 
4 defa Akatlara, 

[1] Ur, türkçe hende k veya hendekle ç e v ri l m i ş  ka l e  d e m e ktir. 
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2 defa Elamlara, 
1 defa Mari sitesine, 

• 

1 defa da şimalde Gutyumlulara geçti . 
Bu hal, siyasi birliğin idamesile beraber, bir siten in ken

di lehine olarak vahdeti temerküz ettirmediğini, umumi su
rette kuvvetler beyninde asırlarca müddet tevazünün devam 
ettiğini gösterir. 

E. KAI:DEDE DAHİLl REKABETLER VE 

MÜCADELELER 

Sumer şehirlerinden birinin kıralı tek başına hakim ol

mak sevdasına düştü. Komşularına saldırdı ( M. E. 3 050 ). 
Bu adamın torunu ayni harekete devam etti. Diğerle ' · bu
nun üzerine y ürüdü. Bu suretle devletin inzıbatına halel, 
kuvvetine zat geldi. 

Bu vaziyetten istifade eden Agade'li Sargan SARGON VE 
s'Oı.Aı.Esi namında bir zat ortaya ç ıkarak (M. E. 2 850) 

. tarihlerine doğru Kaidede bir imparatorluk 
teşkil etti. Kaideye kamilen hakim olduktan sora A.manos 
ve Toros ve Suriye istikametlerinde isti lal.ar yaptı . 

Elamlar yalnız başlarına istiklallerini muhafaza ediyor
lardı. Sargonun ahfadı, imparatorluğun kuvvetlen mesine 
çalıştılar. Acem körfezinde büyük donanma yaptılar. Şarktan 
Acemistana, şimalden Anadoluya sarktılar; garptan Akdeniz 
sahillerin e kadar i lerl ediler (Harita. 8). 

Eskidenberi Mısı rla, mevcut olan münasebat ziyadeleşti . 
Bu y üzden birtakı m mısır fikir ve felsefeleri Kaideye geçti. 
Ezcü mle Kai de hükümdarları o zamana kadar mabetlerde 
kapalı duran mabutların yerine, Fir'avunları takliden kendi
lerini ikame ettiler. İnsanları kendilerine taptırdılar. 

SUMERLERİN TEK- Bundaıı soradır ki, Sumerler isyan ettiler. 
RAR HAKİMİYETİ Bunu n n eticesi olarak ( M. E. 2 64 8 - 2 62 3) 

ALMALARI Sargon H anedanı yerine geçtiler. Bu Su-
merlerin dördüncü U ruk Hanedanı idi ; 

anlaşılıyor ki, bunlardan çok daha evel üç U r  v� U ruk 
H a nedanı geçmiştir. İ lk  hükümdarlarının ismi �rkonı,�ur ; 

'·,,""-----· . 
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Ur şeh rini ,  bu kıral  bina ettirmiş ve muhteşem abidelerle 
süslemiştir. Kapıları tunçtan bir mabetle yüksek bir ehram, 
bu n evi abideler cümlesin den dir  [1] .  

Bu dördüncü Sumer sülalesinden sora, memlekete H a
zar Den izi  civarından gelen bir sülale hakim oldu. 1 2 0  sene 
Kaidede kaldı. Sumerlerin tekrar isyanile memleketten çıka
rıldılar. Yeniden mevkii iktidara gel en Sumer kıralları bir 
taraftan Palestine  hareket yaptılar, diğer taraftan eski müt
tefik ve ırkdaşları Elamlar üzerine hücum ederek Sus'u 
zaptetti ler. 

Bun dan sora yeniden Kalde ülkesinde de-KALDEDE KARIŞIK· . . LIK VE NETİCESİ rın bır kargaşalık oldu. Kalde cenuptan ve 
şarktan istilaya uğradı. Evvela Elamlar ken

dilerini toplayıp mukabil taarruza geçti ler, Mezopotamyayı 
işgal etti ler ve Palestine kadar gittiler. Elam kırallarından 
Kutur, Palestin hükümdarı unvanını aldı .  Fakat, burada da 
mağluplar Elamlara karşı mukabil taarruza geçtiler. Onları 
ricat ettirerek Mezopotamyaya kadar takip ve mağlup etti
ler. Bu suretle, Kaide Hükümdarlığı Fırat yukarılarında 
isin de yerleşen bir Palestinli  Sami hanedana geçti (M. E. 
2 307 - 2095 ) .  

İşte bu karışık vaziyet Babil Sülalesinin vü�ERDE�� c�t bulmasına sebep oldu ( M. E. 2 2 25 -
RİNİN AKIBETİ 1 9 2 6 ). 

Bu suretle tarihlerinin i lk devirlerinden iti
baren binlerce sene beraber yaşadıktan sora, bilahare biri
birlerinin hasut düşmanı haline gelerek birçok seneler biri
birlerile vuruşan Sumer - Akat ve Elamlar arasında devam 
eden mücadeleler nihayet Samilerin istilasile n ihayet buldu. 

F. BABİL DEVLETİ 

BABİL SÜLALESİ Kaideye hakim olan süialeye Babile nis-
VE HAMURABİ petle Babil Sülalesi dendiği gibi Kaldeye d e  

Babilonya a d ı  verildi. B u  sülalenin altıncı 
kıralı Hamurabi nin bulduğu hudutlar Sargan zamanındaki 

[1] Ş imdiye kadar hafriyatta Urkhom ahfadından kıral Gudea'nın 
M. E.  3600 de yapıl mış  sekiz heykeli bulundu. 
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hudutların aynidir. Hamurabi (Res. 61), memlekette eski yerli 
ahalinin vücuda getirmiş olduğu medeni ve sınai her şeyden 
azami istifade etti. Esasen, mevcut olan eski kanunlar birleş
tirildi ve Ham urabi Kanunu adını  aldı. 

H amurabi, ( M. E. 2088 - 2 0 8 6 ) şimalde Turukku, Kak
mu, Subartu ordularile muharebe etmiştir. 

Babil şehri Fırat ve Dicle ırmaklarının biribirine en çok 
yaklaştığı noktada inşa edildi . İ ran, Hint  ve Arabistan, Asur 
aralarındaki yollar burada birleşir. 

H amurabi ,  Babili yeniden inşa etti . Etrafını kalın tuğla du· 
varla çevirdi. Hamurabi, Fırat i le Dicle arasın da kendi ismini  
verdiği büyük bir  kanal yaptırdı. Babilliler M. E. XX inci asır 
sonların da Etiler tarafından mağlup ve Babil işgal olunmuş
tur. Fakat Etil er bu rada kalmayıp memleketl erine döndüler. 

Asur kıralları da Babilonyayı kendi imparatorluklarına 
i l haka teşebbüs etti ler ve n i hayet M. E. 1 320 de buna mu
vaffak oldular. 

G. ASUR DEVLETİ 

Asurlular, muharebeler ve muhaceretler esnasında şimale 
çıkan bir kısı:rn Samilerle Kuşlu ların ve Hazar tarafından 
gelen bazı  kabilelerin teşkil ettikleri bir  halktır. Bunlar Dic
le havzasının dağlık sahalarında ayrı ayrı birtakım şehirler 
bina etti ler ve oralarda milattan 2500 sene evel küçük kü
çük birtakım hükumetler kurdular. Bunlardan b iri saradan 
çok şöhret alan Asur sitesi idi. Tarihteki Asurlular namı · da 
bundan gelir. Kala, Ninova gibi diğer şöhret bulan siteler de 
yaptılar. 

Asurlular, medeniyetçe, Anadolu komşuları Etilerden ve 
cenup komşuları Sumer-Akatlardan, çok zamanlar dun d ere
cede kald ılar. 

Komşuları, muhtelif sebeplerle zafa duçar  ol d u ktan sora
dır ki, Asurlular kendileri ni  göstermeğe başladılar. 

· M. E. 1 300 senelerine doğru tefevvuk, Babilden Asurlulara 
geçti . Kalde ile Asur memleketleri kamilen Asur Kıralı 1 inci 
Salmanasar idaresinde birleşti . 

Birinci Tiglat-Palasa1 (M. E. 1 1 00) fütuhatın ı  gar ben Pa
lestine ve Akdenize kadar ilerletti. 
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Bu n da n  sora bir tereddi d evri geçer. Bu d evrin mü

messili  Sardanap al dir. Daha sora, tekrar, 3 üncü Salman sar 
(M. E.  8 5 0) ve 3 üncü Tiglat - Palasar (M. E. 74 5) gibi k ırallar 
Suriyeyi tekrar fetih ve Fenikeli lere hakimiyetlerini  teşmil etti
ler.  Bu tarihte idi ki, Asur yerine Kala, devletin payitahtı oldu . 

SARGONLAR 
Asurluların en parlak sülalesi meşhur Sar
gonlard ır. Bu sü laleyi teşkil  eden (M. E. 7 2 2) 

I I  inci Sargan ( Res.62), sefih kıra l lardan birin in  başkumand·an ı  
idi.  Sargon ufaktefek kabilelerle değil büyük devletlerle fütur
suz çarpıştı . Çetin bir askerdi . Babili  iki defa zabıt ve Babil 
K ıralı Meradaş Baladan ı m ağlup ve firara mecbur etti. Mütte
hit S u riyeli lerle Mısırlı ları mağlup, İ brani Kırallığını tahrip 
eyledi . Kıbrısı haraca bağlad ı. Bu fatih ayni  zama nda i l im 
�·e san'atin m uh ibb i oldu . N inova kütüphanesin i o yaptı . 

Pa yitaht ed in di ği N i n ova yan ı n da m u a zzam Kho rsabat sa

rayın ı i n şa ettirdi . Asur kuv veti, Asur - Banip al (Res. 63) i le en 
yüksek kemaline erdi.  Mısıra girdi ,  Tep cenubuna kadar 
gidildi . Karad enizden N ile  ve Acem körfez i n e  kad ar bütün 
devletler Asur - Bani pal a tabi ol d ul ar.  

ASUR DEVLETİNiN 
Bir

.
kaç sene �ora,  bu azametl i  d evlet Met

İNKIRAZI 11 İNCİ l erın K ıralı  Kıyaksar ın darbeleri altı n da eri
BABİL n

'
EVLETİ d i (M. E. 6 1 2). 

Asur Devleti enkazından Met lmparatorluğu 
çıktı ; v e  Metlerle m ü ttefi kan h areket eden Babill i ler ikin ci 
defa Babil Kırallığı nı kurdular. Suriyede, Mı sırda büyük 
istilalar yaptılar. Anadol uda , Lidyalıların kıralların ı mağlup 
etmek için Metlere yard ım ettiler. Babil K ıral ı Nabukodonosor 

veya Nabukodorosor Bab i li tamir ve ihya eyledi . 

Babil li lerin son hü küm darı Baltazar o ld u . Pers Kıral ı  
Kurus (K eyhusrev) (M. E. 5 39) onu mağlup etti ; ve ahalinin 
alkış ları  arasında Babil  memleketlerine girdi. Babil  K ıralla
rından Nabukodonosorun (M. E. 600) de Babile esir olarak 
getirdiği  Yahudileri serbest bıra k t ı .  

H .  SUMER MEDENİYETİ 

Bugüne kadar vaki ola n  k eşfiyattan b eş.erin  i lk medeni
yetler i n d en biri olduğu an la ş ılan sumer medeniyetinin uzun 



96 TARİH 

müddet Onasyada umumi bir ·medeniyet olduğu, bi lhassa 
Akat ve Elamların tamamen bu medeniyet tesiri altında 
kaldık ları ve  yüksek bir  seviyeye erdikleri sabi t olmuştur. 

V Ne VE Sumerler bazı hayvan ları eh l i l eştirip onlar-HAY A iLiK d . t "f  d t . b ' l "  l d "  K k . ZİRAAT an ıs ı a e e meyı ı ır  er ı. oyun, eçı 
ve domuz besliyorlardı. Bunların yünlerin

den kumaşlar dokuyorlardı. Evlerinde dokuma_ tezgahları 
olduğu gibi müteaddil  tezgahlı  dokuma imalathaneleri de 
vardı. 

Ziraatte ilerlemişlerdi. Saban, döğen gibi bugün bile 
kullanılan muhtelif ziraat aletlerine maliktiler. Sun 'i vasıta
larla (kanallarla) tarlaları sulayarak, h ububat yetiştiriyorlardı. 
Vasi arazide, bilhassa nehir kenarlarında m üşterek teşebbüs
lerle kanallar açılır ve ilmi denecek usullerle nehir kontrol 
edilir, sulamalar yapılırd ı. Sumerin refahı .ziraaf ve ticarete 
istinat ediyordu. Hemen kamilen ziraat esası üzerine tanzim 
edilmiş olan memleketin bir kısmı hükümdara, diğer bir 
kısmı da fertlere ait çiftliklere ayrılmıştı. 

. • Bakır ve altın madenlerini istimal ediyorlardı SAN'ATLER ı MI · (Res.55). Maden dökümü işlerini ve madenler-M�;ı,ı.;'R.Z:Llı:tY· den halita yapmay { biliyorlardı. Alelade kul-
landıkları aletler Mısırlıların hatta tarihi de

virlerinde kullandıklarından çok daha mükemmeldi.  İptida 
bakırı, soraları altını ziynet eşyası olarak kullandılar. Kadınla
rın icni ve kıymetli taşlardan gerdanlıkları vardı. Mezopotam
yada taş bulunmadığından binalar için başka bir madde isti
mali icap ediyordu. Sumerler, yapılarını fırında pişirilmiş 
tuğladan veya güneşte kurutulmuş kerpiçten yaparlardı .  
Tuğladan yapılmış büyük binaları, abideleri vardı. Mesela, 
Kiş te meydana çıkarılan tuğla saray geniş bir sahayı kap
lamaktadır. Bu sarayd a  ve diğer mahallerde tuğladan muaz
zam sütunlar bulunmuştur. Duvar tezyinatı hayrete şayan 
derecede mükemmeldir. Bu tezyinattan sedef işlemeciliğine 
de vakıf oldukları anlaşılıyor. Kiş sarayı o zamanki mem
leketin refahını ve mimarların, sa n'a tkarların yüksek meha· 
retini  gösterir. 

Bu kadar eski devirlerde Sumerler, sütun, kemer, kubbe 
gibi garba ancak binlerce sene sora girmiş olan mimari 
şekillerini bi lerek umumiyetle kullanmışlardır. Tarihte, i lk 
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kemer ve kubbe Sumerlerde görünür. Sumerlerin bina 
ettikleri sun'i tepeler üzerine kurulmuş mabetler - ki meşhur 
Babil Kulesi bunlardan biridir - mimari eserlerin harikala
rından sayılabilir. 

Bu yüksek mimari ile anlaşılan medeniyet seviyesi, 
mezarların zenginliğinde de görülmektedir. Altın ve gümüş 
eşya silahlar, kıymetli madenlerden yapılma aletler, mezar
larda mebzulen bulunmuştur. Bu m ezarlarda sedef tezyinatı 
çok görülm ektedir. Hükümdar mezarlarında altın serpuş, 
hükümdarın adını taşıyan altın kupa, gümüş kemer, altın, 
gümüş ve sedef gerdanlıklar, küpeler, altın keykeller, altın 
iğneler vardır.  

H eykeltraşhkta da çok usta idiler. Bir hükümdar kadını 
mezarından çıkarılan gümüş bir inek başile gümüşten iki 
dişi aslan kafası  büyük bir istidat ve meharet eserleri dir. Yine 
bu m ezarda bulunan eşek heykeli mükemmel bir realist 
san'at eseridir. H eykeltraşhkta bu derece inkişaf, ancak m ilat
tan eve! V inci asırda yunan üstatların da görülebiliyor. Sumer 
hüküm darların dan Gudea nın heykeli ( Res.51) bugüne kadar 
keşfedilmiş olan heykeller arasında muayyen ve hakiki bir  
şahıs gösteren ilk heykel sayılma ktadır. Sumer heykeltraşhğı 
yalnız teknik itibari le değil, fikrin ifadesi noktai nazarından 
da yüksekti . H eykeller umumiyetle sarayların ve mabetlerin 
tezyinatında kullanıl ırdı ( Res. 52 - 59, 64, 65). 

Sumerlerden sora gelen Babill i ler ve Asu rlular sumer 
san'at an'anesini taklide  devam etmişlerdir. 

ASKERLİK Sumerler pek medeni ve zen gin memleket-
lerine etraftan gelecek tecavüzleri men ile 

medeniyetlerini muhafaza için kuvvetl i bir askeri teşkilat 
mey dana getirmişlerdir. Sumerde ücretli bir ordu yoktu. 
H er vatan daş bir asker sayıl ırdı  ve her an harba çağrıla
bileceği için hazırlıklı bulunurdu. Hükümdar şahsen harba 
iştirak ve ön safta muharebe ederdi  . 

• .:. • ı...� Sumerler haysiyet ve vakarlarını  çok korur, 
.l11J.Ld.d I .1!.TPERVER- ' l lA h ' b '  ' 1 1 '  tl ' l " ft h '  LiK VE KANUN mı ı gurur s a  ı ı v e mı  ıye erı e m u  e ır  

idi ler. Memleketleri is ti la edildiği  zaman 
galiplerin hakimiyeti altında teşriki  m esai etmeğe razı  olma
dılar. Sumerlerin umumi bir isyanile Sargan sa lta natının hi
tama erdiği malumdur. 

7 



98 TARİH 
lvlilattan (1 900) sene evel vazolunan Hamurabi Kanunu 

eski sumer kan u nlarının ve adetlerinin bir  araya toplanma
sından ibarettir. Zaten babil medeniyeti, her  c ihetçe sumer 
meden iyetin d en çıkmıştır. H amurabi Kan u n u  bu mınta 
kada i lk d efa meydana gelen kanunlar mecmuası  da değildi . 
Sumerlerin 1 1 1  ü n cü U r  Sülalesinden Dungi zamanında ted
vin edilen kanunlar mecmuası H amurabi  Kanunların ın en 
yakın esas ve as l ın ı  teş kil  eder. Bundan evel, mesela Uru
kagina zamanında toplanılmış kanunlar da  vardı. Fakat, Sami 
Hamurabinin kanun ları türk sumer kanu nlarından ceza 
itibarile daha şi dde tl i  idi. Sumerler esirlere karşı muamele
lerinde daha şefkatli id i ler. Bir kölen in kaçması H a m u rabi  
Kanununa göre idamı ilt izam ederdi . Halbuki  Sumerler  kü
Çük bir para cezası almakla  iktifa ed erlerdi. Sumerlerin mun
tazam mahkemeleri vardı. Mu n tazam tapu muamelatı yapıl ır
dı. Müşterek mülkiyetle berab er şahsi mülkiyet te m evcuttu . 

Sumerlerde aile teşkilatı tek zevce (monogamie) esası üze
rine müessesti. İzdivaç, dini bir  mahiyette değildi . İzdivaç
tan sora kadın, aile mallarınd , ve mül klerinde müşterekti. 
Erkek, kadının rızası olmaksızın m üşterek m alları satamazdı ;  
ai le borçları için her ikis i  m es'ul  id i ler. Kadın iktisadi bir  
i stiklale sahipti, istediği iş i  tutabi l irdi ; tezgahlarda. m ağaza
larda çalışır, yüzü açık o larak gezerdi .  

T.Aı.iM VE TE İ Sumerlerin talim ve terb iye  teşkilatı mü-
RB YE kemmeld i .  Erkek ve kız çocu k l ar ı  b�r arada 

tahsil ederlerdi. Mekteplerde okuma yazma, gramer, inşa, 
coğrafya, riyazıye, mesaha usul l eri ,  mik yaslar ve edebiyat  
öğretilirdi. Yüksek mekteplerde  h ekimler, mimarlar gibi 
meslek adamları yeti şti r i l irdi . 

DİN VE İLİMLER 
Su m erleri n birçok allahlara inanan bi r d in i  
vardı. All ahlar  insan şekli n de v e  m a h i ye

tin de tasavvur o lunurdu. Mabetl er, bu  ilah ların ev l eri  i d i .  
Sumerler ruhun bekasına inan makla beraber, ah ırete, 

cen nete, cehenn em e  inanmazlardı .  
Sumerler e� allahlapna -Dingir ismini vermişlerdir . 

. Bun un Tangrı\Tengri�TantCkel imesi olduğunu sumer d il ile 
uğraşan al imle�mişler ve hatta Sumerlerin Türk' oldu
ğuna da ha birçok kel i m elerle beraber bunu del i l  olarak gös
ter miş le rdir. Bun dan başka S u rn erlerde Enlil, Mama, Nin - tar 
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ve m uah har devirlerde Babil  ve Asura S u merlerden geçmiş 
-0lması muhtemel olan Bel, Bin, Annon g ibi mabutlar d a  var
dır. B u  son mabutlarda n  Bel, maddeye şekil  veren, dünyayı 
nizama sok an k u v v et ; Bin kai n atı yürüten zeka, Annon ise 

güzel san'atleri yaratan kudretti r . 

Sumerlerin fik i rl erin i n fili tezahü rler i tetk i k  olunursa 
müspet b i r  felsefeye salik o l du k ları anlaş ıl ır. 

Sum erler, Ortaasyadak i d i n l �r i n d en kal m a  a n ' a n elerle 
Gü neş , Ay, ve yıldızlara da taparlardı;  bunların harek etl erile 
dü nya hadiseleri  arası n d a  b i r  m ü n a sebet görürl er, o n l a r ı n  
hareketleri n d e n  istikba l i n k eşfol u n acağı n a  inanırlardı. İ şte 
bu itikatlar, Sum erlerin Gü n e şe , Aya ve y ıl dızlara ehemmiyet  
vermel.erini ve bun lar ın hareketlerini  tarassut, tetkik ve 

hesap etmelerini  m uci p o l d u. Mab etlerdeki birçok katl ı 
kuleler, tarassuda yardım edi yordu. Bu suretle Sumerde 
heyet i lmi başladı. Güneş, Ay senelerini  h esap etti ler. Seney i 
1 2  aya ayırd ılar . Gün, saat taksimini  yaptılar ; seyyarelere 
isim taktılar. Takvimlerle kerrat cetvel in in  esas ın ı  kurdu lar. 

Bugü nk ü ölçüleri tesbit etti ler. Ve bu suretle d e  riyazıye 
ilm i ink i şaf yoluna girmiş oldu.  

Allahların mücazat ve m ükafatları dünyada olduğundan 
Sumerler hastal ıkları allahların verdiği c e z a  gibi  görürlerd i ;  
yan i  allahlara karşı i rtikap olunan bir gü n ah , bir  kusu r  yü
zünden hastal ığın vukua gelmiş olduğuna inan ırlardı. Buna 
binaen, hasta, a l lahları memnun etmeğe m ecburdu. Rahip
lerin tavassutile a l la h ların affi kazanı lmaya ç al ı ş ıl ırdı . Fakat 

-O.aha müspet teda vi tarzı da vardı. Hasta u m u mi bir mey
dana yatırılarak gelen geçenden hastanın tutulduğu hastalık 
hakkında rey alın ır ve bu reyl ere göre tedavi olunu rdu . Mu
vaffakıyeti n eticelen diren tedavi tarzları tesb i t  ol unup mabet
lerin duvarlarına deri levhalarla asıl ır veya hakolunu rdu . 

Tedavide türlü otlar v e  kökler i stimal olunmuştur. Tedavi 
tarzlarının, tedaviye yarıyan n ı::batların tesir ve  hassaların ı  
tetkik yol u i le  Sumerde tababetin i lk  m ü spet esasları hazır
lanmış oluyordu. 

EDEBİYAT w 
YAZI 

Sumerlerin ed eb iyatı da çok zen gi nd ir. Ede
b iyat e v vela dini efs a n e  ve destanlarla baş
ladı. H i l kate ait  efsaneler. d ini v e  m illi 

kahraman destanları  i b da olundu ; son dev i rler de S u m e rin 
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düşmanlar tarafından istilası üzerine müe::>si-r mersiyeler ya
zıldı. Bu eserler Sumerlerin edebi istidadına parlak deliller
dir. Sumer edebiyatı d iğer l isan lara ezcümle sami lisan lara 
tercüme olu nuyordu . 

Sumerde edebi eserlerden başka birç ok umumi muhar
rerat ta bulunmuştur ; bunları yazmak üzere bir katipler 
sınıfı teşekkül  etmişti . K atipler, mektupları , kontratoları ve  
saireyi ki l  levhalar üzerine yazarlardı. 

Bugünkü malumatımıza göre tarihte i lk yazı, .Sumerlerin 
yazısıdır. Sumerler bu yazıyı geldik leri Ortaasyadan getir
mişlerdir. Ve bütün Onasyaya uzun asırlar bu yazı hakim 
olmuştur. Sumerleri takip eden mil letler, bu yazıyı kullan
m ışlard ır. Sumer yazısı, yukarda söylen diği veçhile " çivi 
yazısı,. idi . 

S u merler, mabetlerini evvela sun'i tepeler vü
MABETLER VE cuda getirerek onların üzerler ine yaparlardı. KONFOR 

Bunlara ziggu rat d erlerdi . Zigguratlar( Res. 60), 
kainatın taksimatın ı  (yeraltı , yeryüzü,  gök) tasvir ediyor v e  
semaya , Tanrıya giden yolu temsil ed iyord u . Bunların e n  
muhteşem yeri, muazzam kemerl i methali  ve büyük kubbesi 
idi. K a pıların da .altın,  gümüş tez yinat vardı ; d u varları ren k l i  

resimler ve sair  tezyinatla bezenirdi. Soraları Bab ilde yapıl
mış olup "Babil Kulesi ,, nam i le şöhret alan tepe ve mabet te 
sumer üslubunda bina edilmiş bir ziggurattır. Sumerlerin hu
susi hayatı da medeniyetlerinin yüksekl iğin i gösterir. O rta 
sınıftan Sumerlinin tuğladan yapılmış  iki  katlı ,  duvarları be
yaz boyalı evine kemerli bir kapıdan girili r, evin üst katında 
aile yaşar, alt katında m isafir kabulüne mahsus geniş bir oda 
bulunurdu. Evin yeraltında su tesisatı mevcuttu. 12 - 14  odası 
vardı. Yemek masaları, arkalı ve yastıklı sandalyeler, altın veya 
gümüş kakmalı karyolalar, zengin evlerde halılar evin 
mobilyesin i  teşkil eder, yemekte madeni çatal ku llan ılırd ı. 

Arkeoloj i  tetkikatından çıkan yukardaki muhtasar malu
mat bi le sunıer medeniyetinin kıymetini ve umumi medeniyet 
tarihinde Sumerlerin ehemmiyetini kafi derecede gösterir. 



VIII 

MISIR 

X I X  un cu asra kadar, Mısırın, sahih olarak tarihi bilin
miyordu. Mevcut malumat, masallarla karışıktı. Mısırlıların 
kendileri de, 2000 yahut 3000 sen eden e velini  bilmiyor
lardı. 

Mısır tarihi ,  Mısırlıların yazısı okunduktan (1 822) sora 
ve bugüne kadar, Mısır toprakların da, birçok alimler tara
fından yapılmakta olan taharriler ve bulunan eserler ile 
meydana çıkmıştır. 

A. MISIR VE NİL 

MISIR Mısır, Afrikanın şimalişarkisind edir. Asyaya, 
Süveyş Berzahı ile bitişir. Şimalde Akdeniz 

ve şarkta Kızıldeniz le çevrilmiştir. Garbı ve cenubu çöl i le 
sarılmıştır. 

· 

Mısıra h emen hiç yağmur yağmaz. Gök daima, tam açık 
ve mavidir ; gündüzler, parlak güneşin altında yakıcıdır. 
Geceler çöllerde olduğu gibi, serindir. O rtasından büyük bir 
ırmak, N i l, geçmeseydi ,  Mısır,  bir çölden, taşlık ve çıplak bir 
ovadan başka bir şey olmıyacaktı. 

Mısır "bir Nil vergisi ,, d ir. Doğrusu, Mısır toprağını  yara
tan, N i l  ırmağıdır. 

N i l  d ü n yanın en büyük ırmaklarından biridir. Bu ırmak, 
başl ıca Habeşistandan gelen Göknil i le, hattıistiva altındaki 
büyük Viktorya - Alber gölleri mıntakasından gelen, Aknil in  
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birleşmesinden meydana gelmiştir. Cenuptan şimal e akan bu 

ı rm ak, Mısır k ıt'ası n a girmeden evel altı çağ l a ya n yapar. Bu 
çağlayanların şi malde sonuncusu Siyen (Assuan)  dad ı r. 

.. .. Siyenden sora N i l , Ak denize doğru gider ; MISIRIN G O RU· � � 

NÜŞÜ yatagının sagın da ve solunda kayal ık l ı  te-
"' peler vardır. 

Nil in geçtiği vad i 1000 k i lometredir. Bu vadi n i n , orta ge
nişliği ise 1 5  kilometredir. 

Hiçbir yerde 20 kilometreden fazla  genişliği yoktur. Bu 
vadi bazan, dar bir geçit  olur. Ş i m a l e  doğru, Kahire hizasın
da, N il b irtak ım kollara ayrı l ı r. (V) ş e k l i n d e  bir m üsel les 
teşkil eder. Bu müsel les , çok esk i z a m a n l a r d a ,  Ak d eniz in bir 
körfezi idi .  N i l, bu körfezi , b i n lerce sene içi n d e  getird i ğ i 

çamurlarla dol durd u . H a l a  da her sene b i r  m etre kadar dol
durmaktadır. Bu su retle m eydana gelen ova da, nehrin kol
l arile sahilin resm ettiğ i şek i l , y u n a n  alfab es inin  D s i olan 1 
d eltaya benzeti ldiği için Yu n a n l ı l a r, b u  m ın takaya Delta 
elemişlerdir . 

Geniş Delta ovasına, Aşağ< Jiısır ad ı veri l ir. N ilin,  uzun 
v e  dar o lan cenuptaki geçitl eri m ı nta k a sına Yukarı 1lfısır denir. 

Bütün Mısır Delta ile N il v a d i si n d e n  i b a r e ttir. Bu dar, 
uzun mıntakanın,  şarkında Arap, garb ı n d a Libi, c e n u b u n d a  
.Nubi kum çölleri vardır. 

H aziranda N il kıyıları kurur. I rmak artık yatağını do l du r
maz. H emen tebahhur etmiş  gibid ir. N ebatlar, ha yvanlar, in
sanlar güçlükle soluk al ırlar .  Mısır ölecek sanılır. 

NÜ.İN TAŞMASI 
Fakat, her sene hemen ayni  tarihte, 20 ha-
zirana doğru, Nil canlan ır. Zira Habeşistan 

dağları üzerinde karlar · erir ve  hattıistivada ş iddetl i yağmur
l ar yağar. Bu sebepl e  N i l ,  kabar ı r, taşar, bütün vad i y i doldu
rur. Yalnız yüksek tepeler üz e rinde y a p ı lm ış köyler, adacık
lar halinde, meydanda kal ır. B u  köy l er , · yüksek yol l ar la biri
birine bağlıdırlar'. I rmağı tutan bentler , 1 5  h a z i ra n da kald ırılır. 

Nil, i lk taşmağa başlad ığı gür.. lerde, gü ze l mavi  . rengini 
kaybeder. Yeşil v e  s ı h h a te d o k u n a n  b i r  su akar . Bu, N i lin 
Bahri Gazal den i le n b atakl ık  cenup mmtakalar ın d a n  getirdi
ği, nebati maddelerden i leri gei ir. Bu " Yeşil Nil ,, birkaç gü n 
içinde  daha kabarır ve b i r  d efa d a h a  r e n g i n :  d e� işt i rir. Bu 
d efa suları, k ı r m ı z ı  b i r  ç a m u r l a  dol udur ; k a n  g i b i  akar. Bu 
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da, ırmağın dağlık mıntakadaki yatakları k e n a r l a rı n d a n  k o 
parıp geti rdiği v o l k a n l ı k  to prak l a r d a n  olur. "Kırmızı Nil ,, in  
suyu ,  serindir  v e  içi lebil ir. 

Ağustos ve eylO.l ayların d a  ı rmağı n y ü kselmesi  tam olur. 
Sora yavaş yavaş, i k i nciteşrin sonunda, ırmak yatağına gi
rer. Toprak üzerinde  bereketl i bir  mil  bırakır.  İ şte o z a m a n ,  
e k m e  başlar. H afifçe top rağı sürd ü kten s o r a ,  b i r i n c i k a n u n
da tohum atıl ır. D ö rt ay sora s ı k ı n tısızca m ü k e m m el bir 
m ahsul elde edi l i r. İ lkbaharda, meml eket mahsulle doludur. 
Sayısız çiçeklerle süslüdür. Bu l utsuz b i r  ı ş ı k l a  aydın lanmış
t ı r. Mısır yaşama k l a  bahtiyard ır. 

MISIRDA TABİA- U mumiy�tle baş k� � eri
.
e r d e, e� k � :a man in-

TiN YARDIMI sanla r ı, yıy eceklerını ,  g ı yecekle n n ı  ve barı-
n acakları y eri te m i n  i ç i n ,  çok zaman v e  

e m e k  sarfı n a  m ecbu r i d i ler. Mısırda toprak v e  i k l i m, i n sanla
ra hayatı kolaylaştırıyordu. Altı a y  kendilerini  za h m ete sok
mak i stem i y e n l e r, istedikleri  gibi  yaşıyabi l irlerdi . N i l  onlar 
için ç a l ı ş ı y ordu.  Tabiat, Mısırl ı l a ra,  Kalde l i ler gibi  eski  me
deni bir  k a v i m  olmıya yard ım etti . 

S um erler, Akatlar ve Ela m l a r ı n yaptıkları  gibi v e  a y n i  es
bap ve i h tiya ç l a r  karşısında teş k i l atlı  bir devlet kurmakta d a  
Mısır l ı l a ra m ü es s i r  o l a n ,  m e m l e k etleri n i n  hususiyetid i r  . 

. i N ilin her s e n e  sulaması sayes i n d e, Mısır  TABI MEMBALAR d M t ' b '  d .  . . a ezopo a nı y a  gı ı ,  iı n ya n ı n  en m u m-
bit m em l e k eti d i r. Orada buğday o kadar  çabu k yetişir ki 
senede i k i  hatta üç m a h s u l  a l ı n a b i l i r. B u ğ d a y, a r pa, darı  ve 
h e r  türlü h u b u bat ve sebze M ı s ı r ı n  eskidenbe-ri y etişt i rdiği 
Mahsullerdir. Bakla , nohut, m e rci m e k, M ısırda ta b ii- olarak 
yetiş irdi . N ar, kayısı  v e  incir ağaçları bol d u . 

H urma ağaçları,  ek s er i ya, birçok d estel er hal i n d e  toplu 
bulunurdu. 

N i l  kıyılarında, havuzlar v e  k a n a l l a r  boyu nca bi rçok su 
nebatları  y etişti rdi .  

Bu n ebatlardan papirüs v e  lotüs m e ş h u r d u r. Pa p i r ü s  lif
lerinden bir  n ev i  kağıt y aparlard ı , v e  b u  k ağıtl a r l a  yazarlar
dı .  Papirüs b i l h assa D e l ta d a  bul unurdu. Yemişini  y e d i k l e ri 
l otüs,  h u s u s i l e  Y u k arı Mısı rda  bulunu rdu. B un u n  çiçekle
si n d e n  s ü s  yaparlard ı . 

Mısırlı ların,  sığ ır, koyun v e  keçi sürüleri vardı.  Eşek kul-
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lanırlardı .  Asyadan gelen at süs hayvan ı idi. Kaz ve ördek 

çoktu . 

H er soydan köpekleri vardı. 
N ilde, timsah, suaygırı, yıla nbalığı, turnaba l ığ ı , şişip karnı 

havada olduğu halde yüzen gari p bir balık (fahaka) çoktu. 
Güvercin, kumru, keklik, yabaniördek boldu. 
Leyleğe benziyen ibi şkuşları da vardı. Bu kuşa, Mısırın 

bazı taraflarında ta parlardı.  . · · 

Mısırlılar, her türlü avcılığa çok düşkündüler. 
Memlekette her cinsten çok · av vardı . İ lk devirlerde, as

lan, ceylan da çoktu. 

- Ü Mısırın ziraate ve oturmaya elverişli  toprak-
MISIRIN BUY K- . . LİİGÜ larının h epsı, 3 0,000 kılometre murabba-

ını  geçmez; bu küçük m ıntakada, bugün 1 3  
m ilyon insan yaşıyor. Mısırın, eski devirlerindeki n üfusu 
bugünkünden az değildi. Bu kadar küçük bir sahada, bu 
kadar çok insan ı n  müreffeh yaşıyabilmesi, Mısırın nekadar 
feyizli olduğunu göstermiye kafidir. 

MENŞE 

B. MISIRIN İLK AHALİSİ 

Büyük bir medeniyet yapmış ol a n  m ı sır 
halkı nereden gelmiştir? 

" Eski Mısırlılar, N il sah illerinde, çok eski devirlerdenberi 
yerleşm iş ler ve orada tarihtenevel ki devirlerin cereyan ı  

esnasın da medeniyetlerini, yavaş yavaş kurmuşlardır. B u  

medeniyet sahipleri, bir cihetçe Ş imali Afri kada bugün dahi 
yaşamakta olan Tuarekler e mensupturlar [ 1 ] . ,, 

Son keşifler ispat etti ki, N il vad isi ve Delta, evvela Taş 
Devrinde, bundan sora m ilattan 5000 sene evel ine doğru 
Tunç Devrinde tanındı. Tunç madeni, Kalde'den gelmiş olan 
kabileler vasıtasile Asyadan getiri lmiş ol malıdır .  Bu kabi
l eler daha evel Nil  sahilleri üzerinde yerleşmiş olan yerli  
ahali i le, o zamanlar karışmış olmalıdır. 

[1] Mü lahaza: Tuarek, Targu inin cem'i ol arak kullanılmaktadır. Bun
lar Şi mali Afrikaya Hazar haval is inden gitme Türk l e rd en o l m a l ı d ı r. 

Filhakika, bu mıntakalarda H azar tipi taş aletl er  bulunm uştur. 
Jacques de Morgan, L'Humanite Prehistorique. 



MISIR 105 
Mısırlılar, ihtimal Süveyş berzahile Asyadan gelmiş bir ka

vimdir. Fakat bunlar Mısırlıların tarihi  hakkında, bir şeyler 
bil inmiye başladığı zaman, çoktanberi Mısırda yerleşmişlerdi. 

Mısırlıların men şei mevzubahs oldukça birçok alimler, 
Asya kıt'alarını mısır ahalisin in  menşei olarak görmektedir
ler. Morgan ve Amelino, kıymetin deki alimler için birçok ne
bat cinslerinin geldiği Mezopotam ya, Fir'avunların pek yük
-sek mukadderata doğru sevkettikleri bu ırkın beşiği telakki 
<olunmalıdır. 

Pittard, Mısırlıların ırklarından bahsederken " bir ırkın 
-taşıdığı Namü isminin Asyal ı ,,  demek olduğunu söylüyor. 

Jacques de Morganın bu noktayı tenvir eden bazı fikir
leri n i  d e  zikredelim : " H er halde bazı san'atlerirı Dicle, Fırat 
ve Kerka ırmaklarından, Suriye, Pal estin, N il vadisine ... geç
miş olması hakikate benziyor. 

" Bu san'atler, belki, Yakın Asyanın şimalinden keçi ve 
koyun memleketlerinden gelmiştir. O rtaasya halkının i lk 
muhacereti veyahut hiç olmazsa bu insanların fikirlE;ırinin ilk 
"intikal ve intişarı en eski olmalıdır. Bu insanlar Mısırda h e
nüz yontmataştan silah ve aletler kullanan adamlar buldu- -
lar. Yine bu insanlar, Afrikanın şimal sahillerinde yontma
taş san'atleri yerine başka san'atler ikame eden yerlilere te
sadüf etmiş olmalıdırlar. 

Bu san'atlerden ihtiyaçlarına en m utabık olanı hazar san'
ati id i .  ,, 

" Ş urası muhakkaktır ki ,  maden Mısırda keşfolunmamıştır. 
Çünkü, Mısırın D elta kısmı, bakır devrini idrak eden i nsan
lar tarafından iskan olunmadan evel meskun değildi. Bun
dan başka, Mısırda bakır madeni  d e  kıttır. Fakat maden, 
an'an enin parmağıyla bize gösterdiği Yakın Asya şimalinde 
keşfolunmuştur. ,, 

" N il vadis inin ,  i lk devirlerde hiç olmazsa cen u p  kısım
ları k ıvırcık saçlı Afrika kabileleri ve  belki bunlarla beraber 
bazı Libya lı lar tarafından iskan olu nmuştur. Bu insanlar
dan evel - ki,  cilal ıtaş san'atini  biliyorlardı - oralarda 
yontmataş insanları  vardı. Nil  cenubunda, Cilal ıtaş Devri n e  
dahil olunduğu b i r  zamanda, Mısıra d ü z  saçlı, Asyalı kavimler 
tarafı n dan bakır itha l edildi. Bu Asyalı kavimlerin çoktan, 

ırmağın deltasını işgal etmekte oldukları hakikat gibi kabul 
olu n u r. 
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Mısırlıların en eski kıra! - allahlarına  Horüs denil irdi. 

H orüs, Mısırın şarkında bulunan kıt'a ların bir al lahı ·gibi 
tanındı. Bu husus onların men şelerin in  şarkta, Asyad a  ol
duğuna delalet eder. Bazı abideler üzerin de Iiorüs taraftar
larının Mısırın daha eski a halisi aleyhine  yapı lmış muharebe 
tasvir leri  görülü r. Bu eserl er, Louvre Müzesi ndedir. Bu re
sim lerdeki bazı şahsiyetlerin tasvirlerinin  Sus şehrinde bu
lunan emsali muhariplere m üşabehetin i  tesbit ederler. Bu 
kanaatte bulunan alimlere göre, H orüse mensup kabi leler
gerek Süveyş berzahı ve gerek Kızı ldeniz ve diğer yollarl a 
Asyadan Mısıra i lk gelen insanlar  deği ldir. Bunlardan eve! 
ayni yollarla gelen ler de vardır. 

Bundan başka Mısır kıral  - a l lahlanna verilen eski  is imler
demirci manasına olarak tercüme edi lmiştir. Bunlar, hem 
muharip, hem maden san'atlerini  yapan insanlardı. 

Ortaasyadaki insanlar, h em şimal ve hem de cenup mın
takalarından garba muhaceret etmi.şlerdir .  Şimal yolu i le  ha
reket edenler, Avrupanın garbına  kadar gitti ler. Cen u p  mın
takasından hareket edenler: başka başka yollardan yürüdüler. 
Bir  kısm ı Anadolu, Trakya, Makedonya, Adalar ve bi lahare 
Yunanistan denilmiş olan mın takaya gittiler. Bir kısmı Pa· 
!estin sahil l erince Mısıra geçti ler. 

Bu suretl e  H azar Denizi  garp ve cenubunda yaşamış  olan 
İ b erlerin ,  Avrupay a  ve  İspanyaya geçmeden evel oralara 
gitmek için takibine mecbur oldukları yollar anlaşılı
yor. Asya İ skitleri aslından olan Kimriler bu tarihlerde çok
tan Kırımda ve Danimarka Yarımadasında yerleşmiş bulunu
yorlardı. 

Kaide - Asur tarihi ,  Asya kavimlerin in  muhaceretlerine 
dair çok müspet malumat veriyor, ve hatta gösteriyor ki,. 
Kalde, Avrupa ve Ortaasya kavi mlerin in  en eski zamanlar
danberi müşterek bir  l isana sahi p  olduklarını  ispat etmek 
için (ari indien) l isanına müracaate hacet y oktur. Yani Orta
asyadan Avrupaya gelmiş  olan kavimler i lk terbiyelerinin 
mahsulü olan bu l isanı beraber geti rmişlerdir. ,, 

Bugü n  muhakkaktır ki ,  ilk · mısır ahalisi milattan 5 000 
s·ene evel ine  doğru Asyadan gelmiş olan beyaz ırktır ; bu ırk 
Nil vadisin de yerleşti . Kabileler hal in d e  kümeler teşkil etti. 
H erbir kümenin reisi ,  dini  ve kanunları vardı. 

Bu malumattan ve Türk Tarihine bir na.zar bahsinde  Türk· 
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lerin u mumi muhaceretlerin e  dair verilen tafsilatın ihtiva 
ettiği delil lerden Mısır Deltasına yerleşerek ilk mısır medeni� 
yetini kuranların Türkler olduğu anlaşı l ır. 

C. MISIRIN TARİHİ 

Mısır tarihinin iptidasından başlıyan metod ik  tarihi bir "  
yazı yoktur. H eykellerde, ehramlarda, m abetlerde görülen 
zafer menkıbeleri, tercümeihaller, k ıra! emirnameleri , idarl 
mu haberat, şahsi akitler yegane vesikalardır. Bunlar da objek
tif değildir. H epsi mabetlerde bulun muştur. Dini temayül
lerin tesiri altındadır. Bütün bu metrukatın tetkikinden sora, 
vukuat ve hanedan saltanatların ı  bi r metot dahilinde  tesbite 
imkan hasıl olmuştur. 

Nil vadisinin,  Delta kısmını i lk  işgal edenler, Ortaasya
dan muhtelif yollarla ve biribiri  ardısıra gelmiş olan türk ka. 
bileleridir. 

Bu benzeyiş Ege havzasın ın  asıl ahalisinin de Türk 
olmasın dandır. Bu tip yanında dol_ikosefal sami ve hamiler 
d e  vardır . 

Bunlarla soradan karışılmıştır. Bu sebeple Mısırda şi mdi
ye kadar bulunan iskeletlerde ve heykellerde brakisefal ve 
dolikosefal tiplerinin her  ikisi tesbit olunm uştur. 

Türkler, N i l vadisine  gelip yerleştikleri zaman muntazam 
ziraat ve sulama usullerini ,  hayvancılığı ve müten evvi ma
den san'atler ini  çokta n  bil iyorlardı. Bun dan başk a  kuvvetli 
bir içtimai teşki latları da vardı .  Mısırda seri terakki  ve me
deniyetin sebeplerini bunda a ramak Iazımdır. 

Mısırın i lk ahalisini teşkil eden aile ve kabilelerin ayrı 
a y r ı  - bayrak makamında - birlik işaretleri vardı. Bunlar 
k u r t, şa h i n  gibi  hayvanların ve Güneşin l evhalar üzeri n d e  
ç iz i l miş resimleri veya b i r  hayvan d erisi üzerine resmedil
miş çapraz oklar, v. s. gibi şeylerdi.  Bu alametler kendilerine  
kutsiyet izafe oluna n birtakım timsallerdi. Eski  Mısır aha-

' l is i  evvela, bu timsaller etrafında  kabi leler halindeydi. Kabi
l eler reis tarafından idare olunurdu. B u  .reislere, Saru d er
lerdi .  Daha seraları bu kabilel er birleştiler. İ şgal ettikleri 
araziye Nome deni lmiştir. 

Kabilelerin bazı timsalleri, m ısır medeniyetinin nihaye-
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tine kadar N omlerin isimleri olarak kaldı. Timsaller zamanla 
Allah makamına çıkarıldı. Bu allahlar, diğer taraftan da Saru 
larm fevkinde, yegane reisler ve kırallar tanındılar : Allah 
Kıral. 

N omler, evvela müteaddit  k ırall ıklar ha linde bulundular. 
Sora, bütün kırallıklar, bir kıralın etrafında birleştiler. Artık 
Mısır içtimai hayatı, bir devlet haline geçmiş oldu. Mısır ta
rihi, milattan 5 bin sene kadar evel başlar. 

Her N omun bir merkezi \.'.:ardı : "Nut,, ,  İ ktidar, merkezde 
yüksek duvarlı şatosunda "Het" oturan Allahın elindeydi. 
Allahların unvanı, Nep idi. Allahın hükumeti, k ırallar veya
hut N om valileri tarafından icra olunurdu. H er halde irade· 
nin menşei ilahi idi: Hükumet icra eden kimse Allahın vekili 
idi. 

Kaide ve Elamda da ilk tarih ve ilk medeniyet devresin
,de idare şekli ve mahiyeti böy l e  idi. 

Tarih devrinin allahlarından, Horüs, Hathor gibi bir 
kısmı; mahalli timsallerin fevkinde umumi, milli allahlar 
makamın daydılar. 

Horüs, Güneşi, şarkı, şark ufukların ı  ifade eder ve bir do
ğan (şahin) i le  temsil edilirdi (Res.67). İ şte, bu allahlar namına 
mısır medeniyetinin i lk kurulduğu Delta da hükumet icra 
edil irdi . Yukarı Mısır, Allahı  Set namına başkaları tarafın
dan zaptedildi. Aşağı Mısır i le Yukarı Mısır b u  allahlar namı
na birçok muharebeler ettiler. Allahlar namına, insanların 
biribirine düşmanlıkları, bi ribirlerile boğazlaşmaları mede

niyet tarihinin alakadar olacağı bir  meseledir. Devlet teşki
latının, mısır tarihinin başlangıcında olduğu gibi, dini ka
rakterde olması insanlar beyninde, daima husumet hislerinf 
ve yok yere kan dökülmesini mucip olmuştur. 

Tanrı  H orüs n amına birçok kırallar tarafından icra olu
nan mısır saltanatı, M. E. 3 3 1 5  tarihine kadar 17 asır d evam 
etti. 

Bu tarihten sora, Yukarı Mısırda, Tinis kıt'asında prens
lerden Menes, Tanrı Horüs ün yerin e, onun timsali olarak biz
zat k ıral oldu; Tinis Hanedanını  kurdu. Tinis kıralları, me
rasim icabı olmak üzere, aldıkları muhtelif unvanlar arasın
da Horüs ün bir unvanını d a  taşırdı. Bu unvanların her biri
ne kıral ın intihap ettiği bir Nom timsali de ilave oluna
bilirdi. 
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Horüs ün unvanı Aa ve Ka gibi unvanlardan biri idi [1]. 
"Ka" m efhum u hayal fevkinde bir büyüklüğe, kudrete şamil 
idi.. Bilahare din uleması, kıralı medih için "Kıral Ka,, dır 
derlerdi. 

Prenslere "Atı-Aa,, [2] denirdi. 
Saray kadınlarına "Khet Hor,, unvanı verilirdi. Tinis 

kıralların ın, saraylarına büyük ev manasına " Per Aa ,, 
denirdi. 

Bu isim, Menfis devrinde doğrudan doğruya kıralı ifade 
eder. 

Pharaon, unvanı Per Aa dan çıkmıştır. 

Türkler tarihten çok zaman eveldenberi Mısırda yerleş
miş ve tarihe yakın devirleri orada yaşıyarak mısır mede
niyetini kurmuş ve tarih devirlerini açmıştır. Mısırda ilk 
medeniyet ve tarihi devlet, Türkler tarafından tesis edilmiş
tir. 

O devrin zihniyeti olarak inandıkları ve kendilerinden 
sora da kuvvet membaı olarak inanılmakta devam edilen 
allahları Horüs namına icrayi  saltanat eylemişlerdir. 

Tinis prensleri saltanatı almak için yüzlerce sene uğraş
mışlar, ve en nihayet muvaffak olabilmişlerdir. 

Tinis sülalesi kolları bağl ı bir Asyalının başına, taptıkları 
bir balığın sopa i le vurulduğunu tersim etmekle iftihar et
mişlerdir ( Res.68). 

Sami Mısırlılar, milattan 1400 sene eveline kadar kıral
larına Asyalı ve Eti Türklerin in galibi u n vanını  vermekle 
onla r ı  büyütmek gayretini gütmüşlerdir. 

Sami l er in  bu haleti ruhiyeleri tetkike değer. 
Mısır samilerinin medeniyet ve saltanatlarına kondukları 

Türklerin Mısırda mevcudiyetlerine delalet edeb
,
ilecek bütün 

(1) Aa-Aha ve K a - K h a  Qa şeki l lerinde yazıl m ı ş tı r. B u  kel i meler, 
biiyük ve han manalarına olan Ağa ve Kaan olmalıdır. 

[2) Bu kel ime (H ati -- A) şeklindedir. Atı , tabiri nin kadi m tilrkçede 
yeğe n manas ı n a  geld iği anlaşıl ıyor. Filhakika bunlar hükü mdarların 
oğull arı deği  1 yeğen leri idi. Türkçe Atıa'da Ata demektir. Bu manada 
da münaaebetl idir. 
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vesikaları ortadan kaldırmak içi n  ellerinden geleni yaptık
larına şüphe etmemek lazımdır. Fir'avunlardan evel mede
niyetleri ve büyük hizmetleri mu hakkak olanların medeni
yet ve tarihlerini Fir'avunlar tarafından yapılan ehramlarda 
ayrıca ve kendilerin in  olduğu gibi kaydetmemiş olmaları 
bu fikri  teyit eder. 

Fir'avunlar, yaln ız, kendi icraatlarını mabetlerin duvarları
na koydukları kitabelerde mubaiağalı  bir su rette kaydettir
mişlerdir;  bundan başka kitabeler üzerinde kendi  selefleri
nin i siml erini  kazıtarak kendi isimlerini koyarlardı. H atta 
İkinci Ramses gibi, babasının ismi yerine kendi isimleri n i  
koyanlar da vardır. İ kinci Ramses, başkalarından çaldığı za
ferlerle, kendi zaferi kadar sevinirdi . 

Bu sebeple mısır medeniyetinin hakiki kurucularına, 
medeni beşeriyeti götürecek yol, Asyanın ilk medeniyetinin 

. daha iyi tanınması  olacaktır. 

D. MISIRDA TARİH DEVİRLERİ 

Mısır tarihini  başlıca iki büyük devre ayırmak münasip 
olur. 

Birinci devir; M. E. en az 5 000 senesinden M. E. 3 3 1 5  
senesine kadar, takriba 1 7  asır devam eden, Kıral - Allahlar 
Devridit. 

B u  d evrin, kiml er tarafın dan, nasıl tesis o lun duğunu izah 
ettik .  Mısır medeniyetinin başlaması, inkişafı bu devirde ol
muştur. Bu devrin tafsilatlı tarihi, arkeoloj i tetkikleri i lerle
dikçe tavazzuh edecektir. 

İkinci devrin,  Fir'avunlar Devri dir. İ lk Fir'avun Menes ti r. 
Menesten sora biribiri ardınca birçok Fir'avunlar gel

miştir. Kolaylıkla hatırda kalmak için bu Fir'avunları 26 sü
laleye ayırırlar. 

Fir'a vunlar tarihi de beş devreye ayrılabil ir : 
1) Eski im paratorl uk. Bu devirde payitaht, evvela Tinis te 

idi, sora Mentis şehri olmuştur. 
2) Birinci Tep (Thebes) Devri, yahut orta imparatorluk. 

Bu devirde, Tep payitaht oldu. 
3) İ kesuslar Devri. · 
4) Yeni imparatorluk, yahut İkinci Tep Devri. 
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5) Says Devri. Bu devir, Fir'a vunlar istik lalin in  son dev· 
ridir. Bu devirde payitaht Deltada Says şehridir. 

• • • • Eski imparatorluk devri kıral Menes le başla-
B IR I}'J ÇI D EVI R ı d ı. İ lk kıral lar, yukarı Mısırda Tinis te otur-E S K I I M P A R A - d I B k t' · · · 

t T ' · S "  T O R L U K  u ar. u ı anın  ısmıne n ıspe en, ınıs u-
ldlesi namını  a ld ılar. Sora payitahtları n ı  

Menfise nakletti ler. , Bu ş ehre nispetle de, Eski İ mparatorluk 
devrin deki Fir'avu nlara Jllenfis .Sülalesi dedil er. 

Menfis şehri, bugünkü Kahire civarında id i. Bu şehri ya
pan Fir'avun Birinci Pepi dir. 

Menes, muktedir  ve faydalı kanunlar yapmış, teşki latçı 
bir kıra! hatırası bırakm ıştır. Aşağı ve Yukarı Mısırı  birleşti-
rerek i dare etti . 

· 

Menesten sora gelen Fir'avunların en meşhurları, Keops, 
Kefren (Res. 66) ve Mikerinos tur. 

· 

Bu Fir'avunlar Kahirenin cenubigarbisinde Gize civarın · 
da, k e n d i  adlarını  taş ıyan birer ehram yapmışlardır. Bu k ıral 

lardan sora, Menfis i yaptıran Birinci Pepi ve İ k inci Pepi gibi 
muharip kıral lar geld i . M. E. 2 5 00 tarih ine doğru bunlar  
mısır  hakimiyeti n i  şarkta, Sina Yarı madasına, cenupta H a b e 
şistan dağlarına kadar geni şl etti ler. Kızı ldenizde ticaret 
yaptılar. 

Bundan sora, eski imparatorluk, birkaç asır süren dahi
li karışıklıklar yüzünden battı. 

İ K İ N C İ  D E Vİ R : 
Y E N İ İ M P A R A
TORLUGUN BAŞ-

LANGICI 

Mısır M. E. 2 1 60 tarihine doğru karışıklık
tan kurtuld u. Tep prensleri i ktidar mevkiine 
geçtiler. Tep şehri  payitaht oldu. Bu devir  
başlangıcında gelen Fir'avunlar muharip idi-

· ler. Mısırın şi mal ve cenubunda , karışıklık 
devrinde biribirin den ayrılan eski imparatorluk m ıntakaları· 

nı; yeniden idareleri altı n d a  b i rleştirdiler. S ina Yarımadas ını  
tekrar Mısıra bağlad ı lar. Sina ôerzahında müstahkem bir hat  
yaptı lar. Mısır gemileri, Suriye kıyıları boyunca Beru.t un şi
mal in deki Biblos a kadar gitti ler. H abeşistanın şimal dağları 
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tekrar zaptolundu. Fakat, Mısır hududu yalnız Birinci Şela
leden İ kinci Şelaleye götürüldü. Orada da cenuptan gelecek 
istilalara karşı müstahkem bir mevki yaptılar. 

Nilin ayağını  çevirmek suretile, Möris gölünün ve Yunan• 
lıların labirent dedikleri meşhur mezar - saray ın yapılmalari 
Tep Sülalesi Fir'avu nlarına atfolunur. 

Bu devirde Elamlar, Suriye ve Palestine hakim bulunu
yorlardı.  Elam k ırallarından Kutur, Palestin hükümdarı 
unvan ını  da taşırdı. 

O ç ü N C Ü  D EV İRr ıy1ısır milattan takriben 1 7 00 sene evel 
İKESUSLAR DEVRİ lkesus lar tarafından zaptolundu. İkesus lar 

Kalde ve Elam havalisinden Suriye ve Pa
lestin tarikile Mıs ı r  üzerine yürüdüler. Bunlardan ilk gelen 
küçük kabileler, Mısıra muslihane girdiler ve eyi kabul 
olun d ular. 

Büyük İ kesus kütleleri, muntazam teşkilatlı ve çok eyi mü
sellah idiler. Reisleri, muktedir kumandanlar idi. Bu kuv
vetler, Sina cephesindeki  müstahkem hattı zorlıyarak geçti
ler. Mısır ordusunu mağlup ettiler, Mısırı hakimiyetleri 
altına ald ılar. Bir asır kadar devam eden kuvvetli bir devlet 
kurdular. Hüküm ve tesirleri Yukarı Mısırdan Kalde ve Girid e 
kadar şamil oldu. H er tarafta kırallarını n  ismi kitabelere 
yazıldı .  

Menfisi ve Deltada Tainis ve Avaris gibi şehir leri payitaht 
ittihaz ettiler. Merkezi sıkletleri Avaris te idi. Bu mıntaka, 
yaz mevsiminde ordularına muntazam tal im ve manevra 
yaptırdıkları müstahkem bir ordugah idi. 

Nubideki Kuslular la da ittifak etmişlerdi. İ kesuslarla ayni 
ırktan oldukları anlaşılan Kuslular, Sami Mısırlılar tarafından 
hakaret gören bir halktır. 

Bir dereceye kadar muhtariyetle idare olunan Tep prens
leri İ kesuslara isyan için fırsat gözetiyorlardı. N ihayet fırsat 
günleri geldi. İ kesus kıral ları, zamanla ik i  büyük hataya 
sapmışlardı. 

Birincisi, Fir'avunların idare ve siyaset ve saray merasim 
ve adetlerini  tatbik etmeğe başladılar, m ısırlılaştı lar. Mısır kı
ralları gibi, Fir'avun oldular. Onlar gibi Fir'avun sülaleleri 
teşkil ettiler. 

Bunda.ıı başka, İ kes us kıralları, idaresi müşkül, vasi bir 
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mıntakada nüfuz tesisi hırslarına kapıldılar. İ şte bu sebep
lerle i darelerinde zaf belird i . Tep p rensleri aleyhlerine, dahili 
uzun bir muharebe açtılar. Yavaş yavaş maddi ve manevi 
kuvvetlerini ka>'b etti ler, n ihayet Avaris te y erlilerin muhasa

rasına düştüler. Bun un n eticesinde Mısır'da İ kesus hakimiyeti 
nihayet buldu (M. E. 1 5 80). 

İ K E S U S L A R I N  Maamafih, İ kesusların Mısırda hakimiyet ve 
M E N Ş E i  saltanatları, mısır tarihinin dahili bir safhası 

olmaktan fazla bir hadisedir. Bu hadise 
umum dünya tarihine tesir etmiş mühim bir vak 'adır. 

Babilin Etiler tarafından M. E. 1 9 2 5  te zaptı, O n  İ kinci 
Mıs ı r  Sülalesi devirlerine doğrudur. 

Babilde M. E. 1 7 60 ta Kaşitler hadisesi, O n  ü çüncü Sü
lalenin başlangıcında ( M. E. 1 7 8 8 )  e tesadüf eder. 

O n  ü çü ncü Sülalenin sonunda, M. E. 1 680 tarihinde idi 

ki, Asyadan bir isti la  geldi.  İ kesuslar Aşağı Mısırı zaptetti ler. 
Saydığımız büyük hadiseler arasındaki irtibat meydandadır. 

Asya içlerinden gelenler Fırat tan Nil e giden geçidi , sahil 
boyunca kat'ederek, Deltayı zapta teşebbüs etti ler. 

İ ttifakla kabul olu n m u ştur ki, ikesus istilası ya vaş ve mus
lihan e başlamıştır. Kaşifler de Babili böyle za ptetmişlerdir. 
İ kesuslar kalabalıktı. Bun lar, Suriyeye geldikleri zaman, 
XI inci Sülalenin başlangıcın da eyi kabul olunmuşlardı. 

Babilin, Etiler tarafından zaptından (1 900-1 925)  25 sene 
sora, Beni Hasan da bir mezarın duvarında bir levhaya hak
olunan resim, As_yadan gelen muhacirlerin, Deltadan uzak 
olarak Nil  vad isinde yerleştiklerini teyit eder. Bu muhacirler, 
ok, mızrak, bumeran g  (bir nevi atma silahı) i le  müsellah , 

muhtelif renkl i yün elbisel i muharip ve 3 7  kiş iden ibaret 
bir kabile idi: N om valisinin huzuruna gidişleri şöyle tas
vir olunmuştur : Eşekler üzerinde Asya mahsulü olan antimu 

an madeni tozu yüJ<lü idi . Sırmalı ağır e lb i seler giyinmiş 
olan kad ın larına, bir  çalgıcı ve bir  muharip refakat ediyordu. 
Bu küçük kabilen in reisi (Heqa-Khast = Cheikh de Desert) 
önünde hediye olarak valiye takdim ettiği keçiyi sürüyordu. 

Reisin i s m i  lbsha id i . Bir kıral katibi, val iye bir levha 
takdim etti. Orada, şu yazılı idi :  "Amular valiye antimuan 
tozu getirmek iç in geldiler .. , ,  Bu Asyal ıların  Beni Hasan da 
yerleşmeleri , resmi bir  surette id i. 

3 
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Bunlar Mısırda, servet aramaya gelen ne tüccar ve ne de 
küçük san'atkar idi ler. Bunlar Fir'avundan misafirperverlik 
istiyen muhacir, b ir küçük kabile idi .  Beni Hasan Nomun
da yerl eştiri ldiler. B u  had isenin ş imdiye kadar yalnız tek 
vesikası vardır. Bu kabile, Palestin halkından değild ir. Onu, 
Kalde deki buhran (M. E. 1 92 6) yüzünden Mısır yoluna atılmış 
bir  göçebe türk ailesi  olarak kabul etmek için deli l ler vardır. 

Bundan sera dır ki ,  Fi r'avun lar, Palestin ortasında tehdit 
edici tehl ikelerle karşı laştılar. Mısır ordusu, Amu i smile yadet
tikleri Asyal ılar karşısında ricate mecbur oldu ve Asyalılara se
fil dediler. Fir'avunlar, bir müddet daha vaziyete hakim kaldılar. 

On üçüncü Sülale zamanında ( M. E. 1 7 8 8  - 1 660 ) İ ke
suslar, Deltaya girdiler ve Mısır kırallarını hiç  d eğilse, Aşağı 
Mısırda boyundurukları altına  aldılar. 

:Su faJi h lere, Hiksos ismi, bir  Mısır j eneral i  olduğu anla
şılan Manethon tarafından verildiği, Yahudi  Osef tarihinde 
zikredilmiştir. Bu esere göre H iksos ismi kavimden ziyade 
reislere tatbik olunmuştu r. İ ki kelime den mürekkeptir : 
K ıral manasına olan Hik i le  avam lisanında çoban manasına 
alınan Sos kelimelerinden. 

Mısırlılar, umumiyetl e, şeyhlere Heqa derler. Shos kıpt 
lisan ında, çoban manasına kullanılmıştır. " Sha 'sou ,, Mısır ke
l imesi de Arabistan ve Palestinde görülen göçebelere tabir 
olunmuştur. Her  hal de kel imenin asl ına nazaran, mana ve 
telaffuzca yanlışlık vardır. (Maamafih, türkçe ike-sus tan uzak 
değildir) [1 ] . 

Altıncı Fir'avun Sülalesinden itibaren Batlamyos lar zamanı
na kadar, Asyalı kabilelerin reislerine  tu u n van verilmiştir. 
On sekizinci Fir'avun Süla lesi dahi Asyalı kabilelerin bir  kıs
mına bu namı verdi.  

Nil  vadisinden evel Suriye ve Babil kıt'asının da b u  As
yal ı kabileler tarafın dan istila olunduğu zikrolunmaktadır. 

[1 ]  İ ke = sahip, bey d e m e k ti r. Büyük Türk Uıgati . H .  K. Kadri ,  S.  
5 1 3 , 5 1 4 .  Sus Ela m ı n  pay itahtıd ı r. İ ks us = İ kesus = Sus sahibi beyi 
d e m ektir. .  

' 

. 
(Heqa)  keli m e s i  Asyal ı l ar (Settion) i ç i n  d a h i ,  M ı s ı rd a  oturm u ş  olan 

bır şeyh ( H eqa) m anas ınd a kullanı lmı ştır. İke, H eqa ol m u ş  (A. Meret ve O. Dawy. Des Klans aux Emipires S :  266). 
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Bir Fir'avun demiştir k i : "Meçhul bir ırktan ınsanlar, şarktan 
geldiler, m emleketim iz i isti laya cür'et ettiler, onu kolaylıkla 
zaptettiler, reislerini hapseylediler, kıral oldular.  Menfis te o
turdular, en eyi yerlere garn izonlar ikame ettiler. Şark hµdu· 
dunu takviye ettiler. Avarisi de tahkim ettiler ve oraya 240,000 
kişil ik garnizon koydular. Yazın Avar: .Je gelirlerdi. Askerle· 
rine buğday tevzi ederlerdi. Ecnebilere korku vermek için 
askerlerini muntazam talim ettirirlerdi. " Bu h ikaye, Yosefin 
zeptettiği Manethon un bir hikayesidir. Mısırın uğradığı fela
ketleri resmi vesikalarda yazmak adet değildi. Fakat Mısır
lılar, bu isti lalardan kurtuldukların ı iftiharla söylerken, bir 
taraftan da h akikati itiraf etmiş oluyorlard ı . 

İ kesuslar, Asyalı "Amu,, lar diye kaydolunmuştur. İke· 
sus isimleri, içinde  Sami ve Mısırlı olmıyan isimler vardı. 

Bu insanların menşei Anadolu olmalıdır. İ kesuslar, Kenan
eli n den olamazdı. Çünkü Mısırlılar tarafından daimi surette 
mağlup edilmiş olan K enanel i  ahalisi yalnız başlarına deltanın 
müstahkem maniasım zorlıyamazlardı. Bunu yapabilen insan
lar ki, Avaris müstahkem ordugahında askeri talimlerle uğ
raşmağa devam ettiler, bunlar kuvvetli ,  cesu r, tunç ve demir 
kıl ıçlarla eyice müsellah idi ler. Atlar koşulu müthiş muhare

be arabaları kullanıyorlardı .  
Mısırlılar, İkesuslardan evel bunu bilmiyo rlardı. 
Mısırlılarda n  d'.lha eyi m üsellah olan muharip İ kesuslar

dır  ki, fena sevk ve idare olunan Fir'avunların, zenci askerle
rini ve milislerin i  mağlUp etti . Buna binaen İ kesusları sevk 
ve idare eden�er, Kaşlı lar, Eti l�r gibi, yeni gelmiş milletlerden 
biri olmak lazımdır. İ kesusların Mısıra gelmek için geçtikle
ri Suriyede bu gtln çoğalmış olan taharri ler, on lara ait çok 
izler meydana ç ıkaracaktır. 

Yahudilere gelince, onların Kenanelinde yerleşmeleri 
takriben M. E. 1 300 de, on  dokuzuncu sülale zamanında 
görülür. 

İKESUS İMP ARA
T O R  L U G UNUN 

GENİŞ L iGİ 

İkesusların Mısır vadisinde hakimiyetleri 
1 660 tan 1 5 80 e kadar devam eder. Bu kısa 
zamanda İkesusların Mısırda büyük bir im
paratorluk tesis ettiklerine şahit oluyoruz. 

Mısırın tekmil mümbit ve mahsu ldar kıt'aları tek bir ' 
devlet reisinin hakim iyeti altına girdi. Mısır abidelerinden, 
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ikesus kırallarmın isimlerini tanıyoruz . Bu kırallar on beş, 
on altı, on yedinci  sülaleleri teşki l  etti ler. Bu sül aleler, Yu
karı Mısırda Tep prenslerinin teşki l  ettikleri sülalelere teka
bül eder. Fakat, i kesus kıral ları, · d iğer küçük kırall ıklardan 
pek çok fazla k u vvetli idiler. Bu k ırallard an isimleri Apofis 
(Apophis) ve Khian diye mazbut kalan iki  tanesi tekmil 
Mısırın büyük bir  kısmına mutlak bir  hakimiyetle sahip 
oldu. 

i kesuslar, mısır adetine  ve Fir'avunların idare ve riyaset 
sistemine ken dilerini çabu k  kaptırdılar. Fir'avunlara mahsus 
saray merasimini  ve  adetleri ni  kabul ettiler. Kendi heyetle
rini, resmi sti le göre yaptılar. Binlerce levhalar üzerin e  hi ye
roglif yazısile isimlerini yazdırdı lar. 

Mısır· allahlarının  mabetlerini dahi ihya ve muhafaza et
tiler. Fakat, k en dileri Avaris ve Taniste, Mezopotamyada ve 
Anadoluda tapılan Bel e taptılar [1]. K ıra! Khian, Bele olduğu 
gibi Mısırlıların Al lahı  olan Ra'ya da tapıyordu. Çünkü, As
yayı ve Mısırı kendi idaresi altında birleştirmek gayesini 
güdüyordu. 

Khian, ismini "memleketler sahibi,, diye yazdırdı. Maa
ınafih, Asyalı reis manasına olmak üzere (Heqa - Khast) eski 
unvanı muhafaza etti. Bu vasi ve  şamil saltanat i ddiaları, 
bütün medeni şarkta tasdik olunmuş gibi görünüyordu. 

Khian ismi Tep ile Birinci  Şelale arasın da bir granit 
parçası üzerinde okunduğu gibi, Delta da bir statü üzerinde 
de okunur. Onun ismi, Palestinde, Gezer harabelerin d e, Bağ
datta bulunan k ayadan bir küçük aslan üzerinde ve Oirit
te Cnossos harabesinde, Minos sarayın da Arthur Evans tara
fından yerden çıkarılan bir m ermer kapak üzerin de keşfo
lunmuştur. 

Khianın Bi rinci Şelaleden, Acem körfezine  kadar bütün 
medeni şark d ü n yasını hakiki olarak hakimiyeti altına almış 
olması, yahut bütün bu aleme Mısır i le  Suriye a rasın da mer
kezi bir nokta olan Avaristen ordularile hakim olmuş bulun
ması �abu! olunabi l ir. 

[ 1 )  Bel i l a h ı n ı n  Türkistanda Yeniçay haval isinde kadim Türklerin 
taptıkları mabutlardan biri old u ğunu Barthold söyler. 
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Bittabi böyle bir imparatorluk, yaşıyamazdı.  Böyle bir 
imparatorlukta man evi , dini ve siyasi b ir  b i rl ik p rensipi ara
mak beyhudedir. 

İ kesuslarm hakimiyeti, memleket işgalinden başka bir 

şey değildir. Bu sebeple kakimiyetleri geçici oldu . N asıl ki, 
Hun ların  beşi nci asırda A vrupayı tethi ş  eden saltanatları da 
böyle olmuştur. 

İ kesusların hakimiyeti, M. E. 1 600 senel erin e  doğru 
eridi. Yukarı Mısır prenslerinin ,  İ kesuslar aleyhinde  muvaf
fakıyeti, ihtimal Asurluların tesirile vuku bulmuştur. 

DÖRDÜNCÜ DE · 
VİR : YENi İMP A· 
RATORLUK YA · 
HVT İKİNci TEP 

DEVRİ 

İ k esuslardan . sora fir'a vu n luk tacı yin e  Tep 
prenslerine  geçti . Bu su retle İ kinci Tep Devri 
yahut Yeni İ mparatorluk başlamış  oldu. Mısır 
bu devirde satvet ve refahın en yüksek 
n oktasına erişti. Bu devrin Fir'avunları eski
lerine n ispetle daha geniş ve daha d ebdebeli  

abideler yaptırdılar. Karnak ve Luksor'da bu nların muazzam 
harabeleri görülebil ir. 

FÜTUHAT Yeni İ mparatorluğun Tepli  Fi r 'avunları, Bi
rinci  Tep Devri Fir'avunların dan daha ziyade 

muharip ve fatih oldular. Başladıkları  fetih harpleri n i n  mü
teaddit sebepleri vardı : 

Evvela, İ kesuslar, Mısırl ı ların Türklere karşı ki n lerin i ,  
galeyana getirmişti. 

Bir de uzun muharebeler yapmağa mecbur oldukları 
düşmanları İ kesuslardan atlarla çekil ir  mu harebe arabaları 
gibi, yeni muharebe silahların ı n  kullanılmasını öğrenmişlerdi.  
Bu sebeplerle Fir'avunlar Mısırın cenubunda N ubi'de muhare
belere devam etmekle b eraber Asya'da büyük askeri hare
ketlere gi riştiler. 

ÜÇÜNCÜ T T ES M. E. 1 5 00 senele rin de, M ısırda saltana t 
u M süren üçüncü Tutmes, büyük bir fatih oldu. 

Suriye ve Palest ini  zaptetti. Anadolu , Elcezire ve Suriye 
yollarının birleştiği, N ehreyn mıntakasm ı itaat altına aldı.  
Yukarı Fıratta Karkamış ı zaptetti. Asyanın mühim .kıral ları 
kendisine kıymetli taşlar, mücevherler ve vazo lar gibi hedi 
yeler gönderdiler. 
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İKİNCİ RAMSES 
M. E. 1 3 00 senesin de, saltanat süren, Fir'a-
vun ikinci Ramses .te meşhurdur. Hiçbir 

kıral  bunun kadar çok mabet yaptırmam ıştır . Fakat İ kinci 
Ramses Mısır İ mparr.torluğunu Asya cihetinde büyülteme
mişti r. Palestin ve Suriyeyi güçlükle vesayeti al tında tuta
bilm i ştir. Şimali Suriye ise, o devirde çok satvetl i olan Etiler 
Kıral l ığına i lhak ed i lmişt i . İ kinci Ramses ile Etiler arasında 
Kadeş etrafında büyük bir meydan m uharebesi oldu. Hiçbir 
taraf kat'i netice almadı . . İ kinci Ramses Eti lerle musalaha 
yapmağı tercih etti . Musalahanamenin bir sureti Mısırda ve 
bir sureti d e  Boğazköyde bulundu. Bu musalahanamenin 
yazılış tarzı, k ı smen bugün, gördüğümüz beyn elmi l el  m ua
hedenamelere benzer. Musalaha, tedafüi ve taarruzi bir ittifak 
ve dostluk muahedesidi . İ ttifakı kuvvetlendirmek iç in , İ k i nci 
Ramses Hattusil' in kızlarından biri le evlendi (M. E. 1 2 66). Bu 
münasebetle, Eti kıralı Mısıra gitti, İ kinci Ramsesi z iyaret 
etti. 

E. MISIRDA İNHİTAT VE SEBEPLERİ 

Kadeş meydan muharebesini yapan eti ordusu, yalnız 
Anadolu ahalisinden ibaret değild ir. Bu orduda ayni ırktan olan 
birçok kütleler de  vardı. Hususile, G irit ve bugön Yunanistan 
denilen kıt'a ahalisi de bulunuyordu. B unlar memleketlerin i boş 
bırakarak, Anadolu ırkdaşlarile beraber İ kinci Ramses ordu
suna karşı gitmişlerdi. Kadeş muharebesi müsait n eticelenme
diğinden bu nlar dağıldılar. B u n u  fırsat bilen, Torlar evvela bir
çok çeteler gönderdikten sora, Epir şimalin den kuvvetli kollarla 
inerek, bugün Yunanistan denilen kıt'ayı ve sora Girit te da
hil olduğu halde adaları zaptettiler (M. E. 1 200). 

Vatanları gaspolunan bu insanlar korkunç olmuşlardı, ü

çüncü Ramses bir  vesikasında:  "Adalar artık sükun etini  kaybet
miştir. ,, diyor. Karalar da ayni halde idi. Adalardan ve Trakya
dan, Anadoluya kuvvetli bir muhaceret cereyanı teveccüh etti. 

Eti Devleti, bu büyük karışıklık neticesinde ayni ırktan 
olan lar tarafından münkariz edildi. 

Bu sıra l arda, Pelesati namında bir kütle de, Mısır hu
dudunda göründü. Bunlar, kad ınları, çocuklarile beraber 
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kağnılara veya gemilere yığılı olarak, Suriye yolu ile, ka
radan ve denizden gelmişlerdi . ü çüncü Ramses, Pelesatiler 
ismini verdikleri bu kavmi Palestin kıt'asında yerleşmekten 
menedemedi (M. E. 1 1 93). 

Bu suretle Fir'avunlar Suriyeyi kaybettiler. Bu y eni teh
dit karşısında, hudutlarına çekilip, orada müdafaaya mecbur 
oldular. 

Fir'avunlarda hasıl olan zaf, dahilde de tehlikeH karışık
lıkların başgöstermesine yol açtı. Memleket, küçü k küçük, 
b irtak ım prensliklere ayrıldı. Bunun n eticesi olarak Mısır 
Habeşistanın Papaz - Kıralı nın idaresine düşW . Bundan 
sora M .  E. yedinci asırda, Mısır , Asurlular tarafın :lan istila  
olundu. Menfis hücumla zaptolundu, tahrip edild; bugün 
harabesi dahi mevcut değildir. Tep, tahrip edildi. Takriben 
on sene sora, Aşağı Mısırda, Sayslı bir prens, Asurluların 
orada bıraktığı kuvveti çıkarm ağa ve bütün Mısırda nüfuzu
nu tanıtmağa muvaffak oldu. 

• • • . Says sülalesi Fir'avunları, Deltada Says şeh-BEŞINCI DEViR : . d t d 1 1· t' l � 11 k d SAYS siiı.ALEst :rın e o ur u ar. s ı a yo arını ya ın an 
göz önünde bul undurmak için bu, lazım dı.  

Zaten Tep, tahrip olunmuştu. 
Says kıralları da, muhtel if büyük işlere heves ettiler. Me· 

sela İ kinci Nekao, mısır orduların ın başında olarak Suriye
den Fırata kadar ilerledi. Fakat orada Karkamış'ta Babil 
hükümdarı N abukodonosor tarafından inhizama duçar edildi 
(M. E. 604). 

Says Fir'avunları, G reklerle, şahsan dost ol-MISIRDA GREK- d O l M d k .  . LER muşlar ı . n ara ısır a ço ımtıyazlar ver-
diler. Onlardan hassa askeri yaptılar. Halbu

ki, bütün mısır halkı, Greklere vahşi, murdar nazarile bakı
yor lardı. 

G rekler Mısırlıların son felaketini  hazırladılar. Gerekleri n 
çok dostu olan bir Fir'avun kendi askerleri tarafından öldürüldü. 

• Mısırın son Fir'avunları Amasis ve oğlu ü-
PEf!SL�}N MiSi- çüncü Pisamelik olmuştur. Amasis, İ ran RI iSTiLASI (M. E. 

D l t' . k T/ h l d t 1 k 525) ev e mı uran, n.ey usrev e os o ma 
akıllıl ığını gösterdi. Fakat Keyhusrevin oğ

lu Keykdvüs, zamanında entrikaya saptı . Keykavüs zaten Mı
sırı zaptetmeği kurmuştu. 
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Keykavüs M ısıra yürüdü. Deltaya girilecek mıntakada 

Pelüs mevkiine geldiği zaman, Amasis ölm üş, yerine oğlu 
Pisametik geçmişti .  

-

Pelüs vukubulan meydan muharebesi günü, ak şama 
doğru ,  Mısırlı lar ricate başladılar. Pisametik kendini  kaybetti , 

gitti, Menfise kapandı . 

Pisameti k esir edildi, Sus şehrine gönderildi. 
Fir'a.vunlar saltanatı bu suretle nihayet buldu (M. Ev. 5 2 5). 
Nihayet, Mısır, (M. E. 3 3 2) sen esinde Makedonyalı Bü-

yük lskender i fatih olarak karşıladı. 
Artık bundan sora, Mısır daima ecnebiler tarafından ; ev

vela Yunanlılar, sora Romalılar, bundan sora da sırasi le, 
Araplar, Türkler ve İ n gi l iz ler tarafından idare edildi durdu.  

F. MISIR MEDENİYETİ 

FİR'AVUN Mısırı ilk türk devrinden sora, idare eden-
lere, Fir'avun adı verildiğini biliyoruz. Fi r'a

vuri, gözle görünen bir  allah sayılırdı. Bu allah, ayni zaman
da, kainata hükmeden büyük Güneş Allahı Ra'n ın oğlu tanı
n ıyordu. Fir'avunlara taparlardı. Fir'avunun tasviri, Türklerin 
milli  i lahı olup Güneşi ifade eden ve Doğan kuşu i le temsil 
edilen Horüs idi. 

Fir'avun, sabahleyin, uyandığı zaman, onu doğan Güneş 
olarak selamlarlardı. Onun namına mabetler inşa ederlerdi. 
H ukukan Fir'avun, bütün Mısır toprağının sahibi idi . Fir'avu
nun muhteşem sarayı ve bir sürü hizmetçileri vardı. Bunla
rın bir kısmı yüzün den sinekleri kovarlar, d iğerleri bir şem
siye i le onu Güneşten muhafaza ederlerdi. Diğerler i de  onun 
okunu taşırlar, ahırını  ic.are ederlerdi . Fir'avuna hizmet bü
yük bir şerefti. Hademeleri büyük rical sayılırdı. 

Mısırda rahipler çoktu" 
ve muteber idiler. MUHTELİF SINIF-

LAR Rahipler kıralın verdiği arazinin varidatile 
geçinirlerdi. 

Rahiplerden sora, y ine adetleri çok olan muharipler ge
l irdi. Fir'avun onlara da arazi verirdi. Fakat kıralın can ı mu
harebe yapmak isteyince itaat etmeğe mecburdular. Halbuki 
Sami v e  Hami Mısırlılar muharip değildil er. Askerlikten kur
tulmak için kaçarlardı 
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Fir'avunlar ordularını, ekseriya Anadolululardan teşkil 

ederlerdi .  
Daha sora, b iz im memurlar dediğimiz ,  katipler gelirdi. 

Katipler, tahsi ldar, mühendis, mimar v. s. idi ler. Bunlar  ken
dilerini ehemmiyetli adam zan nederler ve fakir hallcı aşağı 
görürlerd i . 

HALK H alk işçi ve köylü den ibarettir. H e r  san 'at iş 
çi l eri ve tüccarlar, hükumetin mu rakabe ve 

tazyikı  altında şiddetli kaidelere tabi heyetler halinde bulu
nurlardı. Kendilerini  memnun ve mes'ut görmezlerdi . Çok 
çalışıyorlardı ;  fakat esir gibi .  U mumiyetle ancak karınlarını 
doyura bi l iyorlardı . 

Mısırda o zamanlarda malll m olmuş san'atler vardır. Do
kumacıl ık, boyacıl ık, kuyumculuk, mineci l ik, camcılık gibi . .  

Mısır vasi ticaret te yapardı. Memlekette bulunm ıyan 
kereste ve maden gibi şeyleri hariçten alırdı .  

Köylülerin de kendi toprakları olmad ığını gördük. Bun lar 

Fir'avunun, rahiplerin ve muharipl erin topraklarında çalı şır
lardı. Tahsildara muayyen bir miktar zahire vermeğe mec
burdular. Aksi takdirde, sopa ile dayak yerlerdi veyahut baş
aşağı N il in  suyun a  atı l ırlardı. Halk angarya ya dahi tabi id i ;  
yani bir bina, bir yol, b i r  kanal yapmak için,  zorla çalıştırır
lardı. Ve bu sırada nezaretçi le rin sopası da, başla rından eksik 
olmazdı. Dayak, muntazam bir  idare vasıtası i d i .  Esirler e, hay
vanlar gibi  muamele edil irdi. Bu esirlerin sahi pleri ,  esirler 
üzerinde hayat ve memat hakkına maliktiler. İzah ettiğimiz 
böyle bir idareye, şüphesi z meden i ve insani bir idare d e n -
mez. 

• ,. Mısırl ı lar, yüzlerce ve yüzlerce allahla ra M! S I R D A D I NI taparlardı:  Güneşe Aya Nile Hayvanlara i N A N I Ş L A R . A • = ' ' . . .  
Mısır ı lahları ıçınde, en çok tanınmışları ,  

hayvanlar idi. H er şehrin kedi, timsah, kurbağa, veya aslan, 
kurt, ça kal ,  leylek, akrep gibi bir  hayvan i1ahı vardı.  

Böyle hususi i lahlardan başka umumu n taptığı allahlar 
da vardı;  mesela Gü.neş .. 

Ken disine tapılan hayvanın cinsinden bütün hayvanlar 6 
mıntaka da mukaddes id i . Bunları öldüren ler idama mahk u m  
olurlardı. 

Milattan bir asır eveline kadar, Mısırlı ların zihniyeti 
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böyle idi.  Bu sırada, İskenderiyede bir Romalı, bir kedi öl
dürdüğü için, ahali tarafından derhal katledildi. 

Mısırlılar mabutlarının bazılarını bir insan vücudu ve 
hayvan başı, veyahut insan başlı hayvan vücudu şeklinde 
temsil ederlerd i . H ayvanlardan, bilhassa Apis öküzüne, tapar
lardı. Papazlar, b ir  m abedin içine, seçilmiş bir öküz korlardı. 
Bu öküzü b eslerler ve ona hizmet ederlerdi. Halk, gelir, bu 
öküze tapardı.  Bu hayvan .örunce onu mumyalarlardı .  Ondan 
sora öküz mükellef bir mezara gömülürdü. Bu gülünç şey
lerin sebebi şudur: 

İ ptidai in sanlar, tabiatin kuvvetlerinden korkarlardı.  Bir 
d e, iptidai insanlar, adeta hayvanlarla b i rlikte yaşarhrdı. Ko
nuşmıyan , fakat birçok şeyler anl ıyan bu mah!Uklar, onlar
ca esrarengiz ve mukaddes oldu. Taptıkları mabutlar ve hay
vanlar arasında, hayırhah ve  b ethah olanları vardı. H ayırhah
lara tapmaktan maksat, onlardan yeni nimetler istemekti. 
ötekilere ise fenalıklarından korunmak için tapınırlardı. 

Mısırlıların üluhiyet hakkındaki itikatlarının menşe ve 

safhaları, tetkik olunursa şu neticelere varılır. Sami, H ami 
Mısırlılar, Mısırda ilk medeniyet kuran türk kabilelerinin 
adeta bayrak gibi, kabile birliği alameti olan,  doğan, kurt 
gibi hayvan timsallerin i - ki şüphesiz Türklerce de mukad 
des idi - hususi ilahlar mertebesine çıkardılar. 

Bir tarafta n da Türklerin en büyük gördükleri kainatın 
kuvvetlerine taptılar. Bilhassa Güneş, onların allahı oldu. 
Fakat, Güneş, Osiris battıktan sora, korkunç bir karan lık 
basıyor. O da Allah olmak lazım : Set ... Bu karanlık Allahın 
karanlıklarını aydınlatan Ay; onu da İlah zannetmişler : İ sis. 

Ertesi gün, ufuktan çıkan Güneşi " Osiris., in oğlu kabul 
etmişler : Güneş (Horüs). 

Karanlık Allahının,  fenalığı Ayın ışığile bertaraf olunca, 
ortada itibara şaya�, Gü neş Horüs v e  Ay İ sis kalıyor. Fakat 
Horus un babası Osiris, ki  kayıplardadır, onu da unutmamak 
lazımdır. 

İ şte, hayvanlardan ve tabiatin kuvvetlerinden yüzlerce 
allahlara insanları taptırman ı n  maskaralık olduğunu anlıyan 
papazlar, b e l libaşlı  allahları, üçe indirmişlerdir : Baba (Osiris) 
Oğul (Horus), Ana (İ sis). Teslis denilen itikadın esası budur. 
Masum ve cahil insanları, yüzlerce allaha taptırmak veya 
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allahl arı, muayyen gruplara toplamak ve en nihayet bir al
lah kabul etmek, siyaseti n doğurduğu n eticelerdir. 

Hangi mabedin hükümdarı, dolayısile papazları kuvvet
lenir ve  diğer mabetlere hakim olursa o m abedin papazları, 
kendi allahlarının büyüklüğünü tanıtmağa diğer allahları 
ehemmiyetten düşürmeğe çalışırlardı. Nitekim, Tinis Hane
danından Birinci  Pepi nin yaptığı Menfis (Menphis), pay itaht 
olunca burası için yeni ve en büyük bir allah lazımdı. Tinis 
Papazları bun un çaresini  buldular. Tinis in ( H elyopolis) ma
hall1 Al lahı, insan şeklin d e  temsil  edilen Atom=Atoum=Ammon 
idi. Fakat bu i lah, bütü n Mısırlıların gözünü doldurmazdı. 
Umumiyetle, Mısırda G üneşe mensup bir allaha tapınmağa 
alışılmıştı. Bun dan evel tapılan Osiris yahut Horüs ü de al
ır. ak istemiyorlardı. Bunların yerine onların üstünde  olmak 
üzere, yine Güneşin timsali  olan Ra yı aldılar. 

Mahallt mabut ile Güneşi  bir yaptılar. Atum - Ra = Am
mon-Ra Allahını  icat ettiler; ve papazlar herkese anl attılar, öğ
rettiler ve tedris ettiler ki Ammon-Ra en büyük Allahtır; diğer 
allahları, insanları ve her şeyi yaratan odur. İkinci Ramses 
zaman ında artık mutlak kadir olan Allah, bir  insan timsali ile 
bir Güneş mefhumunun - papazların akıl ve tedbirlerile -
birleşti rilmesinden olan Ammon Ra dır. 

Mısırl ılar, insan ölünce, ruhunun ağızdan kaçtığını ve gü
nün birinde vücuduna tekrar gireceğini zannederlerdi.  Bunun 
için, cesedi, sağlam muhafaza etmek lazımdı. 

Ceset mumyalanırdı ; sora sargılarla sımsıkı bağlanırdı. 
Bu suretle ceset, bir 111.umya ( Res. 73) haline getiril ir  ve ölenin 
içtimai mevkiine göre bir  mezara konurdu (Res.71). Ehramlar, 
kıralların mumyaları için , büyük mezarlardan ibarettir. 

Mısırlılar zamanla, ruhun ebediyeti hakkında şu fikre 
saptılar : H er ölünün ruhu, Allah Osiris riyasetinde bir Mah
keme huzurun da, muhakeme edilir;  ruh tartılır; eğer fena 
amellerle yüklü ise mahvedilir; mahvedilecek kadar günah
ları çok değilse hayatında yaptığını itirafa mecburdur. Ruh 
irtikap etmediği fena işleri sayacaktı. Mesela, evvela diyecekti 
ki  " öldürmedim, mabutlara karşı vazifelerimde kusur etme
dim .. ,, v.s. Sora da eyi i şlere gelecek, "açlara ekmek verdim, 
susuzlara su verdım, çıplaklara elbise verd im." v. s "  diyecekti. 
Temiz olduğu sabit olan ruh, ebediyet e kabul edilir ve serin, 
kokulu bir havada yaşar ve Allahın sofrasında yemek yerdi. 
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Ahret, yahut hesap günü, mizan, sıratköprüsü, cehennem 

cennet telakkilerinin Mısırda uyanması böyle olmuştu. 

Mısır papazları, şüphesiz, saf ve cahil halk
MISIRlN P�PAZ • tan çok bilgili, çok zengin ve politikacı idi-LARI VE DINi A· l B b l . d . k . p·  , l YiNLER er. u se ep e ı ı ı, ır a vun arın mesne-

d i  oluyorlar, müşavirleri olabiliyorlardı. 
Papazların bizzat hükumeti idare ettikleri görülmü ştür. 

Papazlar istedikleri kadar, allahlar yaparlar veya onları bir
kaç zümre halinde toplarlardı; eğer kuv vetl i olmalarına ve 
menfaatlerine yardım edecekse bütün dünyayı yalnız bir Al
lah etrafında, kendilerine hadim kılmağa çalışırlardı. 

Papazların insanlar üzerine tesiri, bilhassa mabetlerde 
ayinler vasıtasile olurdu. 

Çok allahlara tapmak, birçok ayinleri ve birçok ta papaz
ları icap ettiriyordu. 

Mabedin 'ortasını  i şgal eden dar ve karanlık bir odada, 
mahal l in allahı, hergün hediye kabu l  ederdi : koku, yiyecek 
kumaş v. s. Bayram günleri Allahın heykeli  debdebeli alay
larla, şehrin için de dolaştı rılırdı. Mabetlere kurban lar da ve
rilirdi.  En makbulü boğa idi. Ayinler, basmakalıp dualarla 
yapılırdı. 

SAN'ATLER Mısırlılar, bilhassa mabutlarına mabetler, 
ölülerine mezarlar yapmışlardır. Bu binalar 

ekseriya pek büyük i di. Fakat halk evleri kerpiçten adi bi
nalar idi. Umumiyetle mezarlar, kayalarda oyulmuş sun'i 
mağaralardan ibaretti. ölüler, yere d e  gömülürdü. Mısırda 
bütün san'atler, mimarlığa tabi idi. Mimarlığın ilhcı.m kayna
ğı da din idi. 

Mabetler çok büyüktü. Bunlar hakkında bir fikir vermek 
için, Tep ci varın da, Karnak mabedinin (Res.72) bugün kalmış  
olan kısmına bakarak b ir  salonunu tasvir edelim : Salonda 
24 m etre yüksekliğinde iki  sıralı sütunlar vardı. Sağda ve 
solda az yüksek, yedi sıra sütunlar görülür. B u  sütunla r  ve 
duvarla r, mavi, sarı, kırmızı renkli  resim ve yazılarla süslü 
idi. H er mabedin kapısında 30 metre kadar yüksekliğinde 
iki  dikilitaş bµlunurdu [1 ] . 

(1) i stanbul'da Atmeydanındaki dikil itaş oradan İ stanbula getiril
m i ş ti r. Bu taş M. E. 1 4 .  ü ncü asırda Tut m e s i n  yaptırd ı ğı b i r  taştır. 
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Mezarlar, eh'ram şeklindedir. En sayılı ları Menfis yanın
daki üç ehramdır. Bunların en eskisi ve en yükseği Kıral 
Keops u n ki d i r  (Res.70). 1 4 3  metre yüksekliğinde idi .  Şimdi ise 
1 3 7  metredir. H fçbir abide için şimdiye kadar bu derece taş 
kul lanılmamıştır. Bunu yapmak için n e  emek ve n e  zaman 
heba olmuştur ; düşün ülsün ... 

Keops ehramını  yapmak için 1 00,000 kişinin 2 0  sene 
çalıştığını söylerler (1 ] .  

Kim bilir nekadar işçi sopa altında telef olmuştur! H er hal
de Fir'a vun Keopsun mezarı mısır milletine  ve orada çalışan 
esir milletlere pek pahalıya malolmuştur. İ nanılmıyacak ka
dar büyük olan ve mezar olarak kullanılmış bulunan bu 
manasız binalar mühendislik san'atinin henüz başlan gıç ha

linde bul unduğu bir d evirde inşa edilmişlerdir. 
Bu abideler, Mısır Fir'avunların ın uzun saltanat m üdd et

lerince, Mısırın membalarını tüketmişlerdir. Mısırı büyük mu

harebeler geçirmiş kadar, ha rabi ye sürüklemiştir. 
Mısırda heykeltraşlığa ait, eserler ya mabutlara veya Fir'a

vunlara aitti r. Mısır heykeltraşları, sütu nlara ve sütun baş
lıklarına pek ehemmi yet vermişlerdir. Bunları lotüs, papirüs 
ve hurma yaprakları i le işl erlerdi. Sütunlar ve heykeller, 
kabartma resim l er, mukaddes yazılarla işlen irdi. H eykeltraş
lar büyük, küçük muhtelif heykeller (Res. 69) ve birçok Sfenx 
(Sphynx) ler yapmışlardır. En eski zamanlardan itibaren insan 
çehresini mükemmel bir surette tasvir etmişlerdir. 

Boyalı resmin de büyük ehemmiyeti v ardı (Res. 74 · 76). 
Binaların yüzleri, iç duvarları, büyük salonların direkleri, 
velhasıl mimar ve heykeltraşların boş bıraktıkları yerleri 
süslemek ressama ait idi. Resimlerde gölge ve manzara yok

tur. Mısır ressamları tabiatten istifade etmezlerdi. Biribirlerini  
taklit ederlerdi. 

YAZ EDEB" Mısırlılar, pek erkenden bir n evi yazı bili-
MU�fıd VE �f.J' yorlardı : Hiyeroglif. Bu yazı ilk zamanlarda 

bir eşyayı tayin için onun resmini yapmak
tan ibaretti. Mesela, bir kuş demek için, bir kuş resmi yapar
lardı. 

Daha sora, kuş, bir harfin y erini tuttu. Fakat, yazı karı-

[1] Keops e h ra m ı nd a k i  taşların adedi,  d ıl'ı 120 santi m etre olmak 
üzere bir m i l yon i ki yüz bini geçer. 
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şıktı. Çabuk yazmak için, yalnız harfler, kabul ettiler. Yavaş 
yavaş yazı tekemmül ve tenevvü etti. Mısırda papfrüs deni
len yüksek ve geniş saplı nebatın sapını, ince lev halar ha
l inde .kesip yan yana koydular. Bu ilk tabaka oJdu. Muhtelif 
tabakaları zamkla yapıştırıp üstüste koydular. Bu surette 
esmer bir mukavva elde ederek ü stüne yontu l muş kar:ıış 
i le  ve isten yapılmış bir mürekkeple yazı yazdılar. Yazıyı 
sağdan sola yazarlardı. Bundan sora, kitaplar meydana çıktı. 
Mısırlılar, bu kitapları, "ruhun ilaçları haznesi" dedikleri kü-
tüphanelerde toplad ı lar. · 

Mısırlılar çok geveze idiler. Nesir ve nazım olarak çok 
söylemişler ve çok yazmışlardır. Yazıları mabetlerdeki taş 
levhalarda ve pap irüsler üzerinde okunmuştur. Okunan bu 
yazılara göre, mısır edebiyatı, i lk Fir'a vunlar d evrinde ve su
reti umumiyede dini bir mahiyette görülür. Fakat zaman 
zaman r uhları isyan eden bazılarının, cemiyet hayatının se
vinçli  ve kederli her türlü safhasına ait laik edebiyat nümu
nelerine de tesadüf olunur. 

Mısırda musiki hayatı v e  şi ir  usulü .hakkında esaslı ma-
10.mat yoktur. Bununla beraber harp ve flüt çalarak taganni 
ettikleri anlaşı l ıyor. 

Sumer, Akat ve Elam d a  çoktan keşif ve tatbik olunan 
ilimler, Mısırda da inkişaf bulmuştur. Hesap, hendese, kosmoğ-· 
rafya i l imleri, Mısırda arazi, bina ve din ihtiyaçları icabı ola
rak terakki etmişti. 

Tıbba ait kitap lar da bulunmuştur. Bu kitaplar, İkesuslar 
devrinden kalmıştır. 

Her  türlü i l imde, i leri gid enler papazlardı. Alim, doktor 
v.s. hep on lardı . 

"Mısırl ı ların edebi ve san'atkarane işlerinde sırf muhay
yilenin eser ine ender tesadüf olunur. 

"Mısırda ·San 'at, i l im, edebiyat din ve devlet hizmetine hasro
lunmuştu. Mısır medeniyetinin farik alameti budur. 

" Ruhi edebiyat, mücerret tefekkür, sırf ilmi taharriyat, 
san'at için san 'at ve müstaki l hars eski Mısırda nadirdir. Mı
sır ın büyük eserleri umumi ve müşterektir. Bu eserler, mu
ayyen bit san'at usulüne tabi olarak yapılmışlardır. Bu usul
de dini yahut içtimai maksatlar esas idi. İ şte Mısırın bu ka
yitl i san'at zevkı (Esthetique) ekseriya yüksek san'atkarların 
ihtira sahasını tahdit etmiştir." 
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ANADOLU 
A. ETİLER - B. FRİKLER - C. LİTLER 

A. ETİLER İMPARATORLUGU 

ı .  MEMLEKET, 1S1M VE VASITALARI 

Asya kelimesi Etiler lehçesince Assuva kelimesin den çık
mıştı r. 

Yunanlı lar Assuva kelimesin in ,  bütün Anadolunun hatta 
bunun bağlı olduğu büyük bir dünya parçasının adı oldu
ğu nu çok geç anlıyabilmişlerdir. 

Anadolu kelimesinin manası Şark memleketi dir. 
Etiler Anadoluya Hata adını vermişlerdir. Hata [1] Çin şi

malindeki ülkelere dahi ötedenberi Türkler tarafından verilmiş 
olan isimdir. 

Etilerin Anadoluya oralardan geldiği anlaşılıyor. Zamanı
mızda Anadöluya Küçükasya derler. Bununla Anadolu Ya
rımadasının Büyükasyaya bağlı olduğu işaret edi lmektedir. 
Küçükasya, Onasyanın bir parçasıdır. Onasya, Van gölü 
havzasını, kısmen İ ranı, Mezopotamyayı, Suriyeyi ve  Arabis
tanı dahi kavrar. 

Küçükasya şimalde Karad eniz, Marmara denizi ,  garpta 
Ege Denizi, cenupta Akdeniz, Mezopotamya ve Suriye ile 

[1 )  Bunun Hata yahut Kata ve bel k i  rle Ata'lar denilen bir türk 
kabilesi  a d ı yla m ü nasebeti olsa gerektir. 

Pencap havalisinde yerleş m i ş  Türklerin d e  adı H atadır. 
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çevrilmiş bir yarımadadır. Bu kıt'ada dikkati celbeden, biri
birine zıt iki nokta vardır. Garp kıyılarına yakın kısımlarda 
körfez ve burunlar son derece girintili ve çıkıntıl ıd ır. İ klimi 
latif, ışığı parlaktır. Bundan sora, yarımadanın üçte ikisi geniş 
ve dalgalı bir sahadır.  Yaylanın orta yüksekliği 1 000 metre 
kadardır. Kıyılardan uzaklaştıkça iklim sert ve soğu k  olur. Rüz
gar keskin, kışlar uzun ve çetin, yazlar ise kısa ve sıcak olur. 
Manzaralar değişiktir. Yaylada tepecikler ve küçük sıra dağ
lar çoktur. Akıntısız tuzlu göller ve geniş stepler de vardır. 

Karadeniz ve Akdeniz kıyıları Ege Denizi kıyıları gibi 
girintili çıkıntılı değildir. 

Yeşilırmak ve bunun kol u  olan Kelkit çayı ve Kızılırmak 
( Marasanticas ) ve Sakarya Karadenize dökülür. 

· 

Cenupta, Toros dağları yükselir. 
Garpta, hemen biribirine  muvazi nehirler vardır. Berga

madan geçen Bakır çay ı ( Kayik ) ,  Sart civarından geçen ve 
İzmir şimalinde denize dökülen Gediz çay ı, kill i  teressübatı 
ile Eles koyunu dolduran Küçük Menderes ve Milet körfezini 
tamamile kumla dolduran Jlenderes ırmakları zengin , müm
bit, ziraate elverişli ve müreffeh şehirlerin kurulmasına uygun 
geniş ve uzun vadiler vücuda getirmişlerdir. Cenuba akan 
Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle ırmakları da  mühimdir. 

Küçükasyanın başka başka iki büyük vasıf gösteren bün
yesi tarihin mühim safhalarına hakim olmuştur. Mezopotamya
ya ve ayni zamanda Ege Denizi kıyılarına hakim olan, Ana
dolu yaylası daima şarkın eski medeniyetlerin i  akdeniz mede
niyetine bağlıyan büyük yol olmuştur. Bu sebeple mümbit sa
hil leri çorak topraklara bağlı yan maddi bağlar, kıyıların ve va
dilerin zengin ahalisini de yaylanın çetin halkına tabi kılmıştı r. 

2 .  AHALİ VE LİSAN 

Küçükasya ahalisi, H itit ve emsali isimlerle tanıttırılmış 
Hata Türkleridir. Bunlar tarihten evel O rtaasya yaylasın
dan garba vukubulan muhaceretlerde buraya gelmişlerdir. 
Sumerlerle ve Elamlarla akrabadırlar. Nitekim Ege Deni
zinin ve bunun ' garbındaki kıt'anın ve Trakyanın dahi ilk 
sakinleri ayni menşe ve ırktandırlar. 

Anadolu halkı birtakım m uhtar veya müstakil etilikler, 
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yani beylikler hal inde bulunuyorlardı. Bu sebeple umumi
yetle Anadolu halkına Etiler denir. 

Etilerin esas dilleri de elamlıca, sumerce gibi türkçe 
asıldan dır. Etilerin dili  sami veya Hint - Avrupalı değildir. 

Etiler brakisefaldir. Eski Avrupalılar ve Samiler böyle 
değildir. Sumerler ve Elamlar böyledirler. 

Eti ler, daha taş ve i lk m aden devirlerin d e  muayyen bir 
medeniyet derecesine varmışlardı . Hayvan ceslerler, at kul
lanırlar, ziraat usullerini bilirlerdi . Aletler ve kayıklar, ahşap 
veya kerpiçten binalar yaparlardı. Yontmataş Devri nihaye
tinde resim san'atinde de  oldukça meharet kazanmışlardı. 
Fakat, milattan evel en aşağı üçüncü binden iti baren mede
n i y ette çok ink işaf etmişler, demircilik ve sai r n evi san 'atler
de ilerlemişlerdir. Lisan lari le, din şeki l ler i le  umumi inkişafa 
yardım etmişlerdir. Eti lerin Anadoluya y erl eştikleri devir 
Sumerlerın M czopota m y a d a  y erle ştik leri dev irden sora 
deği ldir. Bunlar, Ortaasya yay lasın d a n  garba muhaceret 
eden kütlelerin önünde gidenlerden biridirler. 

3 .  SlY ASI T ARIH 

Etil ik lerin birleşerek teşkil ettikleri Eti ler İ m paratorluğu
n un (Harita. 10) kökü Kızılırmağın kıvrımı iç in de bu lunuyor
du.  Payitahtı H atusas ( Boğazköy civarında ) idi. 

Bu devleti kuranın Flabernas adında bir hükümdar oldu
ğu anlaşılıyor. Bun dan sora 1 inci Hatusil 1 inci Murşil 
isminde kıralla r  görülür. (M. E. 1 840-1 790) tarih lerine  doğru 
Halebi ve Babilonyayı ilk zapteden 1 inci Murş i ldir. Etiler 
Babilonyaya yavaş yavaş girmedi ler. Onların dalgaları fırtı
na halinde  oldu ;  tek bir darbede Babili mahvetti ; zafer ta
m a m  o ldu. Eti ler bu zaferlerinden sora vatanlar ına  döndü
l e r. Bundan s ora birçok kırallar geldi. Suriye ş i m al inde 
ve Diyarbekir hav::ı.lisin d eki  kıra ll ıklarla ve Fırat ve Diclede 
bulunan hükümdarlarla çarpışıldı. 

Etilerden korku u mumi idi .  Taarruza uğrıyan devletler 
bi ribirine yaklaştı l ar. 

SUBBİLULİYUMA 
Etilerin kırallarından Subbiluliyurna (M. E. 
1 3 8 0) A.nadoluda rahat durm ıyan kabileleri 

tedip etti. Sora Yukarı  Fıratı geçti ; Suriye şim al i ndeki kü-
9 
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çük prenslikleri mağlup etti. Aradan 20 sene geçti . Bu 
zaman zarfında Suriyede birtakım hazırlıklar yaptı. On
dan sora Suriyede harekete geçildi. Eti orduları, Mısırlıla
rın hiçbir mukavemetine  rasgelmeksizin Şam mıntakasına 
kadar ilerlediler. Bundan sora, Subbiluliyuma, bizzat geldi ; 
H alep ve Karkamışa oğullarını yerleştirdi. Oğullarının adları 
Tilibunus ve Bijasilis idi. Bu devirde küçük kırallıklarla 
itilaflar yapıldı. 

Mısır için vaziyet tehlikeli olmuştu. Tam bu sıralarda idi  
ki ,  Fir'avun iV üncü Amenofis öldü (M. E. 1 352);  memleketi 
derin bir karışıklıkta bıraktı. Fir'avunun oğlu yoktu. Dul ka
rısı Etilerin kıralına müracaat etti . K oca olarak Etilerden bir 
prens istedi, gönderildi. Fakat bu Hlrk prensi mısır ricali 
tarafından suikaste uğradı. Bunun üzerine Subbi luliyuma 
Mısır arazisini  i stila etmekte tereddüt etmedi. Bi rçok esir 
aldı. Mısırlılarla musaiaha yapıldı. 

Bundan sora, Etilerin dikkati Fırata döndü. Mitanni kıt'
ası Asurluların eline geçmişti . Bunun üzerine kıral, Karkamış
taki oğlu Bij asilise Mitanniyi zaptettirdi.  

e.. Subbiluliyuma öldü (M. E. 1 3 5 0). Eti Devleti için kuvvetli 
es1sıar koymuştu. Onun hatırası 1 5 0  sene unutul madı. To
runları için " Unutulmaz Ata,, oldu. 

Fakat Etiler için felaket hazırlıyan Asur Devleti de  bunun 
zamanında artık yavaş yavaş kuvvetlenmeye başlamıştı. 

11 iNci MURŞİL Subbiluliyumanın oğullarından i l  inci Mur-
şil henüz pek genç iken tahta geçti. Yeni 

hükümdar umumi bir isyanla karşılaştı. Saltanatının i lk on 
senesini Küçükasyada fasılasız muharebe etmekle · geçirdi.  
Bu muharebeler biribirini takip eden senelerde, Gaşgalar ın  bu
lundukları yerlerde (Kızılırmak - Karadeniz arası) ve Kil ikya
da (Arzaova), Pamfilyada (Antalya) ve tekrar Oaşgala rın b u
lundukları ha val ide vukubuldu. Arzaova nın kıralı  çok uğ
raştı. Nihayet mağlllp oldu. Kıbrısa ( Alasya) kaçarak Eti le
rin elinden kurtuldu. 

Murşil, Ki l ikyada 66,000 kişi imha etti. Pamfilya kıralı 
kendine tabi oldu. 

Murşil, saltanatının dokuzuncu senesi Ankuva da (Ankara) 
görüldü. Bundan sora , Murşil ,  seferber ordusu ile Azzi 
(Erzurum tarafları) kıt'asında muzaffer oldu. Malas (Dic-
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le) a  kadar hududunu sürd ü. Suriye şimalinde vaziyetini tak

viye etti . Murşilin himayesinde bulunan Suriye kıralları 
�ısır n üfuzunda bulunan Palestine kadar yayılmışlardı. 

Murşil ,  bizzat ordusunu Bala kıt'asına (Paflagonya, Bi
tinya, Frikya) sevketti . Oralarını inz ıbat altına aldı. Oralarda 
askeri garnizonlar il.came etti .  İzmir ci va rında Nemfi nin (Nif
Kemalpaşa) m;;hur kabartmaları Murşilin namını muha
faza etmiştir. Cesaretl i idi; en erj isi, askeri kabil i yeti çok 
yüksekti. Ordusunu h er s en e  mayıs ayın da toplardı. K ış 
mevsimleri n e  kadar muharebe ederdi. Mu rşil ve jeneraller i 
bu askeri mevsimden i stifade etmesini bilirlerdi.  

Murşil  zamanın da, Eti İ m paratorluğu Subbi luliyumanın 
temin ettiği şereften hiçbir şey kaybetmedi. 

MUVATALLA I I  inci Murşil (M. E. 1 3 3 0) öldü. İ ki çocuk 
bıraktı. Bu n lardan ılJ.uvatalla ve I I I  üncü 

Hatusil bİri biri n i  ta ki ben saltanat sürdüler (M. E. 1 3 20-1265). 
I incinin sa ltanatı za man ında ikincisi, Karadeniz vilay etl erini  
idare etti . 

Mu va ta lla,  Mısırla yaptığı muharebelerde birçok prensleri 
himayesi n e  aldı. 

· Mısır  vesikaları, Suriye ve Anadoluyu onun emri altında 
gösterir. Kıbrıslılar da Muvatallanın himayesinde  idiler. 

i l  inci Ramses i le Kadeş civarında meydan muharebesi 
veren Muvatalladır. 

Büyü k  Kaan - Eti Muvatalla, Mısırlılarla harbı KADEŞ MUHARE-
I A  d "  1 . · 1 h 1 t •• t d BESİ evve a ı p  oması ı e azır amış ı; mu ea -

dit i tti fak muahedel erile Mısırlılara karşı 
korkunç bir müttefikler heyeti teşkil etmişti. Şimalden büyük 
bir  tehlikenin geldiğini anlıyan Ramses, tehlikeyi karşılamak 
üzere Suriyenin şimalin e  doğru i lerled i ve Kadeşte Muvatal
lanın ordusile çarpıştı. Beşeriyetin,  taisilatlı hikayesi malUmu,
muz olan bu i lk büyük meydan muharebesinde Etiler pek 

mükemmel bir manevra ile Fir'avuiıun ordusunu ikiye ayır
dılar. 

Fir'avun askerleri hiçbir şey bilmeksizin yürüyorlardı. 
Muharebe etmek için sıralarını  düzeltmiyorlardı. Fir'avun 
askerleri mağlup oldular. Karmakarış ık bir hal de  kaçtılar. 
Etilerin muharebe arabaları onları olanca sü rati le  tak ip  etti. 
Dehşet verici bir karışıklık oldu. Ramsesin ve on u mu-
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hafaza eden asker l erin esir olmamaları veyahut mahvedil
m emeleri bir hari kad ı r. Eti harp arabal arı Fi r'a v u n u n  ordu
gahına girer girmez hazır avı bıraktılar ve  yağmacılığa baş
lad ılar. Bundan istifade eden Ramses tek rar m uharebe yap
mak için tedbir almak fırsatını buldu. Ger i den gelen taze kı
taat i le vaziyetini  düzeltti. Böyle olmasa y d ı Ramsesin, eti 
m uharebe arabaları altında parça parça olması muhak· 
kaktı. Bu meydan muharebesinde hiçbir taraf kat'i n etice 
alamadı. 

111 ÜNCÜ HATU-
I I I  üncü H a�usil ,  iktidara geçtiği zaman çok-

SİL tan olgun b ı r  ada mdı.  K a_d eş meydan m u-
harebesi neticesiz kalmıştı :  harp devam edi

yordu. Mısırlılarla Etiler arasında, tampon hükumet olan 
Amurru K ıral l ığı Etilere hıyanet etti ;  Kil ikya sadık kalmad ı ;  
daha ga rptaki memleketler ayr ı ldılar. 

Nihayet milattan evel 1 2 7 0  e doğru Mısırla meşhur teda
füi ve taarruzi ittifak muahedesi yapıldı. İ lk mühim dip
lomasi ves ika larından sayı lan bu muahedenamenin bir su
reti hiyeroglif i le Tepte, diğer sureti çivi yazısı ile Boğaz
köyde b u l u n m u ştur. Bu muah eden i n  yazı l ış  tarzı bugün 
gördüğümüz beynelmilel muahedeleri andırır. Kaan - Et i  ve 
Fir'avun teşrif�tça yekdiğerine tamamen müsavi sayılıyorlar
dı. Bu muahede neticesinde, Amurru Etileri n itaatinde  kaldı. 

Hatusil KJlldel i lerl� daima ıyı münasebette bulundu.  
Kalde K ıral ı Kadaşman - Turgu Ram sesle olan muharebe
de H atusil tarafını tuttu. 

H atusil ,  asıl tehlikenin  Asu rdan geleceğini ,  haklı  olarak, 
tahmin ediyordu . 

Asurlular Etiler in  ü lkesi n e  tecavüze başladı lar. I inci 
Salman asar, ş imalde eti ordularına tesadüf etti. Meydan mu
harebesi olacağı s ırada i h ti y a r  H atusil  öldü. Muharebeyi Sal
manasar kaza n d ı  (M. E. 1 2 70- 1 2 5 5). 

i l i  üncü Dudhaliyas, b a b as ından sora Etiler ülkesinin 
h ü k üm d arı oldu . 

ID ÜNCÜ DUDHA-
Dudh al iyasın anası, Kızova lı (Samsun ce-

LİYAS nubu ) Putuşap a  adında bir prenses idi. Bu 
k a d ı n , daha kocası zaman ın da ve kocasın· 

dan sora büyük bir yer tutm u ştu. 
Pu tuşapa, oğluna da gittikçe artan bir nüfuz icra etti ve 
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onu Asurluların ilerlemesine karşı, Mısırla sıkı münasbete 
sevketti. Eti kıralı büyük kızını Fir'avun la evlendirdi (M. E. 
1 2 60 a doğru). 

Dudhaliyas, himayesindeki Kilikya kıralı ile birl ikte da
madı I I  inci  Ramsesi Mısırda ziyaret etti . Bu suretle Mısırla 
Eti ler dost oldular. 

Dudhaliyas, Amurru üzerinde nüfuzunu idame ediyordu. 
Amurru kıralı i le yapılan bir m uahede ile Asurl uların tüc

carları sahile gelmekten ve A.murru tebaası Asurlularla 
münasebette bulunmakta n  m enedildi. 

Bu vaz iyet, Asurluların intikam almasına sebep oldu;  
Etilerden 2 8,000 esir aldılar. 

Bilahare Asu run Kalde ile meşguliyeti Etileri serbest bı
raktı. Bundan sora Eti Devleti Torların (Dorilerin) tazyikile 
vukua gelen muhaceret dalgalarının altında kaldı. 

111 ÜNCÜ ARNU- Dudhal iyas milattan evel 1 2 3 0  da, salta-
ANDAS natı oğlu Arnuandas a bıraktı. Armlandas 

Mısırla eyi münasebet sayesinde ve Asurlu
larla Kaideliler aras ı ndaki muharebelerden istifade ederek 
Karkamışa hakim oldu. 

Fakat, garptan gelen muhaceret dalgaları endişeyi mucip 
idi. Milattan evel 1200 tarihlerinde, kat'i bir buhran başladı. 
Ve bunun n eticesindedir ki, artık Etiler İmpa�atorluğu, bek
l enilmiyen bir tarzda ortadan kalktı. 

Etiler Devletin in zevali Torların Yunanistandan sora 
adaları da işgal etmeleri üzerine, oradaki halkın Anadoluya 
girmesi neticesidir. Ayni ırktan kabileler Mısır ufuklarında 
da görüldü. Ve Pal estin de yerleşerek oraya kendi adların ı 
verdiler. 

Eti İ mparatorluğu, An adoludan atıldıktan sora daha bir 
müddet Karkamış havalisin de tutunabilmiştir. 

4. ET1 MEDENİYET1 

HÜK'ÖMET  V E  
Etiler in imparatorluğu bütün Kilçükasyaya 

ORDU şamildi. Bu imparatorluk, y er yer ve zaman za-
man tabiiyet altına giren prensliklerden terek 

küp ederdi. Küçükasyayı dolduran türk kabileleri küme küm e  



1 34 TARİH 
kendi Etilerinin tahtı idaresinde ayrı ayrı kırallıklar halinde  
bulunuyorlardı. Bunlar, payitahtı H atusasta olan Kaan - Etiye 
kendi lerine has karşıl ıklı  hukuk kaidelerile ba ğlı idiler. 
Umumi heyeti, Etiler İ mparatorluğunu teşkil  ediyordu. 

Kızılırmak i le Karadeniz arasında seyyar Gaşga türk kabi
leleri de vardı. Bunun gibi Kafkas taraflarında  da Manda 
namı altın da kabileler vardı. Eti i mparatorlarının diğer Eti
lerle müsavi şartlar altında veya himaye şartlarile yaptık
ları muahede ve mukaveleler vardır. Boğazköyünde bu mu- . 
ahedenamelerden çok bulunmuştur. 

Bu muahedeler tetkik olunursa, görülür  ki, Etiler İ mpa
ratorluğu esasen bir  f�dercısy_o_11�r. Federasyonun esas 
şartı, askeri yardım idi .  Eti  ordusu esas olarak milli  bir çe
kirdekten ibaretti . .  Bu çekirdek askeri hizmet şartile ·  arazi sa
hibi mi lislerden teşkil  olunmuştu. Bunlar, k ırala resmen sa
dakat yemini  ederlerdi .  

Federasyona dahil  olan diğer eti l iklerin orduları da çekir
değin etrafına toplanıyorlardı. 

Kadeş meydan muharebesinde, eti imparatorluk ordusu
nun kadrosu mısır m etinlerind e  bulunmuştur. 

Bu kadro, şu k ıtaattan m ürekkepti : 
Eti mi l is ordusu, Kızova ordusu ( Samsun cenubu), Masa, 

Kargıca, Pidassa (bunlar Toros mıntakasındadır) , Lukki (An
talya garbındak i  Liki  mıntakası), Dardanija (Dard enizce = 

Çanakkal e boğazı cenubu), N aharene (Diyarbekir havalisi = 

Mittani), Karkamış, Kodu ( İ skendero ı ı  sahilleri ve Halep mın
takası), N ej (Nuhassa, Halep cenubundaki mıntaka) , Kadeş 
(Asi ırmağı üzerinde), U gar it ve Arat (bunlar Penikededir), 
Aruna ve Mesenet (bunların n erede olduğu bilinmiyor). 

Bu ordunun iç inde uzaklardan gelmiş ücretli askerler 
de vardı. Bu orduda, Çanakkale boğazı ci varından askerler 
bulu nması, üzerin de durulacak bir noktadır. Demek ki , Eti
ler_ D evleti Turovaya kadar uzanıyordu. Askeri birlikler 
piyadel e rden ve m uhare-be arabalarından teşkil  olunurci u. 
H er m ubarebe ar abasında, biri arabacı, diğeri muharebeci. 
b i r  de bunları ka l kanile muhafaza eden bir  muavinden iba
ret olmak üzere üç kişi bulunu rdu. 

Kıt'alar, 1 000 piyade askerile 1 00 muharebe arabasından 
teşekkül ederdi. Fakat, bu nispeti n umumi olup olma
dığı malum deği ldir. Etil�rin b edeni kuvvetleri çok fazla, si-
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! ahları mütekamil idi. Demir kalkan, ucu demi r mızrak, iki 
tarafı keskin balta, uzun hançer, kıl ıç ve muharebe serpuşu 
olarak tepesinde tüyü dalgalanan madeni tul ga (miğfer) 
taşırlardı.  

HUKUK VE DİN 
Hukuk : Etiler ülkesinde, kıralın verdiği 
hükme h erkim karşı koyarsa bütün 

evi le  ve ailesile ınahvedilirdi. Yalnız, bu haldedir ki, ceza, 
fail olan ferdin ailesine kadar teşmil olunurdu;  umumi ada
le kai desi bu değildi.  Eti kanunlarında şahıslara karşı, 
cinayetlere ait ahkamdan sora, askerlerin ihaneti meselesi, 
araziye ait ve dini ahkam vardır İzdivaçta tarefeynin müsavi 
şartlara mal ik  olması ve erkeğin kadına bir h ediye vermesi 
esas tutulduğu görünüyor. 

Aile hayatına dair kanunda teferruat ve bunlara dair hü

kümler vardır. 
Bu kanunlarda kadın hukukuna dair birçok maddelerin 

bulunması dikkate şayandır. Etilerde kadın hürriyeti yük
sekti. Bunlar hükumet işlerinde vazife aldıktan başka hakim
lik yaparlar ve erkekler gibi muharebelere giderlerdi. Kıra
l ıça, kıral kadar hukuku haizdi. Mısır H ükümdarı i l  inci 
Ramses ile aktedilen meşhur muahedede Ramses ve il  inci 
H atusilin i mzaları yanında Eti Kıralıçası Budohiya nın da 
imzası vardır. 

Maraşta bulunan bir eti kadını heykelinin serpuşu bu
günkü türkmen kadınlarının serpuşunun aynidir. 

Bu biçim serpuş bugün hala Kartal köyü kadınları tara
fından kullanılmaktadır. Ayni serpuşun bazı etrüsk abidele
rinde  de bulunması dikkate layıktır. Etilere ait abideler 
arasında bir kumandan kadın h eykeli bulunmuştur. 

Emlak sahibi olmak için askerlik yapmak şarttır. Hırsız
lık ehemmiyetle  nazarı dikkate alınır ve cezalandırılır. İ dam 
cezası yalnız ve ancak mahdut hallerde tatbik olunur. Eti  ka
nunlarının en şayanı dikkat ciheti sumer kanu nlarına yakın 
olmalarıdır. 

Etiler, kendi zamanlarında m uhitlerine mürebbilik etmiş
lerdir. Bu terbiye tesiri Etiler ülkesi mıntakasında asarını  
bırakmıştır. 

Bu tesirler, bilhassa, musevilerin eski ahk a m ın da görül
m ektedir. Eti kanunlarında esarete müteallik ahkam da 
vardı. 
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Eti hukukunun bir hususiyeti vardır. Bununla beraber 
sumer, elam ve ege hukuklarına benziyen cihetler de çoktur. 

Din : Eti Devletinin payitahtı olan H atusas yak i n i n d e  
Yazılıkaya mabedi bulun muştur. Buradaki kayalar üzerinde 
dini bir ayin hakedilmiştir. 

Solda nezredilmiş bir  erkek, sağda nezredilmiş bir kadın . 
ortada bulunan büyük bir insan kalabal ığ ı n a yürürler ; ora
da, b i r  i lahe ve bir  i lah i le  karşılaşırlar. İ lahe bir  dağda 

yürüyen vahşi bir hayvan üstün de;  i l ah;  ona karşı  gel i y o r . 

P r e n s i p  olarak i lahe, kadın tanrı, ana, hak im bir şahsiyetti r ;  
k o ca ve mafevk kabul etmiyen velut ta biati tem sil ediyor. 
Bu res i m, A d alar m ıntakasınd a ve O i r i tte dahi g ö r ü l ü r. Bu 
resimlerd e, vahşi hayvanl arla sarı l mı ş dağlar üzerind e 
y ürüyen i lah tamamile fa r k o l u n maktadır .  

Ya z ı l ı  m etinlerde hakim olan başka şekil lerdi:  İ lahe Gü
n eştir, i lah Teşup tur.  İ lahe Gü n eşin m a b e d i  şarktadır. G ü neş,  
hüküm dar sülalesinin dininin esasıdır. Kıral cinsiyet farkın a 
rağmen ondan bahsed erken on un ka d ı n l ı ğı n ı  nazarı d i kkate 
al m ıyor; bir kadın l ık  erkeklik ayrılığı  gözetmiyor. İ lah 
Teşup a gel i nce, bu bir  erkektir. Başında tulga vardır, sa kal
l ıdır, el inde çifte balta vardır, ve ş imşek çaktırır. Bu, Eti leri n 
milli  a l l ah ıdır. Bunun iç in heryerde mabetler yaparlardı. Eti
lerin ma betleri nde daha birçok i !ah lar  vardır (Res. 78, 81, 82). 
Bunlar da tıpk ı mem leket gibi federasyon h al indedir. Prens
lerle yaptık l arı muahedelerde muahed� yapan ların allahla
rın ı bir i birlerind en ay ırt etmek mümkün d eğildir. 

Kıral, tehlikeli  zam anlarda etrafında bulunan papazlarla 
i s tişareden geri kal mazd ı .  

Etilerin dini itikat ve ayinleri garba az ç o k  farklarla intikal et
miştir. Etrüsk lerde de ayni dini telakkilere tesadüf olun mu ştur. 

SAN' AT Bugüne kadar tan ı y a b i l d i ğimiz eti vesikaları, 
san'at hakkında çok k ıymetl i  malumat ver

mektedir. Kültepe, Üyük ve b i lhassa Alişar harabelerinde  
mi lattan 4000 sene evelin e kadar giden vesikalar bulundu. 
Bunlardaki eserl erd e  bariz a lamet elbiseye aittir. Anadol u  
y aylasının sert ik l i m i n e u y gun bir su rette m a n to uzundur, 
başl ık yüksekt i r, pabuçlar kıvrıktır., 

Bo ğazköy (Res. 77) i le etra fında ve Alişarda resimler ve süs
lü kapı lar ve çivi  yazısı  i l e  b i rçok metin ler bulundu. Boğazköy 
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-ci varındaki Hatusas şehri çok eski olmalıdır; fakat, M.E. 1 2 00 
-tarihine doğru yağma edildiği  için bize kalan eserler umumi-
yetle Eti İ mparatorluğunun son asırlarına aittir. Boğazköyden 
uzak olmıyan O yükte de  bir eti sarayı vardır. Bu saray, d ini 
merasim gösteren kabartmalarla süslüdür. Oradan uzak olmı
yan Yazılıkaya vardır. Ayni n eviden bir sıra abideler de garba 
·doğru, İ zmire kadar yayılır. Bu abideler, bi r taraftan da 
Toroslara ve Suriye şimaline ve Mezopotamyaya kadar 
gider. 

Tel-Halefte bulunan "Peçeli ilahe" mühimdir. Etiler san'ati 
Karkamışta, Zincirl ide milattan evel VI I I - I X  uncu asra kadar 
hususiyetlerini muhafaza ediyor. Ondan sora bu son nokta
Jarda asur san'ati ile karışıyor. 

Şehirlerin tahkimatı Onasyada başka yerlerde tesad üf 
edilenlerden farklı değildir. Saraylar genişl iğine bina edilmiş
lerdir. Kalde  ve Oiritte d e  böyledir;  miken mimarlığında oldu
ğu gibi uzunluğuna değildir. Boğazköy sarayında sütunlar 
yoktur. Fakat milattan 2 000 sene evel  yapılmış olan Zin
cirli saray ında vardır. Başlıca tezyinat duvarlara ve sütun 
lara yapılan kabartmalardır. Bunlar Etilerin cidden yüksek 
san'at mertebelerine erdiklerin e  delil  tutulacak eserlerdir. 
Boğazköyünde bir  kapıyı tezyin eden bir harp i lahı, Eti ler in 
pek kıymetli bir heykeltraşlık nümunesidir. Küçük tunç 
.eserler de kıymetlidir. 

Etiler, çivi yazısını  Mezopotamyadan aldılar. Bilahare Mı
sırlı larla temasa geldikten sora onlardan birtakım şeylerle 
beraber hiyeroglifi de  ald ılar. Fakat, Etilerin asıl kendilerine  
mahsus bir  yazının bakayası olmak üzere eti hiy�roglifleri de  
vardır ki bunlar henüz okunmamıştır. 

Eti lerin ve Giritlilerin saraylarının yapılışlarındaki benze
yiş çoktur. 

Etiler, san 'at noktai nazarından şüphesiz, b ütün garbi 
Anadoluya, Suriye ve  daha uzaklara tesir ettiler. 

Kudüsteki aslanlı sütunlar eti mimarlığı eseridir. Asurlu 
lar, uzun m üddet sumer san'at modellerinden başka b ir  eser 
görmedikleri halde sütunlu "Hilani,, sarayının mimari tar
zını Etilerden aldıklarını kendileri  söylüyorlar. 

Asurluların heykeltraşlıkları eti motiflerinden mülhemdir. 
Hulasa, Etileri, san'atte yaratıcı kavimler sırasın da saymak 
pek haklı olur (Res. 51, 52). 
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Etilerin edebiyat ve i l im i le Sumerlerin edebiyat ve ilim

leri arasında umumi bir münasebet görülmektedir. Lakin 
Etiler hariçten aldıkları san 'atlere de şahsi bir çeşni vermiş
lerdir. Ü yük h arabelerinde bulunan mu htelif musiki aletle
rinin resimlerine bakıl ırsa Etilerin,� �Üst(�� ve sair musi
ki  aletlerini kullan dıkları ve binaenaleyh musiki i le d e  
ileri derecede iştigal ettikleri  anlaşılır. Tarihçiler ve  musiki 
alimleri Yunanistan da görülen bell ibaşl ı  musiki  al_etlerinin 
Asyadan alındığında müttefiktirler. Yunanlılar musiki san'a
tinin başlıca esaslarını da Etilerden iktibas etmişlerdir. 

B. FRİKYA 

1 .  AHALİ VE MEMLEKET 

Frikyanın en eski sekenesi Etilerle beraber gelmiş  olan 
türk kabileleri dir. Bunlar Çanakkale ve İ stanbul boğazların
dan geçerek gelen ayni ırktan Traklar la karışmışlardır. 
Traklar i lk  d efa milattan 3000 sene kadar evel birinci 
Turova şehrini yapmışlar ve orada bir hükumet tesis et
mişlerdi. 

Frikya ismi, Anadoluya geçen trak kabileleri içinde  ha
kim kabilenin ismine nispetle verilmiş olmalıdır. K ıt'aya bu 
ismi veren kabilenin ilk geçenlerden mi ,  yoksa müteakıben 
gelenlerden mi olduğunu henüz bilmiyoruz. Malum olan şu

dur ki, Tuna yalısı ve Trakya tarafın dan m uhtelif devirlerde 
birçok insan kütleleri boğazlardan geçerek Anadoluy a  gir
mişlerdi. Bunlar bir taraftan Turovayı evvela tahrip ve sora 
yeniden bina ederek oraya hakim olmuşlar, bir kısmı da 
Frikya mın takasının diğer aksamır .-ı a  Frikya Kırallığı nı  tesis 
etmişlerdir (Harita. 11) . 

Frikyalılar bir zamanlar Turovahlarla akraba ve komşu 
vaziyette bulunmuşlar ve e n  nihayet tek bir devlet halinde 
görülmüşlerdir. İ kinci Turova ş ehri harabelerinde bulunan 
ve milattan 2000-2400 sene evele  a i t  o lduğu tahmin edilen 
saraylar ve  kuyumculuk eserleri bu d evletin o zamanki zen
ginliğini ve medeniyetini göstermektedir. 

Biribiri ardınca gelip Marmara sahillerine, göller etrafına, 
Sakarya vadilerine yayılan ve yerleştikleri sahalara kendi 
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isimlerini verenlerden Misyelileri, Bitinyelileri, Paflagonyalılan 
zikretmek lazımdır. Bütün bu gelenler Frikya grupuna 
mensup · sayılırlar. Friklerin en kesif olarak sakin oldukları 
yerler Sakarya mecrasile Turova ve Lidya şarkına düşen 
feyizli ve mümbit · yayla idi. M. E. XI I I  üncü asırda bütün 
garbi Anadoluyu yeni bir Trako - Frikler ak ını kapladı. Bu 
akınla Tesalya ve cenubuna inen Dori istilasının yakından 
münasebeti vardır. 

Bu mütemadi gelişlerle Anadolu içinde kesafetleri artan 
Frikyalılar, Eti Kıralı:Lttatusilin ölümünden bir asır kadar 
sora M. E. 1 5 5 5  te Küçükasyayı Boğaziçinden Anti-Toros
lara kadar işgal etmiş bulunuyorlardı (Res. 88). 

Frikya, kendini kafi derecede kuvvetli görünce Eti 
Devletinin nüfuz ve hakimiyetinden tamamile kurtulmak 
cidal ine girdi. Bu sıralarda eti kudretinin pek ziyade sarsıl
mış bir halde bulunması bunu kolaylaştırdı. Eti hakimiyeti 
yavaş yavaş Kızılırmak havzasından cenubi Kapadokya ya,. 
Komana havalisine ve şimali Suriye tarafında Karkam ış ile· 
sahil aras ına itildi . 

2. FR1KYANIN ŞEVKET DEVR1 

Frikya lıların en mühim şehirleri Anadolunun tam "'rta
sında Sakary?. kıyısında kurulmuş olan Gordiyum [1] idi .. 

VI I I  inci asırda hudutlar şarka doğru genişledikçe Komana,. 
1ıfazaka ( Kayseri), Tiyana gibi şehirler de Frikya merkezleri 
haline gelmişlerdir. 

Cenubugarbide Frikyanın genişlemesi, Burdur ( Aska
niyos ) gölün e  kadar varmıştı. Lidya taraflarında frikya 
n üfuz ve hakimiyeti, Lidya kırallarından Ata (Atyat) süla
lesi devrindenberi başlamıştı . Bu genişlemenin mütemadi 
artmasile bir aralık Frikya Devleti hudutları Anadolunun 
iki müntehasına, Ege Denizinden Yukarı Fırat vadisi ne 
varan yegane devlet haline  geldi. Frikyanın fütuhat gözü 
sahillerden ziyade içerlere müteveccihti. Zira Frikya tam 
manasile ' ve bilhassa bir köylü ve çiftçi memleketi idi. 
Kıralları bütün gayret ve dikkatini ziraate verirler, bir-

[1] İ skendere ait Körd ü ğüm hikayesinin atfedildiği şehird i r. 
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öküz keseni veya bir saban tahrip edeni idama mahkum 
ederlerdi. Frikya kırallarının hep Midas, Gordiyos is imlerile 
anıldıkları görülmektedir. Bu iki ismin sülale unvanı olma
sına ihti mal verilm ektedir.  

İ lk kıral sayılan Gordiyos boyundurµğu oka bağlamak 
için çözü lmez bir düğüm ( kördüğüm ) tarzının mucidi sayı
lırdı. Kördüğüm, bağlı olduğu araba ile birlikte milli bir 
tılsım gibi muhafaza ediliyordu. 

DİN 

3 .  FR1KY A MEDEN1YETİ 

Frikyalıların çiftçi l iğe verdikl eri büyük ehem
miyetin dinlerinde de iz bırak ması tabii idi. 

Filhakika Frikya mabutlarının en başında toprak i lahları 
geliyor. Kadın allahların en büyüğü ana i laheye Nana [1] tes
miye ediliyordu. Buna bazı sahalarda Md veya Kibel adı da 
veriliyordu. Nana, tenebbüt ve neşvünema i lahesi idi .  Frik
yanın üçüncü mühim ilahı N ananın oğlu A ti veya Atte idi .  

Bunlardan Kibel -.,e Ati  i le Romal ıı'arın Bakus namını 
verdikleri neşe ve eğlence i lahı Diyonisos, saradan Yunanlı 
lara da intikal etmiş olan i lahlardan dır. 

İ lahi ve  mukaddes sayılan bir karataşa ibadet adeti 
Prikyanın Pesinunt şehrinde ta Romalılar devrine kadar 
devam etmiştir [2]. 

Frikya ibadet ayinlerinin farikası kaval, davul ve düm
belek nağmelerinin tahrik ettiği v ect içinde gaşyolmaktı. 
Şarap ve ekmekle takdis gibi hıristiyan merasiminin menşei 
içki ve eğlenceye müstenit ayinlerdir. Bunların da en mün
tehap vatanı Frikya idi  . 

SAN' AT Frikyalılar birçok kale, şehir  v e  mabet hara
besi bırakmışlardır (Res. 89). Prikya san'ati 

Tiyana dan ( Kil ise H isar ) Sipil dağına ( Manisa dağı ) kadar 
Anadolunun her tar<J fında kayalar üzerin e işlenmiş güzel 

[l] Tü rkçe ana ve büyükana demek olan nine kelimesini hatırlatır. 
Anadoluda nine kel i mesini (nene) şeklinde tel affuz ederler. 

[2] Karataşları mu kaddes tutmak adeti Feni kel ilerle Yunanlı l arda da 
vardı.  M-ekkede ayni tarzda kutsiyet atfed i lmiş  olan Haceri Esvedin 
menşei  bunlar olmak mu hte meldir. 
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abideler serısı halinde görülür. M. E. I X  u n c u  veya VI I I  inci 
asra ait mesela Ayaz-İn köyündeki mezar (Res. 86) gibi en eski
lerin d e  o kadar eti san'ati izleri vardır ki  bunları asıl eti eser
lerinden ayırabilmek güçtür. " Kayaya oyulmuş bu Iahtin 
cephesinde yere sinmiş iki  aslan yavrusu görülmekte, bunların 
üzerinde ağızları açılmış, adaleleri kudretle geri lmiş, başları 
gür yelelerle örtülü iki müthiş aslan methali korumaktad ı r. 
Meza rın mustatil şekildeki kapısı aslanların p ençeleri arasında 
açılmaktadır. ,, 

Frikya şehirlerinden Nakoleya mezarlığında bulunan Midas 
ismindeki  kırallardan birinin yine kayada oyulmuş muhte
şem mezarı (Res. 81) gibi s}aha muahhar devirlere, M. E. VI I inci 
asra ait diğer bazı eserlerde yunan tarzi bir cephe üzerin de, 

. yerli  halıcıl ık  modellerindeki hendesi tezyinatı temsil eden 
şekil ler görülüyor. 

Bir y u n an an'anesi Frikyalıları madenlere su vermek usu
lünün ve i l k  maden esrarın ın mucidi olarak gösteriyor. Diğer 
bir an'ane de tentene san' ati nin icadını mahir Fri kya dokuyu
cularına atfediyor. Bu itikatlara rağmen bugün Mezopotamya
l ıların,  Eti lerin,  G i ritl i le ri n ve Mısırlı ların milattan evel ikinci 
bin  nihayetlerinde  dokumacılık ve madencilik san'atlerin i za
ten yüksek bir dereceye çıkarmış oldukları malumd ur. Frik
yalıların yeni aletler ve usuller icadı suretile musikinin inki
şafında mühim bir amil oldukları muhakkaktır. 

Rom.er, Frikyalıların hayvan sürülerini, beygirlerinin sür
atin i  ve bağlarının zenginliğini metheder. 

4 .  FRlKYANIN lNKIRAZI 

Frikya Devletinin başlıca iki düşmanı Asurlular i le Şahin 
Kırallar zamanında büyük bir ku dret haline gelmiş olan 
Lidya idi. Asur, Frikyadan çekiniyor, Lidya ise onu ken di  
tevessü ve inkişaf emellerin e  b ir  mania telakki ediyordu. 
Krezüs tarafından garp mıntakalarının koparılıp alınmasına, 
V I I  inci asırda Kimriler in istilasile  bütün Karadeniz sahillerini 
kaybederek Sakarya garbına atılmasına rağmen, Frikya 
yin e, hatta Asurlulara karşı koyabilecek · kadar, kuvvetini  
m uhafaza ed ebildi .  Fa kat yıldan yı la hayatiyeti eksildi ,  Lid
yanın nüfuz ve tabiiyeti altında ehemmiyeti kü.çülmüş bir 
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kırallık haline geldi. N i hayet, M. E. VI ıncı asırda gelen 
pers istilası ile münkariz oldu. 

C. LİDYA 

1. MEMLEKET VE AHALİ 

Menderes vadisi, Gediz vadisi, Lidyanın asıl merkez sa
.hasıdır. Bu saha, Meonyalılar, Trako-Frikler, Sartlılar, Turşa
lar, Etiler ve Litler (Li dyalılar) g ibi  devirler imtidadınca üstuste 
gelip yerleşmiş birçok türk kabilelerinin meskeni olmuştur. 
Buraya Lidya isminin veri lmesi M. E. V I I  inci asırdan so-

radır (Harita. 12) . 
Meonyalılarla Litler (Lidyal ılar) sahanın iç ve kara kıs

mında, Turşalar, Sartl ı lar  da sahil taraflarında yerleşmişlerdi .  
Soraları (M. E. VI I I  inci ve VI I inci  asırlar arasında ) bun
lardan Turşalar İ talyaya ve Sartlılar Sardenyaya m uhaceret 
etmişlerdir. Roma medeniyetin in  i lk temelini atan Etrüskler 
ile bu Turşalar birdir. Lidya di l i  i le eti ve etrüsk dil leri  ak
rabadır. Ziynet eşyası , tunç ve fildişi  işlerin deki san'at üslu
bu ile etrüsk üslubu arasın da. reddi imkansız benzerlikler 
·vardır. 

2. HÜKÜMDAR SOLA.LELERİ 

ATALAR 
Litler (Lidyalılar) tari hlerini n  ilk fecrinde Ata 
lar [1] adını taşıyan sülalenin  idaresi altında 

·bulunuyorlardı. Bu Atalar Trakyadan geçip soraları Frikyada 
yerleşmiş olan türk trak kabilelerinden idiler. M. E. X I I  
inci asırdan X I  i nci asra kadar hüküm sürdükleri anlaşılan 
Atalar, Frik yalıların, Fri kyalılar da büyük Etinin tabiiyeti al
tında idi ler. Büyük Eti namı o zamanki Eti kıralların dan bi
rinci Murşile verilmiş olan unvandır. 

Ataların payitahtı Asya şeh ri id i .  Etice aslı Asova olan 
.Asya, Sart şehrinin en eski adıdır. 

(1] Yahut Atı Oğulları. 
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ETİ 
sOı.Aı.Esi , 

M. E. XI inci asrın başlarına doğru Lidya 

BERAKLİTLER doğrudan doğruy.a bir Eti Sülalesinin, He-
raklit lerin idaresi altına geçti. H eraklitler, 

Etilerin bir ilahı olan Sandon neslin den geldiklerini  iddia 
ederlerdi. Lidya dahilinde kalelere ve müstahkem mevkilere 
istinaden askeri bir d erebeylik s istem i kurmuşlardı. 

ŞAHİN KIRALLAR 
H eraklit Hükümdarı Kandavul un Küçük 

sOLALESİ ı MER- Menderes vadisinin makarrı o lan  Tirha 
MENATLAR ( bugünkü Tire) prensi meşhur Giges tara-

fından iskatı sureti le  bi r sülale d eğişik
Uği olmuştur. O igesin kurduğu sü laleye Mermenat lar yahut 
Şahin ler sülalesi denir. 

GİGESİN İKTİSA· �iges, Li
.
dya hükümdarı

.
arının en büyükle-

Di SİYASETİ rınden bırı olmuştur. Lıdyanın azamet ve 
şevket devrinin müessısı  ve  Yunanlılar 

nazarında kazandığı harikulade itibarın hakiki amili Oi
gestir. 

Memleket refah ve saadetinin iktisadi inkişafa bağl ı oldu
ğunu anlıyan Oiges iktisadi poli tikaya pek ziyade ehemmi
yet vermiştir. Şarkta Asur ve garpta İ yon ya arasında daimi 
barışıklığı isti hdaf eden bir pol i t ika tuttu. 

Lidyanın, Asyanın şark ve garbı arasında transit merke
zi olmaktan elde edeceği m enfaatin büyüklüğünü daha 
evel Kandavul da  takdir etm i şti ; sahille Kızılırmak ötesin
<leki ülkeleri biribirine bağlıyan ana transit  yolu üzeri n de 
konak yerleri, k ervansaray lar teşki latı ve  müruriye vergisi 
alacak m evkiler yapmıştı. B u  uzun ticaret güzergahına Kıral
:yolu namı veriliyordu . 

Oiges siyasetinde muvaffak oldu.  Onun zamanında Lidya 
d evrin en mühim ticaret merkezi hal ine geldi. Lidya ticare
tinin ana damarı garpta Et es ten başlı  yarak ve Sart ta n, Pter

ya dan geçerek Ninova ya giden yoldur. Diğer i kinci derece 
yollar Karadeniz cihetinde de  başlıca ticaret mahreci olan 
Sinop a doğru uzanıyordu. 

Cenupta hem zengin bir müşteri, hem de asur kudretine 
karşı bir muvazene kuvv eti olan Mısıra doğru O igesin çiz-
<liği temas ve ticaret yolu .Milet ten gidiyordu. 

• 
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3 .  K1MR1LER1N 1ST1LASI 

Gigesin büyük emek ve itinalarla kurduğu itilaf ve mu
vazene siyaseti Kimrilerin ve Trakların bir  kasırga gibi 
Anadoluyu basan i stilalarile altüst oldu. Bu müstevl i ler  mu
hari plikte Amazonlarla yarışan kadınları ile birl ikte milattan 
evel V I I  inci asır başlangıcından beri yeniden dehşetli faa· 
li yete geçmişlerdi. Anadoluya Kırım ve Trakya havalisinden 
geçen bu İskit Türkleri, Sakarya i le Kızılırmak arasında Pafla
gonya havalisini m erkez edinmişler '  idi. 

Bu hakim mıntakadan bütün komşu devletlerin topraklr:·  
rına kasıp kavurucu akınlarla saldırıyorlardı. Asurlular bun
ları Kapadokyada durdurabildiler. Bundan sora Kimrilcr
l}:endi halinde saki.n ve  asude yaşıyan Frikya üzerine atıld ı
lar. Frikyada kıral, hezimet yesi içinde intihar etti. Frikyanm 
başına gelenlerden telaşa düşen Giges Asurlulardan yardım 
istedi. Fakat, bir muzaheret temin edemedi.  Nihayet yal
n ız kendi kuvvetine dayanarak Kimriler üzerine  yürüdü 
(M.  E. 660) ; Kimrileri mağlup etti. Reislerinden ikis ini  zinci
re vurarak N inovaya yolladı. Ayni zamanda kendisini yalnız 
bırakmalarına mukabele olmak üzere Asurluların rakibi olan 
Mısırlılar i le itilafa girdi ;  bu  arada İ yonya şehirlerinden Ko
lofon u zaptetti ; Lidyanın zaferile kazandığı huzur uzun sür
medi.  Kim rilerin başına mahir ve muktedir  bir kumandan 
olan Toktamış ın geçmesi  iş leri  yeniden değiştirdi. Toktamış 
Lidya üzerine  bir intikam hücumu yaptı. Giges muharebe 
meydanında öld ü  (M. E. 65 2). 

Toktamış tarafından istilaya uğrayan Lidya yağma edildi 
ve  harabezara ç evrildi. Kimriler Sart şehrine de girdiler. 
Yalnız Sartın akropolunu zaptedemediler. Yağma ve istila 
Efes ve Meıı derese kadar yürüdü. 

Toktamış Asur üzerine yürümek için Kilikyaya gitti . O ra
da muharebe hazırlığı yaparken Asurluların hücumuna uğ-· 
rı yarak mağlup old u  ve  K ilikyada öldü(M. E. 650). O n dan sora 
artık. Kimriler süratle bozgunluğa doğru sürüklendiler. Son 
reisleri Koboş (M. E. -03 3), Met Kıralı Madya tarafından ezildi. 

Lidya, tekrar sakin v e  müreffeh hayatı n a  kavuştu . Kim
riler d e  Anadoluda barınamadılar. Cenuba çekilerek Suri y e  
v e  Mısır içlerine dağıldı lar. 
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Gigesin kurduğu Şahin Kırallar Sülalesi dört k ıral yetiş

tirdi ; sonuncusu Krezüstür. Bunlar cetleri Gigesin açtığı yol
da gayret ve muvaffakıyetle yürüdüler. Lidya büyük bir 
siyasi kuvvet ve zengin bir devlet oldu. Sart şehri Küçük
asyanın ilim, fikir, san'at merkezi haline  geldi. 

4. L1DY ANIN AZAMET VE İNKIRAZI 

Şahin Kıralların ın sonuncusu Krezüs devri (M. E. 5 6 1  -
5 4 6) Lidya için hak i ki bir  refah ve itila d evri id i. Lidya ser
veti her tarafta muhteşem mabetler, saraylar, abideler yüksel
tiyor (Res. 90) ; Krezüs filozof lara ,  al imlere, şairlere maaşlar 
bağlıyor, misafirhaneler açıyordu. Eolya, İyonya ve Karya 
mıntakalarındaki bütün siteler Turova dahi dahil  olarak Lid
yanın hükmü altına  girmişlerdi. Uzun zaman Lidyaya metbu 
olan Frikya ona tabi hale inmişti . Misya ve Paflagonya i le  Bitinya 
ayni vaziy ete düşmüşlerdi. Likya müstesna olma k üzere l id
ya hakimiyeti Karadenizden Toroslara, Ege Denizinden Kızıl 
ırmağa kadar genişlemişti (Harita 12). 

Bütün bu sahalardan gelen servet, Lidyanın kendı zen
ginl ikleri i le birleşmiş, Sart, altın ın taştığı bir hazine olmuş, 
bir cihan bankası hal in i  almıştı. Gigese atfolunan madeni 
para basmak icadı (Res. 92), ticaret sahasında murakabesi 
gayet müşkül olan zahire mübadelesi ve maden k ülçelerile 
tediye  usullerin i  kaldırmak sureti le, büyük bir terakki 
merhalesi teşkil etmişti. Devletin ve mil letin zenginl iği  tarihte 
emsa lsiz sayılacak bir  mertebeye varmıştı ( Res. 91) . 

Fakat bu şevket ve ihtişamı n  zayıf bir  cephesi vardı. Para 
kuvveti le  her istediğini  elde edebilen K rezüs, vatan müdafa
asını da yalnız para kuvvetine istinat ettirerek dört bucaktan 
toplanma karmakarışık ırk ve milletler mensuplarından mü
rekkep ücretl i askerlerle ordu teşkil eylemişti. Para için 
toplanan, ve anayurda karşı fedakarlık ruhundan ve her 
türlü vatan hislerinden mahrum olan bu ordu, yalnız Kre
züsün d eğil, 1 000 yıllık Lidya Devletin in  ebediyen mahvına, 
tarihe gömülüp gitmesine başlıca amil olmuştu. 

Krezüs, Kurustan ( Keyhusrev ) çekiniyordu ; ve ayni 
zaman da kaynatası Met Kıralı Astiyağ ın ölümüne sebep olan 

1 0  



1 46 TARİH 
Kurusa karşı kin ve nefret duyuyordu. H er ikisinin ru
hu-

ndaki teskin ve tatmin edilemez fütuhat ve hakimiyet 
ihtirası da bu hüküm darları boy ölçüşmeleri mukadder iki 
rakip vaziyetine  koymuştu . 

Nihayet Krezüs ve Kurus orduları İ ran faslın da tafsilatı 
görüleceği veçhile karşılaştılar (M. E. 54 6). Harbin son safha
sında Kurus bütün kuvvetlerile l idya ordusu üzerine yüklen
di. Krezüse m uzaheret sözü vermiş olan babil hükümdarı da 
Kurusla uyuşmuştu. Krezüs perişan ordusu i le Lidya içle
rine kadar geriledi ; buradak i son m ukavemet tecrübesi de 
l idya süvari kıt'aları atların ın  Kurusun ordu i led hatlarına 
dizdiği develerden ürkmesi yüzünden boşa çıktı, v e  hezi
met tahakkuk etti ; Sart Persler tarafından m uhasara ve z:ap
tedildi.  Bir odun yığını üzerinde kendini  yakarak intihar et
mek istiyen Krezüs esir al ın dı, ve dünya tarih inde Lidya Dev
leti faslı böylece kapan m ış  oldu. Krezü s, Ekbatanda 20 yıll ık 
bir esaret hayatı geçirdikten sora öldü ( M. E.  525 ). 



x 
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FENIKELILER 

FENİKE Fenike, Şuriye rıin sahil mıntakasıdır. Bu sa
hil, Karrnel dağı burnundan itibaren şimale 

doğru uzar. Memleket, Lübnan silsilesine dayanmış dar bir 
arazi şirididir (Harita. 13). Dağlar sahile doğru kayalıklı çıkın
tılar vücuda getirir. Bu çıkıntılar sahi li , yekd iğerinden ayrılmış 
ve oldukça eyi limanlar teşkil eden, birtakım ·küçük m ınta
kalara ayırır. Bir limandan diğerine denizden gitmek karadan 
gitmekten daha kolaydır. Bundan dolayı m emleket ahalisi 
gemiciliği pek çabuk öğrendiler. Eski zamanlarda Lübnan 
dağlarını kaplıyan sedra ormanları lazım olan ağacı mebzuli
yetle hasıl ediyordu. 

AHALİ 
Memleketin i lk  sakin leri n i n  k imler olduğu 
bil in miyor. Fenikeliler i smi le anılan ve i lk 

fenike m edeniyetini kuranlar, şarktan garba olan muhace
retler neticesinde ( M. E. 2 8 00 senesine  doğru ) bu memle
kete gelmiş Ortaasyalılardır. Fenikenin en büyük m e r kez· 

!erinden Saydada çıkarılan kadim Fen:ikeli kıhıfları bunların 
türk ırkı camiasına  mensubiyetlerini teyit etmiştir. Fen ikeli
ler hiçbir zaman büyük bir devlet teşkil etmediler; lakin 
sahilin teşekkülatı dolayısile, yekdiğerine  tabi olmıyan birçok 
müstakil şehirlere ayrıldılar. Bu şehirler, şimalden cenuba 
doğru : Arvat, Biblos, Berut, Bidon ( Sayda ), Tir ( Sur ) ve 
Akko ( Aka ) dur. Bunların herbiri mümbit bir vadinin niha
yetinde bir burun veya bir adacık üzerinde inşa edilmişti . 

FENİKE TARİHİ Fenike tarihi eyi bilinmiyor; zira hiçbir f eni
ke kitabı bulunmadığı gibi ele geçen Fenike 

kitabeleri de pek azdır. Fenikeye ait  mevcut malumatın baş-
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l ıcaları  Tevrattan, mısır ve  asur kitabelerinden, yunan ve 
roma muharrirlerinden alınmıştır. 

Fenike şehirleri '  bazan k ırallar, bazan da ahali tarafın dan 
intihap olunan reisler ( Süffetler) tarafından idare ediliyordu. 
Te�ratta Davut ve Süleymanla ittifak etmiş olan bir Sur Kıralı 
İran ( H iram ) dan bahsedilmektedir. Surda ve diğer Fenike 
şehirlerinde zengin ailelerin teşkil  ettiği aristokratlar ile ge
m i ci, as�er, amele ve san'at erbabı gib i  servetsiz, serbest kim
selerden terekküp eden ahali sın ıfları vardı ;  bunlar arasında 
kanlı  mücadeleler olmuştur. Bazı haris kimseler iktidar mev
kiine geçmek için ahali sınıflarına istinat etti ler. Bunun neti
cesind e  ihtilaller çıktı. Ve bu ihti laller mağlllp fı rkanın hic
retin i  mucip oldu. Bu suretle M. E. I X  uncu asrın n ihayetin
de ari stokrat sın ıfına mensup Surlular şehirlerini ter
k ettiler ve Şimali Afrikaya giderek Kartaca şehrini tesis 
ettiler. 

Yalnız kendi  ticari menfaatlerini  düşü ne n  fenike şehirle
ri umumiyetle komşularının kavgalarına i ştirakten çekinmiş
lerdir. Ekserisi istiklalleri için mücadele etmektense haraç 
vermeyi tercih ettiler. Sur şehrinin  Asurlulara karşı isyan 
etmesi yegane bir hadise idi · ve Surun tahrip edilmesile 
n eticelendi. Fenikelilerin hakiki tarihi, ticaretlerinin ve müs
temlekelerinin tarihidir. Bu da üç devreye ayrılır: Sayda 
Devri, Sur Devri, Kartaca Devri. 

SAYDA DEVRİ Mısır himayesi zamanında (M. E. 1500-1 200) 
i lk  defa Sayda refah ve ikbal in yüksek bir 

derecesine vasıl oldu. Flr'avunlar, Sayda tacirleri nin Deltanın 
muhtelif şehirl erinde, hususi mahallerde, antrepolar tesis et
meleri n e  müsaade eylemişlerdi. Bunların en mühimmi bizzat 
Menfis te idi. 

Saydalılar, gemicil ik yapıyor ve bilhassa Akdenizin şark 
havzasında işliyorlardı. Kıbrıs ın  karşısında bulunduklarından 
zengin bakır madenlerine malik olan bu adayı zaptettiler 
ve orada şehirler tesis eylediler• Kıbrıstan Küçükasya 
sahillerine gittiler ve  mamur ticaretgahlar kurdular. Sora 
sıra Ege Denizi adalarına geldi ; bu  adaların bazılarından 
mermer, kükürt, şap ve altın çıkarıyorlardı. Limni ve 
Taşoz m adenlerini işlettiler. Boğazları da geçerek Karade
nize girdiler: Kafkasya gibi uzak memleketlere giderek 
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kıymetli madenler getirdiler. Fenikeljler, bütü n Yunan 
sahilleri n de de ticaret yapıyorlardı. Yunan an 'an es ine n aza 
ran Beotya daki Tep şehri  Fenikeli Kadmüs tarafından tesis 
edilmişti r. 

Fenikeliler, Yunanlılara şarkın silahlarını, k umaşların ı , 
müce,·herlerini ve i lah heykelcil iklerini getiriyorlardı. Lakin 
Yunanlılar Fen ikelilere rakip  ve hasım olmakta gecikmedi
ler. Diğer taraftan Saydanın zen ginliği komşu kavi mlerin 
hırs ve i ştihasını celbediyordu. M. E. VI ıncı  asırda Sayda 
Palestinl i ler tarafından zabıt ve tahri p ed ildi. Şehir tekrar 
kendini topladı. Harabelerin i tamir etti. Lakin ,  artık bundan 
sora rolü ikinci dereceye dü ştü. 

SUR DEVRİ 
Birçok Saydalıların da hicret suretile gel
miş old ukları Sur, Say danın yerini tuttu. 

M. E. VI ıncı asırdan V inci asra kadar bütün şark ve ak
deniz aleminin en büyük ticaret antreposu oldu. Lakin Say· 
dalı lar en ziyade Şarki Akden ize gittikleri halde Surlular bü
tün gayretlerini Garbi Akdenize, Şimali Afrika ve İ spanya 
istikam etlerine tevcih etti ler. Surl ular da Saydalılar gibi bu
ralarda Yunanlıların rekabetine çarptılar. 

Sicilyada yunan müstemlekeleri yanında fenike müstem
lekeleri de vardı. Palermo bunlar meyan ında idi. Sur gemi
cileri Sardenya ve Balear a dalarında yerleştiler. Gol sah il le
r inde ticaretgahlar tesis eyled ller. Afrikada, Tunus sahilinde 
kuvvetli bir surette yerleştiler ve orada Ütik ve sora Kartaca 
şehirlerini tesis ettiler. Sahil boyunca giderek Cebelitarık bo
ğazına vardılar. Onun şimalinde Tarsis namını verdikleri 
m ümbit araziye ve zengin madenlere malik Endülüs k ı t'asını  
buldular. Bu memleketten bol  bol  buğday, zeytinyağı, yün 
ve gümüş istihsal etti ler. Müstesna bir mevkide tesis olunan 
Kadiks ( Gades ) şehri Fenikelilerin İ spanya müstemlekeleri
nin merkezi oldu. Surla Kadiks arasındaki muvasala Kıbrısla 
Fenike arasın daki kadar muntazam idi. 

KAR 
VRI• Zenginliğine mağrur olan Sur şehri Asur-TACA DE l l k . tt• u ara arşı ısyan e ı. 

Evvela N inova ve sora babil kıralların ın  yaptıkları mu
hasaralara karşı mukavemete mecbur olması M. E. VI ıncı 
asırdan itibaren şehrin in hitatını mucip oldu. Akdenizde Sur 
şehrinin varisi Kartaca oldu. B u  şehir M. E. IX u ncu asrın 
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sonlarında kurulmuştu. En aşağı 1 3 0.000 nüfusu vardı. Kar
taca, Sicilya karşısında, Akdeniz . yollarının birleştiği yerde 
mükemmel bir mevkie malikti. Kartaca hakimiyeti altında 
Afrika, Sicilya ve İ spanya Fenikelilerini cemetti. Böylece ha
kiki bir imparatorluk teşkil eyledi. Yunanlılar ve Etrüsklerle 
muzafferan e  bir surette rekabet eden bu imparatorluk M. E. 
I I  inci asırda şiddetli bir  mukavemetten sora Romalılar ın 
darbesi altında yıkıldı .  Bu safhaları roma tarihinde göreceğiz. 

FEN"KE EMici . 
Fenikeliler gemicilik san'atini  icat etmiş de-

1 Li� ğillerdir. Onlardan çok evel Akdenizde 
Egeler meşhur gemicilerdi. Lakin Fenike

liler onların tecrübelerinden istifade ettiler. Meşhur ve en 
cesur gemici ler oldular. Ekseriya ecnebi hükümdarlar bir 
donanma teçhiz etm ek istedikleri zaman Fenikelilerle uzla
şıyorlardı. Süleyman, Kızıl Denize bir donanma indirmek is
tediği zaman, asur kıra l ları Basra körfezinde bir deniz sefe
rine karar verdikleri vakit böyle yapmışlardı . 

Fenike gem iler i ,  güverteli, yanları kabarık ve iki  uçları 
kalkık kayık lardı. Yelken ve kürekle hareket ediyorlardı. 
H arp gemilerinin baş tarafında düşman gemilerinin yanları
nı  del meğe mahsus bir mahmuz vardı. Bu gemilerle açık 
denizl ere çıkmak ihtiyatlı bir hareket değildi .  Bundan dolayı 
tercihan gündüzleri ve sahili takip ede

.
rek gidiyorlardı. Her 

akşam ya bir  iskelede demir atıyor veya gemiyi kuma çe
kerek karada konaklıyorlardı. Karayı gözden kaçırmadan 
bir burun dan diğerin i tutuyorlardı. Bütün Akdenizi işte bu 
suretle keşfetti ler. 

Gemicilik usullerinin iptidail iğine rağmen 
UZUN SEYAHAT· f · k · · 1  · Akd · h d tl k LER enı e gemıcı erı enrz u u arının ço 

i lerisinl2e ,  uzak ve korkunç denizlere, Hint 
ve Atlas Denizlerine kadar k eşif seyahatleri icra etti ler. 

Milattan 600 sene evel Kızıl Denizden hareket eden 
Fenikeliler üç senede Afrikayı dolaştılar. Septe boğazından 
geçerek Mısıra döndüler. 

Fenikeli ler, ayni  asırda aksi istikamette de seyahat yapmış
lardır. Cebelitarık boğazını geçerek Afrikanın garp sahillerini  
keşfetmeğe ve oradan müstemleke tesisine gittiler. Bunların 
Gine körfez i m ıntakasına kadar vardıkları zannolunuyor. 

Diğer fenike gemicileri de Şimal Deniz ini  ve Britarıya 
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adalarını keşfettiler. Ş imal Denizine ve Baltık Denizine kadar 
nüfuz ettiler. 

FENİKE GEMİCİ LIG.iNİN FARİKA
LARI 

Fenike gemicileri, kaşif, tüccar ve korsan 
idiler. Gittikleri memlekette işe yarıyacak 
bir yükle seyahate çıkıyorlardı. Karaya çık
tıkları vakit mallarını açarak teşhir ediyor

lar ve yerli mamulat ve mahsullerle değiştiriyorla rdı. Sora 
ticari m uamelelerine d evam etmek için başka yerlere gidiyor
lardı. Bu seyahatler ekseriya uzun sürüyor ve birçok tacirler 
memleketlerin i  ancak birkaç sene sora tekrar görebiliyor
lardı. Fenikeliler ticaret karlarına korsanlık kazançlarını da 
ilave ediyorlardı. Ekseriyetle müdafaasJ noksan vahşileri ba
sıp mallarını yağma ediyorlardı. Bazı defalar da gemilerine, 
gittikleri memleketin yerlilerini, tuvalet eşyasına meraklı ka
dınları çağrıyorlar ve pazarlıklar esnasın da birdenbire de
mir alıyorlardı. H er gemi sahibinin en büyük kaygusu yolu
nu gizli tutmaktı. Fenikeliler hiçbir zaman ticaret yaptıkları 
yerleri ve takip ettikleri yolları i şaa etmezlerdi. Fenikelilerde 
rekabet korkusu fedakarlığa kadar varıyordu. Takip  ettik-
leri  yolu göstermektense gemilerini  karaya vurmağı tercih 
etmiş birçok fenike kaptanları görülmüştür. 

• . Fenike gemicileri, imkan bulabildikleri her-FEN�::.�:rEM- yerde rı:üstemlekeler tesis  etti ler. Lakin 
m ü stemleke namı altında tamamen muhte

lif üç türlü müesses varedır. 
Fenikeliler Mısır ve diğer medeni m emleketlerde ken di

lerine mahsus mahalleler teşki l  etmekle iktifa ediyorlardı. 
Bu hususi mahalleler, yerlilerin şehrinden tamamen ayrı, 
mağazalarını  ve pazarlarını serbestçe açabilecekleri tıir şekilde 
idi. Bazı şehirlerde ve mesela Menfiste bu mahallelerin bü
yük bir ehemmiyetleri vardı ve  beynelmilel ticaretin mer
kezleri idi. 

Medeni olmıyan memleketlerde de Fenikeliler ticaret
gahlar tesis ediyorlardı. Müdafaası kolay bir adacık · veya bir 
buru n  intihap ediyor ve orada ambarlar, mağazalar, imalat
haneler ve bir mabet inşa eyliyorlardı. Bunlar etraflarına 
çevrilen bir  kale i le muhafaza edilirdi. Bu ticaretgahlarda 
hakiki panayırlar kuruluyor ve komşu ahali gelerek alış
veriş yapıyorlard ı. fenik eliler buralarda yerleşmiyorlardı. 
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Ticaretgahların a h al is i  gem i ci ler ve tacirlerden mü rekkep 
seyyar bir  halktı. 

Bazı fenike müstamereleri de bilak is, hakiki müstemlek e

lerdi. Fenikeliler buralarda şehirler tesis etti ler, yerlileri itaat 
alt ına al d ılar ve memleketi idare etti l er. Bu müstemlekeler 
arasında en mühimleri Afrikanın şimali  i l e  İ s p a n yanın cen u 
b u n da bulunanlardı. 

FENİKE TİCARETİ Fenike ticareti eski zaman aleminin her ta-
rafına yayılm ıştı. Çün kü , bu ticaret hem de

n i z d e n  h em de karadan icra ediliyordu. Bütün Asya şehirle

rinde Sayda ve Surdan getiri lm iş mallar satan Feni keli  tacir
ler görülüyordu. H azar Denizini  ve Basra körfezin i Akdenize 
ra pteden bir kervan şebekesi tesis etmişlerdi.  Bu suretle kara 
ve deniz yollarınd an gemiler ve develerle bütün dünya mah
sulat ve mamulatı Sayda ve Sura akıyordu. 

Arabistandan zamk ve akik, H i n distandan kıymetli taş
lar, baharlar, fildişi v e  en n a d i r  a ğaç lar; Mısırdan at, keten 
ve pamuk; Afrikadan altın, abanoz, fildişi, devekuşu tüy l eri ;  
İ spanyadan bu ğday v e  gümüş;  Yunan adalarından bakır, 

beyaz v e  renkli  mermer, şimal m em l eketlerinden kalay 
ve amber; I raktan kıymetli kumaşlar, hal ı lar, ıtriyat ve hurma; 
Kafkasyadan madenler ve her taraftan esirler gel iyordu . 

Esir ticareti Fenikel i ler  için en karlı  ticaretlerden biri idi. 
Muharebelerde gal ip gelen k u d retli  me m lek etlerde esir ek
sik değildi.  Başka yerlerde bunlar pahalı satı l ıyor v e  zama
nın lüksü, birçok hizmetçiye lüzum gösteriyordu. Sur şehri· 
nin pazar yerlerinde p ek çabuk H abeşistan siyah1leri ve 
Yunan , İ talya , ve Kafkasya d a n  geti rilen beyazlar toplandı. 
Surlular, muzafferiyetlerden sora esirlerin nerede satı ld ığın ı 
v e  hangi yerlerde çocukların, e b e v e y n leri tarafından, ufak

tefek süs eşyasile mübadele  edildiğini  eyi biliyorlardı . Fenike 
tacirleri bütün şark saraylarına muhtelif eşya ve e.sirler 
satıyorlardı. 

FENİKE SANAYİİ Fenik el i ler yalnız tacir değil , ayni  zamanda 
büyük fabri kacıla rd ı. Fen i k elil erin bugünkü 

büyük sanayi  sah ipleri gibi, b irçok amelenin çalıştığı, hakiki 
fabrikaları vardı. H er şeyi çok miktarda ve ucuz bir surette 
imal ediyorlardı. Bu eşya; vazolar, m ücevh erler, kumaşlar 
ve ilah h eykel leri gibi her cinstendi. Fenikeliler, Mısırlıların 
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dokuma usullerini tekemmül ettirdiler. Bütün Akdeniz 
memleketlerine tüller ve çok makbul işlemeli kumaşlar satı
yorlardı. Yunanlılara ve Etrüsklere, sattıkları mücevher
ler, gerdanlıklar, kolluklar, broşlar, yüzükler, küpeler, 
cam dan ve mineli çiniden yapıl mış heykelcikler, so
raları  Avrupa milletlerinin ilk tecrübelerine model olmuştur. 
B u nlar san'at eserleri olmaktan ziyade ticaret eşyası idi. Ayni 
modelden birçok kopyalar yapılıyor ve yapılışa itina edilmi
yordu. Fenikeliler san'atkar olmaktan ziyade tacir idiler. Ye
ni ve güzel şekiller icadını düşünmüyorlardı. Modada olan 
eşyanın taklitlerini yaparak para kazan makla iktifa edi
yorlardı. 

E n  mükemmel fenike sanayii  şeffa f cam ve erguvani 
boya san ayii id i. İ ptidai maddeleri kendi sahillerinden teda
rik ediyorlardı. Erguvani kumaşların şöhreti Roma İ mpara
torluğunun son günlerine kadar devam etmiştir. 

ALFABE Ticaret muamelelerinin intizamı için kolay
lıkla yazmak, okumak ve hesap etmek icap 

ediyordu. Fenikeliler, komşuları medeni milletlerden yazı 
ve hesap ilimlerini öğrendiler. Ameli zekaları da, kendi ieri
ni  alfabeyi keşfe sevketti. 

Sumer ve mısır y-ız ı  işaretlerinin bazılarının  hecelere. 
diğerlerinin kelimelere ve ancak bazıların ın  da yalnız harflere 
delalet etmek gibi büyük kusur.arı vardı. Hatta birçok defa
lar da bir sada için birçok işaretler vardı. Fenikeli ler bu 
karışık usulü sadeleştirdiler. . 22 işaret intihap ettiler. Bu işa

retler hecelere veya kelimelere delalet etmiyordu. Bunlar 
fenike lisanında ve diğer l isanlarda mevcut sadaların ve te
laffuzların ifadesine yarıyan sadalı ve sadasız harflerdi. Bu 
suretle ( M. E. 1 2 00-1 000) ilk ameli alfabe vücuda getirildi. 
Bu, sora Yunanlılar ve Latin ler tarafın dan taklit edildi.  

FENİKELİLERiN 
Fenikelilerin dini, esasta hemen hemen Su-

DİNi merlerin dini  gibi idi. Soraları başka din
ler de karıştı. 

H er Fenike şehrinin bir yüksek ilahı, bir Baal i ( Bel ) 
vardı. Bunun her şehirde adı başka idi  ( Biblosta Adonis 
ve Surda Melkar ). Baal i le beraber Astarte ( Kaidenin 
!starı ) namında aşk v e i lkbahar ilahesi olan bir  mabudeye 
daha tapıyorlardı. fakat bun lara Molok ( Milit = Kıra! ) 
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dedikleri bir mabudu da i lave etmek lazımdır; buna ço
cukları kurban ederlerdi, Kurban, ilahın heykeli önünde 
flüt ve boru sesleri arasında diri diri yakılıyordu. Valide
ler de  bayram kıyafetlerile kurban merasiminde hazır bu
lunmıya mecburdular. 

FENiKELiı..ERiN Fenikelilerin hususi bir meden iyeti yoktu 

ROLO ( Res. 93- 95) ; onların en büyük tarihi hizmetleri 
alfabeyi icat etmeleri olmuştur. Bundan başka, 

her şeyden evel gemici ve tacir olan bu kavim, eski kavimler 
a rasında vasıtalık vazifesini ifa etmi ş tir. Sumer, eti, mısır -ve 
ege medeniyetlerinin neşrine yardım eylemiştir. Haberleri 
olmadan bu medeniyetleri, eşya denkleri le bütün Akdeniz 
al emine yaymışlardır. Ticaretleri ve müstemlekeleri i le Avru
panın henüz barbar kav imlerinin mürebbiliğini yapmışlar
dır. Fenikelilerin bu rolü, şüphesiz, girit ve umumiyetle 
ege medeniyetinin Miletliler ve Foçalıların, neşirde yaptık
ları roller ile mukayese edilemez. H ususile girit medeniye
tinin yunan san'ati üzerindeki tesiri, doğrudan doğruya Ege
lere aittir. 



PALESTİN 

XI 
İBRANİLER 

A. MEMLEKET VE AHALİ 

İ brani tarihi sıkı surette Palestin e bağl ıdır. 
Bu memleket, Suriye ile Mısır arasın dadır. 

Garptan şarka doğru üç muvazi mıntakaya ayrılabilir : Ak
deniz sahili, Yayla ve Şeria vadisi . Sahilde Karmel dağı, 
Palestinin şimal n ihayetini  gösterir (Harita.13) . 

Şeria ırmağı şimalden cenuba doğru Suriye ve Palestin 
yaylasının bir nevi yarığından, hakiki bir uçurumun dibine 
akar;  Lut gölü ne dökülür. 

Bu küçük içdeniz Akdenizin sathından 400 metre daha 
alçaktır. Sularında fazla miktarda tuz ve  zift bulunduğundan 
sah illeri ıssız ve oturulmıyacak bir haldedir. 

Yayla kısmında, eski zamanda ormanlar, dağ yamaçla
rında, zeytin ve incir ağaçlan ve güzel yaylaklar vardı. 
Sellerin vücuda getirdiği dereler i lkbaharda feyizli hububat 
yetiştiriyordu. Bundan dolayı İbraniler çöle nispetle bu 
memlek :;;ti fevkalade m ümbit buldular. Burası onlar için 
mev'ut memleket idi. Memleketin eski ismi ilk sakinlerine 
nispetle Kenaneli dir. 

İBRANi KAVMİ İ bran iler, küçük Sami bir kavimdi. Kabile-
leri uzun müddet, Mezopotamyadan Pales

tin ve Mısıra uzanan çöllerde göçebe halinde yaşadı. Bil
hassa müm bitl iği kendilerini cezbeden Palestin ve  Mısır hu
dutlarında dolaşıyorlardı. N ihayet Palestine  yerleşmiye mu
vaffak oldukları zaman hala kabilelere ayrılmış bulunuyor-
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!ardı. Ancak milattan 1 000 sene evel bir kırala malik olabil
diler. Bu suretle İ brani kavmi bir devlet teşkil edebilmiştir. 

DİN 
Bu kavim diğer kavimlerden din i i le farklı 
olmuştur. Diğer kavimler birçok i lahlara 

ibadet ettikleri ve onları insan veya hayvan şeklinde göster
dikleri zamanlarda İ braniler Yahveh veya Yahovo namını 
verdikleri  kadirimutlak, çok yüksek, ebedi birtek Al laha ina
nıyorlardı. Onu kurbanlarla tebcil ediyorlar, lakin kendisi n i 
hiçbir maddi şekilde göstermiyorlardı. Putperestlik, yani 
heykellere ve resimlere tapmak günahtı. İ brani kavminin 
imanının zafa uğramağa başladığı her defa da ortaya peygam
berler çıkardı;  i lahi kanunlara itaati ve yabancı putperestli k 
adetlerinden nefreti vaız ve tavsiye etmek suretile dini h isleri 
tekrar kuvvetlendiriyorlardı. Peygamberler, İ branilere Alla hm 
kendilerile m üttefik olduğunu ve İ branilerin Allahın sevgili 
ve müj delenmiş kavmi bulunduğunu söylerlerd i. 

Yahudiler ölülerini mezarlıkta etleri çürüyünciye kadar 
bırakırlar, sora kemiklerini hususi lahitlere koyarlardı (Res. 9 6) . 

TEVRAT İ branilerin tarihi, bize, Mukaddes Kitaplar ın 
birinci kısmını teşkil eden "Ahdi A tik,, namı 

verilen, Tevrat tarafından hikaye edilmektedi r. 
Tevrat, bir tarih, bir şiir, bir kanun düsturu ve bir  vahiy

ler ve  ilahiler mecmuasıdır. Onda eski zamanlara ait  hika
yeler, Allahın emirleri . Palestinin tarihi ve çok güzel me
zamir ve ilahiler bulunmaktadır. Tevratın bütün hikayeleri

nin haki ki kahramanı Allah gösterilmiştir. 
Musevi dininden doğmuş olan hıristiyanlık dininde mu

kaddes tanınan kitaplardan biri de Tevrattır. Bundan dolayı 
Tevratın hikayeleri bütü n hıristiyanlık alemince meşhurdur. 
Bu hikayeler şairlere ve san'atkarlara i lham vermiş ve vermekte 
devam etmektedir. Bu hikayelerin yalnız dini noktai nazar
dan değil, edebiyat ve san'at Hibarile de fevkalade bir ehem 

miyeti vardır. Tev rat, islam dininde de mukaddes tan ınmıştır. 

PEYGAMBERLER Eski zamanlarda İ brani ler kabileler hal inde 
· ve peygamberlerin idaresi altında ya şıyor

lardı. P�ygamber, ailenin  reisi id i. Bütün iptidai kavimlerde 
oldugu gibi hem rahip, h em hakim ve hem de  kumandan o 
idi. · H üküm ve kudreti m utlak idi. 

Tevratta i lk İ brani  peygamberleri olan lbrahim in, Kaide-
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nin Ur şehrinden çıktığı ve Kıra! Hamurabi zamanında (M. 
E. XXI) yaşamış olduğu mezkO.rdur. 

İ brahim , Allahın emrile Palestinde Kenan Diyarına gele
rek yerleşmiş, İ brahime oğlu ishak, ona da lsrail nam ını 
alan, ikinci oğlu Yakup halef olmuştur. O zamandan itibaren 
İ bra niler Beniisrail, yani İ srailevladı namını al m ışlardır. 

MISIRDA BENÖS- Kenan Diyarında oturduktan sora, Beniis-

RAİL rail Mısıra giderek, orada yerleşti. Bu mu
haceretin İ kesusların Mısırı zaptettikleri (M. 

E. 1 680) zaman vaki olmuş olması muhtemeldir. 
Tevrat, Beniisrailin Mısıra, Yakubun oğu l lar ından Yusu

fun sayesinde yerleşmiş olduğunu hikaye etmektedir. Yaku
bun 12 oğlu vardı ki, bunlar soraları Beniisrailin 12 kabi
lesi n i  tesis etti ler. 

Tevrata göre, Yusuf babasının en sevgilisi idi. Yusufu 
kıskanan kardeşleri onu, evvela bir kuyuya atmak suretile 
öldürmek istediler ;  fakat bunu yapmadılar, onu Mısıra 
gi den tacirlere sattılar. Bu suretle Yusuf Fir'avunun, büyük 
memurlarından Putifar ın kölesi oldu. Rüya tab irindeki me- .  

haretile b u  zatin itimadı nı  kazandı v e  o n u n  vekilharcı oldu. 
Lakin başına bir felaket geldi ; Putifarın zevcesi Yusufa iftira 
etti ve onu hapse attırdı. Bu sıralarda Pir'avun bir rüya gör
dü: yedi şişman ineği yed i zayıf inek yiyordu. Bu rüyadan 
fevkalade korkmuş olan, Fir'avun, Mısırın bütün kahinlerinin 
fikrini aldı,  lakin hiçbirisi doğru bir tabir  b ulamıyordu . N i
hayet, Yusufun rüya tabirindeki rrieharetini  işitmiş olduğun
dan huzuru na celbetti. Yusuf ken disine kolaylıkla rüyayı 
tabir etti : 7 fevkalade bereket senesinden sonra, 7 k ıtl ık se
nesi gelecekti. Felaketi n ön üne geçmek için bereket seneleri 
zarfında kafi miktarda erzak toplamak icap ediyordu. Yu
sufun aklına hayran olan Fir'avun onu kendisine başvezir 
yaptı. 

H akikaten kıtl ık geldi, her taraftan Mısıra geliyorlar ve 
zamanında kıralın ambarlarını  doldurmuş olan tedbirli vezir
den zahire satınalıyorlardı. 

Yakubun oğulları da  zahire almak için gelenler aras ın d a  
idi .  Yusuf kardeşlerini şiddetli tedbirlerle denedikten sora 
kendini tanıttı. Onları affetti ve hala yaşamakta olan ihtiyar 
babası Yakup ile beraber onları Mısıra celbetti. Kendilerini 
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Süveyş berzahı civarında Gessen arazisine yerleşti rdi. Yusuf 
şan ve şerefe müstağrak olarak 1 1 0  yaşında öldü. 

• •  • • Aşağı Mısırın mümbit a razisi n d e  İ srailin o-
BENUSRAD..IN MI-

� "11 f h · 1  ld 1 � ld  1 LA SIRDAN ÇIKIŞI gu arı re a a naı o u ar ve çoga ı ar. a-
kin soraları vaziyetleri değişti. Bu deği şik

lik İ kesusların Mısırdan tardına atfolunabilir. İ kesuslar zama
nında Mısıra yerleşmiş olan Asyalı kabileler, mısır kıralları 
tarafından şiddetli bir idareye tabi tutu ldular; kendilerine 
en zahmetli işler yükletildi. Nihayet zulüm ve tazyik o dere
ceyi buldu ki, Beniisrail, toptan Mısırdan kaçtı ve tekrar Sina 
çöllerinde serseriyane dolaşmaya başladı (M. E. 1 4 00 - 1 2 00) . 

İbrani kavmi tarihinin bu devrine Mısırdan çıkış namı 
verilmektedir. İ braniler Mısırdan, Musa Peygamberin idaresi 
altında çıktılar. Tevrat, Musanın tarihini  ve  Mısırdan çıkışı 
hikaye etmektedi r. Fir'avun Beniisrailin bütün yeni doğan 
çocuklarının öldürülmesini emretmişti. Bunun üzerine Al lah 
kendi kavmine m erhamet etti ve haJaskarlık yapacak olan 
bir çocuğu katliamdan kurtardı. Ben i isra i lden bir kadın, oğ
lunu kurtarmak için onu ziftlenmiş bir sepete koyarak N il in  
sularına terketmişti. Yıkanmak iç in ırmağa inmiş olan Fir'avu
nun kızı, çocuğu gördü, onu sudan çıkarttı, çocuğun adını  
Musa (sulardan kurtarılmış) koydu. Fir'avunun sarayında ye
tiştirilen Musa, mısır rahiplerinin bütün i l imlerini  öğrendi, 
akıl l ı  ve kuvvetli oldu ; kendisinin İ brani olduğunu da anla
mıştı . Bir gün bir Mısırlının Beniisrailden birine fena mua
melede bulunduğunu gördü. Mısırlıyı öldürdü. Cezadan kur
tulmak için Turisina çölüne kaçtı ve  çoban oldu. Tevrattaki 
efsaneye göre orada Alla hı kendisine der ki : 

" Mısırda bulunan kavminin ıstıraplarını  gördü m  ve acı 
feryatlarını iş ittim; Fir'avu n u n  yanına git ve kavmimi, İ srai
l in çocuklarını Mısırdan çıkar. ,, Musa Mısıra gitti, Fir'avuna . 
müracaat etti, lakin Fir'avun Beniisrailin gitmesine müsaade 
etmedi. Bunun üzerine Allah Mısıra müthiş belalar verdi : 
Çekirge ve kurbağa yağm u rları , suların kan gibi akması, 
veba, koyu sisler, bütün doğan çocukların ölmesi.... Bun lara 
Mısırın 10 musibeti namı verilmiştir. Dehşet içinde kalan 
Fir 'avun, Beniisrai lin Mısırdan çıkmasına müsaade etti. Sora 
pişman oldu ve onları takip için arkalar ın da n ordu gönderdi .  
Lakin Musanın emri üzerine Beniisrail kervanlarına yol ver
mek için çekilm iş olan Kızıl Denizin suları Mısırlıları .  boğdu. 
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MUSA KANUNLARI 
lbraı:1i kavminin ilk teşkilatı Mısırdan çık-
ması e başlar. Musa yaln ız Mısırdan çıkışı 

idare eden bir reis değil , ayni zamanda akıllı  bir kanun vazedi
ci idi. İ srailil�rin Mısırdan çıktı kları v ıkit Yahovaya olan müş
terek imanlarından başka bir rabıtaları yoktu . Bu iman esası 
üzerine Musa, dini kanunlar kurdu. Lakin bu, mücadelesiz ol
madı ve bütün mukavemetleri kuvvetle kırmıya mecbur kaldı. 

İb raniler senelerce Sin a  çöllerinde dolaştılar, bu esnada 
Musa, Allahın emirleri olmak üzere kavmine " On Emirler,, i 
tebliğ etti. Bu emirler iki  taş levhaya hakedilmişti . B u  emirl e
rin üçü Allaha karşı olan vazifelere, diğer yedisi yakınlarına 
karşı olan vazifelere aitti . 

Diğer dini ve ahlaki kanunlar bu emirlerden çıkarıldı. 
Musa bu emirlerde ikamete, giyinmeye ve sıhhate m üteall ik 
en ince tafsilata girmişti. Bazı hayvanların etini  yememek • .  cu
martesi günü istirahat etmek, Mısırdan çıkışı  hatırlatan ha
m ursuz bayramı, bu nevidendir. 

İ braniler göçebe hal inde iken onların mabedi b ir çadırdı . 

Bu çadır ordugahtan ayrı idi . Çadır bir perde ile ikiye ay
rılmıştı . Bir  kısmı mukaddes, diğer kısmı mukaddeslerin 
mukaddesi addolunuyordu. 

Kanunların yazıl ı  olduğu taş levhalar bu sonuncu kıs ım
dı:ı i d.i . 

İBRANİLERİN 
PALESTİNE 
GİRMELERİ 

İ braniler 40 sene çöllerde kaldıktan · sora 
Palestin hudutlarına geldiler ; Musa 120 ya 
şında öldü. İ branileri Palestine  sokanlar baş
ka reisler olmuştur. İ braniler Pal estinde 

kendilerinden evel y erleşmi ş  olan kavimlerle uzun muhare
belerden sora, orada yerleşebilmişlerdir. Milatta n 1 000 sene 
kadar evel  Kudüs şehrini payitaht yaparak bir  k ı ral l ık teş
kil  eden Davut olmuştur. Ondan evel İ braniler, ha kiki bir 
birlik tesis edememişlerdir. 

B. DAVUT VE SÜLEYMAN 

� İ sraili ler, düşmanlarına karşı yapmak mec-
KIRALLIGIN BAŞ- . . 

LANGICI burıyetınde bul undukları muharebelerde 
daha iyi idare edilebil mek için bir kırala 

sahip olmak istediler. Bu suretle başlangıcında kırallık 
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bir kuman danlıktan ibaretti. Davut her .::;eyden evel bir 
kumandandı.  Kudret ve itibarını kazandığı muzafferiyet
ler sayesinde temin etti . 

İktidar mevkii için ihtilaflar, ihtilaller ve  dahill harpler 
oldu . 

KUDÜSTE DAVUT İsrail Kırall ığının hakiki müessisi Davut ol-
muştur.  G ü zell iği,  cesareti, dindarl ığı  ve mu

s iki  ve şiire olan i sti datlaril e şöh ret kazanmıştı. Eskiden 
Kenanlıların Yebus namında .bir kalesi olan Kudüs, Davudu n 
payitahtı oldu. Şehrin vaziyeti çok müsait idi. Davut, Yebusu 
zaptetti ve onu kıral l ık şehri yaptı. 

ORDU VE MUHA- Kırallığın başlan gıcında Davut kendisine 
REBELER İ b rani gö n ü l l ü lerile Palesti n l i  ücretl i asker-

lerden m üteşekkil bir muhafız k ıt'ası  teşki l  
etmişti . Bu muntazam ve daimi bir ordu nun Çekirdeği o l d u .  
Davut, bütün kabilelerden 24,000 mun tazam asker al ıyordu . 
H er ay 2000 asker geliyor ve kıralın idaresi a l tı n d a  talim 
görüyordu. Davut bu kuvvetl e, o zamana kadar Beniisraili 
mağlup etmiş olan kavimleri rametmeğe başladı. Kırall ığı, 
Fırattan Kızıl Denize kadar uzandı. Bu neticeleri istihsal eden 
muharebeler, imha muharebeleri idi .  Davut, katliam etmediği 
kavimleri çok ağır haraçlara bağladı. 

Davut, 4 0  sene süren bir saltanattan sora öldü. Ken
disine halef olarak oğl u  Süleymanı göstermişti . 

SÜLEYMAN 
Süleyman, sulhperver ve teşkilatçı bir kıral 
idi .  Adaleti, akıllı l ığı ve ze nginliği i le şöhret 

kazandı. Ticareti inki$af ettirdi, payitahtı n ı  güzelleştirdi ve 
Kudüs mabedini  inşa etti rdi .  

• • • • Kırall ığın varidatı ve tabi kavimlerin verdi· TiCARETiN INKI· � .  h 1 b '' ·· k  b ' d bd b · · d ŞAFI gı araç ar, uyu ır  e e e ıçın e yaşa-
makta olan, kıralın masraflarına kafi gelmi

yordu. Süleyman, ticarette yeni varidat membaları aradı ve 
bu maksatla d iğer h ü k ü mdarlarla dostl uk münasebetlerine  
ve ittifaklara gi rişti . B i r  Fir'avunun kızile evlen di ;  Sur kıralı  
ve Arab istan da Saba kıralıçasıyla m uahedeler aktetti . Saba 
kıral ıçası Kudüse gelerek Süleymanı ziyaret  etti . 

Bu mü naseb etler ve S üleymanın mahirane bir  s u rette 

ida m e ettirdiği  sulh sayesin d e ticaret süratle inki şaf etti. Bü· 
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yük yolların birleştiği noktada bulunan K udüsün vaziyetin
den i stifade ederek, Süleyman memleketinden geçen kervan
larda n bir  geçit verg isi  a lm ıya başladı. Bizzat ken disi de 
kervan lar teşkil  etti . Fen ikeli lerin yardımile Kızıl Denizde, 
bugü n k ü  Akabe körfez�nde, Eziyongaber limanını inşa et
ti rdi .  G emi leri H in distan sahillerine kadar gitti . Ticaretten 
kazanılan servetler büyük nafıa işlerine yaradı. 

Bu işler Fenikelilerin yardımile yapıldı, çünkü İ sraililer 
san'atlere vakıf değillerdi. Süleyman kendisine muhteşem bir 
saray yaptırdı. Ku düste Mescidi A ksa yı  [1] inşa ettirdi. Kudüs 
İbranilerin mukaddes şehri hal ine gel d i .  

SÜLEYMANIN A • 

D�Ti VE DEB· 
DEBESi 

Süleyman, sarayının büyük salon unda iki  
alt ın aslanla tezyin edi lmiş ve altın v e  fi l
dişinden yapılmış, tahtının üzerinde bizzat 
adaleti icra ediyordu . Bu merasim,  köylerin 

kapıları önünde hükümlerini veren . hakimlere alışmış olan 
bir kavim üzeri n d e  büyük bir tesir icra ediyordu. Süleyma
nın alim, akıllı ve adil bir hükümdar şöhreti vardı. 

Bununla beraber Süleyman debdebeyi de seviyordu . 
Mu hteşem sarayında kalabahk bir mai yeti vardı, bütün su 
kaseleri ve  sofrasın a konan tabakalar en saf altın dan 

� yapılm ıştı. Süleymarıın lüks sevdası haddinden fa zla idi. 
Saltanatının son senelerinde kavmini  vergilerle bun alttı. 

· Hatta Beniisrail arasında yabancı mezheplerin yerleşme
sine de meydan verdi. Bu yüzden tekrar ihtilaller başladı. 
Sül eyman öldüğu vakit (M, E. 9 3 0) kırallığın refahı çok 
sarsilmıştı. 

AYRILIŞ Süleymanın ölü mü İ brani Kırall ığının da
ğılması n eticesini  doğurdu. Ş imal kabileleri 

cenup kabilel erini  (Bünyamin ve Yahuda kab i leler i ni ) zaten 
-

lll Süleym anın yap tı ğı mabed i n  m a h a l l i  bugün kat'i olarak malum 
değildir ; ancak Kudüste müslüm anların " H aremişerif., dedikl eri saha 

,dah i l inde olduğu muhakkaktır .  Bu sahanın bir tarafinda bulunan büyük 
taşlardan yap ı l m a  temel  duvarı , yahud i an'anesine göre m abed in bakı
yelerinden sayı l ı r ; mutekit Yah u d i ler, dünyanın her tarafından oraya 

gel ip dualar o kuyarak ağlaş ı rl ar. S ü l eynıan ı n  mabed ine Tevrat "Heykel,, , 
Kur'an ise "lvlescidülii. ksa,, namını  ve r m i ş t i r. Buna binaen metinde 
" M e s c i d i  Aks a,, den i l mekt e d i r. Fakat Harem dah i l inde,  bizans k i l i s e s in 
d e n  tah v il e d i l m i ş  bir camiye de bugün hususi  olarak"Cam iülaksa,,nam ı 
veri l me kte d i r. 

1 1  
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çekemiyorlardı. Kanunen veliaht olan Süleymanın oğlunu 
tanımadılar. Kendilerine bir başkasını kıra! intihap eylediler. 

Bu suretle iki  kırallık oldu : Samiriye de on şimal kabile
sini ihtiva eden Jsrailiye Kırallığı ve Kudüs şehrile Yahuda 
ve Bünyamin kabilelerini ihtiva eden Yahuda Kırallığı. 

İ srail iye Kırallığı takriben iki  asır ve Yahuda Kırallığı üç 
buçuk asır  devam etti. H er ikis inin de tarihi, aralarında cere
yan eden mücadelelerden başka askeri ve dini ihtilaller, Mı
sırlıların ve  Asurluların istilalarile doludur. 

Yahudayı evvela Mısırlılar tehdit ve  ( M. E. 925 ) K udüsü 
yağma ettiler. İ srailiye Kırall ığının sukutundan sora ise, 
Yahuda m emleketi Mısırlıların ve Asurluların muharebe mey
danı oldu. Asurlular Kudüse girdiler ve kırallarını haraca 
bağladılar. Babil Kıralı N abukodonosor Kudüsü ( M. E. 5 8 6 ) 
zabıt ve tahrip etti. Yahudiler esir olarak Babile götürüldü. 
İ ran hükümdarı Kurus (Keyhusrev) kendilerine Kudüse ge
rigelmek ve Mescidi Aksayı yeniden inşa etmek müsaadesi n i  
verinciye kadar, 70 sene, Babilde kaldılar. 

Yahudilerin esaretleri zamanındaki ıstırap ve şikayetleri 
şu şiirde ifade edilmiştir : " Babil ırmaklarının kenarında 
oturduk, v e  Siyonu düşünerek ağladık. Harplarımız ırmak 
kenarlarındaki  söğüt ağaçlarına asılı idi  ve bizi getirenler -
derlerdi k i  : Bize Siyon ilahileri söyleyiniz.. Lakin yabancı 
bir toprakta i lahiler nasıl terennüm edilebil ir... Ey Kudüs ! 
Seni unutursam sağ elim beni unutsun. Ey Kudüs ! Eğer fik
rimden çıkarsan ve bütün sevinçlerim san a ait değilse dilim 
damağıma yapışsın, kalsın. Ey Babilin kızı ! Felaket senin 
üzerine olsun ! Yaptığın fenalıkları sana yapacak ve çocuk
larını alıp başların ı  taşlarda kıracak olan kimseler mukaddes 
olsun !... ,, 

C. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 

Kurus tarafından serbest bırakılan İ sraililer, Babil esa
retinden döndükleri vakit artık siyasi bir ehemmiyeti 
kalmamış, başkalarına haraç veren ufacık bir kavimden baş
ka bir şey değildi. 

Lakin Peygamberler sayesinde din mul.:ıafaza edilmişti. 
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H arabel eri tamir edilen Kudüs tekrar bir di ni hayatın ocağı 
oldu. Kudüs, bunu takip eden devirde çok mühim bir rol 
daha oynadı . Hıristiyarıl ığın doğduğu yer oldu. 

Palestin, sırasile, İ ranlıların, İ sken derin, Romalıların 
(M. E. 70) eline geçti . 

Kudüs, Roma idaresin de iken Isa dün yaya geldi. 
Yahudiler, Romalılara isyan ettiklerin den (M. E. 70) katli

am edildiler. Ondan soradır ki ,  Yahudil er, dünyanın her ta
rafına yayıldılar. 

İYAT SAN'A 
!branilerin siyasi büyük rolleri olmamıştır. EDEB ' T I bran ilerin hiçbir san'at ve medeniyet eser-

leri de yoktur. 
İbranilerin dinleri mühim olmuştur. Oniar, Yahova dedik

leri tek Allaha inanırlardı. 
İ branilerin,  Tevratı, yegane edebi eserleridir. Tevrat ha· 

kikaten yüksek bir edebi eserdir. 



X II 

İRAN 
A. UMUMi MALÜMAT 

1. IRANIN COGRAF1 V AZ1YET1 VE 1KL1Ml 

Tarihi İ ran muhiti Dicle ve Fırat vadilerile İ ndüs ırmağı 
arasında uzanan geniş sahadır. Bütün İ ran dört taraftan yük
sek dağlarla çevrilmiş bir yayJadır. Şimalde Alan dağlarrı 
(Kafkaslar) Hazar Denizi,  ö küz ırmağı ve cenu pta Basra kör
fezi , Umman Deniz i vardır (Harita. 14). 

İ ran hava ve ikl im i tibarile o kadar muhtelif mıntaka
ları ihtiva · etmektedir ki, umumi bir tarif hiçbir şey ifade et
mez. Dünyanın hemen en güzel yerlerile yaşamıya en az 
müsait kısımJarı bu kıt'ada birleşmiş denilebilir. Hazar Deni· 
zinin İ ran yaylasına müteveccih dağlık sahillerinin manza
rası güzel ve tatl ıdır. Bu dağların ( Alburz) şimal m ail esind e  
iklim, gayet mutedi ldir. Toprak her türlü m eyvalar ve çiçek
ler yetiştirir; etraf y eşil ormanlar ve mer'alarla örtülüdür. 
İ ranın şimalindeki bu güzell ik cenuba doğru inildikçe kurak
l ık ve  hararetin verdiği bir hastalık ve sefalet içerisinde kay
bol ur. Yaylanın iç  tarafları bütün manasile çöldür. Şimal 
mm takası için o kadar yüksek bir saadet olan Alburz dağları, 
kendisinden uzaklaşan yerler için serin ruzgarları tutan, 
yağmurları geriçeviren bir duvar halin e  gelir. Zaten yay· 
layı kuşatan bütün dağlar bu tesiri yapmaktadır. 

İ ranın iç taraflarına doğru çöllere yakın yerlerde, badi
sem um denilen zehirli ruzgarlar eser. Ağır bir ruzgar dalgası 
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insanı birdenbire boğmaya müsaittir. Yağın.ur toprağa in m e 
den havada tebahhur eder. Şarka doğru imtidat eden çöllerde 
yazın hararet nekadar şiddetli ise kışın soğuk o derece m ü
essirdir. Cen upta Basra körfezi ve U m man sahi l leri . iklimce 
hattıistivanı-n altında bulunan Afrika sahillerinden farked i l 
mez. H ava sıcak ve kurudur. Bu kuruluk, o hav aliye alışm ı 
yanlar için vahameti mucip  ol ur. 

2.  IRAN ADININ MENŞE1 

İ ran ismi, Eran şeklinde telaffuz edilirdi. İ ran hudutları 
içindeki muhtelif kavimler ve memleketler hakkın c:Ia kullanıl
mış olan Arya, Aryana, Aryane isimleri ayni asıldan çıkmış
tır. 

Bu isimler türkçede tevkire ait bir kıymet ifade eden Er 
(erkek, mert, hakiki insan, kahraman) kelimesin d en alın

. mıştır. 
Şarktan garba yayılmış olan muhtelif türk dalgalarının 

içlerine girdiği bütün Avrupa kavimlerinin tarihlerinde bir  
er, yahut ar u nsuru kavim, kabile ve eşhas isimlerine karış
mıştı r. Anglosaksoncada ar, iskandinavya lisan ın da aer, şe-. 
ref ve muzafferiyet demektir. 

İ rlanda lisanında er  muhtelif kullanışları arasın da, büyük, 
asil, eyi manalarına geldiği gibi tıpkı türkçedeki medlulü 
ile er ve kahraman manasına da kullanılır. İ rlanda ismi ayni 
tabirden teşekkül etm iştir. 

Avrupalıların İ ran v e  Ari kel imesi üzerin deki telakki ve 
taksimleri tamamile yanlıştır. 

3. IRAN IRKI VE IRANIN TARlHI DEVRELER! 

IRK İ ranlılık bariz bir halde teessüs ettiği tarihe 
kadar iki safha geçirmiştir. Birincisi isti la 

ve muhaceretler devridir. 
Ortaasya, H int v e  Kalde taraflarından gelen muhtelif 

kavimler İ randa yerleşmişlerdir. Bu safhada İranlılık ancak 
<:oğrafi bir mana ifade eder. 
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İ kinci devrede lisan , din ve an'anat noktai nazarlarından 
geçirilen istihaleler müşterek bir İranlıl ık vücuda getirmiştir. 

M. E. VI ıncı asırda ırki vasıflar mevzubahs olmaksızın 
yalnız l isan, yaşayış ve din şartları itibarile değişen bir ce
miyet iranlıl ığı tem sil etmiştir. Fakat her halde İ randa, en 
ziyade münteşir unsur Ortaasyadan gelen ve Elamlılar zama
nından kalan Türklerdi. 

Müşterek vasıflara malik bir iran ırkı yoktur. Bugün bile 
bazı lehçe farklarile ayni l isanı konuşan umumi kütlenin 
ırki hususiyetlerd e  inkısama uğraması tarihi bir birl iğin an
cak dini ve siyasi rabıtalarda aranması Iazımgeldiğine de
lalet eder. 
TARİHİ DEVİRLER Klasik iran tarihi beş devreye ayrılmıştır. 

Bunları yakından uzağa doğru şu tarzda 
sayabiliriz: 

1 - Son zamanlar 
2 - Sasaniler Devri 
3 - Partlar Devri 
4 - Akamanışlar (Kiyan iyan) Devri 
5 - Metler Devri ve ona takaddüm eden zamanlar. 
İ ran k ıt' asının siyasi tarihi, milattan evel VI I inci asırda çı

kan bir Met H anedan ile başlar. Bundan evel bütün İ rana hakim 
olan Elamlılar ve  Asurlular idi.  Şarkında da türk hanlıkları 
nüfuzu vardı. 

Milattan 25 asır evel O rtaasyadan İrana gelen yeni . 
türk göçlerinin önde giden kafileleri H azar D en izi sahilleri 
boyunca Aras ırmağına doğru uzandılar. Yollarının üzerinde 
bazı Dolmenler vücuda getiren bu insanlar bir · tunç san'ati 
ile beraber altın eşya ve çanak çömlek gibi levazım naklet
tiler. Ortaasyanın ehli hay vanlarını da bunlar getirmişlerdir. 

500 sene sora (M. E. 2000) diğer bir türk istilası ilk 
dalgayı takip etti. Evel ve sora gelen bu türk kabileleri 
İ ranın m erkez yayiasına girdiler. Bunlar arazi üzerinde 
yerleştikten sora uzun müddet kendi ferdi ve müstakil vazi
yetlerini muhafaza ettiler. Muhtelif kabilelerin siyasi bir 
kuvvet hal inde toplanmaya başlaması Asurlular tarafından 
gördükleri tazyikler üzerinedir. 

Milattan evel X I I  inci asırda asur orduları İ ran yayla
sına girdi. Burada Elamlılara ve sair türk kabilelerine tesa
düf ettiler. 
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Asurluların daimi bir mücadele halinde bulundukları gar
bi ve şimali İ randaki kabileler arasında, Parsuvalarla Metler 
de vardı. İ şte bu son kabilenin reisidir ki , müt�can is kabile
leri kendi hakimiyeti altında toplamağa muvaffak olmuştur. 

B. METLER 

Tarihte Met ve Parsuva isimlerinin mey
ASURLULARIN. TE- dana çıkması Asur Kıralı İk inci Salmana-

CAVÜZLERI sarın (M. E. 8 3 7) de  yaptığı bir seferle ala-
kadardır. Parsu vaların  yurtları Zap ve Diyala su larının 
membaları arasındaki mıntaka idi .  

Burada 27 beylik vardı .  Bu vaziyet Parsuvaların dağınık 
bir kabile hayatı yaşadıklarını gösterir. 

Metler bu mıntakanın şarkında ova kısmını işgal ediyor
lardı; zamanlarına göre muntazam bir cemiyet teşkilatına 
maliktiler. Ahali ,  asker, çiftçi ,  amele, çoban gibi birtakım 
zümrelere ayrılmışlardı .  

Metler u mumi surette sürü ve davarlarile geçinirlerdi. 
Kendilerinin atları, sığırları, koyunları ve  keçileri vardı. B�k
çi köpekler beslerlerdi.  Bir yerden bir yere göçtükleri za
man arabalara binerlerdi ; arabaların tekerlekleri - şimdiki 
kağnılar gibi - kal ın ağaç kütüklerinden yapılırdı. 

Asurlular Medya üzerine ikinci defa olarak büyük bir  akın 
yaptılar. Şiddetli bir muharebede Metleri mağlup etti ler (M . E. 
824-81 2). Metler, her sene haraç vermek şartile sulh yapabil
diler. Fakat, bu hal onlara ağır geldi ;  şartı bozdular. Asurl u lar 
tekrar Medyaya girdiler. Bu defaki muvaffakıyet o kadar bü
yük olmadı. 

Bu devird e  Medya üzerine yedi defa asker sevkedildiği 
mazbuttur. Bu ta rihi  kayıt  Metlerin düşmanları n a  karşı sön 
d erece mukavemet ettiklerini gösteri r. 

ü çüncü Tiglat - Palasar asur tahtına oturduktan sora 
(M. E. 74 5) ilk işi  Medya yı istila etmek olmuş tu . Bu istila 
Medya için hakiki bir felaket oldu. Tiglat - Palasar Metlerin 
memleketlerine girince selefleri gibi karşısında bir'leşmiş bir 
kabileler, oymaklar ordusu buldu. İ ki taraf ta taarruz edi 
yordu. N eticede yine Asur payitahtına binlerce esirler ve bir
çok ganimetler getirildi. 
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Bundan sora Medya büyük bir ihtilal neticesinde baş
tan başa yağma ve tamamile tahrip edildi. Medya bu felaket

ler iç inde varlığını kaybetmedi. Bilakis daha soraki bir in
kişafa hazırlanıyordu.  

AR BAK Metler Asurluların tahakkümü altında kal
d ıkları sırada içlerinden Arbak ( Asker 

beyi, başbu ğ, er beyi, yahut er bey) unvanını taşıyan bir ku
mandan çıktı. Bu adam, Metleri yüksek idaresi altında birleş
tirerek Asurlulara i syan etti ; ve Asura yürüdü . Mu vakka
ten N inovayı işgal etti ( M. E. 7 8 8  ).  

Yunan müelliflerin den Kinitl i  Sitezya (Ctesias) ya göre, Bü
yük Met i mparatorluğu (Arbak) la  beraber ortaya çıkar; ve 
ondan sora Kurusun,  yani  ! lk  İ ran Devletini  tesis  eden Key
h usrevin zamanına kadar devam eder. Son bir asır zarfında 
yapılan tetkikler S itezyanın Arbak Hanedanı d iye zaptettiği 
isimlerin m uayyen bir hükumdar ailesin i  temsil etmediğini  
göstermiştir. Bu isimler Medya dahil inde bazı  �üçük ve 
mahalli beylikleri idare eden m uhtelif reislere aittir. Medya 
Devleti Arbakın vefatından 56 sene sorı:ı. Dayakko adında: 
bir i  tarafından tesis edildi. Arbak, M. E.  7 64 senesin d e  
ölmüştür. 

DAYAKKO Dayakko hükümdar hanedanına men s u p  
d eğildi. Kendisi kabileler arasında d erin b i r  

adalet ve hakşinaslık duygusile mütehassis b i r  a d a m  d i y e  ta
nındı. Metler, onu hükümdarlığa intihap ettiler. Hangmatana
nın, (Ek batan - Hem edan) Metlerce payitaht ittihaz edi lmesi Da
yakkenun intihabından soradır. Milletinin ruhuna nüfuz etme
ği bilmiş olan bu adam, hükümdarlık zamanını (M. E. 708-65 5) 

met kabilelerinin müttehit bir millet hal inde birleşmesin i  
temine hasretti . Asurlular bu esnada bütün faaliyetleri le 
Elamı ve  Babili  ortadan kaldırmaya, buraları kendi memle
ketlerinin hududu içine almaya çalışıyorlan.!ı. Metler aley
hinde yaptıkları yegane hareket bir aralık Ellipi (K_irmanşah) 
tarafına tecavüz etmek oldu. Memleketi n diğer tarafları yarı m 
asır sükununu muhafaza etmişti. Bununla beraber Medya 
tam bir istiklal kazanabil miş değildi ; Dayakko az çok kuv
v etli bir devlet esası vücuda getirmesine rağmen, m emlek eti 
Asurlulara verdiği vergiden kurtarmaya muvaffak ola-
mamıştı. 



DAYAK K O N U N  
H A L E F L E R İ· 

F R A U R T 
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Dayak konun halefleri , Fraurt, Kiyaksar ve 
Astiyağ dır. Fraurt, M. E. 655 te babası Da
yakkonun yerine geçti. Ken disi n i n  hükO.m
darlığı yirmi iki yıl sürm ü ştür. Fraurt bu uzun 

· zamanı hemen baştan nihayete kadar, Perslerle meskun yer
leri m et bayrağı altında birleştirmek mücadelesile geçirdi. 

Maksat, milli ve coğrafi birliği temin etmekti. Bu işi muvaffa
kıyetle bitirdikten sora vatanını bütün bütün Asurun tahak
kümünden kurtarmak istedi. Fakat bunu yapamadı. Asur hu
dudunda giriştiği bir muharebede maktul düştü (M. E. 63 3). 

KİYAKSAR -NİNO
VA MUHASARASI· 

İSKİT İSTİLASI 

Frautun yerine geçen Kiyaksar mahdut bir 
zaman içersin de r-.sur süvarilerinden pek çok 
fazla ve silahça, terbiyece onlardan kat kat 
üstün bir ordu yetiştirdi. Metler, i lk fırsatta 

silahlarını huduttan uzattılar (M. E . 625). Asur istila ve N ino
va muhasara edildi. Fakat talih yen i bir engel meydana çı
kardı. Ninovanın açlıkla tesl im olması artık bir gün meselesi  
halinde iken Cenubi Rusya tarafından gelen İskit türklerin in  
Med yaya gird ik leri iş iti l di. 

Metler vatanlarını kurtarmak için muhasarayı bozdular ; 
ayaküstü bir musalaha yaparak ken di sın ırlarına geçtiler. 
Metler gel inciye kadar iskit ordusu Derbentlerden Alan 
dağların ı  aşmış, Azerbaycana girmişti .  Kiyaksar, Urmiye 
gölünün şimalinde İ skitlere tesadüf etti . 

İ skitler zaten yorgun bir haldeki Metleri bir günde mağlup 
ettiler. Kiyaksar, galiplerin tekliflerini dinledi . Fakat kabul etme-
di. İ skitler memleketi baştanbaşa· yağma etmeğe başladılar. 

İskit orci. usu, Medyada yerl eşm işti . Akın sahaları buradan 
Mısır hududuna kadar imtidat ed iyordu . İ stila senelerce devam 
etti. Kiyaksar kendi ytfrd unda İ s k i tlerin es iri gibi yaşıyor
du. B ir gün aldığı bir t€'db ir ile İ skitlerin başbuğun u öldürt
tü. İ skitl er başsız, dağın ı k  ve m eyus bir  mukavemetten sora 
.etrafa dağıld ılar ( M. E.  607 ).  

NİNOVANIN 
SUKUTU 

Artık h er şey tabii haline avdet etmişti. Ki
yaksar, memlek eti İ skitlerin istilasından kur
tardıktan bir müd det s ora Asurlulara karşı 

babil hüküm darı Nabupolasar la  birleşti. İ nti k a m ve kurtuluş  
dakikaları gelmişti ;  m et, babil orduları N i n ovanın etrafını 
.çevirdiler (M. E. 606). Mu hasara uzun v e  şiddetli oldu. Asur 
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Kıralı Sarokos bütün ümitlerin mahvolduğunu görünce ken
disini yanan bir odun yığını üzerinde alevler içine attı. O 
gün , Asur İmparatorluğu tarihten silin iyordu. 

Yap ı lan muahede mucibince Babil Devleti cenupta Babi
lonya ve  Kaldeyi ihtiva: eden küçük bir kıral lık halin de var
lığını muhafaza e tti. Diclenin membaın dan Kızılırmağa kadar 
olan saha Metlere terkedilmişti . Burada Lidyalıların hududu 
başlıyordu. 

LİDYALILARLA Kiyaksarın büyük muvaffakıyetleri Lidyalı-

HARP ları kuşku lan dırdı. Muhtel if vesilelerle Met-

leri ister i stemez harbe sürüklemek mec
buriyetinde bıraktılar. 

Kiyaksar garba yürüdü . Kendisine mukavemet gösteren 
yerleri kolaylıkla zaptettikten sora Lidya lı l arla karşılaştı. 
Lidya o zaman Mermanatlardan Alyat ın idaresi altında bulunu

yordu. Muharebe zaruri fasılalarla altı sene devam etti. İ ki 
taraftan hiçbiri kafi surette mağlUp olmuyordu . Tabii bir ha
disenin yaptığı tesir, musalahanın aktine sebep oldu: B ir gün 
Güneş tutulmuştu ! 

Kızılırmak iki memleket" arasında tabii bir hudut olarak 
kabul edildi. Bun dan bi r y ı l sora Kiyaksar kendi yerini 
Astiyağa bırakarak vefat etti (M. E. 5 84 ). 

Kiyaksar, kelimenin bütün kuvvetile  azmi ve iradesi ye
rinde, kudretli bir ıslahatçıdır. Zaman ında met ordusu daha 
evel kendisini mağlup eden asur orduların ı  bitirecek bir 
derecede i ntizam buldu; ve bu intizam ona Anadolunun ya
rısını kazandırdı. 

• ... Maalesef halefi Asti yağ ihtişam ve debdebe-
ASTIYAG VE TE· d b k b " kl · f b "  REDDi en aş a ır şeye a ı ermıyen zayı ır 

adamdı. O, H angmatana sarayını boyunla
rından altın zincirler sarkan kırmızı elbisel i  nedi m ler ve 
musahiplerle doldurdu ; birtakım merasimle zaman geçirdi� 
Birdenbire tereddinin son derecesine düşen bu saray, aha
l inin nazarında m enfur bir debdebe yuvası olmuştu. İ lk 
pers hükümdarı Kurus(Keyhusrev) askerile Medyaya girdiği 
zaman ahalinin yaptığı iş, kendisin in  tabiiyetini kabul etmekten 
ibaret kaldı. 
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C.  PERSLER 

Parsuvaların Diyala ve Zap vadileri a�asında AKAM��' DEV- yaşadıklarını gördük. Parsua ismi seradan 
muhtelif milletler arasında Pers, Furs, Far!J' 

gibi şekillere girmiştir. Persler zamanla daha cenuba inerek 
Sus ve Pazargat taraflarında yerleşmişlerdi. İçlerinden bir aile 
diğer bütün kabileler ve ahali üzerind e  büyük bir n üfuz 
kazanmıştı. Bu ailenin reisi Akamanış unvanını taşıyordu. 
Akamanış Oğulları Asurluların yıktığı Elam Devletinin enkazı 
üzerinde yerleştiler. Asurbanapal Elamın payitahtını  tahrip 
ettiği sırada Akamanışın oğlu Teispes, Susun şarkındaki Anzan� 
yahut Anşan şehrinde hükumet sürüyordu. Biraz sora bütün 
şarki Elamı eline aldı; ve kırallığını i lan etti .  Şark tarihleri
nin Keyaniyan unvanile tesbit ettikleri hanedan işte bu Aka
manış ailesile başlar. Teisbes'ten sora gelen iki  hükumdarın 
isimleri Kurus ve Kambis tir. Kaide mahkukatında Ceyıh'[Jik 
(Tcheichpik), Kuraş ve Kambujya tarzlarında görülen bu 
isimler, klasik iran tarihlerinin Keykubat ve Keykavus adları 
ile karşılaşmaktadır. 

Anzan Kırallığı metlerin tabiiyeti altında bu
KURUS lunuyordu. Akamanışın torunlarından Kurus 

(Keyhusrev = İ kinci Kurus) k ıral olur olmaz Met İ mparatoru 
Astiyağa isyan etti (M.E. 5 5 3). Met ve pers orduları birkaç 
defa çarpıştıktan sonra Metler Kurusa teslim oldular(M.E.550). 
İmparatorun kızını alan Kurus her 'suretle Metleri ve  Persleri 
birleştirmiş oluyordu. Ordu evelce olduğu gibi bu aile za
manında da .  Metler ve Perslerdan teşekkül etti . Bütün ku
mandanlar ve hükumet adamları evelkinin ayn i  idi .  Birçok 
muasır milletler nazarında Metler ve Persler daima Metler 
namını muhafaza etti ler. 

LIDYA SEFERİ 
Lidya Kıraıl Krezüse göre şarkta büyük bir 
kuvvetin teessüsü Lidyanın istikbali için pek 

vahim olabilirdi. Bunu n  için Krezüs, Kurus  aleyhine Mısırda 
ve Babilde gizli ittifak müzakerelerine girişti ; ve  Yunanda 
kendi lehine teşebbüslerde bulundu. Şarka tecavüze hazır
landı. Tam bu sırada idi  _ki, Kurus, ordusile Kaide üzerin
den Kapadokyaya yürüdü. Lidya hudutları boş değildi. 
Derhal toplanan Lidya ordusu Kurusu Kapadokyada karşıla
dı (M. E. 54 6). Kızılırmağın şarkında yapılan ilk çarpışma> 
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Kurusun yorgun askerini zedeledi. Bunun üzerine Kurus 
üç aylık bir mütareke teklif etti. 

Bu teklif Krezüsü n de iş ine geldi ; müttefiklerinin yardı
mın ı temin için onun da zamana ihtiyacı vardı. 

Mücadele yeniden başladığı ' zaman Lidyanın üç aylık 
mütarekeden kuvvetçe hiçbir istifade edemediği anlaşıldı. 
Bir  gün sabahtan akşama kadar devam eden şiddetli bir 
muharebecien sora Krezüs o rdularını Kızılırmağı n garbına 
çekmeğe mecbur oldu. 

İ kinci bir  muharebe K rezüsün ordusunu bütü n  b ütün 
perişan bir hale koydu. Krezüs dermeçatma bir askerle pa
yitahtı Sart (Sardes) kalesine kapandı. 14  günlük bir muha
sara neticesinde burası da zabıt ve K rezüs esir edildi. Artık 
Kurus Anadolunun mühim bir kısmına hakim olmuştu. 
Kurusun Lidyal ılara karşı kazandığı zafer tarihte yeni  bir  
devir  açmıştır. Krezüsün üç senede hazırladığı ordunun bir
kaç günde mahvolması (Met - Pers) tefevvukun u  bütün dün
yaya tanıttı . Bilhassa şark hükümdarları kendi zaflarını  anla
dılar. Met hanedanının sukutile Lidya payitahtının zaptı ara
sında dört sene geçmiştir. Kurus bu zamana kadar, büyük 
babaları gibi Anzan Kıralı unvanını  muhafaza ediyordu. 
Kendisinin Pers Kıralı  namını alması Lidyanın istilasına tesa
·düf eden 54 6 senesindedir. 

Kurus, kumandanlarından birini Anadoluda 
ŞARK SEFERi bırakarak İrana döndü. Fakat orada dur-

madı;  Türkelin e  (Türkistan) geçti. 
Kurusun bu akından maksadı her şeyden evel merr.le

keti n  birliğini tamamlamaktı. Kurus, ilk defa Baktriyana hü
cum etti. Baktriyanlılar Kurusun Astiyağıh damadi olduğunu 
işittikten sora hükümdarın kendilerine yabancı olmadığını an
ladılar ; silahlarını bıraktılar. Baktriyanın i ltihakı Mervi, Ha
rizmi, Soğdiyanı (Buhara - Semer kant) arkasından sürükl edi. 
Kurus bütün Sir ırmağı üzerinde birçok kaleler yapmıştır. 
Bunlardan en meşhuru yunan müell iflerinin Kiropo lis (Cyro
polis=K urus şehri) dedikleri " Ura Tübe,, kalesidir. 

·SAKALARLA Kurus hareketini Sicistana kadar temdit etti. 
MU· . .  

HAREBE Burada yaşıyan Sakalar servetlerı ve kah-
ramanlıklarile meşhurdular. Sakalar ken

·dilerine teklif edilen kayıtsız ve şartsız tabiiyeti reddettiler. 
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Muharebe başladı. Sakaların hükümd�rı Amorgez esir düştü. 
- Kurus muvaffakıyetinin kat'i olduğunu zannediyordu.  Bir
az sora yanıldığını anladı. Amorgezin zevcesi topladığı 
500 bin kişilik bir k uvvetle Kurus ordusuna hücum etti. 
Bunlardan iki  yüz binini  kadın muhari pler teşkil ediyordu 
Kadın, erkek bir arada, omuz omuza vuruşan Sakalar Kuru
sun ordusunu iyice hırpaladılar; ve birçok esir aldılar. Muha
rebe Sakaların lehin e neticelendi .  Amorgez i n  zevcesi bu 
esirleri kocasi le  mübadele etti. Daha fazla mukavemet im
kansızdı. Sicistan Beyliği her yıl  muayyen bir  vergi vermek 
şartile musalahayı kabul etti .  Bu iti laf Sakaları imparatorlu
ğun, şarktaki  cephesini muhafaza eden bir kuvvet hal ine 
koymuştu. Türkelinde yapılan i<;;, İ ran  ve Medyanın şark 
hudutlarını tam bir emniyet altı n a  almıştı. Bütün Türkeli  
seferi alt ı  sene devam etti (M. E. 54 5 - 5 3 9). Bundan sora 
Babille anlaşmak lazım geliyord u. 

KALDE SEFERİ Perslerin ve Metlerin 1 0  senedir geçirdikleri 
büyük inkılap hayatı karşısında Kaide, 

mazinin ihtişamına gömülmüş bir ölü idi. Ahali daha ziyade 
dinlerile meşguld üler. 

Eski Kaide Muğ larile Beniisrail papazları biribirlerile 
kehanet, ayin ve malumat yarışı  yapıyorlardı. Bir kahinenin 
oğlu olan Kıral Nabonit devletin idaresin i  oğluna bırakarak 
bir köşeye çekilmişti . 

Kahinler h erkesten ziyade N abonidin üzerinde nafizdiler. 
Onu elleri içinde  bir  oyuncak gibi kullanıyorlardı. Kurus 
orduları huduttan göründüğü zaman (M. E. 5 3 8) ,  N abonit 
memleketi kurtarabilmek için her taraftan kahi n leri topladı. 
Mabutlara kurbanlar takdim ederek mil letin günahların ı  
çıkarttılar. 

Memleketin diğer yerlerinde bulunan mabutlar büyük 
bir itina i le  hükumet merkezine naklediliyordu. Kurus 
dindar ahalinin mabutlarına karşı son vazifelerini  yapmala
rına mani  olmadı .  Kendilerine birkaç haftal ık zaman bıraktı. 
Bab i l, müsademesiz ve harpsız al ındı. Babilin düşmesi üz�ri
ne bütü n  imparatorluk en ufak bir heyecan, bi r sarsılma 
hissetmeden Kurusun idaresine intikal etmiş oluyordu. Sür
yani l er, Araplar, Fenikel i ler memleketin g eç irdiği inkı labı  
ancak yı l l ık vergi lerinin dünkü metbuları yerine on dan 
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-daha kuvvetl i b ir  efendiye ödenmesi yolunda tefsir ettiler . 
,K urus Babil in de kıralı olmuştu. 

YAHU DiL E Rİ N  
S E R B E S T  B i RA· 

K I L M A S I 

Kurus, Babil  hazinelerini açtırarak Kudüs 
mabedinden getirilen altın ve gümüş vazo
ları Sargonun Palestinden naklettiği Yahudi
lere verd i. Onlara bu vazolarla beraber h ü r

riyetleri de  iade edilmişti. Yahudilerden bir kısmı yıkı lan 
·mabetlerini ihya için vatanlarına dön düler. Kurusu n  Palestin 
:menfilerine karşı iltizam ettiği h imayede iki ami l  aranm ıştır :  
Birincisi  Babilin zaptında Yahudilerin gösterdikleri yar dım d ır. 
ikincisi Palestinde Mısırla Pers İ mparatorluğu arasına min
nettar bir unsurun girmesinden kazanılacak siyasi faydadır . 

Kuru sun Babili  ald ıktan soraki  hayatı bütün 
K U RU S U N  S O N  t f " l A t " l t " h . t• M l A  1 b "  G Ö N L E R i  a sı a ı e arı e geçmemış ır. a u m  o a n  ır 

şey varsa ken disinin son günlerde yeniden 
Türkelile u ğraşmağa mecburiyet görmesid ir. 

Kurus, tarihin  en bariz simalarından biridir. Zamanında 
Met - Pers İ mparatorluğu Türkelinden Akdenize kadar uza
.nıyordu . . Vefatı 528 yahut M. E 529 senesinded i r. 

KAMBiS 
(KEYKAVUS) 

Kurus, tahtını  büyük oğlu Kambise bırak
mıştı. Fakat Kambis bütün im paratorluğa 
tevarüs etmiyordu. Kurus, Met hükümdarı 

Astiyag'ın kızile evlendiği zaman, bu kad ın ın ilk koca
sından iki oğlu  vardı. K urusun da kendisinden bir erkek 
çocuğu oldu. Kambisin anası ayrı idi .  İm pa rator son 
şark seferinde ölmek üzere iken üvey oğullarını Barkanlar 
ve Derbis ler [1] üzerine satrap tayin etti . Baktriyan , H arizm, 
Partiya ve Karmani (Kirman) taraflarını, yani şarki İran ı da 
yurtluk olarak kendi oğlu Semerdis e verdi. İ mparatorluğun 

-d iğer kısımları Kambis'e kalıyordu. Metler Semerdisi kendi 
hükümdarlarının m eşru halefi tanıdılar. Bu vaziyet Met ve 
Pers hanedanını yeniden ikiye bölüyordu. Kambis üvey 
kardeşini esrarengiz bir surette öldürttü. Semerdisin ölü
münden kimse haberdar değildi. Türkelinde bir kaleye 
konularak muhafaza edildiği  halka telkin olunmuştu. 

[1] Barkanlar hakkında malumat yoktur. Derbi s lerin Pencap tara· 
''fında yaşadıkl arı zannedi l iyor. Kuru stan beş asır sora yunan müell ifle 
rinin Hırkanya civarında bulunduklarından bahsetti kleri Derbi klerle 

:bunlar a.rasında münasebet bulunup bulunmadı ğı meşkuktur. 
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Kambis dört sene kadar kendisine itaat etmek istemiyen 
vilayetleri. yatıştı rmakla uğraştı. O n dan sora yine fütuhat 
başladı. 

MISIR SEFERİ Kambis, ordularını  topladı. Mısıra doğru 
yürüdü. Mısır Fir'avunu Amasis eyi bir asker 

ve  kudretl i  bir idare adamı idi. İlk müsademede öldü. Yerine 
oğlu O çüncü Pisametik geçti . İ kinci bir müsademe Mısırlıları 
dağıttı (M. E. 5 2 5). 

Pisametik hayatın ı  kurtarmak kaydına düştü. Menfise 
kaçtı. Şehir muhasara edildi. Birkaç gün sora şehir ve 
Pisametik teslim edildiği gibi bütün Yukarı Mısır da Persle
rin eline  geçmişti. Kambis, birkaç sene çöllerde n eticesiz 
hareketler yaptıktan sora nihayet vatanına dönmek için  
Mısırdan hareket etti (M. E. 5 2 2).  Suriyede kendisine  fen a  bir 
haber verdiler. Bazı vilayetler isyan etmişlerdi. İ hti lalin başın
da üvey kardeşi Semerdise benziyen b iri  vardı. H alk, bunu 
bizzat kaybolan Semerdis diye telakki ediyordu.  Kambisin 
aldığı haber bun dan ibaret kalmadı. Memlekette kendisin in  
hiçbir taraftarı kalm adığını, sahte Semerdisin bütün kuvvet 
ve iktidarı elin e  aldığını söylediler. Kambis kendini öldürdü. 

SAHTE SEMERD"s İ randa sahte Semerdis rolünü oynıyan adam 
1 Gomata ( Oaumata ) isminde bir  mecusi  

_papazı idi ; Oomata yalan cı şahsiyeti ile  m evkiinde kalabil
diği yedi aydan ibaret zaman zarfında birçok mabetleri 
tahrip ettirdi. Sahtekarlık, pek çabuk m eydana çıktı. Ken
aisini Medyada kapan dığı bir kalede muhasara ettiler. 
Etrafında bulunan adamlari le  beraber öldürdüler. 

YÜ İLİ Oomatadan sora iran tahtı Birinci Daryüs e geç� 
Df:Ti�i�t:R ti (M. E. 5 21) . Daryüs, Akaman ış s o y u n d a n d ı r. 

Fakat Kurusla müşterek bir koldan gelmemi ş
tir. Daryüsün hükümdarlık mevkiine gelmesin i  takip eden bir
kaç yıllar muhalifleri yatıştırmak, teskin etmekle geçmişti . 
İlk  muhalefet elam muhitinde çıktı. Babil de o n u tak i p  
etti. Daryüs, elam işinin hall ini j enerallerine bıraktı. Kendisi  
bir ordu ile Babi le  yürüdü. H er iki  sahada yapılan hareket 
muvaffakıyetle neticelendi. 

Ayrılık temayülleri az çok heryerde mahsustu. Medyanın 
yerli ordusu Kiyaksar evlatların dan birini  kırallık mevkiine 
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getirdi. Medya istikialini istiyordu. Daryüs başka yerlerdeki 
ihtilali bastırdıktan sora Medyaya geldi; ve hakim oldu. 

İ htilal ve hoşnutsuzluk Türkeli hudutlarından Lid yaya 
kadar türlü türlü şekillerde sekiz sene sürüklendi.  On dan 
sora husule gelen intizam bütün imparatorluğun manzara
sını değiştirdi. Kurusun din ve millet kayıtları haricinde tesis 
ettiği "Met - Pers" tefevvuku yerine memlekete m ü şterek 
bir din ve mutlak bir idare sistemi veren bir İ ran Devleti 
kaim olmuştur. 

D. DARYÜSTEN MET MUHAREBELERİNE KADAR 

isKiTLERE SEFER D
.�ryü�,

. 
etr�ftaki ihtilaflar

.
ı bastır�ı

�
ktan sora 

gozlerını  bır taraftan Hınde, dıger taraf-
tan da garp tarafına dikmişti. Yunan, Daryüs için,  her
yere terdh olunmak lazımgelen bir istila sahası idi .  Fakat 
ondan evel Avrupa İskitlerini, yani şimdi kısmen cenubi 
Rusyaya tesadüf eden sahada ve Karadenizin şimali n deki 
Türkleri itaat altına almak lazımdı.  Daryüs, Sustan Sart h udu
duna kadar askeri bir yol yaptırdı. Bunun boyu 2400 ki lo
metreye varıyordu. Yol üzerinde muhtelif posta merkezleri 
tesis edildi. Menzillerde atlar daima hazırdı. H er merkez a ld ığı 
şeyi son süratle öteki menzile naklediyordu. 

İ skitler o zaman servet ve cesaretlerile meşhurdular. Dağ
lardaki altın madenlerin i  işletmek onları zengii:ı etmişti.  Dar· 
yüs İ skitler üzerine hareket etmeden evel Kapadokya satra bı 
vasıtasile Karadenizin şimal inde bir akın yaptırdı (M. E. 5 1 5). 
Getirilen esirler ordunun hareketi için 18.zım olacak malU.
matı verdiler. Daryüs bundan iki sene sora topladığı 700,000 
kişilik bir ordu ve altı yüz parça gemi i le İ stanbul boğazını 
geçt i. Trakyanın şark tarafın ı  itaat alt ına aldıktan sora İ yon
ların yaptıkları gemilerle tertip edilen bir köprü üzerinden 
Tunayı geçti. İ skitler hiçbir yerde pers ord usi le temasa mey
dan vermediler. İ ki  ay Tuna ve Don ırmakları arasında do
laşan Daryüs ordusu yiyecek ve içecekten son derece muz
taripti. İ skitler pers ordusunun doğrulduğu istikamet üze
rinde zahirelerini  yaktıklan gibi  kuyuları da d olduruyorlar
d ı. Daryüs, bu fena şerait altında daha şimale çıkarak. bazı 
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köyleri yaktıktan ve yağma ettikten sora geldiği yol üzerin
den geridöndü ; ve doğru Sart şehrine gitti. Kışı orada geçirdi. 

HİNT SEFERİ 
Daryüsün hinde .  büyük bir ehemmiyet ver
mesinin birçok sebepleri  vardı ; her şey

den evel Kurusun şarkta yaptığı fütuhat H int  yolunda inkıtaa 
u ğramıştı. Başlanılan hareketi ikmal etmek o devri yaşıyan
lar için bir gaye, bir ihtiyaçtı. Daha Arızan Kıral l ığı zama
nında memleketin hudud u Hürmüz boğazına kadar uzan
m ıştı. Cenup sahillerile Hi::ıt arasında hakim olan ikti
sadi irtibat ve müna�ebet orayı d a i m a  İ ranın gözü önünde 
b i r  servet v e  ticaret hazinesi halinde bulun duruyordu . Bu

gün H intte yalnız Misor (Mysore) dağla rının bi r buca,ğ ı n d a n  
az miktarda altın istihsal  edil ir. Fakat Pencabın ş imalin
deki arazi kadim bir  altın madeni mıntakasıd ır. Da r yüs  za
manında buradaki madenlerden ve suların sürükleyip ge
tirdiği  kumlardan altın çıkarılıyordu. · Daryüs Hinde hareket 
etmeden

' 
evel İndüs ırmağının mun sabı hakkında malumat 

almak istedi. I rmağın  Gazne yoluna çıkan bir yerinde bir  filo 
teşkil edildi .  Daryüs Pencaba gelmişti (M. E. 5 1 2). İ ndüsün 
mecrasından aşağı  inen harp filosu H intte tesis edi le ·1 sat
raplık hududunu, ırmağın uzanabildiği saha üzerinde tesbit 
etti. Artık Daryüs geridöndü. Gemiler denize çıktıktan sora 
garba döndüler. Arap Yarıma dasını dolaşarak Süveyşe gel
diler. Tamam otuz ay devam eden bu seyahat İ ranın mev
cudiy�t ve tdevvukunu her tarafta göstermiş oluyordu. 

Daryüs İ skit seferinden dönerken bir satra p 
YUNANLA TEMAS kuman dası altına verilen 8 0,000 kişil ik bir 
ordu Trakyanın tabiiyetini  temin etmiş ve Makedonyayı taz

yika başlamı ştı. Bu vaziyet, İ ra n ile Şimali Yunanistan ı ya
kından karşılaştırmış oluyordu. Aradaki  münasebet pek kısa 
bir zaman için Atinanın gösterdiği  inkıyat ve tesl imiyete 
benziyen bir şekilde devam etti . Atinalı lar, dahili siyasetle
rin e  ait bazı vak'alarda yakındaki satrapların müdaha lesin i  
i stiyecek kadar ileri gittiler. Fakat b u  hal ,  kolayca aksin e  
döndü. Li dya satrabının emrile Naksos (Naxos) adasına karşı 
yaıı>ılan muvaffakıyetsiz bir hareket, evvela iyon !arı, daha 
sora bunlara iltihak eden diğer eyaletlerle beraber Atinalılar ı  
İ ranın aleyhine tahrik etti. Müttefikler b i rden bire Sarta tecavüz 
ettiler (M. E. 4 9 3). Daryüs bundan son derece müteessir oldu. 

1 2  
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Bu husumet İranla Greklerin iki asır biribirile vuruşmala
rını intaç etmiştir. M. E. 490 dan 4 4 9  a kadar devam eden 
İ ran veYunan muharebeleri tarihte Met Met muharebeleri adını 
almıştır. İ ran . İ mparatorluğunun inhitatını hazırlıyan amillerin 
birincisi bu uzun mücadeledir. Daryüsün halefleri zamanında 
biribirini  takip eden İ htilaller, bilhassa Mısır isyanı devletin 
inkırazını daha ziy ade kolaylaştırmış, ve  n ihayet memleket 
Büyük İskender ordularına çiğnenmiştir. Daryüsten sora İ ran 
hükümdarlığına geçenler şunlardır : Kerkes, (Serhas), 1 inci 
Ardişir ( Artaxerces - Artakhchathraı ), 2 inci Ardişir, 2 inci 
Daryüs, 3 üncü A rdişir, 3 üncü Daryüs. 

DEVLET İDARESİ İ mparatorluk satrapl ıklara (vilayetlere) tak
SATRAPUKLAR ' sim olundu. H er satraplıkta, satraptan baş-

ka katip ve kumandan olmak üzre iki  bü
yük memur vardı. Satrabın  başlıca vazifesi vergi 'almak ve 
adaleti tesis etmekti. Katibin  vazifesi iş leri  teftişten ibaretti . 
Satraplık dahilindeki kuvvetlere ve kalelere kumandan ku
manda ederdi. 

Her sene hükümdar tarafından ayrıca müfettişler tayin 
olun ur ve satraplıklar teftiş ettirilirdi. Bellibaşlı şehirler ara
sında daimi süvari postaları bulundurulurdu. 

YAZI 

E. METLERİN VE PERSLERİN 

MEDENİYETİ 

İ ranl ılar biribiri ardınca, üç türlü yazı kul
landılar : 

1 - Çivi yazısı; bu yazı Akamanışlar tarafından kullanıl
mıştır. 

2 - Pehlevi yazısı ; muhaberede, paralarda ve avesta tef
sirlerinde kullanılmıştır. 

3 - Zent yazısı ; pehlevi yazısından çıkmıştır ; zent dilini 
yazmakta kullanıl m ıştır. Avesta da bu yazı ile yazılmıştır. 

DİL 
Yukarda bahsedildiği gibi Pers İ m parator
lu ğunu tesis eden Kurusun mensup olduğu 

AkamanıŞ Ailesi Anzanda yerleşmişti. Bunlar anzanca,  yahut 
elamca denilen kadim bir türk lehçesi kull anıyorlardı. 
İ mparatorluktan evelki Anzan Kırallığının lisanı budur. 
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İ mparatorluk dahilinde başl ıca üç l isan konuşuluyordu ; 
biri eski pers lisanı, ikincisi arızan dili, üçüncüsü babilce
dir. Babil l isanı bin senedenberi Asyanın cenubugarbi
s ine yayılmıştı. İranın kendine mahsus lisanları bi lhassa 
şunlardır : 

1 - Eski pers dili : bu dil  Akamanışların çivi yazısı ile 

yazılırdı. 
2 - Zent yahut avesta dili . 
3 -- Pehlevi dili; 
4 - Parsi - (Sasaniler zamanında kullanılan l i san). 
Eski Perslerin di l i  sanskritçeye yakındır. Bu dil saray 

dili idi .  
Zentçe de eski pers dil inin bir eşi  gibidir. 
Pehlevi dili  eski pers dilini tamamile ihtiva etmez. Bu 

dil in esası daha çok Ortaasyada bulunmuş olan vesikalarına 
uygundur. 

, Parsı denilen lisan eski p ers lisanile şimdiki farisi 
arasındaki intikali temin etmiştir. Bu, Pehleviceden başkadır. 

Aşağıdaki kelimeler, farisinin aynen türkçeden aldı�ı 
unsurlardan küçük bir kısmını gösterir. 

TÜRKÇE 
Kon - Mesken, ikametgah, (dağ ke- } 
n ı eri) 
Kan 
Kanca (kancar) i ğriliğine 
kıvrık demir. 

saplanan } 
T a m u ğ  - cehennem 

Tirek, Tırak - ağaç 

Kor - ziyadar bir hale gel ecek 
yanm ış ateş. 
Akkor - beyaz ateş, 

Glı - ses 

} 
" ' 

kadar } 
( 

Manış - yürüyüş tavı r, hareket (Manı- } 
maktan) 
Kişi - şahıs, 'insan 
O < onlar) 
Us - akıl ve temyiz 
K ı rt- küçük 
Çay-dere, ırmak 
Yara - yarık 

FARİSi 
Han,  hane (Soğut farisisinde: 
Kanak. Türkç konağın aynidir. 
H u n  

Ha ncer ( K ancar) 

Tamağ (soğutçada kullanıl ır). 

Draht (eski fariside: Dra h) 

H u r, har (güneş) 

Ahker 

Glı ( söyle ) 

Men i ş  

kes 
o, an 
huş 
hu rt, hu rde 
cuy 

yare 
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TÜRKÇE 
Para, parça (barca) pare 
Basa - sora, arkadan gelen tuygurca) � Pes 
Çalangu • kahramanl ık, zafer ve hü- l 
kü mdarl ık alameti olarak al ın üzerine Çelenk 
takılan altın başlık. 

FARİSi 

DİN İ ran dini  sabit bir şekil alıncaya kadar, şark 
ve garl;>1n yani Türkelinin ve Mezopotam

yanın, diğer taraftan da Hindin ' esirleri arasında çalkanmış, 
en kanlı inkılaplar geçirmiştir. 

Başlangıçta, İ ranlıların Allahı, Türkün Gök Tan rısına veri
len müşahhas bir mahiyetten ibaretti. Allahı şöyle tasavvur 
ediyorlardı : Allah gökün bütün çevresidir ; onun libası gök
lerin kubbesi, vücudu, sonsuz ve mutlak hakim olan n urdu; 
gözleri Ayla Güneşti . 

Görülüyor ki ,  Metlerin ve Perslerin itikatları türk natü
rizmine yakındır. 

Soraları Zaratuştra (Zerdüşt) adında bir iran mütefekkiri 
çıktı. Ş imdiki Parisilerin Mazdisini, (Mazdeism) dedikleri b ir  
d in  icat etti . Zerdüşt (M.E. VII  veyahut VI ıncı  asırda) Azer
baycan ve Baktriyanda yaşamıştır. 

Zerdüştün koyduğu esaslar A vesta namında bir kitapta 
yazılmıştır. 

Bu esaslara göre, Hürmüz ve Ehrimen adlı  iki mabut 
vardır. 

Hürmüz, en büyük ve en eyi Allahtır;  dünyayı o yarattı, 
onu, birçok meleklerin yardımile idare eden · H ürmüzdür ; 
bu meleklerin en tanınmışı Mitra dır (Dost). 

Ehrimen, fenalık yapan, yıkıcı ve etrafında şeytanlar do
lu bir  mabuttur. 

H ürmüz ile Ehrimen, yan i  eyilik ile fenalık daimi kavga 
halindedirler. 

Parsler inanıyorlardı ki sonunda H ürmüz, eyilik galip 
gelecek ve  her şey güzel ve temiz olacaktır. 

AYİN Bu dinin ayinl�ri çok basittir. Kilise, cami 
gibi yer yoktur. Yalnız tepeleri n üzerlerinde 

ateşler yakarlar, ve onu hiç  söndürmezler ; mukaddes tutulan 
bu ateşin alevleri Hürmüzü temsil eder. 
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Perslerin itikadına göre, öldükten sora ruhları muha
keme olunacaktır. Ondan sora bir dar köprüden (Sırat) geçe
ceklerdir. Günahlı  olanlar cehenneme düşecekler, orada Eh
rimen tarafından azap göreceklerdir. İyilik yapmış olanlar 
köprüyü geçerek H ü rmüzün yanına gidecekler, orada ce n 
n et hay atı yaşıyacaklardır.  

A � Zerdüşt dini eski dinler içinde sade ve temiz AHLAK. MUGLAR b "  d "  l ı· b d t d k · · 1 d ır  ı n  sayı ır. a e e er en şoy e e-
nirdi : " Bütün eyi fikirleri, bütün eyi ·  sözleri , bütün eyi işleri 
takdir ederiz. Her eyi şeyi temiz olarak m uhafaza edeceğiz. ,, 

Vazife, fenalıkla mücadele etmektir. Ziraat, bir fazilet idi. 
Çünkü bir tarlayı açarak fena o tları mahvetmek fenalıkla 
mücadele sayılırdı. 

Ateşleri yakan ve ayinleri idare eden papazlara muğ, 
yahut mağ derlerdi .  Bunların nüfuzları çoktu. 

Metlerin ve Perslerin uzun zaman ahlakları m etin kaldı. 
Seraları Samilerle ihtilat yüzünden gevşediler; o kadar ki, bir 
avuç Makedonyalı onları mağlup etmeğe kafi geldi. 

PERS SAN'ATİ İ ran medeniyet ve san'atinde sumer, ka ide, 
ve eti medeniyetinin ve bunları takip eden 

asur medeniyetinin izleri aynen göze çarpmakta d ır. Şekiller 
milattan 3000 sene evel teessüs etmiş  sayıl ır. Fakat, zamanla 
İ ranlılar bu komşu medeniyetlere kendiler ine mahsus z arif 
ve ahenkli  vasıflar i lave etmişlerdir. Garbi Asyada taş sütun
ların taammüm etmesi bilhassa iran san'atinin eseridir. 

İ ran mabetler  inşasını  menettiğinden onlar büyük saray
lar yaptılar. Sarayların büyük salonları sütunlarla tezyin olu
nurdu. Mermer kullanırlardı. Sütun başlıkları zarif bi r şekilde 
işlen irdi (Res. 97 ) . Sarayların kapıları heykellerle süslenirdi. 
K itabelerde, kabartma resimlerde min el i  tuğlalarla süsler ya
pılırdı (Ren kli Res. V, VI, Vll). Daryüs zamanına ait mühim 
eser Bisütun k itabesidir. Bu k itabe Ekbatan ve Babil yolu 
üzerindedir. Kitabedeki yazılar Daryüsün zaferlerine aittir. 

F. AKAMANIŞLARDAN SORA İRAN 

BÜYOK İSKENDER Akamanış sülalesinden 1 1 1  üncü Da;yüs za-
İSTİLASI manında idi k i, Makedony�lı  Büyük I skender 

nispeten az bir kuvvetle I ranı istila etti ; son 
kat'i muharebe Erbil d e oldu. ü çüncü Daryüs ordusu burada 
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son bozgu nluğa uğradı ( M. E. 330 ). Daryüs, Baktriyan 
satrabı tarafından öldürüldü. Bu suretle Aka.man ış İ mpara
torluğu tarihe karıştı. 

İskender, Pers İ mparatorluğu makamında anc� k 7 sene 
kalabildi. 

İ skender öldükten sora imparatorluk, İ skenderin j ene
ralleri arasında taksim olundu. Bu m eyanda Suriye ve İ ran 
Selefküs namında bir j eneralin idaresi altında toplandı. Ta
rihe Sele/küs Ier adıyla yen i bir devlet çıktı ( M. E. 3 1 2  ). Bu 
hükümdarlık zamanında idi ki,  Partlar İ ran ı kurtarmağa te
şebbüs ettiler. 

PARTLAR Partların ihtilali Arsak ad ında bir türk baş
buğunun riyaseti altında çıkmıştı (M. E. 255). 

Partlar, Çin Türkelinden· gelmiş ve Hazar Denizi cenubu
şarkisindeki mıntakada y erleşmiş Türklerd ir. Bu mıntakaya 
Hirkanya denir. Arsak bir muharebede öldürüldü ; yerine 
geçen il  nci Arsak ( Tiridat ) Hirkanya kıralı oldu. İ lk m er
kezleri Zadrakarta oldu ( Estarabat ). 

Partlar bundan sora bütün İ ranla beraber Suriyeyi de 
kazandılar. 

i l  inci Arsak büyük hükümdar unvanını aldı. 
Partlar, eski İ ran İ mparatorluğunu yen iden vücuda getirmiş 

oldu. Klasik .  iran tarihleri bu devre Eşktiniyan Devri derler. 
Romalıların Medya aleyhine mücadeleleri Partlar zama

n ına tesadüf eder. 
G. SASANİLER VE SON DEVİR 

Sasaniler sü lalesini  kuran küçük bir kale muhafızı bulu
nan Ardişir namında bir kumandandır. 

Partların Sasan i lere bıraktığı tarihi vazife Romalılara 
karşı memleketi müdafaa etmekti. Sasaniler dört asır bu 
vazifeyi muvaffakıyetle ifa ettiler. Sasan ismi Ardişirin büyük
babası Sa.sandan gelmiştir. İ stanbul surlarına kadar ilerliyen 
sasani orduları, Kara Doğan isminde bir kumandanın Türk
lerden mürekkep ordusu idi. 

Sasaniler, Romalılardan aldıkları ganimetlerden bir kıs
mın ı Horasanın şark hudutlarındaki türk hakan ına gönderir
lerdi. Sasani sülalesi, H alife Ömer tarafından gönderilen bir 
ordunun istilası üzerin e ortadan kalktı (M. S. VI I inci asır) . 
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Sasani h üküm darlarından adaleti ve i lmi himayesi ile 
meşhur olan Nuşirev.an ve Araplara mağlubiyeti neticesinde 
sülalenin mahvı  kendi  zamanında vukubu lan Yezdicert 
isimleri çok zikrolunur. 

H. VII İNCİ ASIRDAN xıx UNCU 
ASRA KADAR İRAN 

IX uncu asrın başlangıcında hal ifelerin kuvvetten düş· 
mesi İ rana yeniden hayat verdi . Araplar biribirini müteak ıp 
iran vilayetlerini  kaybettiler. Talıiri l e r, Saffari ler, Saman 
Oğulları, Ali Boye oğul ları (Büveyh) Gazneliler muhtelif devlet
ler teşkil etti ler. Bu ha nedan ların yerine en son Selçuk Jul.ar  
kaim oldu.  Bundan sora Harizm Devleti teşekkül etti. Fakat, 
Cengiz in zuhuru Harizm hükumetini uzun müddet sürdürme
di (1 225). Bu hükumet te İrandan çek ildi . Cengizin torunların
dan Holagu (1 2 5 8) Bağdada girmiş ve hilafete nihayet ver
m işti . 1 3 3 5  ten 1 3 8 1  e kadar İ ran yal n ız bir karışıklık iç inde 
görünür. 1 3 89 da Timur İ rana girer ve hükumeti ele alır. 
Bun dan sora İ ran Devleti , Safevi lere intikal etmiştir. Safeviler 
bütün İ rana malik olmuşlardı. Fakat Osmanlılar garp 
vilayetlerini kendileri n d en almışlardı. Devleti en ziyad e  sağ
lamlaştıran Şah Abbas t ır. Şah Abbasın vefatı İ ran ı  yeniden 
bir inhitata düşürdü. 1 7 22 den sora Afganlı Iar İ ran ı  istila 
ettiler . Osmanlı lar da Azerbeycan a  girmişlerdi .  Halbuki sara
dan Ruslar Hazar vilayetleri n d e  Derbend i , Baku y u alm ışlard ı . 

Muhtelif gali pler İ ranı parçalamıştır. 1 74 7 y e  kadar devam 
eden Avşar Tü rkleri n d en Nadirşah ın saltanatı bu cümleden 
sayılabilir. Zent kabilesinden kerimhan ın geçirdiği devre 
( 1 7 61 - 1 7 7 9 ) İ ran için yeni  bir  inkişaf ve varlık hayatı 
sayılabilir. O n dan sora dahili muharebeler başgösterir, 
ve bu m uharebel er 1 794 te Kaçar Hanedanının müessisi 
Mehmet Ağahan ın zuhuruna kadar  devam eder. İkinci Ka
çar H ük ümdarı Fetih .Alişah kadir.ı. İ ranın garbında yeni 
bir devlet vücuda getirdi. Bu zat, Fransa İ mparatoru Bir inci 
Napeleon la taçiafüt ve tecavüzt bir  muahede aktetti. Fakat 
1 8 2 7  de Rusya ile yapılan muharebeler devleti yeniden 
kuvvetten düşürmüştü. 
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EGE HAVZASI cıı 

A. MEMLEKET 

EGE HAVZASI Ege Denizini çevreleyen kara 
ve bu denizin içinde  bulunan 

cuda getirdikleri havzaya, Ege havzası d enir. 

parçalarının 
adaların vü-

[ l ]  E g e  havzası ve g r e k  tarihi okunm azdan evel a şağıdaki malu 
matın b ilinmesi faydal ı d ır: 

A. J arde'nin ( La formation du peuple grec ) unvanlı kitab ının 8 1  inci 
sah ifesindeki : " L e  Grec possede un grand nornbre de motı:; qui ne s'ex
pliquent pas par l ' i ndo-eu ropen et qui ont done ete empruntes a des 
l a n gue s d'u n au tre type. Com m e  i l  en est tres peu que l'on puisse a 
cou p s u r  recon naitre pour s e ın i t i q u e ,, ve " . . .  Les quelques indications 
q u e  fou rnit  l 'etu d e  des n o m s  de l i eu - pour l a  plupart en Grece inexpli
cables par le G rec,  - n e  permettent pas d'aboutir a d es concl u s ions cer
taines ,, cü m l eleri d i kkati  cal i p  görü l d ü .  G re k  l i s a n ı n d a  ve Yuna n 
coğrafya s ı n d a  b a ş k a  l i sanl arda manası ol m ıyan k e l i m e l erin tü rkçe ol
d u ğuna kanaat verecek e m arel ere tesa d ü f  o l u n d u .  M e s el a :  

" ( İ on ) ,  grek esatirinde, İ on l a r ı n  ( Yu n a n l ı l a rın ) cedd id i r ; evvela 
Atı k  k ı t'a s ı n a  ge l d i , sora Peloponeze geçti ,  orada kı ral, p rens old u ; sora 
tekrar, Atık k ı t'a s ı n a  dön d ü, ora d a  da Atina kı ralı i n t ı h a p  o l u ndu.  Bu 
efsane, ion ı r k ı n ı n  m u h aceretl e r i n i  tasvir eder. 

( İ onie ), u m u m i  b i r  s u re tte Anadol u nun, Ad al ar Denizi  sah i l i n i  
ihtiva eden kıt'ad ı r. Bu i s i m  Anadoluya Dori l e r i n  i s t i l a s ı  üzerine, şarka 
s ürülen Akalarla beraber gelm i ş ti r. ,, 

Bu m alumatı, " Nouveau l arou s s e  illustree,,den a l ı yoruz D e m ek ki,  
" İ o n .  Akal arda n d ı r ; k ı ral d ı r, sah i pt i r. 

· 

Bed ros Efendi Keresteci yan ın " Di c ti o n n a i re Etymologique de l a  
l an gue Turque,, k i tab ı n ı n  3 3  ü n c ü  s a h i fe s i n d e  şu tafs i l a t  vard ı r : " İ ye 
T. orl ) il s ei nge u r, mai tre. ! ye mek = Dom i n er. S u m e rien ai = pere ;  
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Başlıca kara parçaları şunlardır : 
Anadolu garp mıntakaları, Trakya ve Makedonya cenup 

sahil leri ve Yunan Yarımadasının şark sahilleri. Girit adası 
havzanın cenubunu kapar. 

basque iau ( n a ) = maitre, s eigeur ;  Grec 1wE ( ftlov> = prince, siengeu r et 
ı1yfoµm = Com m ander, gouverner. 

En Mon gol i i ge ( u i eke ) s i n gfie grand, ainsi que l'atteste Ebül - ghazi 
( Şecerei türki, pa. 43 ) . 

Ce vocabl e s erait- i l  une forme m i tigee de agha ou aga ( voyez ce 
mot )  .. . . . .  ,, 

H ermann Vamberinin atamanca ; türk - tatar l i sanlarının Etim olo
j i s i n e  ait k i ta b ı n ı n  27 inci sahifesinde i y  kel i m e s i  vardır. Bu kel i m enin 
yanında e g, ey, et ,  i t ,  k e l i meleri de vardır. Bunlar efendi,  s a h i p  de
m ektir. 

Uygurca, i ge, ite, iti,  i d i  = efendi,  sahip,  Allah. 
Ça ğatayca, e ğe,  eye = efendi ,  sahip, Allah ; eyelemek = zaptetmek ; 

azeri ce, yey m e k, ey m e k  = s a h i p, haki m  o l mak. Hüseyin K a z ı m  Beyin 
Türk Lu gatin i n 513 ve 514 üncü sah ifelerinde iye, ike, ite kelimeleri n i n  
m u h te l i f  türk l e h ç e l e rinde sa h i p, malik, Allah m a n alarına o l d u ğu izah 
edil m i ştir. Bu tetkikten s ora, h ü k m etm ekte tereddüt etmey iz ki,  mana 
i t i barile ve tarih vak'alarına göre iyon ( İon ) k e l i m e s i  türkçe ( iye ) den 
başka b i r  şey değildir ; ve bu kel i m e n i n  ayn i manada olan türkçe aka, 
eke, eti, ata ke l i meleri  a i lesinden olduğu n a  ş ü p h e  yoktur. Buna nazaran 
Greklerin kendi cetleri zannettikleri İyonl ar türk büyükleri A kalar, Eke
l er, İ yeler - ol mak l a z ı m g e l i r. Mahal ve memleket is i m l eri nden alaka 
uyandıran bazı kel i m eleri de zi kredel im.  Yu nan k ı t'as ı , ş i m alden 
cenuba gözden geçirilirs e Tesalya cenubunda v e  Peloponez kıt'ası ş i m a
l i n d e  (Ach aie = Akai ) i s m i ni taşıyan m e m l eketler ; Aka el lerinden başka 
bir ş e y  i fade e tmezler. 

Dar b i r  boğaz l a  kıt'adan ayrılan u z u n adanın' i s m i  ( Eubee ) öbe = 

türkçe çadır, ev manasına olan Orhon yaz ılarında k i Obadan b a ş k a  bir  
şey ola mar: . G a rpta, d a ğ l arın teşkil  etti ği b i r  yüksekl iğe veril mekte ol an 
( Acarnanie ) ismi tü rkçe yüksekli k  m anasına olan akarı  k e l i m e s i n i n  
bozu lmu ş  bir  ş e k l i n d e n  b a ş k a  b i r  ş e y e  b e n z e m iyor. Atina şehrinin bu
lundu ğu d e n i z e  fı r l am ı ş  k a r a  parças ı n ı n  muhafaza etm e kte olduğu 
(Atique) keli m e s i türkçe atı l m ı ş  manasına olan atı ktan başka n e  olabili r ? 

Peloponez kıt'a s ı n ı n  dağ geçitleri n i  ihtiva e d e n  m ı n takanın ta ş ı d ı ğı 
( Arkad ie ) i s m i  dağların geçit veren yerl eri m ana s ı n a  olan türkçe argıt 
ke l i mesinden boz u l m u ş d e ğ i l s e  n e d i r  ? 

Adalar D e n i z i n i n taşıdığı ( Egee ) kel imesi  türkçe ege, eke, aka ke
l i m ele ri l e ayni manayı ifade etm iyor m u  ? 

Bu kısa tahl ili m i z ,  l i s an al i mleri n i n  d i k kati n i  celbe ve b ilhassa türk 
l i sancıları mızın ciddi tetk i k  ve i şti galle rine değer b i r  mesele karş ı s ı nda 
bulunulduğunu gösterir ümidindeyiz. 

Ege tarih i n d e veri l m i ş  olan m a l u m attan baz ıları grek tari h i  notla
rında da bil m ü n a sebe te krar ed i l m e k  Iazımgelmiştir. 
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Havza içinde ls-porat ve Kiklat adalar silsileleri Yunan 
yarımadasını  Anadoluya bağlar (Harita. 15). 

ANADOLU GARP 
Bu m ın takalar hakkında, umumi olarak 

MINTAKALARI Anadoluya dair malumat verirken bahso
lunmuştur. Burada yaln ız, bazı mıntaka isim

lerini hatırlatacağız : 
Şimalden cenuba doğru Frikya, Misya, Lidya, Karya mın

takaları dizilir. Bunların garbında sahiller boyunca Eoliya, 
İ yonya adını alan mıntakalar uzanır. 

Bütün bu mıntakalar Eti İ mparatorluğu ülkesinden iken, 
soraları devir devir bu saydığımız tarihi isimleri almışlardır. 

YUNAN Yunan, Avru panın Akdenize doğru fırlattığı 
üç büyük yarımadanın en şarkta bulunan 

Balkan Yarımadasının cenup kısmına bugün veri len is imdir. 
Bunun ucuna dar bir berzahla, ( bugün bu berzahta bir 
kanal açılmıştır ) ağaç yaprağı veya açık bir el şeklinde, 
bir küçük yarımada birleşir. Bu yarımada bugün Mora 
veya Peloponez namını taşır. Yunan,  şarkta Ege Denizi VfJ 
garpta İyon Denizi ile çevrilmiştir. Şimalde muayyen sınır
ları yoktur. Eski  coğrafya alimi Strabon a nazaran, Yunanın 
şimal hududu Ambrakya ( bugün Arta ) körfezinden Pene 
ırmağı ( şimdi Salambrya ) munsabın a çekilen bir hatla gös
terilebilir. 

Bu su retle tah d it edilmiş olan mıntaka (5 5,000 kilometre 
murabbaı ) genişliğinde küçük bir memlekettir. 

Çok arızalı olan ve zelzelelerin mütemadiyen sarstığı bu 
arazinin her tarafı sarp ve d ik  uçurumlu dağlarla kapalıdır. 
Dağlar alelumum, kayalıklardan müteşekkil  ve ç ıplaktır. En 
yüksek nokta şimalde 3 000 metreye yaklaşan OUmpos sil
silesi iç indedir. Yunanlılar i lahfarının Ol impos dağı üzerinde 
otu rduğunu söylüyorlardı. Yunanda dağlar mütemadi b ir  
silsile teşkil etmez; içlerinden geçen bazı ı rmakların dar 
ve derin geçitlerile ayrılır. Bu dağlar eski göllerin zeminini  
teşkil eden, z i raate çok el veriş l i  ovaların etrafın ı  da  ihata 
eder, Tesalya ve Beotya ovaları böyledir. 

Korent berzahı Yunanı i ki muhtelif mıntakaya ayırır: 
Ş i malde kara Yunanı ve cenupta Pelopon ez. Bu mınta
kaların herbir'i de birçok küçük memleketlere ayrılır ki ,  
başlıcalar ı şunlardır : 
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ı - Kara kısmında : Tesalya, Etolya, Beotya, v e  Atık. 
2 - Peloponezde : Arkadya, Argolit, Lakonya, Mesenya 

ve Elit. 

DEN
"
z VE SAHi:ı.- Yunan, sahilleri Anadolu garp sahilleri gi-

1 LER bi e n  girintili çıkıntılı  memleketlerden biridir. 
Ege Denizinin, cenuptan ş imale doğru , b ir

çok körfezleri vardır. 
Egin körfezinde Eğin ve Salamin adaları ve dar bir  ka

nalla karadan ayrılmış olan büyük ve uzun Obe adası  sahil
lere bitişik gibid irler. 

EGE HAVZASI İK
LİM VE TABİi 
MEMBALARI 

Ege havzas ı ikl imi mutedildir. S ıcak ve ku
ru yazları, tatl ı ve oldukça yağmurlu kış
ları, güneşli i lk ve sonbaharları vardır. 
Servet membaları mütenevvidir. Kara par

çalarında, dağlarda şüphesiz bugünkünden faz la ormanlar, 
meşe ve çam ağaçları vardı;  ziraat ve mer'alar için pek az yer 
vardı. Buğday ve arpa gibi hububat, üzüm, zeytin, incir ve 
portakal ağacı gibi meyva ağaçları, çok sık bir halde yeti

ş iyordu . 

B. AHALİ 

Ege havzası ahalisinin kimler olduğunu anlamak için, 
havzayı teşkil eden parçalardan herbirinin sakinlerini ayrı 
ayrı mütalea edel im. 

ANADOLU GARP 
Bu mıntaka halkının E ti ler, Frikler ve Litler 

MINTAKASI (Lidyalılar) namlarını taşımış olan türk ırkı-
GİRİT VE ADALAR na mensup kavimler olduğunu biliyoruz . 

Milattan 4 .000 sen e evelki bir devirde do-
likosefal bir ırkın brakisefal bir  ırka faik olarak yaşadığı 
görülüyor. Fakat ondan sora Anadoludan biribiri ardınca 
gelen birçok istilalar n eticesinde . brakisefal kavim Girit ada
sında tamamile hakim olmuştur ; ve Giritte m edeniyet bu 
Anadolulu insanlarla k endini gösterir. 

Diğer adalara gel ince bunlar, M. E. 3 000 senes ine kadar 
meskun deği ld i ler . Bu tarihte ve ondan sora Anadol u d a n  
küçük küçük kümeler halinde gelen insanlar tarafın dan is
kan ve temdin olundular. 
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Bu insan kümelerinin h erbirinin başında bulunan reis
lere Ege (Eke) denirdi. Bu sebepledir ki bu adalar ın  doldur
duğu, Adalar Denizine Ege Danizi denilmiştir. Bu Egelerin 
Yunan şark sahillerine de gitmiş oldukları tabiidir. 

YUNAN 
YARIMADASI 

Yunan Yarımadasının i lk ahalisine ( Pelasg) 
diyorlar. Bu kavim , Küçükasya ortasın
daki halk i le ve garbi Anadoludan İtalya

ya giden Etrüsklerle ve O rtaasyadan Karadeniz şimal yolu 
ile Tuna havzasına ve Balkanlara inen insanlarla akraba idi.  

Pelasglar çiftçi idiler, ve sit,eleri etrafında yüksek duvarlar 
yaparlardı. Bunlar inşaatlarını harç kullanmaksızın Etiler 
gibi gayet büyük taş bloklarından yaparlardı. 

İ lmen sabit olan şudur ki, Yunana şimalden muhte
lif devirlerde, muhtelif insan akınları geldi. Bu akınları ya
panlar Ortaasyadan gelerek cenubi �usya ve Tuna h avza
sında M. E. iV üncü bin senesinde bir medeniyet kurmuş 
bulu nan ırktan idi ler. 

Küme küme gelen bu istilacıların başlarında bulunan 
reislere Aka derlerdi. Bunun içindir ki, hepsine birden tarih
lerde Akalar (Achaens = Akaen) denir. 

Korent körfez in in  şimal ve cenubundaki mıntakalar Aka
lara nispetle Akaeli (Achaie = Akaiya) adlarını almışlardır. 

M. E. 1 200 yıl larında  idi ki İ l lerelinden ( İ l lyrie = İ l l irya) 
Torlar üç İ l (el) [ 1 ]  olarak Yunanı isti la  ettiler. 

İ şte Yunan Yarımadasının eski ahalisi, L u  saydığımız 
Egeler, Akalar ve Torların karışmasından hasıl olmu ş  bir 
k ütle idi. Bütün bu unsurlar, ayni  ırktanclı ; yani men şeleri 
Ortaasya olan türk ırkından idi ler. 

Bugünkü Grek denilen kavmin, kendilerin in  ceddi  ola
rak zikrettikleri Elenler (H ellenes) Tor Ellerinin Akalarla ka
rışmasından sora meydana çıkan bir is imdir, ve bu i simle 
alakadar olmak üzere Makedonyadan Korent körfezine kadar 
uzanan mıntakaya Elat (H ellade) ismi verildi. 

Bugünkü Greklerin taşıdıkları Grek ismi de Yunanistana 
göç edip yerleşmiş olan muhtelif türk kabilelerinden biri
nin adı olan Krak tır. 

Ortaasyada çağatay lehçesinde krakçı , yağmacı ve hır-

[1) İ l ,  el : Kabile,  kavim demektir. ( İ l) i n  oturduğu memlekete de il 
yahut el denir; mesern. İ çi l ,  Türkeli, R u m el i ,  İ l lere l i .  
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sız demektir. Grek kelimesinde de Avrupalılar bu manayı 
muhafaza ediyorlar. 

Bugün G rek denilen kav im seraları · muhtelif ırktan bir
çoklarının karışmasından hasıl olmuştur. Romalıların tanıdığı 
G rekler bu muhtelit halktır. 

LİSAN VE YAZI 
İ yon veya Yuna n ded iğimiz eski Ege hav-
zası halkının dili, bugünkü grekçe deği ldi . 

O dil, H int-Avrupalı denilen l isanlardan olmadığı gi bi Sami 
bir l isan da değildi . Onların kullan dıkları lisan, Anadoluda 
ve Tuna havzasile Trakyada kullanılan az çok lehçe fark lar i le 
eski Ortaasya türkçesi idi .  

Bugünkü grekçenin teşkil ettiği l isan şubesin in, H i nt -
Avrupalı  l isan kökünden nerede ve ne vakit  ayrıldığını kimse 
bilmiyor. Grekçenin birçok türkçe unsur ları ihtiva etmek le 
beraber garp yollarile gelen en son muhaceretlerin bu l isa
nın teşekkülünde müessir o ldu ğunu kabul  etmek l az ımdır. 

Eski Yunanlıların yazıları dahi bugünkü grek yazısı de
ğildi. Birçok yerlerde bulunmuş olan bu eski yunan yazısı, 
henüz okunamamıştır. 

ARKEOLOJİ 
KEŞiFLERi 

Yakın senelere kadar Greklerden evel es
ki Yunanlılar ve Ege havzası hakkında hiçbir 
fikir  yoktu. Bütün bil inen şey ler b irtakım 

masallardan çıkarı l ıyordu. Çok uzak bir mazinin bazı hara
beleri biliniyordu, fakat izah olunamıyordu. Bütün bu söyle
diğimiz hakikatler ancak X I X  uncu asırda v e  ondan �ora 
yapılan arkeoloj i keşifleri sayesin d e  meydana ç ıktı. Yunan 
Yarımadasında Torikos, Orhomen isimli şehir harabeleri 
meydana çıktı. Beotyada, Foçada, Tesalyada, Giritte, Make
donyada:, Turovada, v. s. yerlerde yapılan taharriler bizi ege, 
miken, yunan medeniyetlerinin hak ikati n e temas ettirdi ve 
daha eveline, Balkanlarda i lk  insanların yerleşmeleri d ev

rine götür.d ü. 

C. EGE MEDENİYETİ 

Ege havzasına medeniyet, şarktan gelmiştir, ve M. E. 
)\XX uncu asırdan itibaren VI ıncı asra kadar biribiri ardın
ca dört safhada inkişaf etmiştir. 
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1 - Giritte, m inos meden i yeti. 
2 Kiklat adasında, adalar medeniyeti. 
3 Morada , miken medeniyeti. 
4 - Garbi Anadoluda , iyon (yun an) medeniyeti. 
Bu medeni yetlerin teessüslerini ve aralarındaki münase

betleri tarih devirleri içinde mütalea edelim. 

(M. E. 6000 - 3000) 
ARASINDAKİ 

DEVİR 

1 .  TAR1H1 DEViRLER 

Ege havzasının bütün karaları içinde en 
eski medeniyeti tesis eden Giritti. Girit a
dası, dünyanın diğer binlerce m ıntakaları 
gibi o kadar erken i skan olunmuş değildir. 

Ege havzasının karaları, Ortaasya yaylasından , Anado
lu yolu i le denizden;  ve Karadeniz Şimall-Tuna vadisi, Make
donya yolu i le karadan m uhtelif devirlerde ve biribirini mü
teakıp gelen türk ırkından kavimlerle iskan olunmuştur. 

Giritte yerleşen ahali medeniyette, yavaş, fakat mütemadi 
bir surette ilerlemiştir. 

Girit adası büyük bir medeniyet merkezi oldu. Adan ın , 

şarki Akdenizin ortasında ve Asya, Afrika ve Avrupa sahil
lerine karş ı bulunması ona mühim ro l oynamak tal i ini  ka
zandırmıştır. Giritte hüküm süren bütün kırallara Minos 

denir. Bu sebeple girit medeniyetine  minos medeniyeti 
denir . 

Minos medeniyeti, üç büyük devreye ayrılır: Eski minos 
medeniyeti (E. M.), orta minos medeniyeti (0. M.), son minos 
medeniyeti (S. M.), bu devrelerin herbiri d e  üçer devreye 
ayrıl ır: l , I I , I I I µncü . 

Bu med eniyet devirlerin i G iride hatta Giritte, Knos şehri
nin hakim olduğu zamanlara hasretmelidir. Bu taksim , bü
tün Ege D enizi h avzasına tekabül etmez. 

Giritten başka diğer adalarda Cilalıtaş D evrin e ait insan 
izlertne tesadüf olunmuyor. Adalar tarihi de  Girit tarih de
virleri gibi herbiri üç devirli üç büyük devreye ayrılabilir. 
Yunan adı veri lmş olan Akaelinde, Peloponezde, Cilal ıtaş 
Devri medeniyeti eserleri yoktur. Tesalyada vardır. Fakat bu 
Giridin Bakır Devrine tekabül eder. 
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Milattan evel iV üncü bin senenin nihaye-

(M. E. 4000 • 3000) t ·  d � b ·· t ·· Ad l D . .  h d ARASINDAKi DEviR ıne ogru u un a ar enızı a vza s ı n a, 
büyük bir tebeddül oldu. Daha M. E. 3 5 00 

senesinde Tuna havzasında ve cenubi Rus yada teessüs etmiş 
olan müşterek türk medeniyeti , Trakyaya, Makedonyaya ve 
Tesalyaya çoktan girmişti ve y avaş yavaş (M.E. 3000 sene· 
sine doğru) Korent körfezine kadar bütün Yunan Yarımada
sına yayılmıştı. 

Mıntakaların mütenevvi olmasına rağmen bu medeniyet, 
heryerde vahdetini tesis etti. Eserleri Makedonya Tumbala· 
rın ::h. ;  Tesaly ada ,  evlerde ve h e r y e r d e  bulunur. 

Fakat bu medeniyet i le girit medeniy eti arasında irtibat 
yoktur. Arad,a çöt halinde bir Peloponez ve meskun olmı· 
yan adalar vardır. 

M.E. 3000 senesine doğru idi ki, adalar havzasınd a  ve 
bütün şarkta geniş bir kavimler hareketi hasıl oldu. 

Adalar ve Pelopon ez kamilen iskan olundu. Bu ilk ahali, 
soradan Greklerin umumiyetle dedikleri gibi, ister Pelasg, 
ister Karlı (Cariens) namlarile y adedilsin, onlar, muhtelif 
dalgalar halinde Asyadan gelen brakisefal Egelerdi. 

H er halde, bunlar bugünkü G rekler değillerdi. 
Bunlar Tesalya yolu ile Avrupadan da gelmiyorlardı. 

Bunların gelişi, o zamanlarda, ônasyanın manzarasını 
tadil  eden m uhaceretle elbette münasebettardır. 

Çanakkale boğazı yakininde Hisarlık sırtı; bu devirde 
ilk defa iskan ve I inci Turova (Troie) şehri inşa olundu. 

Kıbrısta1 Taş Devri yaşanmamıştır. Kıbrıs, Maden Devri 
insanlarile iskan olunmuştur. 

Maden san'ati bu devirde meydana çıktı. Bakırdan belli
başlı silahlar sivri veya keskin aletler yapıldı. Altın ve gü
müş tezyinata hasrolundu. 

Taş Devri bitmişti ; fakat Tunç Devri henüz başlamıyor. 
Araya Bakır Devri giriyor. 
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altında tekemmül etmiştir. M. E. 3 000-2400 seneleri arasında 
Asyanın brakisefal insanları yeniden geldiler. Giridin şimal 
sahi l lerine çıktılar, bilhassa civardaki küçük adaları işgal 
ettiler. Giridin şarkışimali sahil inde Moklos (Mochlos) hara
besinde bunların en e-ski bakır aletleri ve en eski mezar 
tipleri keşfolunmuştur. 

Milattan 3000 sen e evelin e  ait vazolar, resimlerile, renk
lerile y üksek medeniyet eserleridir; fikir  ifade eden m ef
humlarla bezenmiş mühürler iptidai bir kavmin zaruri 
i htiyaçları için ya pılmış şeylerin çok üstün dedir. Taş ve 
fildişi üzerine  mahkukat, mücevherler ve vazolar emin bir 
zevkın  ve ilerlemiş bir san'atin ,  ayni  zamanda da çok bolluğun 
şah itleridir. 

Eski minos medeniyetinin i l  inci bevrinde, yan i M. E. 
2800-2400 arasında terakki daha açık oldu; bütün maden 
san'atlerinde ve sairede tekemmül edildi. 

Girit ve adalar ahalisi, artık Anadolunun bütün sahillerile, 
Suriye ve Mısırla, Akdenizin garp sahillerile muhtelif müna
sebetlere giriyor. 

Korent körfezi cenubu, Peloponez kıt'ası adalarla hemen 
ayni zamanda iskan olundu ve adalarla daima sıkı münase
beti  muhafaza etti . 

Bu devirde Korent h a v a l isi n d e  Argolit mıntakasın da 
meydana çıkan medeniyet, Girit medeniyetile  temasta bu
lunuyordu. Bu medeniyet merkezi Yunanla da temassız 
değildi. Fakat, dahil, terakkide bati idi. Tuna yalısından gelmiş 
Türklerin tesis ettikleri bu medeniyete Miken (Mycenienn e) 
medeniyeti demişlerdir. Çünkü merkez olarak yaptıkları şeh
rin adı  Miken (Mycene) id i . Miken liler in asıl  isimleri Aka lar 
(Acheens) dır. Bunlar Yunan hıt'asına Trakyadan ilk gelen
lerdi r. 

M. E. 2 500 senelerine doğru i kinci defa 
(M.E. 2400-2000> olmak üzere Avrupa ve  Asyada kesif bir ARASINDA 

karışıkl ık görünür. Yeni istilalar başlar . 

Trakyadan Türkler tekrar bir taraftan Tesalyaya indiler ; diğer 
taraftan tekrar Hisarlık havalisine de geçtiler. I i nci Turova 
harap oldu; onun harabeleri üzerinde i l  inci Turova şehrini 
bina ettiler. Tesalyayı işgal edenler cenup memleketlerile 
irtibatta bulunmadılar. Otris (Tesalyanın cenubundaki dağlar) 

1 3  
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asırlarca geçilmez bir mania oldu. Fakat I I  inci Turova ile 
münasebette kaldılar; insanları, evleri ayni tipi gösterir. 
Medeniyeti durgundu, yalnız etrafı istihkamlarla çevrilmiş 
yüksek şehirler dikkati celbeder. Merkezi Yunanistan ise 
cenupla i rtibatta idi. Orta ve cenup m emleketleri müşterek 
bir medeniyetle birleşiyordu. İ kinci Orlıomen (Orchomene) in 
etrafında birçok yen i şehirler yapıldı. Bu memleketlerde 
Tunç Devrine geçili yordu. 

Yunan kıt'ası M.  E. 2000 tarihlerind e  bir (M. E. 2000-1750> defa daha istilalarla karıştı. Hazar Denizi  ARASINDA 
kıyılarında oturan insanlar yeniden bütün 

manasile her tarafa yayıldılar. İ ran ve H inde girdileF. On
lardan b i r  kabile Mitaniler Di yarbekir havalisinde yerleşti. 
Bütün şarkta bu tazyikın tedri hissedildi.  Mısır kendisini  mü
dafaada çok sıkıntı çekti. i l  inci Turova en kaz altında kald ı. 
Ve · sora adi bir  köy hal ine  geldi . Yeni muhaceret dalgaları  
A vrupaya da yayıldı. 

B u  devrin nihayetlerine doğru Trakya taraflarından yeni  
b ir  istila oldu,  tekrar Tesalyaya girdiler. Eski  ahal i  üzerine 
atıldılar. Merkezi mıntakaya yerleştiler. Bu y eni  gelenler de 
m edenileşmeyi biliyorlardı . Bunların kısmı küll isi  Otris (Oth
rys) dağlarını geçti . 

Yeni gelenler d e, kuvvetli türle ırkınden ve zeki, temsil 
edici idi ler. Tah ri p ettikten: sora yeniden imara başladılar. 
i l  in ci Orhomen üzerine I I I  ü ncü Orhomen bina olundu. 
Korent mıntakası işgal edildi . Adalarla sıkı münasebet baş
la� ı . Girit medeniyeti adalar vası tasile dahile girdi. 

(M. E. 1900_1400) Faka� Girit tekrar Asyadan gelen bir isti la-
ARASINDA ya ugradı. 

Giritte yeni bir  sü la le  çıktı. Bu sülale yeni 
bir  h attı yazı getirdi ;  ve bunu kabul etti rerek derh2.l n üfuzu
nu tesis etti . Böylece yarım asır geçti. 

M. E. 1 700 d e  Girit daha güzel ve daha parlak oluyor, 
evcibalaya ç ık ıyor ve üç asır müddetçe o noktada kalabil i 
yor. Bu devirde yeni saraylar, mükemmel ve en ince her 
türlü san 'atler, medeni h ayat, adalet, refah ciddi bir surette 
dik kati celbeder. 

Fakat Giritte henüz siyasi birlik görülmüyor. 
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• • Giritliler Akalarla ticarette mesailerini bir-

�ı: H��:�.:,.i �eş�irm işlerdi . Nihayet Akaların Giritlilere 
(M. E. 1400_1200) ıhtıyacı kalmadı. Yalnız başlar ına Mısırla, 

hususile garp denizlerile ticarete girişmiş
lerdi . 

Akalar M. E. 1400 tarihlerine doğru Giridi  za ptetti ler . 

Anadoluda Etilerle daha çok irtibata girdiler. Eti ve Mısır 
tarihinde görüldüğü veçhile, Etiler, M.  E. 1 2 9 5  te Mısırl ı larla 
Kadeş meydan muharebesini  yaptılar. Etiler ordusunda birçok 
ı:nüttefik kırallıkların askerleri vardı. Bu meyand a  Dardanlar 
(Dardanien) v e Turovahlar bulun duğu gibi ,  Yunanın Aka
lan ve adaların Egeleri de  vardı . Denebilir ki, Akaların , eli 
s i lah tutanlarının çoğu mem l eketlerinin m üdafaasını  zayıf bir 
halde bırakıp uzaklaşmışlardı . Kadeş meydan muharebesinin  
n etices iz  kalması  yüzünden, bu ordular k ı !;men dağıldılar. 

Bu yüzden, Akalar tehlikeli  bir surette zayıflad ı lar. İ şte bu 
vaziyet üzerinedir ki  Torlar ın ( Darlar ) istilası karşısında 
büyük felakete uğradılar.  

• • .... Daha M . E. 1 600 tarih indenberi , Balkan lar

TORLARIN iSTiLASI 
dan , Epir ve Pent dağları yolu i le  birtakım 

(M. E. 1200) kabileler, çeteler hal in de, zaman zaman Yu-
nan içerilerin e  kadar sokulmuşlardı. Tor namı verilen 
bu ç eteleri n  sokuluşları bati hulul şeklinde idi . Fakat Miken
l i lerin en zayıf bu lunduğu bir d ev irde ( M. E.  1 2 00 ), bu bati 
hulul, ş imalden yeni  gelen Tarlarla isti laya müncer o ldu . 

Belki,  bu isti la bir an defolundu. Miken kaleleri kendile
rin den beklen i len vazife ve hizmeti gördü. Fakat, Torlar 
üç  elden (kabi le) mürekkep bir  ordu hal i nde geldi l er . Bir 
kısmı garp yolların ı takip ve Epir, Etol ya, Akarnanya ve Elid i 
işgal etti . Diğerleri d e  şarktan i lerl iyerek Fosit, Korent, 
Argol i t, Lakonya ve Mikene hak i m  oldular .  Peloponez kıt'a
sında  Akalar kısmen m utavaata mecbur oldular, kısmen d e  
Argü (Arkadi) yaylalarına, Atık dağlarına ilt ica etti ler .  

K ara kısmın dan sora adalar da taarruza uğradı . 

Bu istilacılar, yolları ü stünde  her şeyi tahrip ediyorlard ı . 
Akaeli şeh irleri birer birer yakıld ı. B u  isti lanın deh şeti Ada
lar Denizi  halkın ı h er tarafian kaçırdı . Bu şaşkınca bir kaç ı ş

ma o ldu . 

H erneye malolursa olsun yeni vatan arayan mağluplar 
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da korkunç oldular. Sarsıntı umuml oldu. Kuvvetli bir mu
haceret cereyan ı  bütün Küçükasyaya teveccüh etti . Anado
lunun garp sahilleri, muhacirlerle doldu. Bu m uhacir kütle
leri nihayet Etiler üzerin e  atıldılar. Payitahtlarını zaptettiler . 
Bir taraftan da, bu muhacirler içinden Palesatiler yahut Khe
retimler (Giritliler) ve Zakkaralar (Tökerler) Mısır _!ı.udutla 
rında göründü. Palesatiler kendilerine izafetle Palestin ismini  
verdikleri m emlekette yerleşti ler (M.  E .  1 1 93). 

1 2 00 istilasın dan sora Akalar aleminin  başına gelen 
200 sen e evel Giridin başına  gelen gibi değildi . 

Girit medeniyetine  alışkın olan Akalar, girit medeniyeti
ni muhafaza ettiler; halbuki İ llireli dağların dan gelen Torlar 
medeniyet namına ne varsa tahrip ettiler. Giritte l imanlar 
terk v e  dağlara i ltica olundu. Knosusun bakıyeleri yakıldı . 

2 .  MlNOS MEDEN1YET1 

Eski Girit halkının erkekleri işlemeli sade bir elbise ta
şırlardı. Bellerin i  bir kemerle sıkıyorlardı. 

Kadınlarının tuvaleti bugünkü hanımlarınkine benzedi
ği hayretle keşfedilmiştir. Modaya göre kloşlu veya uzun 
eteklikler, kordelelerle süslenmiş bluzlar, '  dekolte gömlekler 
ve bugünkü moda mağazalarının vitrinlerinde teşhir olun 
mağa layık  şapkalar taşıyorlardı . Resmi bir duvar üzerine 
yapılmış olan bir  Giritli hanımın tuvaleti v e  tavrı o derece 
süslü ve asridir ki  kendisine "Parisli Hanım" namı verilmiş
tir (Res. 100). Kadının tuvaletindeki b u  hayrete şayan asrilik 
alametlerine  ikametgahlarda da tesadüf olunmaktadır. Girit 
şehirlerinde birçok katlı, balkonlu ve  taraçalı evler vardır. 
Harabeleri bulunmuş olan saraylar (Res. 99, 101) mimarilerin
d eki güzellikten ziyade hakiki bir konfor hissi ni  gösteren 
dahili tertibatları itiba rile dikkate şayandır. Uzun koridorlar, 
geniş  dehlizler, müteaddit merdivenler, hususi daireleri , me
rasim salonlarını, ibadethaneyi, hazineyi  ve kırala mahsus 
mağaza \'.e imalathan eleri biribirine bağlamaktadır. Kıral ıça 
n ı n  dairesi, banyo salonunu, yatak o dalarını ve  mükemmel 
sıhhi tesisatı ihtiva etmektedir. Zira Girit mühendisleri kanal 
açma ve sulama san'atlerin de büyük bir meharet sahibi idi ler: 
Knosos sarayına yeraltındaki lağımlara açılan birçok su 
boruları y erleştirilmiştir. 
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OYUNLAR Girit medeniyetinin en ziyade dikkati cel
beden farikalarından biri dans ve cirrinastik 

talimleri gibi oyu nlara büyük bir m evki ve ehemmiyet ve
ri lmiş olmasıdır.  Bu noktada Greklerin Giritl ilerden örn ek al · 
mış oldukları muhakkaktır. 

Knosos sarayında 400 seyircinin  oturmasına mahsus sı
raları havi hakiki bi r tiyatro vardı. D ini bayramlar münase
betile  burada mtısRki ve dans müsamereleri veriliyordu. G i
rit baletlerinin büyük bir şöhreti vardı, çünkü bunlar uzun 
müddet sora, M. E. I X  uncu asra doğru, Yunan Şairi O merin 
zamanın da hala hatırlanıyordu. 

Giritliler, kuvvet ve meharet tal imlerini, veya koşuları, 
boksu ve her şeyden ziyade boğa müsabakaların ı  şiddetle 
seviyorlardı. Bu boğa döğüşleri bugün İ spanyada yapılan
lardan çok az kanl ı  i di. Çünkü boğa öldürülmüyordu. Du
var ve vazo resimlerinin gösterdiği  Girit Toreadorları, boğa 
i le oynuyorlar, boynuzlarına asıl ıyorlar, hatta cesaretlerini, 
tehlikeli, sıçrayış yapmak için bir baş darbesile kendilerini 
havaya fırlatacak dereceye vardırıyorlar. 

SAN' AT 
Vücut ve zeka oyunlarını  takdir etmesini 
bilen bu in celmiş k avim san'atkar bir kavim 

idi .  Tabiatin bütün güzelliklerini  eyice duyduklarından bun
ları sadıkane ifade edebildiler. Bundan dolayı Gi rit halkı 
her türlü kayıt ve şarttan azade canlı ve orij inal bir san'at 
vücuda getirdi. 

Girit san'atinin en mühim eserleri sarayların duvarlarını 
tezyin eden boyalı resimler ve kabartmalardır ( Res. 102 - 104). 
San'atkarlar n ebatlardan, deniz hayvanlarından, dini merasim
den , dans ve oyunlardan ve saray hayatın dan aldıkları m ev
zuları büyük bir meharet ve pek çok fantaziye ile süslemiş
lerdir. Bu eserlerde görülür ki san'atte ruh hakimdir. Tabiate, 
tabiat hayatının zenginliğine ve tabiatin tezahürlerindeki inkı
tasız tahavvüle karşı, san'atkarda deruni bir duygu, bir tahas
süs vardır. Burada san'atin vazifesi tabiat hayatını, değişmiyen 
daimi şeklile göstermek değil, bilakis Iahzanın en canl ı  ha
reketini,  bunun duygularımızda bırakacağı intibaı tesbit et
mek ve tabloda ebedileştirmektir. 

· Bunlar da_hi san'atkarlardı, dünyayı yeni bir görüşle gö
rüyorlar ve bunu levhalarda cisimlen diriyorlardı. Tabiat en 
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zengin dolgunluğu ile, çay1rlar, bahçeler en muhteşem bir 
çiçeklenme içinde, deniz hayatı, su· nebatları arasında yüzüp 
giden balıklarla gösteri l iyordu ve her şey Iahzaya göre idi. 
Yapraklar ve demetler  rüzgarda uçuşuyor, zeytin a ğaçları 
ta bii neşvünemalarını gösteriyor, ve bütün bu tabiat manza
raları, en canlı bir hareket kinde tabiatle bir ahenk arzedi
yorlardı.  Aslanlar, boğalar, geyikler, yaban kedileri, atlar, 
koşar vaziyette, d ört bacak yerden kurtulmuş, ve ifrat dere
cede çekilip uzanmış bir şekilde gös teriliyordu. Bu, lahza 
içinde uçarak tayyı mekan eden bedenin duygularımız üze
rinde bıraktığı  intibaı tabloda göstermek istiyen karakte· 
ristik bir tecrübe idi .  Knosos sarayında bulunan en eski ve 
en güzel bir tabloda, koyu mavi resmedil miş bir oğlan par
kın kayalık zemininden fışkıran çiçekleri koparıyor ve bir 
sepete dolduruyor. Bir levha, kabuklu deniz hayvanlarının 
ve mercanların üstünde ve balıkların arasında yüzen yunus
balıklarını, diğer bir resim de bir salonda· konuşmak için 
toplanmış veya localanndan bir müsamereyi seyreden zarif 
Knosos hanımlarını gösteriyor. 

Knosos kıral ının imalathan elerinde, resimli, işlenmiş veya 
mineli vazolar (Res. 98), çiniden veya dtınla işlenmiş fildişin
den heykelcikler, demirleri altın veya gümüş kakmalı, sapları 
kristal akik veya oniksten kılıçlar ve hançerler gibi her 
türlü san'at şaheserleri yapılıyordu. Ressamlar gibi dekor 
san'atkarları da tabiatin sad ık müşahitleri idiler. 

Nakış san 'ati nin bu kemaline karşı, heykel san'ati geri
kalmıştır. Buna mukabil Olyptik [1} eserler ehemmiyetli bir 
z enginlik gösteriyor. önasya ve Mısır  aleminde olduğu gibi 
Oiritte de  her müstakil  adam sert taştan yahut fi ld işin den 
bir  mühür sahibidir. Fakirlerinki topraktandır. Tasarruf bu
nunla gösteri l ir ve  vesikalar bununla tevsik olunur. Bunlar 
evvela silindir  ve  prizma şekliİ1de, sorala rı mühür ve yüzük 
şeklinde yapılıyordu. Böylece burada taş kesme san'ati nin 
tekniği çok erken inkişaf etmiştir. Bu küçük san'at eserleri, 
yeni Girit san'atinin en güzel, en inti ba dolu ibdalarından dır. 
Soraları, bu mühürler altından yapılmıya başlamış, yüzük 
yahut bilezik şeklinde ziynet olarak taşınmıştır. 

(1] İ nce taş üzerin e  hak san'ati. 
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TİcARET San'atlerin inkişafı, Giritte zengin ve incel-
miş bir lüks içinde yaşamasın ı  seven bir 

cemiyetin mevcut olduğunu ispat ediyor. Bu cem iyet sanayi 
ve deniz ticaretile  zen ginleşmişti. Filhakika Fenikeli lerden 
evel Giritl i ler müteşebbis iş adamları, denizci, san'atkar ve 
tacir kimselerdi. Baş  tarafı kalkık, uzun ve dar gemilere bi
nen Girit denizcileri ,  şüph esiz ilk defa olarak Akdenizi şark
tan garba kat'eden kim selerdir. 

3 . M1KEN MEDEN1YET1 

Mikenin ehemmiyeti mevkiinden ileri geliyordu. Korent 
körfezinden Argolit körfez ine giden en kısa yolun geçtiği 
boğaza hakim bulunuyordu. Argolit yollarından en s ık geçen 
tacirlerden birçokları Giritli idi. Sert tabiatli cen gaverler olan 
Miken reis l eri,  Akalar, Girit medeniyetine hayran oldular. 
Müstahkem şatolarında Knosos kıral larının s a r a y l a r ı n d a  
ol duğu �. ib i  güzel resimlere malik olmak i stediler ve 
m emleketl er ine Giritl i san'atkarlar getirttiler. Çok zaman 
geçmeden başlıca şehirleri olan Miken, Tirins ve Tepte her 
şey Girit modasına tabi oldu ;  hanımların tuvaletleri, oyunlar, 
saray hayatı , hep bu  modayı takip etti. 

BİNALAR Miken şehri iki  kısımdan ibaretti : takriben 
1 000 m etre uzunluğunda ve gen i şl iğinde 

b ir tepe üzerinde yükselen yu karı şehir, Akropol ve Akro
polun dibinde ovada yayılmış olan aşağı şehir. Bunların her 
ikisi de kocaman taşları harçsız olarak üstüste koymak su
retile yapılmış olan duvarlarla çevrilmişti. 

Bu  taşlardan dokuz m etre uzunluğunda ve altı m etre 
kalınlığında olan bazıları takriben 1 2 0,000 kilogram yani 
bir büyük lokomotif ağırl ığın dadır. 

Miken Akropoluna, üzerinde bir sütunun iki  tarafında 
ayakta birer aslan gösteren büyük bir kabartma bulundu
ğun dan dolayı  "A slanlar Kap�sı ,, namını  taşıyan bir  kapıdan 
çıkılıyordu Bunun yakınlarında kayaların içerisine  kazılmış 
birçok mezarlar  keşfedi lmiştir. 

Bunlar Miken kırallarının kabirl er i  idi . Cesetler. altın 
ziynetler, altın taşlar, m ücevherler, güzel işlenmiş silahlar, ta-
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şıyorlardı. Bu cesetlerden biri de mısır mumyaları gibi tah
nit edilmişti. Ve y üzün de ince bir altın safihadan ya p ılm ış 
bir maske vardı. Akropolun tepesinde kıralın sarayı yükse
liyordu. Saray Girit santyları gibi güzel resimlerle  süslen
mişti, lak in dah ili tertibatı Girit sarayların ı nki  gibi değildi. 
Megaron adını verdikleri başlıca salonun ortasında dört di
rekle çevrilmiş bir ocak v e  tavanda ::ıir delik bulunuyordu. 
Ve buradan duman dışarı çıkıyordu. 

4. AKA ELLERl VE MÜSTEMLEKELER 

Torların istilası Yunanı karışıkl ık için de bıraktı, M. 
E. X I I inci asırdan V I I I inci asra kadar memleket, bir nevi 
Ortazaman hayatı geçirdi. 

Torlar tarafında n zaptolunan bütün memleketlerde mu
hariplerin  ve serbest adamların yanında bir esir sınıfının 
meydana çıktığı görüldü. 

B.u sınıf, galip ve fatihin menfaatine  toprağı sürmeye 
mecbur idi. 

5 .  lYONLAR VE TORLAR 

Bu devirdedir ki Elen (El) den i len kavmi teşkil  eden 
başlıca iki unsur biribirilc muhalefete başlarlar. Bu iki un
sur, İ yon lar ve Torlardır. 

İYONLAR Esas itibarile denizci idiler. Yunanda tor 
istilası İ yonları ancak Atık kıt'asında bıraktı. 

Fakat, İyonlar, Kik l at adal arına v e  kütleler halinde Ana
dolu sah i l lerine dağıld ılar. İ yonların esas unsuru Akalar 
idi. Asıl deha, bariz hassalarile  bilhassa İ yonlarda görülür. 
Şiddetli bir zeka, parlak tahayyül, teşebbüsü fikri ve hürriyet 
aşkı . . .  

TORLAR 
İ yonların aksine olarak pek geç karalardan 
ayrıldı lar ve onda. n sora den izci ve müstem· 

lekeci olabi l diler. Pelopon ez, b i lha ssa Lakonya, Mesenya, Ar· 
golit mıntakaları Torların m erk ezi ve tercih ettikleri yerlerdi. 



BUNLARIN 
YAYll.MASI 

EGE HAVZASI 201 
Yunan kıt'ası haricine M.E.  XI I inci ve 
vı i l  inci asırda olmak üzere iki  d efa yayıl
ma olmuştur. 

XI I inci asırdan X uncu asra kadar olan i lk muhaceret 
tor isti lası zamanında olmuştur ve istilanın neticesidir. 

1 -- İ lk  evel Tesalyadan ve Beotyadan istilacılar tarafın
dan kovulan Akalar, denizden Anadoluya gittiler. Akalar, Ça
nakkale boğazından ve Turova mıntakasın dan İzmire kadar 
olan şimal sahiline yerleşti ler. Bu i lk muhacirlere Eoliler, (ka
rışık kanlı) ve yeni vatanlarına da Eolie dendi. Tesis ettikleri 
on iki şehirden başlıcaları, Foça şimalinde Sime ve Lesbos 

adasında 1l1idilli dir . 
i l  - Merkezi Yunandan (öbe, Atık, Argolit), yeni mu

hacirler daha gitti. Kiklat adalarını işgal ettiler. Daha sora 
Eolilerin cen ubunda olmak üzere Anadolu sahil inde yerleş
tiler. Bu m uhacirler, İ yonlar idi ;  yeni vatanlarına I yonya 
dendi . Dahile doğru yükselen vadilerin ağızlarında 12 şehir 
tesis ettiler. Başlıcaları sahilde Foça, İzmir, Efes, Mile ve 
adalarda da birçok limanlar yaptılar. Başlıcaları : Sakız ve 
Sisam idi. 

Kiklat adalarından bir muhaceret te Afrikanın şimaline 
oldu. Oraya giden muhacirler, geldikleri adaların ismine n is
petle Kiren müstemlekesini tesis  ettiler (Bingazi ve havalisi). 

Obe adasından hicret edenler, Makedonyada Halkidikya 
Yarımadasına yerleştiler. Bu isim; Obedeki Halki şehrine 
nispetledir. 

Ege Denizi şark v e  şimaline giden muhacirler, i lk yer
leşmelerden sora V I I I  inci asırda kendi nam ve hesaplarına 
Akdenizde ve Karadenizde birçok müstemlekeler vücuda ge
tirdiler. Trakya sahillerine yerleştiler. Boğazlara geldiler, ve 
orada bir mütevassıt l iman olmak üzere Abidos, Hellesponf, 
Sizik (Marmarada) ve Bizans ı tesis ettiler (Harita. 16). 

Karadenizin fırtınalarının ve sahillerinin pek müsait ol
mamasına rağmen muhacirler şimale doğru hareketlerine 
devam etti ler. Bu mıntakadaki müstemlekelerin tesisi bilhassa 
bir İ yonya şehri olan Milelilerin eseridir. Karadenizin cenup 
sahillerinde Sinop v e  Trabzon başlıca müstemlekeleri idi. 
Karadenizin şimal sahilinde Oet ve İskit yani türk memle
ketlerinden gelen Tuna (İster), Buğ ve Don ırmaklarının 
ağzında İstirya, Olbiya ve Tanais Şehirleri yapıldı. Bir müd-
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det sora, Anadoludaki Mile sitesin in QO müstemlekesi oldu. 
Karadenizdeki şehirler iskan merkezleri değil birer istismar 
müstemlekeleri idi ler. Oralardçı.n ağaç, maden, zahire alırlardı. 

GARBI AKDEN"z Karadenizdeki müstemlekeler Mileliler tara-I fından yapılmıştı. Ak den iz garbındaki müs
temlekeler ise İ yonya şehri olan Foçanın eseridir. Foçalılar 
bu havaliye geç geldiler. Buralarda Etrüskler ve Kartacalı
lar rakipleri idi . Tutunabi lmek için bunlaıfa kanlı  muhare
beler yapmaya mecbur oldular. 

Foçalıların tesis ettikleri müstemlekelerin başlıcası M. E. 
600 senelerinde yaptıkları 1Jfarsilya (Massilia) d ır. Bu şehrin 
mevkii, bütün tabii faydalar ı cami id i . Tabii bir koy, bunun 
önünde denize karşı l imanı  müdafaaya salih küçük adacık
lar, kara tarafında ' tabii yüksek bir tepe. Bun ların h epsi, 
büyük ırmağın "Ron,, munsabı civarında kain di. Az zaman
da Marsilyanın etrafında birçok müstemlekeler p eyda oldu. 
Şarkta Nikaia (Nice) Antipo lis, garpta Agata (Agade}. 

Foçalı gemiciler, İ spanya cenubunda Tartessos (Andalou 
sie)a kadar gitti ler. H atta Atlas Denizine bile çıktı lar. Marsil
yalı Pytheas, İskoçya şimalinu'c sisler arasında kaybol muş 
adalara kadar i l erled i. Diğer bir h emşerisi de Afrika sahil
leri boyun ca Senegal e kadar- gitti. 

MÜSTEMLEKELE- Karadeniz müstemlekeleri gibi, Gol veya İ s
RiN VASIFLARI panya sah il lerindeki  müesseseler, emtia d e

posu, yerli  ahali i le bir mübadele pazarı 
idi. Marsi lya sitesin in parlak ve esaslı bir medeniyeti de 
olmuştur. 

Görüldüğü gibi ,  Karadeniz müstemlekeleri muhacirlerin 
ana vatan ittihaz ettikleri yerlerin zenginleştirilmesi için is
tismar olunmuştur. Fakat, Akdeniz garbın daki müstemleke
ler böyle değildi. Onlar daha çok hususi teşebbüs mahsulü 
idi : Ana vatanla siyasi bağları kalmamıştı. Bunun sebebi A
nadoluya olan uzaklıktı. 

• • Torların is l ilası karşısında kütleler halin de I�O
.
N MED�ENl�E- Anadoluya geçenlerden bir kısmının İzmir TiNiN DOGDUGU . l h " ll · d 1 t " kl · · 

YER şıma ve cenup sa ı erın e yer eş ı erı 
mıntakaya /yonya dendi [*] . 

[*) İyon kelimesi !yed i r. Türkçe sah i p, efendi demektir. Bu keli-
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İ şte, İ yonya denilmiş olan Garbi Anadolunun bir kıs
mında eti, minos ve miken medeniyeti varisi olan Türkler  
V I I I  inc i  asra doğru yeni  bir medeniyet kurdular. Bu mede
niyete iyon medeniyeti adı veri ldi .  B u  medeniyet yavaş 
yavaş adalara ve  Atık k ıt'as ına da geçti ve daha garba ya
yı ldı. 

Yunan medeniyeti dediğimiz işte bu İ yon yani İyeler 
medeniyetidir. 

Milattan evel V I I I  inci asırdan V inci asra kadar mede
niydi temsil eden fakir ve gerilemiş Yunan kıt'ası değil-
di. Bu medeniyetin başlıca merkezi, menşei olan İ yonya idi. 

İ yonlar, beyinlerinde ittihat ettiler. İ lk  12 site, Mikal (My
cal ) burnunda, Posidon mabedi etrafında toplandılar. B u  şe
hirler, Yunanın ilk edebi lisanı olan iyonca konuşuyor
lardı.  Bu lisanı ebedileştiren denebilir ki, Omer dir. Omerin 
şiirleri iyonca yazılmıştır. 

Diğer cihetten, şarkla temasta olarak, san'atler  ve  i l imler, 
İyonyada inkişaf etti . Lidyalılar gibi İyonya mimarları da 
narin sütunlu, süslü başlıklı mabetler yaptılar (Res. 105). Bu 

mimarlar bu suretle iyon tarzını icat etti ler. Efeste, Artemis 
ve  Sisam da Hera mabetleri bu vadide en güzel eserlerdir. 
Yunan i l im ve san'ati de İyonyada doğmuştur. 

M.E. VI  ıncı asırda Mileli Tales ( Thales ) riyazıyeci, coğ
rafyacı  ve filozof olarak alemşümul bir şöhret kazandı . Felsefi 
düşünme, milattan 5 5 0  yıl evel Küçükasyadaki İ yonyada 
Mileli  üç hakimin, Thales, Anaksimander ve Anaksimenes' in ,  
tabiat felsefesile başlamıŞtır. Yunanlılar sikke san'atini, milat
tan 700 yıl eve! s ikke basmış olan Lydya'dan almışlardır. 
Fransa ahal is ine alfabeyi ve para kullanmasını öğreten 
Foçalılardır. Fakir  ve harap olmuş olan asıl yunan k ıt'asının 
da medeniyette kı lavuzu, garbi Anadolu olmuştur. 

Daha ziyade tor nüfuzu a ltında kalmış olan Sicilya ve 
cenubi İ talya müstemlekeleri de  b üyük medeni rol ler oyna
mıştır. Sicilyanın müteaddit meşhur  binai.arı ve cenubi İ tal-

menin Ege (Eke), Aka kel i m eleri le mün asebeti vardı r, ve ayni manaya 
kullanırlar. 

İyon, bu günkü l eh çe m i zde Yunan olmuştur. 
N ite k i m ,  Konya kel i m e s in i n  asl ı  İ konya'd ı r  ( İ conie).  Bunn da aslı  

( İ ke) den geliyor. İ ke d e  İ ye manas ındad ı r. Yani s ah i p, hükümdar şehri 
demektir. 
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yadaki Pöstüm mabedi Tor sitil inde sade ve kuvvetli eser
lerdir.  Meşhur riyazıyeci filozof Pitagor, Kroton da yaşamıştır. 

Torlar, Peloponezin cenup ucuna vardıktan son ra yavaş 
yavaş Girit ve Rodos adalarını eld e  ettiler ve İ yonya cenu
bunda, İ-stanköy adasına doğru denize uzanan küçük bir bu
run parçası üzerinde yanyana Knit ( Cnide ) ve Halikarnas 
ile İstanköy (Cos) adasında yerleştiler. Bu yerlere Dorit den-

di. Dorit, dahile uzan ma dı. Sahilde münferit kaldı.  
Asıl Yunan Yarımadası dahilinde küçük devletlerin biri

birlerile uğraşmaları ve herbiri dahilindeki ihtilaller, sebe
bile büyük anarşiler oldu. Mücadeleden mağlup olanlar, uzak
larda emniyet ve toprak aramaya gidiyorlardı . 

E kseriyet itibarile Tor olan bu muhacirler, İtalya cenu
bunda, Sibaris, Kroton ve Tarant müstemlekeleri.n i kurdular. 
Bunların arazisi sahilden dahile doğru uzanıyordu. Bu 
müstemlekelere inkişaflarından dolayı büyük Yunanistan is
mi verildi. 

İ talyadan sora, Sicil yadaki müstemlekeler yapıldı. Bunlar 
büyük Sicilya adasının cenup ve şarkında Agriyant, Katon 
ve Siraküzeyi tesis ettiler. 

İki  limanı olan Siraküze Akdenizin büyük ticaret m er
kezlerinden biri oldu. Sicilyadan sora, cenubi İtalyaya 
yayılarak Kum ve Napoli gibi şehirler inşa etti ler. Bu suretle 
İtalyada ve Sicilyada yerleştiler ve tekessür ettiler. Tarant Si
raküzesinin 5 0,000 ila 80,000 nüfusu oldu. Sibaris, 3 00,000 
nüfusa kadar yaklaştı. Tarant körfezinde yün sanayii ilerledi. 

İtalyan müstemlekelerinin bu zenginliği çabucak ahlak 
sukutunu intaç etti . 

Bu kolonilerin Yunan Yarımadasile siyasi hiçbir bağı 
yoktu. Ancak din ve ayinleri birdi. Müstemlekelerin ticari 
politikası yavaş yavaş din bağlarına menfaat münasebetleri de 
ilave etti. On dan sora hususi bir hal h<J.sıl oldu.  Yunan 
Yarımadası ve müstemlekeler mütekabilen biribirlerine ticari 
menfaatler temin ettiler. 

Bu din ve ticaret münasebetleri Atinayı umumi merkez 
haline getirdi. 

GREKLERİN MİRA-
Bundan seradır ki, Grekler Asya İyonları-

SA KONMASI nın ve Sicilya Torlarının kıymetli mirasını 
topladı. 
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ATiNA MÜSTEM-
V inci asırda evelkilerden pek farklı bir 

LEKELERİ müstemleke tipi meydana çıktı. Atina müs
temlekeleri. 

Bunlar hususi teşebbüsle değil, dev let müdahalesile yapıl
dı. Atina hükumeti müstemleke topraklarını parçalara ayı
rarak, fakir vatandaşlara tevzi e diyordu. Bunlar da, müş

terek vergilere ve kanunlara tabi oluyurlardı. Bundan baş
ka bu muhacirler Atinaya gelerek vatandaşlık hakkını kul
lanabi lirlerd i . Bundan dolayı bu tarz müstemlekeler Atina 
k>prağının bir imtidadı sayılabil irdi .  Bu müstemlekeler aske
ri bir m evki olarak Atinalıların Ege Denizi  yollarını ve şüp
hel i müttefiklerinin sadakatini  tarassut için kullanılırdı . 
H içbir vakit bunlar ticaret ve pazar yeri olmadı. Bellibaşlı 
Atina müstemlekeleri Trakya sah ilinde A..mphipolis ve Kara
denizde Sinop idi. 

6. OMER Ş11RLER1 

Torların istilası üzerine Küçükasyaya hicret etmiş olan 
_Akalar, eski kudret ve haşmet devirlerini heyecanla hatı r
lıyorlardı. Şa i rleri eski reislerinin seferlerin i  tebcil etmekten 
zevkalıyorlardı. Turova muharebesi efsanesinin muhtelif 
safhaları ve sefere iştirak etmiş olan reislerin sergüzeştleri 
iyon edebiyatının en eski şaheseri olan Omer (Homer) şiir
lerinin mevzuunu teşk il etmektedir . 

Omer şiirleri, muganni lerin ziyafetlerde ve merasimde 
lir çalarak, okudukları uzun manzum hikayelerdi. 

, Bu şiirler içinde en meşhurları v e  yegane bize kadar y e
tişebilmiş olanları "İliyada,, ve " Odise,, dir. Bunlara Omer 
şiirleri deniyor;  bu manzumeleri, İ zmirli veya Sakız adalı 
Omer isminde bir şaire atfediyorlardı. Hakikatte Omere ait 
hiçbir malllmat yoktur ve Omer şiirleri bir devirde ve bir
tek şair tarafından tanzimine  imkan olnııyan birçok kısım
ları ihtiva etmektedir. Lakin başlıca k ısıml ar ının M.E. IX uncu 
asra doğru Küçükasyada yaşayan dahi bir şairin eserleri 
olduğu kabul olunabilir. Bu eserler, M. E. VI ıncı asırdan 
sora bir Atinalı tarafından toplatılıp yazdırılmıştır. 
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İLİYADA 

Agamemnon 
hikaye eder.  

TARİH 

İ l iyada , on sen e muhasara altında kalmış 
olan Turova şehri önünde M i k e n  Kıralı 

idaresinde Akaların yaptıklan büyük harpleri 

OD İSE Şüphesiz İ liyadadan sora tanzim edilmiş 
olan Odise Akalar reisleri n i n  en natuku olan 

Ülis in Turovanın zaptından sora avdetteki sergüzeştlerini 
hikaye eder. 

OMER HİKAYELERi 
Omer şi irlerinin tarihle az çok bir mühase-

VE TARiH beti vardır. Omer ş i irleri eski Akaların ta-
rihini öğretmiyor; fakat onların ahlakını  ve 

medeniyetlerini tanıtıyor. 
İ l iyada ve Odisedeki o kadar garip ve güzel tasvirlere na

zaran M. E. I X  uncu asırdaki iyon hayatı göz önüne getiri lebi

l ir zannedil iyor. H akikatte, şa irin eserinde etrafında gördüğü 
şeylerden aldığı intibalarla uzak b ir mazinin tahayyülleri 
o derece biribirine karışıyor ki, bu nları ayırt etmek müm
kün değ ildir. Denebi l ir  ki ; Omer şiirleri , bize İyonların 
I X uncu asırda nasıl yaşadıklarını deği l , I X  uncu asırdaki bir 
i yon şai rin i n eski Akalar ha :<y a tı n ı nası l  tasavvu r etti ğ in i  gös
termektedir . 

Bu suretle İ liyada ve Odisenin bazı kısımları eski 
zamanların hatıralarını canlandırmaktadır. Miken ve Giritte 
yapılan bazı yeni keşifler, Omer hikayelerin in adeta resim
lerini  teşkil  ediyor. 

7. YUNANLILARIN DINİ 
VE 

BSATIR 

• • A • • .,_runanlıların bütün umumi ve hususi hayat-
ILK DIN TELAKKiSi 

l d '  t 
· d d '  E d El 1 · arını ın anzım e er ı. sasın a en erın 

ibadeti sade idi, o nlar tabiati n kuvvetlerin e  h ü rmet ederlerd i. 

Allahları teşahhus etmiş bu kuvvetler idi . Onların da insan
lar gi'bi elemleri ve saadetleri olduğuna inan ırlardı. Elenler 
nazarında Allah l ar, ebediyete mazhar daha güzel daha kuv
vetli yüksek insanlardan başka b ir  şey deği ldir. Fakat onlar 
da insanlar gibi hırs ve kusurlardan kendilerini kurtaramaz-
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lardı. Allahların da aileleri, çocukları vardı. Elenler mabutla
rını  heykellerle temsil ederler, onların ikametleri için mabet
ler inşa ederlerdi. 

ESATiR 
Yunanl ılar ilah ve al ihelere birçok fevkalade 
maceralar ve sergüzeştler atfederlerdi . Şair

ler, edipler, bu maceralar hakkında birçok hikayeler, kasi
deler söylerlerdi. 

Yunan mabutlarının macera ve sergüzeştlerine yunan 
esatiri (yunan mitoloj isi) denir. 

OLEMP MABUT· Yunanlılar her şeyden eve! Kaos dedikleri 
LARI boşluğa ve Geo dedikleri yere i nanırlardı. 

Gök ( Üranüs) i le deniz (Pontüs) Kaos ile 
Geon un birleşmesinden vücuda gelmiştir. Yunanl ılarca allah
lar Kaostan çıkmıştır. 

İ lk devirlerde her kabilenin yahut he.r sitenin kendine 
mahsus mabudu vardı. Yavaş yavaş bazı mabutlar bütün 
Elenler iç in müşterek mabut oldu. Bu mabutlara Olemp ma
butları derlerdi . Çünkü efsaneye göre bunların Olemp dağında 
toplandıklarını kabul ediyorlardı. 

BÜYÜK MABUT· 
LAR 

laşmışlardı. 

Büyük mabutlar Olempte Zeüs [1] ün riya
setinde toplanırlardı. İ lah ve al iheler gökü, 
yeri, suyu ve cehennemleri aralarında pay-

ı. Gök Allahı Zeüs bütün allahların kıralı idi. Onun 
timsali kartal idi. Zeüsün karısı Hera idi . Apollon yahut Fe

büs Güneş ve aydınlık mabudu id i . 
2.  Deniz Al�ahı Zeüsiln kardaşlarından Poseidon idi. 
3. Yer Alihesi Demeter idi. 
4. Cehennemlere hakim olan Hades ti. 
Görüldüğü gibi başka başka işler gören daha birçok 

mabutlar vardır. 

Apollona mahsus Parnas dağın ın eteğinde 
MABETLER VE 

OYUNLAR meşhur Deli mabedi vardı. Apollon namına 
Delos adasında da bir mabet inşa edilmişti. 

Bu mabede her taraftan mukaddes alaylar tertip edilerek zi

yarete gidil irdi. 

[l) Yunan m abutlarından Zeüs, Pose idon Hera, v. s. Sıra ile Iatin
cede : Jüpiter, N eptün, Jünon v. s. y e  tekabül eder. 



208 TARİH 

Yunanlılar mabutların hoşuna gitsin diye büyük oyunlar 
tertip ederlerdi. Bu oyunlar, bir ibadet mahiyetinde idi. H er 
şehirde oranın mabudu şerefi ne yalnız şehir halkı tarafından 
yapılan oyunlardan başka dört şehirde umumi büyük oyun
lar yapılırdı. En meşhuru Olimpiyat oyunları idi (Res. 119). 

Bu oyunlar her dört senede bir Zeüsün şerefine icra olu
nurdu . Altı gün sürerdi . Her nevi spor müsabakaları olurdu. 
Müsabakayı kazanan adam, ve şehir en büyük şerefe nail 
olurdu. 

• Elenler ölülerin mezarda yaşadıklarına ve ATALARA iBADET 
k d ;l . l d k ' k  e n  ı erme muayyen zaman a r  a yeme ı -

ram etmenin mukaddes bir vazife olduğuna kani idiler. 
En şanl ı  ölüler, kıral ailelerinin ecdadı, şehirlerin mües

sisleri, cesaretlerile şöhret kazanan cengaverler, yalnız ken
di  aileleri ta-afından değil bütün şehirler halkı tarafından 
takdis olunuyordu. Bunlar, şehirlerin hami i lahları oluyor 
ve kahramanlar sırasına geçiyorlardı. Her şehrin bir milli 
kahramanı vardı ve onun namma bir mabet yapılmıştı. Bu 
kahramanlara " Yarı İlah,, ta deniyordu. Çünkü kendilerinin 
bir i lahın bir prens veya prensesle evlenmesinden doğduk- '  

ları iddia olunuyordu. Kendilerine her  türlü fevkalade sefer
ler ve kahraman l ıklar atfolunuyordu. 

Bütün elen kahramanları içerisinde en meşhuru latince 
"Herkiil,, namile daha fazla tanınmış olan Herakles tir; ken
disi Torların milli kahramanı idi. Bundan başka Teze, Ödip, 
Ülis gibi efsanevi kahramanlar meşhurdur. 

ISPARTA VE 
LAKONYA 

D. ISPARTA 

1. CEMlYET VE HOKOMET 

I sparta nüfuzunun beşiği olan Lakonya kıt'
ası, Peloponezin mıntakalarından biridir. 
Lakonya, iki  dağ arasında bir vadidir. 

Buraya güç ve ancak şimalin dar geçitlerin den girilebilir. 
Lakonyanın ortasında küçük bir çay, Örotas, akar. Sula

dığı ova oldukça eyi mahsu l verir. Civar yamaçlarda biraz 
üzüm ve zeytin ağaçları vardır. Daha yukarılarda mer'a ve  
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ormandan başka bir şey yoktur. Memleket munhasıran ziraat 
yeridir. Denize doğru veyahut Peloponez içerilerine  mahreci 
yoktur. Orotas üzerinde bulunan Isparta şehri altı tepe üze
rinde dağınık kasabaların birleşmesinden ibaretti. M. E. 1 1 1  
üncü asra kadar kale duvarları bile yoktu. 

� 5 NIFLARI Torlar M. E. XI inci asra doğru Lakonyanın 
AISPART� zaptını bitirmişler ve eski ahalisi Akaları 

itaat altına almışlardı. Akalardan galiplerin 
boyunduruğunu kabul edenler, civar ahalisi oldular (Peri 
yek) ; mukavemette sebat eden Akalar pek sert muamele 
gördüler. Torlar bunları esir yaptılar. Bunlara sahilde Aka
ların en son mukavemet yeri olan Helos a nispetle Hilot lar 
dendi. Galipler memleketin en eyi topraklarını aralarında 
paylaştılar. Kanun onları hep I spartada oturmağa icbar etti
ğinden I spartalı ismini aldılar. Ispartalılar iki sınıfa ayrıldı : 
Müsaviler ve aşağı tabaka. Müsavi addedilenler lspartanın 
hakiki vatandaşları idi. Bunlardan herbirinin Lakonyada bir  
kısım toprağı vardı. Umumi yemekler iç in yardımda bulu
nurlardı. Aşağı tabaka mensupları noksan ha klı vatandaşlar
dı. Bunlar fakirliklerinden veyahut !Şerefsizlikferinden dolayı 
siyasi haklarından mahrum edilerı lerdendi. 

I spartanın teessüsünden mahvına kadar müsavilerin sayı
s ı  gittikçe azaldı . M. E. V inci asırda bunlar 8000, IV üncü 
asırda 1500 iken I I  I üncü asırda yalnız 700 kalmışlardL 
Şehirleri ecnebi kabul etmezdi. Müsavi ler imtiyazlarını bil
hassa ecnebilerle taksim etmeyi kabul etmezlerdi. 

ER• EKLER Lakonya ahalisinin ekserisini mağlUplar P ı:;:,.oTLAR VE teşkil ediyordu : Periyekler ve H ilotlar. 
Periyekler, I spartalılardan on defa daha çok 

i diler. Periyekler, aşağı Lakonya kasabalarına çekilerek zira- · 
at ve sanayi sayesinde zenginleşti ler. Galipler muhtelif vergi 
vermek ve askerlik yapmak şartile onlara toprak bırakmış
lardı. Periyekler v.e Hilotlar efendilerini hiç sevmezlerdi; 
onları ellerinden gelse çiğ çiğ yiyeceklerdi. H ilotların hali 
Periyeklerden daha fena idi. 

Hilotlar, işledikleri toprağa bağlı esir olarak yaşıyorlardı. 
Her sene efendilerine bir miktar çavdar v ermeğe mecbur
dular. Yalnız diğer esirlerden farklı olarak aile tesis eder ve  
çalışmalarile zengin olabilirlerdi. H ilotlara emniyet etmiyen 

1 4  
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I sparta hükumeti onlara pek fena muamele ederdi. H er sene 
genç Ispartalılar Hilotlara harp ilan ederler ve yolda ras
geldiklerini boğarlardı. 

ı.bdlRG VE KA Ispartalılar, kanunlarını Likürg denilen yarı 

HUNLARI • efsanevi bir şahsiyete atfederlerdi. M. E. X I. 
inci asırda bir kıral ailesinden doğan müs

takbel kanunşinasın bidayette Giritte, Mısırda ve Küçük
asyada dolaştığı söylenir. Likürg lspartaya avdette vata
nını siyasi kavgalarla parçalanmış bulduğundan ıslaha teşeb
büs etmiş imiş .  Efsanenin anlattığına göre, Likürg, Delf 
mabedinin yardım ve nasihatile  lspartaya, ismini  taşıyan 
kanunları verdi. Daha sora, avdetine kadar kanunlarda hiç
bir tadilat yapmıyacaklarına dair vatandaşlarından söz aldık
tan sora, kendi ihtiyarile bir tarafa çekildi. Likürg, daha . 
sora vatanını tekrar görmeden açlıktan öldü. Ispartalılar, 
onu bir milli Kahraman tanırlardı. Fakat Qugün kabul olun
maktadır ki, Likürg kanunları denilen kanunlar, ne yaln ız bir 
şahsın ve ne de yalnız bir devrin eseridir. Bu kanunlar M. 
E. XI inci asırdan 1 1 1  üncü asra kadar yavaş yavaş yapıl
mıştır. I sparta an'anesi, bu kanunlara riayeti temin için onları 
kahraman Likürgün ismine izafe etmiştir  . 

.n. -A Nazari olarak en yüksek mevki Herakle-
H u K u  M E T, K i- · . .  lA l • d f 1 ' k ' k 1 ' tt '  RALLAR VE MEC- s ın su a esın en arzo unan ı ı ıra a aı ır. 

LİSLER Hakikatte bu iki kıralın bazı dini vazifeler, 
büyük şerefler ve orduların ismen kuman da

sından başka bir vazifeleri kalmamıştı. Hakiki hakimiyet 
Müsaviler sınıfında idi. Bunlar ayda bir defa toplanarak dev
let işlerini tanzim ederlerdi. Filiyatta Müsaviler Meclisi, sala
hiyetini iki kıral ve en aşağı 60 yaşında 28 azadan mürek-

. kep Sena ya bırakmıştı. Ayan azası alkışlarla tayin olunurdu. 
Bunlardan beherinin kırallardan h erbiri kadar salahiyeti 
vardı. lspartanın bütün siyasetini idare eden, kanunları yazan, 
harp ilan eden, muahede yapan ayan reisi idi. Müsaviler 
meclisinin ayan meclisini murakabesi pek hayali idi. 

MURAKIPLAR 
Ayan meclisi de efor yani murakıp denilen 
beş hakimin emri altında idi. Bunlar her 

sene Müsaviler Meclisi tarafından intihap olunurlardı. Efor
ların salahiyeti o kadar çok idi ki, eski zamanın siyasi mu
harriri A'l'sto, buna istibdat kelimesile tavsiften çekinme-
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miştir. Bu suretle eforlar, Müsaviler Meclisini ve ayanı top
larlar, idare ederler ve istedikleri gibi sulh veya harbe karar 
verirlerdi. Seferde ordu kumandanları olan kırallar, eforla
rın murakabesine tabi idiler. Bunlar, kıralları mahkemeye 
verebilirlerdi. Vatandaşların umumi ve hususi hayatlarından 
hiçbir şey eforlardan gizli kalamazdı. Eforlar, her on günde bir 
genç vatandaşların ikametgahını gezerek yataklarının Isparta
lılara layık bir surette sade olup olmadığını tetkik ederlerdi. 

Eforlar, vazifeye başlarken, vatandaşları bıyıklarını kes
miye ve kanunlara itaate davet ederlerdi. Bir efor, şişman
lamaya başladığı için bir vatandaşı nefiy ile tehdit etti . Bir 
kıral, ufarak bir kıralıça i le evlendiği için cezayinaktiye 
mahkum oldu. Eforlar böyle bir Kıralıçanın kırallar değil ,  
kıralcıklar doğurabileceğini  i leri sürüyorlardı. 

HAYAT VE 
AHLAK 

2.  AHLAK - ASKERl KUVVET 

Mağlup ettikleri milletler iç inde yaşıyan 
Ispartalılar, sırf askeri bir teşkilat . içinde 
kaldılar. Şehirleri, en sıkı bir inzıbata tabi 

bir ordugah veya kışladan ibaretti . 
Her Ispartalı askerdi. Ziraat ve ticaret yapmaz, müsaadesiz 

memleketin i  terkedemezdi. 30 yaşına kadar kışlada yatmak 
mecburi idi. Kan, leke yapmasın diye, kırmızı renkte ünifor
ma giyerlerdi. 

I spartalılar, aile içinde değil, sokakta b ir  çadır altında, on 
beşer kişil ik masalar etrafında yemek yerlerdi . Bundan başka 
buna, beraber yemek yemek, demezler, beraber ordugahta 
yaşamak derlerdi. Atinalılara karşı bir zaferden dönen Kıral 
Agis ilk döndüğü akşam, ailesile birlikte yemek yiyemedi, 
yemek listesi pek fakirdi ve müsavilerden herbiri bir miktar 
arpa unu ve incir getirirdi. Başlıca yemek, domuz eti, tuz 
ve sirke i le yapılan siyah çorba. Davetliler sır saklamaya 
mecburdular. Sofra reisi, odanın ka pısını göstererek " bura
·dan hiçbir söz çıkmamalıdır " ihtarını tekrar ederdi. Bu ah
val altında aile hayatı yoktu. Kocalar ve genç adamlar, dı
şar,da yaşardı. Aile anası ise kızlarla evde  kalırdı. 

Tt!RBİYE Isparta terbiyesi, yalnız asker yetiştirmeye 
mahsustu. Çocuk, aileden ziyade devletin

di. Doğar doğmaz, bir nevi muayene heyeti çocuğun n e  
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olacağını tayin ederd i . Kuvvetli i se yaşatıl ır, cılızsa bir çu
kura atılırdı. Yedi yaşına varan genç Ispartalı, askere alış
mak için  ailesini terkederdi.  O, mahrumiyetlere, yorgunluk
lara hatta acıya alıştırı l ır, sazdan bir yatakta yatardı . Her 
mevsimde başlıksız, ayakkabısız, hafif bir elb ise giyerdi . Gı
dası da pek hafifti . Bununla beraber genç I spartal ı, yakalan

mamak şartile, gıdasını  hırsızlıkla tamamlıyabilirdi . H er se
ne Artemis mabedinde, b ir  kırbaç dayağı müsabakası yapı
l ırdı. Bayılmadan en çok kırbaç yiyen çocuk , galip i lan olu
nurdu. Gençler, zamanların ı cimnastikle geçirirlerdi. Silah 
kullanmasını da öğren i rlerdi . Tahsilleri, musiki, dans ve 
Omer şiirlerini okumaktan ibaretti . Bilhassa ihtiyarlar tara
fından idare edilen bir devlette, lüzumu olan ihtiyarlığa hür·  
met etmek ve az söylemek öğretilirdi. 

ORDU 
Ispartal ı, 7 yaşından 1 7  yaşına kadar asker
liğe hazırlanır ve 1 8  yaşından 60 yaşına 

kadar askerlik ederdi .  I sparta ordusunun kuvveti, ağır pi
yadesin de idi . Muharebede p iyadel er d i rsek dirseğe sekiz 
yahut on s ıra derin l iğinde bulunurlardı.  Bu p iyadeler, bil
hassa, tek insan gibi hücum ettikleri zaman, pek kor
kunç idiler. Piyaden in cenahlarında hafif k ıt'alar ve az mik
tarda süvari vardı. I sparta, kuvvetli bir  ittihadın baş ın da bu
lunduğu için müttefikleri nezdinde kendi ordusu kadar as
k er bulabilirdi . Buna  mukabil I sparta donanması pek zayıf 
idi. Salamin muharebesinde, ancak 10 gemileri vardı. Do
nanman ın tayfası, Peryek ve Hilotlardan mürekkepti . Bun
lar orduda hizmet ederlerd i . Bu ordunun kuvveti , inzıbatın
da ve fedakarlık hissinde idi. I sparta askeri, yerini terkede
rek çekilmektense ölmeye mecburdu. 

ISPARTA TEFEV -
I sparta, kuvvetli ordusu sayesinde komş u-

VUKU ları olan Mesenya ve Argolit Tarları zararına 
büyüdü. Mesenya kıt'ası, zengin b ir  ova 

idi .  Ispartalılar, çoktan buraya göz koymuşlardı . Burasını  
zaptetmek için, iki asır (M. E. VI I I  ve VI I inc i  asırlar) sarfet
tiler. 

Lakonya ve Mesenyayı zapteden Isparta, Peloponez ve 
hatta Hellat kıt'asında mütefevvik bir devlet oldu.  Mesenya 
muharebelerinden itibaren , I sparta, Argolidin bir pa·rçasını 
zaptetmişti . I sparta himayesini Arkadi şehirlerine ve Olemp-
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teki Zeüs mabedine teşmil etmişti . Ayni isimdeki berza h 
üzerinde bulunan mühim bir ticaret şehri olan Korent, tama
men kendisine sadıktı. I sparta, Peloponezin başlıca devletle
rile bir heyeti ittihadiye teşkil etmişti. I sparta, bunun başın
<ia idi  ve ittihdaın ordusu, donanması ve hazinesi kendi em
rinde idi. VI ıncı asır nihayetinde, I sparta, Yunanın kendi 
istiklal ini  müdafaaya muktedir en kuvvetli hükumeti olarak 
görünüyordu. 

E. ATİNA 

1. SOLON DEVR1NE KAD,AR ATINA 
i 

Atık, küçük bir yarımada parçasından iba
rettir. Fakat, vaziy�ti, birçok faydaları cami

,dir. Denize doğru yayık olan Atık/ istilalara karşı, onu Beot
yadan ayıran dağlarla ahfuzduf. Diğer taraftan yarımada, 
dağların, ovaların ve sa ilin bideştiği ahenktar bir memle-ı 

ATIK 

kettir. / 
Dağlar toprağın yarısını � gal eder. Küçük vadiler, dağ

ların arasına sıkışmıştır. Y/rı adanın iki tarafı, limanlı sa-
hildir. / , 

Sahilde, bataklıklı düf!fokler ol�ğu gibi, Pire Yarımada
·sının koyu gibi küçük koylar da ço�r. H eyeti umumiyesi 
itibarile, Atık toprağı orta derecede mü�bittir. Maamafih, ora 
-da, buğday, üzüm, bilhassa zeytin çoktuı\. 

Yakın olan deniz de, Atığın, ahalisine balıkçılık, gemicili k v.e--ticın'�tte-"-a,...biı:_r�i�n:ı �ı:;n J:>�� --
�e��lL �qi yor<l, u. . �=-7 

--;-· "--'-". Atina, oldukça geniş bir ova içindedir. Yük-ATINA sek bir kaya şehre hakimdir. Atina Akropo-
lü, mabetleri, sarayları ve kale duvarlarile, bu kayanın düz
lüğü üzerinde yapılmıştır. � 

AHALİ Atık ahalisi, otokton olmakla iftihar eder-
-- lerdi. Filhakika Atık ahalisinin esası otok-

ton Akalardı .  Fakat son devirlerde bunlara karadan ve deniz
-O.en gelen yabancı muhacirler karıştı. Bunu nla beraber, Atıkta 
Kiklatlarda hakim olan Akalar idi. İyon (Yunan) adını alan 
bunlardır. 
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ATİNA DEVLETİNİN Bidayette Atı� ahalisi, aileler halinde :'�şar-

TEŞEKKÜLO !ard ı. H er aıle, atadan kalan yerlerı ışgal 
eder ve sürerdi. Yavaş yavaş, aileler ve ara

zi 1 2  kasaba hal inde toplandılar. Bunlar da, daha sora birleş· 
meğe çalıştılar. Bu k asab alardan biri olan Atina, diğerlerine 
müstesna vaziyeti hasebile takaddüm etti. Ve Atığın merkezi 
oldu. Memleketin diğer kasabaları ahalisi, çiftçi, çoban ve 
gemici ka ldılar. Bunların hususi aileleri ve reisleri olmadı. 
Atığ;ın, 'bütün a halisi, Atina hemşerisi oldular ve Atina site

sın ın  reislerine itaat ettiler . Mahalli efsan eler kahraman 
• reze,, ye Atığın siyasi vahdetini n  mucidi nazarile bakarlar. 

Bütün iyon siteleri gibi, Atina da, bidayette K.IRALLAR VE ÖPATRİTLER ayni zamanda papaz, hakim ve ordu ku-
man danı olan bir kıra! tarafından idare 

olunurdu. 
Fakat, ecdad ı ile ve zenginliklerile iftihar eden hakim sı-

nıf asılzadeler (Opatritler), yavaş yavaş Atina kıralının belli
başl ı salahiyetlerini aldılar. M. E. V I I  inci asırda siyasi ve 
askeri n üfuz, kat'i olarak Arhont den i len dokuz reisin e l ine 
geçti . Adli kuvvet te eski Arhontlardan müteşekkil Areopaj 
m ahkemesine aitti. Kırala, yalnız dini vazifeler ka lm ıştı. Bu 
vazifeler d e, biraz sora Atina Arhontlarından birine geçti : 
Arhont-Kıral. 

Bu zamandan itibaren, kırallık, Opatritlerin aristokrat hü
kftmeti önünde tamamen silind i. 

ÖPATRİTLERİN Opatritlerin hükumeti köylüler için pek sert 
İSTİBDADI oldu. Sefalete mahkum olan küçük ç iftçiler 

ve amele, zenginlerden ödünç para almıya 
ve mallarını ve şah ıslarını terhin etmiye mecbur oldular. Bu 
andan itibaren borçlular, alacaklıların emri altında kald ılar. A
lacaklılar, bunları hapsederler, esir ola rak satarlar, yahut hiç 
olmazsa ken di  toprak ların ı daimi çiftç i olarak sürmeye icbar 
ederlerdi. Atık sah ili üzerinde ticaret ve gemicil ikle zenginle
şen, Paraliyen ler mes'ut olarak yaşıyorlardı. Opatritler ta• 
rafından bütün siyasi nüfuzlarından mahrum edilen bu mü
reffeh ve zeki halk, k ırların sefil ahalisile birleşti. 

SOLON Bu suretle, imtiyaz ve salahiyetleri tehdide 
uğrıyan Opatritler, hasımlari le an laşarak bir 

hakem intihap ettiler. Filozof Solon, müttefikan (M. E. 594) 
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Arhont intihap olundu. Bu zat, bu iş ıçın icap eden bütün 
vasıfları haizdi. Solon, aristokrat menşei itibarile Opatritlerin 
ve tacir olmasından dolayı Paraliyenlerin, şair ve vatanperver 
olmasından dolayı da fakir halkın hoşuna gidiyordu. Solo
nun cesareti de meşhurdu. Solon, vatanını parçalıyan muh
telif fırkaları birleştirmek ve kanularını ıslah etmek işlerini 
deruhde etti. 

SOLON 
KANUNLARI 

İçtimai ıslahat en müstacel olanı idi. Solon, 
esaslı tedbirlerle borçları kaldırdı. Esirleri 
serbest bıraktı ve alacaklı lar tarafından borç

luların toprakları üzerine konan işaretleri çıkarttı ve fazla 
arazi gaspına mani olmak içi n, her Atinalının sahip olabile
ceği araziyi tahdit etti. Solon , ayni zamanda memleketini ti
caretle zenginleştirmeye çalışıyordu; Korentte ve Obede kul
lanılan drahmiyi ve sıklet ve ölçüleri kabul ettirdi. Atina 
ahalisi doğuşa göre değil, servetlerine göre dört sınıfa ayrıldı : 
Arhontluk gibi umumi vazifeler i lk üç sın ıfa tahsis olundu. 
Yalnız bu sınıflar, asker ve vergi verirdi . " Tet,, denilen dör
düncü sınıf, bunlardan muaf idi. Bundan başka istisnasız, 
bütün vatandaşlar millet meclisine girebilirlerdi. Solon, millet 
meclisine arzolunacak meseleleri hazırlamak için, � azalı 
başka bir meclis yaptı. 

Solon kanunları, Opatritlerin nüfuzunu, büsbütün boza

madı. Fakat, çalışarak zenginleşebilen her Atinalın ın birinci 
sınıfa ve en yüksek mevkilere çıkması mümkün oldu. Bu
nunla demokrasiye yol açılmış oluyordu. 

2. PlZlSTlRATTAN KLlSTENE KADAR ATINA 

PizlsTiRAT 
Solon, ölmeden evel eserinin, yeni nifaklar la 
tehlikeye girdiğini gördü. Atinada, a sılzade

ler, orta sınıf tacirler, çobanlar, köylüler mevkii iktidar için 
münazaa ediyorlardı (M. E. 561 ). f.iJ_işJirq! isminde bir 
asılzade, (Opatrit) halkın müdafii sıfatını takınarak onların 
emniyetini kazandı. Bir gün, o, guya kendisini yaralamışlar 
gibi kanlı olarak, vatandaşlar meclisi önüne ç ıktı . H akikatte, 

Pizistirat, kendi kendini yaralamıştı . Maamafih, halk, ona bir 
ordu verdi. Pizistirat, bu ordu ile Atina kalesini yani Akro
polu zaptetti. Solon, kanunlarına riayet etmekle beraber, Pi
Z iStirat yeni bir rej im kurdu : istibdat (Tiranlık) . 
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O vak it Yunanda, mevkii iktidarı hile ile veya kuv
vet i le zaptedenlere Tiran denird i. Bunlar, doğuş itibarile  
hükumet eden eski kırallarla zıt idi ler. Korent, Atina ve 
İyonya şeh irleri gibi siteler milattan evel VI ıncı  asırda Ti
ranlar tarafından idare olundu. Soraları pek fena bir  şöhret 
alan bu rej im, bidayette iyi neticeler verdi. Mesela, Pizi stirat 
Atinada fakir hemşerilere yardım etti ; onlara toprak v erdi . 
Diğer taraftan ticaret ve sanayii teşvik etti. Pizistirat zamanın 
da, Atina, güzel binalarla süslendi ve Akropol eteğinde çöm-

. lekçiler ve demirciler için yeni bir mahalle yapıldı. 
Edebiyat "muhibbi olan Pizistirat, Omerin şiirlerini bugün 

elimizde bulunan şekilde yazdırdı. Bu Tiranın ölümü (M. E. 
5 28) bütün milletin teessürünü mucip oldu. 

izi TiRATLA N Pizistiratın iki oğlu, evvela babalarının itidal P S
SUKUTU RI ve hayırhahlıklarını taklit ettil er. Fakat, bir 

suikast n eticesinde bunla rdan birisi öldü . 

Bu andan itibaren, diğer kardeşi gaddar ve müvesvis oldu. 
Bu zamanda Pisiztirat ve oğulları tarafından sürülmüş olan 
asil bazı Atinalılar, I spartalıların yardımile Atığı zapta muvaf
fak oldular. Atina  Akropolunu zaptettiler. Ve Tiranı, ailesile 
Anadoluya çekilmeye mecbur etti ler. Pizistirat ve oğullarının 
idaresi yarım asır sürmüştü (5 61 - 5 1 0). Bu rej im, (Tiranlık), 
Opatritlerin aristokrat hükumetile demokrasi yani halk hü
kumeti arasında intikalin yumşak olmasını temin etti. 

• 
Atina halkı kırallık, aristokrasi, tiranlık gibi 

KLis�ENIN DEMOK- muhtelif rejimleri tecrübe ettikten sora ken-RATIK ISLAHATI d ' k d "  . 'd  t k .  t '  d M E v' 1 (M. E. SOS) ı en ını ı are e me ıs ıyor u. . . ıncı 
asır bidayetinde Klisten adında bir asılzade , 

Solon kanunlarını  demokratik bir tarzda tadil etmekle tavzif 
olundu. K listen, evvela doğuş ve servet farkı olmaksızın va
tandaşları, yeni bir tasnife tabi kıldı. Her Atinalı, bir şehir 
mahallesinde veyahut bir köyde tahrire tabi oldu. 100 kişilik 
dairelerden 1 0  kabile teşkil ettiler. Burada fakir, zengin, şehirli 
köylü bundan sora kanun önünde müsavi, oldu. Bu tarz, 
yeni bir idari teşkilatın azimet noktası olmuştur. Buna göre, 
j eneraller, senalar, hakimler tayin olundu. Fazla nüfuzu ol
duğundan, istibdadı iade edeceğinden korkulan vatandaşlar, 
on sene için nefye mahkum olurlardı. 



EGE HAVZASI 2 1 7  

ATINANIN REFAHI Atinanın siyasi tekemmülü, Klisten ıslahatile 
tamam olmuştur. Uzun müddet ihtilallerle 

sarsılmış olan şehir, en nihayet bir sulh ve refah devri gördü. 
Evelce ayrılmış olan vatandaşlar zenginleşmek için rekabet 
ediyorlardı. Diğer cihetten Atina, bilhassa Pizistirattan itiba
ren, edebiyat ve güzel san'atlerin merkezi olmaya çalış ıyordu. 
Met muharebesinde Atina şerefli biT vazife gördü ve bu 
suretle parladı. 

F. MET MUHAREBELERİ - ATİNANIN TEFEVVUKU 

1.  MET HARPLERİ 

MET HAR ER"NiN 
Yunanlılar, yarım asır (M. E. 500-449) Pers 

SEB��Riı Devletine karşı mücadele mecburiyetinde 
kaldılar. Bu uzun düelloya Met Harpleri de

nir. Bu harplerin esası Pers İmparatorluğunun Avrupaya 
.doğru tevessüünde aranmalıdır. Lidyaya hakim olan Ku
rus, Anadolu sahillerini ve bu meyanda İyoni şehirlerini 
zaptetmişti. Daryüs te boğazları geçerek Trakya ve Malce
oonya yı yani, Elat kıt'asına komşu memleketleri inkıyat 
altına aldı .  

İ syan Küçükasyada başladı. Mile sitesi, Anadolu İyon
larını, iran hakimiyetine karşı isyan ettirdi. Küçükasyalılar 
Atinadan da yardım istediler. Atina onlara biraz askerle ye
di gemi gönderdi. Atina askerleri İyonlara, Anadoluda pers 
hakimiyetinin merkezi olan Sart şehrini zabıt ve yağma et
mekte yardım ettiler. Bundan hiddetlenen Daryüs, Atinalılar
dan intikam almaya yemin etti. Ve askeri hazırlıklarına baş
ladı. Met harplerinin sebebi budur. 

Met harpleri, üç devreye ayrılır : Daryüs zamanındaki bi
rinci devir Maraton muharebesile bellidir; ikincisi Serhas 
zamanında, Salamin ve Plate muharebeleridir ; üçüncü devir 
ise, Atinalı j eneral Simon un faaliyeti zamanıdır. 
lıd TARAFIN İÇiN- Bu muazzam mücadele bidayetinde, bütün 
DE BULUNDUKLA- faikıyet esbabı Persler tarafında görünü-

RI ŞARTLAR yordu. Perslerin meden iyeti, Greklerin me-
deniyeti derecesinde idi ;  hatta, dinleri Olemp 

aı nbutlarının dininden daha ahlaki idi .  Pers hakimiyeti, tees-
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süs ettiği mahallerde, mağluplar için mülayim ve hayırhah 
olmuştu . H atta Yunanda bile, pers isti lası yardımcılar buldu. 
pers kıralın ın askeri kuvvetin in muazzam olduğunu ilave 
etmek lazımdır. Yunanlılar ise, en çok 1 0,000 muharip toplı
yabilmişlerdir. 

Fakat, pers kıral ının ordusu muntazam bir ordu olmak
tan ziyade bir insan yığını, muhtelif milletlerden toplarımı�  
b ir  kütle idi. Bunların içinde yalnız, Persler harp görmüş 
kısmı teşkil ediyordu. Persler, intizamsızca muharebe edi
yorlardı. 

İLK MET HARBİ 
MARATON 
(M. E. 490) 

Daryüs, isyan etmiş olan İyonları itaati altına 
almakla işe başladı ve ibret olarak Mile 
şehrini tahr ip etti. Fakat, pers donanması. 

Yunanı tehdit etmek isteyince bir fırtınada Aynoros burnu 
civarında harap oldu (M. E. 492). 

Daryüs, meyus olmaksızın Ege Denizine 600 parçadan 
mürekkep yeni bir donanma indirdi .  

Persler Maraton koyuna çıktılar (M.E.490). Atinalıların vaz
iyeti buhranlı  idi. I spartalılar, mehtaptan evel sefere gitmi
yeceklerini ileri sürerek yardıma koşmadılar. Maratondan 
Atinaya giden geçitleri muhafaza eden Atinalı  j eneraller, 
başkumandanl ığı Miltiyat a bırakmak hususunda ittifak etti
ler. Miltiyat, Trakyanın İyon şehirlerinin eski bir tiranı idi 
ve pers ordusunda hizmet ettiği için onun zayıf taraflarım 
biliyordu. 

Miltiyat, merkezi, zayıf kuvvetlerle tutarak, en eyi asker
lerini, iki  cenaha topladı ve askerlerini, perslerin kıymetsiz 
kıt'alardan müteşekkil cenahlarına saldırdı. Atinalılar, hücum
da düşman ın cenahlarını kırd ılar ve bu suretle en eyi pers 
askerinin bulunduğu merkezi sardılar. Pers ordusunun mer
kezi denize doğru çekildi. Persler, intizamsız bir surette 
tekrar gemilerine bindiler. Maraton muharebesi o kadar mü
him değildir. Fakat bu muharebenin manevi tesiri büyüktü. 
pers donanması Atinayı baskınla zaptetmekten vazgeçerek 
Asyaya yelken açtı. 

İKİNCİ MET HARB. Daryüs ölürken intikam vazifesini oğlu Ser-
(M. E. 480) 1 hasa bırakmıştı. Sefer hazırlığı yapıldı. pers 

donanması, mahir iyon gemicilerinin neza
retinde 1 200 parça idi. Tesalyalılar . ve Tepliler perslerle 
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teşriki mesai ettiler. Isparta ve Atinanın Korentte topladığı 
siteler kongresine, ancak 30 site icabet etti. Müttefik donan
manın yarısından fazlası Atinaya ait olmakla beraber, başku
mandanlığı lspartaya bıraktı. Evelce yunan donananması

nın içinde rakip fırka teşekkül etmişti. 
Birinin reisi m etin, fakat dar fikirli Aristit, ötekinin reisi 

haris Temistokl idi. Temistokl, rakibinden kurtulmak için, 
onu sürdürmüştü. Fakat pers istilası üzerine, bütün menfi
ler arasında onu da getirtti ve Salaminde Aristit necip bir 
tarzda Tem istokl i le birlikte muharebe etti. 

isrlı.... M. E. 480 senesi i lkbaharında büyük pers  
:h.i::Mo - ordusu Sarttan hareket etti. İki sal köprü 

ile Çanakkale boğazını aşarak Trakyaya geç
ti . Geçerken, Makedonya ve Tesalya kendisine itaat ettiler. 
pers donanması da Ege Denizi boyunca orduyu tak ip etti. 
Açıkta muharebe etmek için k uvvetleri kafi ol m ıyan Elen
ler, Termopil dağları geçitlerine yerleşti ler. Elen donan
ması da pers gemilerin i  Öbe şimalinde Artemisvon boğazın
da bekliyordu. Termopiller, deniz i le Lokrit dağları arasında 
iki  arabanın yanyana geçmiyeceği kadar dar bir  geç i t  teşkil  
eder. I sparta K ıral ı  Leonidas kumandasındaki 7 000 kişi i le 
iran ordusunu durdurdu. Serhas , d ağlar arasından düşman 
mevziini çevirdi .  Ricat yolunu n  tehlikeye düştüğün ü gören 
Leonidas müttefiklerinin askerlerin i geri yollayarak kendisi 
300 I spartalı ile mukavemet etti . Düşman karşısın da çekilmeyi 
meneden vatanının kanunlarına itaat iç in I sparta k ıralı her 

taraftan sarıldığı halde, küçük kıt'asının başında kahramanca 
öldü. Pers ordusu bundan sora merkezi Yunan ı  i stila etti. 
Atığa girdi ve Atinayı yaktı . Atina ahali si Salamin adasına 
i ltica etmişler ve şehri boşaltmışlardı. Atina I s parta d onan
ması Salamin adas ı civarında demirledi. 

5 • EN"z Pers donannması Salamine gelm ekte gecik-

=E�ES: medi. Temistokl donanması (3 7 8  gemi) pers. 
donanmasına taarruz etti. 

Salamin koyunun darl ığı, Yunanlıların üç misli  olan pers. 
donanmasının harekatın ı  s ıkıyordu . Temi stokl m uvaffak ol
du. Bunun üzerine Serhas d onanmasına ricat emri vererek 
Çanakkale boğazı ta rik i le Küçükasyaya döndü. Bugünün 
muzafferiyeti, müttefikan Temistokle atfolundu.  l sp:ırta da 
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Temistoklu şerefle kabul ve ona bir zeytin dalı çelengi 
v erdi. 

KARA HARBİ 
Pers ordusunun bir kısmı henüz Beotyacla 

PLATE (M. E. 
479) iken müttefik ordu, I sparta kıralının emri r: 

de  olarak perslere Platede taarruz ve mağ-
.lup etti (4 7 9). 

Bu defa, Yunan, tamamen kurtulmuştu. 

MET MUHAREBE
LERİNİN SONU. 

SIMON 

Yunanlılar, memleketlerini kurtardıktan so
ra taarruza geçtiler. Bu suretle Met harple
r i  daha 30 sene devam etti (M.E. 4 79 - 449). 
Harp tamamen bahri bir şekil almıştı. 

Maraton ve Salaminde par lak bir  rol oynamış olan Atina, 
I sparta yerine harekatın idaresini  eline  aldı. I spartalıların 
kıskanç muhalefetine rağmen, evelce, Persler tarafın dan 
tahrip olunan Atina, yeniden yapıldı. Temistokl şehri kuv
vetli duvarlarla çevirdi ve Pire l imanını da tahkim etti. Atina 
donanması, Pire l imnından hareket etti ; Sisam civarında 
Mikal burnu yakininde pers fi losunu tahrip sureti le i lk 
muvaffakıyeti kazandı. Temistoklun nefyinden sora, deniz 
kumandanl ığı, evvela  hasmı olan Aristide, daha sora, Milt i 
yadın oğlu Simona verildi. Delos donanmasının ve hazine
·sin in yardı mil e ,  S imon, pers gemilerini,  Ege ve Trakya sahil
l erinden Anadolu cenup sahillerine  kadar takip etti. Simon, 
Kıbrıs seferinde öldü. 

Bu tarihte Persler, Ege Denizin de donanma bulundur
maktan vazgeçmişlerdi. Pers ordusu da Küçükasya sahil
lerinden ü ç  gün içerde idi.  Sahildeki İ yonya şehirleri tama
men hür kaldı. Met muharebeleri sonunu bulmuştu. Bir 
sulh muahedesi imza edilip edi lmediği malum değilse de 
Met muharebelerinin sonunda elde edi l en sulha Simon Sul
hu denir. Hakikatte bu sulh, daha ziyade Periklesin ese-
ridir. 

MUVAFFAKIYETİN Atina- Isparta muzafferiyetlerinin başlıca se-
SIRRI. ORDU beplerini, orduda aramak lazımdır. Atina, 

bilhassa Isparta sitelerinde askerlik bir va
ta n vazifesi idi. Askerlik terbiye ve tal imleri ve spor daha 
k ü çükken başlard ı. Perslerin, süvarisi fazla idi. Dağlık olan 
Yunan, süvari harekatına pek müsait değildi. 
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ATİNA DONANMASI M
d
et muharebelerinin · kat'i zaferini temin 

e en Salamin muharebesi Atina donanma
sın ı  yapan ve idare eden Temistoklun eseri idi. Temistokl,. 
donanmayı Aristidin ve aristokrat partinin muhalefetine rağ
men yaptırmıştı. Atina donanmasında 80.000 kişi vardı. Zen
ginler kendi hesaplarına bir gemi mürettebatını beslemiye· 
mecburdular. Atina donanmasının merkezi Pire idi. Buradaki 
koylarda, donanma, fena havalarda barınabilirdi. Burada ge
niş bir tersane ve tezgahlar vardı. i l  kilometre boyunda 
kuvvetli kale duvarları limanı kara ve deniz taarruzlarına. 
karşı muhafaza ediyordu. 

2. ATINANIN FA1KIYET1. PERlKLES 

ATINANIN FAiKı- Met muharebelerinden evel Peloponez itti-
YErl hadının başında bulunan . Isparta, Yunanın 

birinci sitesi idi. Pers istilaları esnasında da 
başkumandanlığı o yaptı. Plate muharebesinden sora, Pers
lere karşı mücadele, d enize intikal ettiğinden uzak sefer
leri ·sevmi yen Isparta l ılar, askerlerini Peloponeze çektiler 
ve işi büsbütün Atinaya bıraktılar. Bu zamandan soradır ki, . 
birinci defa olarak, Atina iyon aleminde siyasi bir kuvvet 
oldu. 

DELOS trrlHADı l spartanın çekilmesinden istifade eden Atina 
evvela Delos ittihadını yaptı. Daha sora bu 

ittihadı, hakiki bir bahri imparatorluk halin e  koydu. Delos 
ittihadı, Aristit tarafından hür bir fikirle teşkil olundu. Atinalı 
j eneral , Anadolu sitelerini  kendilerine ilhak için, Ege Deni
zindeki sitelere, daimi olarak birleşmelerini teklif etti. İttiha
dın umumi meclisi mukaddes Delos adasında toplandı . Müt

tefikler umumi maksat için para ve gemi vermeyi taahhüt 
ettiler. Bununla beraber birleşen siteler, aralarında serbest ve  
müsavi kalıyorlardı. Delos meclisinin riyaseti ve  müttefik 
kuvvetlerin kumandanlığı Atinaya verildi. 

ATiNANIN BAHRİ Bilhassa, pers kuvveti zayıfladıktan sora, 
İllPARATORLUGU İyonya şehirleri bu teslihattan bıktılar. As-

ker ve gemi verecek yerde yalnız para ver
d iler. Atina bununla donanmasın ı arttırdı. İ ttihat hazinesinin 



TARİH 

Delosta emniyette olmadığını behane ederek bunu Atıka 
nakletti. Ve Akropola koydu. Bu zamandan itibaren Atinalı
lı;ır, eski müttefiklerini tebaa gibi görmiye başladılar. Atinalı
lar, bunların hükumetin i kontrol ediyorlar ve Atina kanun
larını kabul ettiriyorlar v e  onlardan ağır bir vergi alıyorlar
d ı.  Bu suretle artan ittihat hazinesi yalnız harp masraflarına 
.sarfolunmuyordu. Atina hükumeti bu parayı, şehrin tezyini 
ve ahalinin eğlencesi için de sarfetti. İ ttihattan çekilmek isti
·yen her müttefik site, bir hıyanet işlemiş gibi cezalandırıl ı
-yordu. İ şte bu suretle Atina eski Delos ittihadını bir bahri 
imparatorluk haline çevirdi. 

ISPARTA VE ATİ- Met muharebeleri bitmeden evel Atinanın 
NANIN REKABETİ kazan dığı hususi vaziyet, I spartalıların kıs-

kançl ığını  mucip oldu. Delos ittihadının 
·'teşkil i ,  h iddetlerini arttırdı. l spartada çok sevilen Atinalı je
n eral S imon, milli birl ik için tehlikeli olan inkıtaın önüne 
geçmeğe çalıştı. Simon, sürgüne yollandı. Atina bahri itti
hadı kara şehirlerine de teşmil etti. Bundan sora Isparta, 
kendisi gibi, Atinanın büyümesini çekemiyen K orent ve Teple 
birleşti. I sparta ve Atina arasında iki defa muharebe patladı. 
İ l k  defasında Simon, beş senelik bir mütareke yapmağa mu-
vaffak oldu (M. E. 44 9). Atin:ıda hakim olan Perikles (Res. 111) 
ikinci defa olarak Isparta ile 30 sene için bir sulh imza etti 
(M. E. 44 5). Bu son sulhun şartları, iki rakip site arasında bir  
muvazene tesis etti. Yunan alemi, iki kısma ayrıldı. I sparta 
karada, Atina da deniz de hakim kaldılar. Bu sükunet devri, 
Periklesin zamanına tesadüf eder. 

PERiKLES. ŞAHsl P e r i k l e s, Maraton muharebesinden biraz 
VAZIYErl evel aristokrat bir aileden doğmuştu. Anası 

vasıtasile Atina demokrasisine mensup idi. 
·Güzel bir tahsil aldı. Perikles, hürmet ve takdiri celbeden 
b il.tün hassalara malikti. Askeri kabiliyetlerinden ziyade 
d!!vlet adamı hassalarına malik idi : Parlak bir zeka, yüksek 
bir ahlak ve şahsi ferağat. Bu samimi demokrat, asil Ye açık 
bir belagatle ve derin bir vatanperverlik-le Atina halkına ha
kim idi .  Periklesin sözleri herkesi ikna ederdi . Hayatının 
sadel iği aleyhindeki bütün tölımetleri hükümden düşürüyor
d u. Periklesin Atinadaki nüfuz;u, şahsi kabil iyetlerinden zi-

:yade m üsait ahval neticesi idi. Atina demokrasisinin reisi 
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olarak, siyasi hayata girdiği zaman kendine rakip olabilecek 
Aristit ve Simondan, birisi ölmüş ve diğeri sürülmüştü. Yer
leri boştu. Tagallüp hissi uyandırmamak için Perikles fev
kaHlde bir salahiyet istemedi. Mesela hiç bir vakit Arhont 
olmadı. Yalnız M.E. 444 tarihinden itibaren vatandaşlarının 
emniyetile 15 sene için kumandan intihap olundu. Perikles, 
bu vazifeyi diğer 9 vatandaşla birlikte yapıyordu. Bununla 
beraber, Atinada demokrasi ismen vardı. Hakikatte Perikles 
hakimdi. 

PERİKLESİN 
HÖKÖMETİ 

Dahilde Perikles, demokrasiyi ikmale çalıştı. 
Aristokrasinin son kalesi olan Areopaj mah
kemesinin siyasi salahiyetlerini kaldırdı. Pe

rikles, beşyüzler meclislerinde, mahkemelerde, millet meclis
lerinde velhasıl  umumi hizmetlerde bulunan vatandaşlara 
bir maaş tahsis etti. Atinayı süsledi. Faaliyeti sayesinde bu 
şehir, edebiyat ve güzel san'atlerin merkezi oldu. Daha 
sora bu parlak devre Perikles Asrı dendi. 

Hariçte, bütün beynelmilel ihtilafları teskin e  ve harba 
mani olmağa çalıştı. Şerefli b ir  sulh ile Met muharebelerine 
n ihayet verdi. I sparta ve Atina arasında bir muharebe çıka
cağına kani olduğundan bu muharebeyi mümkün olduğu 
kadar geri atmak için 30 senelik bir mütareke aktetti. Pe
rikles, Atina etrafında 200 siteyi birleştiren ve çok para te
min eden büyük bir bahri imparatorluk teşkilile uğraştı . 
Atinalılarla ona tebaa olan eski m ü ttefikler arasındaki bağ -
ları kuvvetlendirdi. Atinanın istismar siyasetine karşı isyan 
eden Obe ve Sisam adalarını şiddetle tenkil etti. 

Bu andan itibaren bahri sitelerin umumi isyanını tahmin 
etmek güç bir şey değildir. Peloponez muharebesi biraz 
sora bu isyana bir sebep oldu. 

G. ATİNADA UMUMi HAYAT 

L AHALI SINIFLARI 

ATiNA M. E. V inci asrın ortasında Atina teşkilatı, 

DDIOKRASist demokrat bir hükumet mefkuresini tahak
kuk ettiriyordu. H ükumeti idare eden 

millet idi ; umumi meydanda toplanan vatandaşlar, kanunlar 
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hakkında rey verirlerdi. Bu kanunların tatbikını, bir sene 
için intihap olunmuş reislere bırakırlardı. Fakat onların· hare
ketlerini  kontrol ederlerdi. Adalet dahi, hususi hakimler ta
rafından temin olunmazdı . Jüri hal inde toplanan vatandaş
lar hüküm verirlerdi. 

Atina demokrasisi hakikatte ·  bir aristokrasi 
VATANDAŞLAR 'd ' At k b Ik ' ·1 h l ' . d ı ı. ı ın e ı yarım mı yon a a ısın en, 

vatandaşlar 20,000 - 3 0,000 den fazla değildi. Bunlar, imti
yazlı sınıftı. Vatandaş olm ıyan ve ekseriyeti teşkil eden sı
nıf ta vardı. Bunlar da � yani  ecnebiler ve esirlerdi. 

Bir Atina vatandaşı olabilmek için, Atinalı ana babadan 
doğmak l azımdı. Ecnebilere site hakkı ancak nadiren verilir 
ve bu da halk içtimaında verilecek karar ile olurdu. Bundan 
başka şerefsizl iği mucip bir mahkumiyet gören Atinalı, va
tan daşlık haklarını kaybedebilirdi. U mumiyetle  Atinalılar, 
vatandaşlık haklarını küçük bir zümreye hasrederlerdi. 

MET EKLER 
Atina, kolayca site hakkı vermemekle bera
ber, toprağında yerleşmek istiyen ecnebileri 

de kabul etmekte tereddüt etmezdi . Bunlara metek denirdi. 
Bunlar 100,000 kadardı. Bir metekin Atıkta oturabilmesi için 
vatandaşlardan bir mes'ul göstermiye mecburdu. Bundan 
maada bu yabancının mutat vergilerden fazla bir vergi ver
mesi ve ordu ve donanmada hizmet etmesi lazımdı. Bazı 
günlerde metekler, dini merasime iştirak ederlerdi. Bir nevi 
yarım vatandaş olan bu meteklerin Atinalıdan ziyade ticaret 
ve  san'atle uğraşmıya vakitleri vardı. Pire ahalisi, bilhassa 
tüccar, gemici ve bankacı olmak üzere meteklerden mürek
kepti . Bu yabancılar da Atinalılar kadar demokrasiye bağlı 
idiler [1] .  

ESiRLER Atina ahalisinin dörtte üçü esirlerden mü
rekkepti (M. E. 309 tarihinde 550,000 aha

liden 4 00,000 nin esir olduğu anlaşılmıştır. O vakit bir esir 
5-10 altına satılırdı). Bir insan ya esir doğar veyahut fakir 
olduğu için esirl iğe düşerdi; veyahut harpta, korsanlıkta esir 
olurdu ; veyahut bir mahkeme kararile esir addolunabilirdi. 
Atık kıt'asındaki esirlerin birçoğu hariçten getiriliyordu. 

Nazari olai·ak esir efendisine tabi i di. Filozof Aristot fcU-
[1] Bir metekin Loryum m a d e n l erinde kullandığı 1 000 esiri vardı. 
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yor ki: esir, canlı bir mülk, ehli hayvanata benziyen ve in
san olan bir alettir. Hakikatte Atinalı esirin hayatı oldukça 
eyi idi. Efendisi onu öldüremez ve hatta dövemezdi. Maamafih 
mahkeme, esirin dövülmesine ve eziyet edilmesine hükme
debil irdi. 

Esir, hürriyetini, ahalinin bir kararı veyahut efendisinin 
arzusile istirdat edebilirdi. Hürriyetini kazanan esir, metekler 
sınıfına girerdi. İ şte, Atıktaki 100,000 metek ve 400,000 esir 
sayesindedir ki imtiyazlı vatandaşlar munhasıran politika 
i le uğraşabilmişlerdir. 

2.  HÜKÜMET 

REİSLER Atina halkı, hakimiyetin i, birkaç reise verir-
di. Bunlar ya intiha p olu nurlar yahut  kura 

çekmek sureti le  tayin olunurlardı. Fakat, kura usuli le ikti
darsızların da başa geçmesi muhtemel olduğundan, mesela, 
kumandanlık gibi mü him memuriyetlere tay in  olunacaklar 
hakkında kura usulü tatbik olu n mazdı ; o n la r, intihap olu
nurdu, esirlerin halkın nüfuzu altında tutu lm as ı iç in çok s ıkı 
tedbirler alınırdı : Evvela intihap bir s e n e  için yap ıl ır ve ku 

mandanlar müstesna olmak üzere ikinci bir  defa intihap 
olunmazlardı. Vazifelerine başlarken hakların da tahkikat yapı
lır ve vazifeleri esnasında her vatandaş, onlar hakkında 
dava edebilirdi ve  en nihayet memuriyet senesi geçtikten 
sora, müddetini biti ren rüesa , hususi bir komisyon önünde 
işleri hakkında hesap ver irlerd i. Bunu yap.madıkça Atık k ıt'a
sını terkedemezler ve servetlerine  sahip olamazlardı. 

ARHONTLAR VE Reisler
. 

ik� s ın ıftı : Arhont lar ve Str�te} �er. 

STRATEJLER M.E. V ı ncı  asırdan evel 9 Arhont, eskı Atına 
kırallığının vazifelerini görürlerdi. Bunlar

dan biri devlet reisi idi. Biri d ini merasime nezaret eder, diğer 
biri de ordulara kumanda ederdi. Diğerleri de yeni kanunlar 
yazarlar ve  bunlara kan unların muhafızları d en i r d i. V inci 
asırdan itibaren 10 Stratej in  vazifesi en mühim olmuştur. 
Bunlar, askerlere kumanda ederler ve Atinanın harici siya
setini idare ederlerdi. Bundan başka, şehrin po lisi, emirlerinde 
idi ve mecl isleri de müstacelen toplıyabilirlerdi. Tekrar 

1 5  
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intihapları caiz olan bu Stratej ler, Atina politikasının devaml ı 
ve imtidatlı olmasını temin ettiler. Halbuki her sene değişen 
diğer reisler bu iş i  yapamazlardı. Mesela, Perikles 15 defa 
Stratej intiha p olunmuştur. 

siYASi MECLiSLER 
At�n�da siyasi 

. . 
meclisler . ik i idi. Hemen 

daımı  ·olan Beşyuzler Heyetı ve zaman zaman 

to pla n a n  Halk JWeclisi. 
Beşyüzler H eyeti, her kabileden ell i  kişi olmak üzere , 

kura i le, her sene intihap olunurdu. Tatbikatta bu -500 kişi 
birlikte toplanıp çalışmazdı. H er kabileden intihap olunan 50 

k iş iden mürekkep aza sıra i le bir müddet işleri idare ederdi. 
B u  suretle sene  sortunda hepsi i ş  görmü ş bulunurdu. 

Beşyüzler H eyeti Halk Meclisine arzolunacak sualleri 
hazırlar, cari işleri görür ve de vletin maliyesini i;ıare ederdi. 
Sene n i hayetin de Beşyüzler Heyeti, Halk Meclisin e  hesap 
vermeğe mecburdu. 

HALK MECLisi 
Halk Meclisi, bütün umumi işlerin hakimi 
idi . İ ntihap, kanun kabulü, muahede, harp 

ilanı, siyasi dava gibi hiçbir mühim iş  onsuz yapılamazdı. 

Askerlik vazifes ini b itirm iş olan bütün vatandaşlar usulen 
meclise iştirak ederd i . Bunlar, 2 0,000 kadardı. H akikatte ise 
meclise vatandaşların dörtte hatta oııda biri gel iyord u. 

Gelenler Atina işçileri, Pire gemicileri, çoban lar, civar 
çiftçileri idi . Bun lar, kendi lerine içtimalarda verilen ufak bir 
gündelik için geliyorlardı. Ahali ile meclis arasında hattı 
fasıl  o lmak üzere kırmızı bir ip gerilirdi. Mecl is içtimalarına 
dini bir  merasimle başlanır ve ondan sora Beşyüzler Mecli
sinde hazırlanan kanun projesi okunurdu. Bundan sora 
gürültülü bir surette hatipler projeyi münakaşa ederlerdi ve 
n ihayette el kaldırmak suretile veyahut gizli reyle rey 
verilirdi. 

MAHKEMELER Atinada başlıca iki  mahkeme vardı. Kaydi 
hayatla tayin olu nan eski Arhontlardan 

teşekkül eden bir mahkeme vardı ki başlıca katil ve yangın 
vak'alarına ve bir de umumi adap ve terbiye işlerine bakardı. 
Bundan başka bir de hakiki halk mahkemesi vardı. Bun un 
azası her sene 30 yaşından fazla vatandaşlar arasından 
seçilirdi. Bütün aza 6,000 idi. Bunlar, kısımlara ayrılırd'I 
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Siyasi hayatta , halk meclisi ne  ise, adll  hayatta da, bu mah
keme, o idi. Atinalı lara ve müttefiklerine ait bütün mühim 
davaları görürdü . 

• Mahkemede, müddeiumumi vazifesini  her-
ATI�A MgffKEME- hangi bir vatandaş görürdü. Mahkeme LERINDE DAVA NA- . .  . .  ı h k d k d "  · ·· d f SiL GÖRÜLÜRDÜ onun(ı e  er es, avasını en ısı  m u  a aa 

ederdi Avukatl ık meçhuldü. Maamafih, san'
atten · bir adama müracaatle bir  nutuk alınır ve  mahkeme 
önünde ezberden söylenirdi. Müdafaa için zaman muayyendi. 
Şahitler ve nutuklar dinlendikten sora, reis meseleyi reye 
kor, mahkeme azası fikirlerini bir çömleğe beyaz veya 
siyah  çakıl atmakla bi ldi rirlerdi. Beyaz, beraet, siyah, malı· 
kumiyetti. Bu mahkemeler, zamanımızdaki jüri lere benzer. 
Adetlerinin çok olması,  azasının cehaletini  izale edemezdi. 
Kararlar, siyasi cereyan ların tesi ri altında kalırdı. 

VERGİLER Atina gibi demokrat bir hükumette vatan
daşların hepsi az çok bir memurdu. Bundan 

dolayı hepsi devletten ayl ık alırdı. Devlet hazinesi, şu halde 
2 0,000 den fazla insana bakmıya mecburdu. Bu masrafları 
kapayabilmek için ağır vergiler koymak icap etti. Bunun için 
Atina, müttefiklerinden aldığı vergiyi çoğalttı. Bundan başka 
gümrüklerden, meteklerden · ve mahkemelerin hükmettiği 

cezalardan da varidat alıyordu. Zengin vatandaşlar fevkalade 

vergiye tabi idi. Tiyatroların ve bazı umumi bayramların 
masraflarını bunlar çekerlerdi. Bundan başka gemi tayfalarını 
da zenginler tutarlardı. 

--VATAN FiKRi, 
V inci asırda Atinal ı, bugünkünden ziyade, 

DEMAGOKLAR devl et işile uğraşırdı. Muhtelif meclisler aza
sı, hakim sıfatile boş vakti kalmadıktan baş

ka çalışma zamanlarını da sitenin hizmetine sarfetmiye mec
burdu. 

İster istemez siyasi vasıflar kazan ıyordu. Bu sayede va
tan ve müttefik lerine ait işlerde dikkatl i bir vatandaş oluyor
du. Bununla beraber nazari olarak hakim olan Atina halkı 
fil iyatta demagokların idaresind e  idi . Demagok, halkı idare 
edenler demektir. Bunlar, siten in, ya, en kabiliyetlileri ve
yahut en harisler i idi . Bunların başlıca v.<ı.sıtaları belagat idi. 
Zira meclis, nutuksuz hiçbir şeye karar veremiyordu. Komik 
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şair Aristofan, demagokları milletin etrafında vızıldıyan sinek
lere benzetmişti. Demagok, y ü ksek ve temiz b!r adam ise, 

belagati ihtiraslara galebe çalardı . Perikles öldükten sora 
Atina demokrasisi çirkin entri�alara kapıldı. Zenginleri tah
kir ve tazyika başladı. Bu hareket, Peloponez muharebesi 
nihayetinde aristokratların irticaını mucip oldu. 

H. VI iNCi ASIRDAN İTİBAREN GREK MEDENİYETİ 

1. EDEBlYAT 

.llEDENİYET MER· 
Met mu harebelerini takip eden iki  asır zar-

KEZİ ATiNA fında Ege havzası mıntakaları, birçok edip 
ve san'atkar yetiştirdi. Fakat, Atina, bunları 

kendine celbetti, bu medeniyetin merkezi oldu. Fikir iş leri 
için bu kadar zeki  ve bu kadar meraklı hiçbir halk başka bir 
s i tede toplanmadı. Mesela, Periklesin evi mütefekkir ve  san'
atkar bir zümrenin toplandığı yerdi. H erodot, Anadolunun 
garbıcenubisinden (Halikarnas)tan Atinaya gelerek, Met mu
harebelerine dair tarihi yazmıştır. Atina, tertip ettiği muhteşem 
bayramları ve edebi müsabakalarile şaheserlerin meydana 
gelmesini teşvik ediyordu. Müttefiklerinin parasile zen ginleşen 
Atina, harp hazinesini, mabetler, galeriler ve resim tabloları 
gibi eserler için sarfediyordu. Atinada her n eviden san'at
karlar, kudretlerinin eserini gösterebiliyorlardı. Kendi top
rağında başkaları tarafın dan yapıla n . bu eserlere Atina, 
Atık eserleri unvanını verdi. Atık eserlerinin vasıfları şunlar
dır: zevk iııceliği, lisanın temizliği ve inceliği, fikir şetareti. 

Atina ege dehasını kendine maletmiştir. 

_u . Dram temsilleri, büyük Diyonizi denilen A.'nnADA TiYATRO b l ·d · 1 ·  d " T " t t d HAYAn ayranı ar a verı ır  ı . ıya ronun or asın a 
bir kürsü kurulur ve şeref mevkii Diyoni

sosun papazına veril irdi . Temaşada, bütün halk hazır bulu
nurdu . Masraf, zengin vatandaşlardan alınan hususi bir 
vergi ile kapatı l ırdı. Bu temsi l ler dram şairleri arasında 
devlet tarafından tertip olunan bir müsabaka için fırsat teş
kil ederdi. Şairler üç facia, biri h icviyel i dram veyahut ko
medi olmak üzere dört piyes takdimine mecbur idiler. Mü
sabakayı kazanana basit yeşil br çelenk ver ilirdi. Atinada 
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temsiller üç gün sürer ve açıkta verilirdi. Bidayette ahşap
tan yar ılan tiyatro, üç kısımdan mürekkepti . Aktörler için 
dekor teşkil eden bir duvarla kapalı dar bir sahne, merkez
de mugannilere mahsus yuvarlak bir yer ve en n ihayet se-
yircil er iç in yarım daire şekl inde basamaklar. · 

Diyonizi bayramlarında oynanan traj ediler, ekşeriya al
lahlar veya kahramanlar gibi fevkalbeşer şahsiyetler sahne
ye kordu. Umumiyetle üç  kişiden ibaret aktörler, geniş es
vap, yüksek ayakkabı ve seslerinin daha yüksek ve yüzleri
nin daha büyük görünmesi iç in maske gi yerlerdi. V inci 
asırda piyesin bi r  kısmı nazım halinde bir hitabe idi. Müte
bakisi de bir  heyet tarafından tagan ni olunurdu. Tiyatro, 
Grekler için kuvvetli bir terbiye vasıtası oldu. 

'J\RA • YAZAN M. E. V inci asırda Atina sahnesini tezyin eden � ü9 büyük traj edi şairi  vardı : Esil, Sofokl ve 
Öripit. Eşi l, grek trajedisin in mucidi addo

lunabilir. Met muharebelerine iştirak eden Eşil , İ ranlilar isimli 
trajedisinde Maraton ve  Salamin galiplerin i şerefle ihata etti . 
Bü ;ük san'ati, takdir ve dehşet ile tehyiç esasına müstenittir. 

Sofokl, dram müsabakalarında 20 defa muvaffak olmuştur. 
Bilhassa Odip efsanesini şahesrlerine mevzu ittihaz etmiştir. 

Oripit ise, İfigen i gibi rikkataver kahramanlara dair mev
zularda merhameti tahrik eden zafları ve duygu ları göster
miştir. 

KOMEDİ 
Atık komed is i, Atinalılarm şarap Al lah ı Di
yonisos için yaptıkları bir meras imden doğ

muştur. Komedi menşeinden itibaren daima gülünç ve kaba 
maskaralık zevkini  muhafaza etmiştir. V inci asırda en meş
hur komedi müel l ifi Aristofan, politikacı, muharrir, filozof 
gibi zamanın ricali le merhametsizce istihza ediyordu. Hatta 
sahnede, şair Oripit ve filozof Sokratı bile gülünç bir hale 
koymuştur. Hicviyesinden a llahlar bile hariç k almamıştır. 

ES. VE. TARİH 
Birinci defa olarak tarihçi, hatip, filozof gibi 

N IR 
büyük muharrirler Atinada nesir vadisinde 

kendilerini gösterdiler. H erodot ( M. E. 4 80 - 4 2 5 ) büyük 
tarihçi tanınmıştır. Büyük bir seyyah olan Herodot 20 muh· 
telif mi llette gördüklerini  hikaye etmiştir. 

Tükidides, Peloponez muharebesine dair yazdığı eserde, 
Herodottan daha ziyade tarihçi kabiliyetini  göstermiştir. 
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Ksenofon, bir  tarihçi olmaktan ziyade, mükemmel bir 
hikayeci idi .  i V  üncü asrın bidayetinde yunan tarihini ve 
meşhur Onbin ler Ricati ni pek güzel hikaye etmiştir. 

BELAGAT Atinada siyasi ve adli teşkilat sayesinde be-
lagat pek mühimdi .  Halk meclisinde ve mu

hakemede herşeye karar verilmek için söz söylemek lazım
dı. Atina, b i lhassa M. E. V inci  asrın n i hayetinde ve i V  üncü 
asırda birçok h atipler yetiştirmiştir. Bugün,  Periklesin irti
cali nutuklarından elimizde bir şey kalmamıştır. Buna mu
kabil Demosten in  siyasi nutukları v e  müdafaal arı  mahfuzdur. 
Bunlar, Atık belagatin in  mükemmel model leridir. Atinada 
talebelerine nutuk tertip etmeyi ve söylemeyi öğreten bela
gat hocaları vardı . 

FELSEFE Atina filozoflarında f ikir derin ve lisan gü
zeldi. Bütün Atina  fi lozofların ın  hocası, M. 

E. V inci  asırda fak ir bir ai leden Sokrat id i. Deli mabudu 
tarafın dan insanların en hakimi olarak i lan olunan Sokrat, 
kendisi nakkında şu kanaati tekrar ed�rdi : Ben yalnız bir şey 
bilirim ; o da, hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrat, talebeler in i  
b ir  muall im gib i  tedris etmezdi. Onlarla umumi meydan lar
da teklifsizce konuşur ve meharetle sualler sorard ı ;  o, faz i leti 
yalnız tedrisle iktifa etmez, misal olurdu. Sokrat, muharebe 
meydanlarında cesareti ve siyasi meclislerde marifetile şöhret 
kazandı . En meşhur talebesi Platon ( Eflatun ) idi. 

Platon,  ormanlarda ve Atina kapılarında ders verirdi .  
Kendi fikirlerin i  ve hocası Sokratın fikirlerin i  meşhur Diya
log isimli eserinde serdetmişti r. Platonun t�lebesi Makedon
yalı Aristo i di. 

Aristo, hoca ol duktan sora, Atina civarında bahçelerde 
gezerken ders verirdi. Aristo, yaln ız bir filozof değil ,  ayni 
zamanda cihanşümul bir deha olmuştu r. Tarihi  tabii kollek
siyonları toplamakla da meşhur olmuştur. 

2. GÜZEL SAN' ATLER 

ESKİ SAN'AT 
Grek san'atkarları, güzelliğin en yüksek 
derecesine birdenbire varmadılar. Bunun 

i ç in  birçok asırlar çalıştılar. M. E. V inci asırdan evelki bu 
hazırlık devresine eski devir denir. H eykeltraşlar bidayette 
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ağaç ve taşla şekilsiz heykeller yaptılar. Fakat, mektepte ve  
güreşlerde insan vücudun un m u h telif vaziyetleri n i  tetk ik 

etmeyi öğrendiler. Bu suretle i V  üncü asırdan itibaren şüp
hesiz henüz sert, fakat, şekil  iti bari l e  mükemmel h eykel l er 

meydana çıkmıştır. 

Greklerin , heykelleri boyadıklarını zikretmek lazımdır. 
Beyaz mermer heykeller bile kırmızı, mavi ve siyaha boya
nırdı. M. E. i V  üncü asırda mabetler, allahların efsanelerini 
temsil eden heykellerle süslenmeye başladı.  Atina civarında 
Egin mabedinin cephe tezyinatı bu zümredendir. 

KLASİK SAN'AT M. E. V in ci ası rda grek san'ati tekemmül 
etmişti. Mimaride, heykeltraşlık ta, resimde 

hulasa bütü n san'atlerde büyük inkişaf olmuştu. Bu eserlere 
klas ik  eserler derler. Klasik eser demek, birçok asırlar için 
takl i t  olunamaz modeller demektir. Zaman ve ahval de  san'at 
eserlerinin meydana gelmesine müsait id i . Met muharebe
lerinden sora Yunanda bilhassa Atinada yeniden ihya 
olunacak pek çok harabeler vardı. Bilhassa memleketi isti la 
dan kurtaran allahlara teşekkür iç in mabetler yapmak icap 
ediyordu. O vakit heykeltraşlar, mimarlarla birlikte yeni 
mabetleri ve umumi binaları süslemeye çal ıştılar. 

ATİNA 
ABİDELERİ 

Atinanın, Persler tarafından iki defa yakıl
ması, şehrin yeni baştan yapılmasın ı  icap 
ettirmişti. Evelemirde, alelacele ve intizam

sız bir surette meskenler yapı ld ı. Daha sora , I spartanın mu
halefetine rağmen kale duvarları yapıldı . Bunun için düş
man tarafından tahrip edilen ab idelerin en kazı kullan ı ldı.  

Perikles, mabetleri yeniden inşaya teşebbüs etti. Perikles, 
bu suretle kendi sitesin i  şerefl e n d irmek ve fa kir vatan daşla
ra iş  bulmak istiyordu. Gayreti sayesinde şehir büyük bir  
m esai yeri manzarasın ı  aldı. Akropol harabeleri, (Res. 1 15) 
hala ziyaretçilerin takdir ve hayretini celbeden muazzam 
bina larla süslendi. 

Dram temsilleri için Diyonisos ve musiki müsamereleri 
için Odeon tiyatroları yapıldı. 

MİMARUK Klasik devirde, mabet, galeri , tiyatro, gim-
n a z  velhasıl bütün grek abid eleri ayni va

ısfta idiler: nispetlerin doğruluğundan ve çizgilerin ahengin-
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den çıkan sakin bir güzellik ve basit bir haşmet. Bununla 
beraber, sütun ve şekillerinin , istimalinde oldukça bir deği
şiklik vardı. 

Bundan da üç türlü mimarlık usulü çıkmıştır : 
Torik usulü, İyonik usulü ve Korent usulü. 
Olemp, Delf mabetlerile Partenon mabetleri gibi büyük 

mabetler Torik istili üzere yapılmıştır. Bu istil, sade, sert ve 
azametlidir. Grekler, buna erkek istili derlerdi ( Res. 110). 

İyon ik istili ise, daha ziyade kadın vasfındadır. Hakika
ten , latif ve zarif bir  surette süslüdür. Bu isti l in vasfı, sütu
nun başl ığıdır. Bu başlık, iki helezon arasına sıkıştırı lmıştır. 
Atinadaki Zafer ve Erekteon mabetleri, bu  isti ! üzeredir. Bu 
son binanın bir cephesinde sütunlar yerine, kadın heykelleri 
yapılm ıştır. Kornişi, bunlar tiıtar. 

Korent istili ise, Korentte bir çiçek sepetini taklit etmek 
istiyen bir heykeltraş tarafından icat olunmuştur. Bu istil, 
bilhassa, büyük zenginliği l e  meşhurdur. Grek binaları taş
tan veya mermerden sağlam bir surette yapılırdı. Bunun 
için ancak, insan el i le yıkılabilirdi. Maamafih, Roma binala
rında olduğu gibi;  taş kemerli değil, sadece tahta ve kire
mitle örtülürdü. 

PARTENON 
Grek mimarlığının şaheseri, Ati n adaki Par

tenon mabedidir (Res. 114) .  Bu mabet Perikles
tarafından Atine sitesinin hamisi Atenanın şerefine yapılmış

tır .  Bu eseri, mimar İktinos ve h eykeltraş Fidyas yaptılar. Es
ki  Mısır ve Ortazamanın büyük bina larile mukayese edilirse 
Akropolun en yüksek noktasında yapılmış olan Atena mabe
dinin küçük eb'atta olduğu görülür. Bununla beraber torik 
mimaris i tarzındaki sadeliği ve iyon üslubu üzere zengin tez
yinati le göze çok hoş görünür. Partenon mabedi, M. E. V inci 
asırda Atinanın mil li ve  dini zaferlerini hul�sa eden bir eser
dir. Partenon mabedi, daha soraları h ıristi yan kilisesi ve 
cami şekline kalbedilmiş ve 1687 de Atinanın Venedikliler 
tarafın dan muhasarası esnasında bir infi lak neticesinde harap 
olmuştur. 

Grek heykeltraşları, mermer, tunç, altın v,e 
HEYKELTRAŞLIK. f ' ld ' . ' b '  . . k 1 dd 1 . 

. 1 FİDYAS ı ışı gı ı en mu, emme ma e erı ış e-
diler. Mabetlerin tezyinatında mimarlara 

yardım ettiler. Grek heykeltraşlarımn eserleri bizce meçhul-
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dür. Ancak, biz, bunları, Romalıların yaptığı kopyalarla 
biliriz. 

M. E. V inci asırda Miron, yaptığı bir atlet heykeli le şöhrej 
kazandı. Bu atlet, disk atan bir sporcu idi .  Bu atlet, insan 
vücudunun en mükemmel bir modelidir. Fakat, Akropoldaki 
muazzam eserinden bahsettiğimiz Fidyas, bütün bu san'at
karların fevkındedir. Fidyas, kayanın üstüne denizden görü
lebi lecek kadar 16 m etre yüksekliğinde bir silahl ı  Atena 
heykeli yapmıştı. Fakat, Fidyasın şaheseri, Olemp mabe
dindeki fildişinden ve altından 14 metre yüksekliğinde Zeüs 
heykelidir. M. E. iV üncü asırdan itibaren grek heykeltraş
ları büyü k eserlerden ziyade, münferit heykeller yaptılar 
(Res. 107, 109, 112). Fakat, Rodosta ve Bergamada büyük ve 
gösterişli eserler tercih olundu. 

Grek ressamlarının eserleri hakkında eski-RESİM den kalma tasvirler ve  boyalı resimli vazo
lar vasıtasile bir fikir edini lebil ir. Resim, evelemirde tezyi
nat için kullanıldı. Muktedir ressamlar görüldü. Fakat M. E. 
iV üncü asrın en büyük ressamı, büyük İ skenderin ressamı 
olan Apel idi . 

SINAAT 
Greklerde san 'at hissi yüksekti. En bayağı 
şeyleri bile güzel yaparlardı. Vaktile Grek

lerin iş lediği paralar  ve kıymetli taşlar vardır, fakat, grek 
çömlekçilerinin yaptığı ve süslediği topraktan vazolarda da
ha· z iyade san'at vardı. Bunlar, en mükemmel Atık vazoları
dır (Res. 106, 108). Bun lar, kısmen kırmızı zemin üzerine 
siyah tasvirler, kısmen de siyah zemin üzerine kırmızı tas
virlerle süslüdür. Vazolar üzerindeki resimler, ya meşhur 
tabloların kopyası veyahut doğrudan doğruya Atina hayatı
nın bir tasviri idi .  Bunlar, eski medeniyetin tetkiki için çok 
mükemmeldir. Kal ıp iç inde pişmiş topraktan yapılan hey
kelleri de z ikretmek lazımdır. San'atkar, bunlara şapka, 
şemsiye, yelpaze ilave ederek süslüyordu. Bu heykelciklerin 
en zarifleri, Beotya kıt'asında Tanagrada bulunmuştur. Bu 
heykelcikler, zarif ve latif bir tarzda giyinmiş kadınları tasvir 
eder. 
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3. ATINADA HUSUS! HAYAT 

AİLE Aile efradı, araların da yalnız kan rabıtasile 
değil, ayni zamanda din birliği i le de bağlı 

idiler. Doğum ve evlenme gibi hayatın başlıca vak'aları mü
nasebetile, evin mabedinde d ini merasim yapıl ı rdı. 

Esasta, aile babasının nüfuzu, kat'i idi . Baba, karısının ve 
çocukların ı n  servetini  yaln ız başına idare eder ve bunlar 
babanın müsaadesi olmaksızın hiçbir şey yapamazlardı. Doğ
rudan doğruya varisi ol mıyan kimse, başka aileden evlat 
edinebil i rdi .  

İ ptidalarda, ai le anasının mevkii küçüktü. Kadın, harem 
dairesinden çıkmaz ve çocukların terbiyesi üzerine olan te
siri de azdı. Kadının umumi oyunlara, tiyatroya gitmesi adet 
değildi. Kadın,  evde kızlarile ipl ik bükm ek, kumaş dokumak 
ve nakış işlemekle vakit geçirirdi. Fakat, Atinada ahlak, ipti
dai kanunun şiddetlerini tahfifte gecikmedi . Kadın, Atinada, 
d iğer sitelerde olduğundan fazla hürriyet ve itibar kazandı. 
Kadın, evin iç inde esirlerin işlerini idare ed er, ziyaret kabul 
eder ve iade eder ve birçok dini merasime iştirak ederdi. 
Atinalı erkek, kadını, umumi işlere karıştırmaz ve çarşıdan 
alışverişi kendisi yapardı. 

Çocuk, altı yedi yaşına kadar anasın ın veya 

ç���!��N dadısın ın söylediği masal ları dinl iyerek oy-
nar, 7 yaşından 1 8  yaşına kadar tahsil ça

ğıdır. Tahsil, kanunen mecburi idi. Atinada okuyup yazmak 
bilmiyen pek az idi. Çocuk mektepte, okumak, yazmak ve 
saymak öğrenir ve bilha ssa Omerden şi ir parçaları bellerdi.  
Daha sora, ses ve aletle musiki tahsil ederdi. Musiki, Atinada 
tahsil in mühim bir kısmı idi. 14 yaşına doğru genç Atinal ı  
gramer ve  musiki tahsil i le beraber cimnastik te yapardı. 
Ona güreş, koşu, sıçrayış, ok ve disk atmak öğreti l irdi. Atina 
terbiyesinin gayesi, mütenasip bir  vücutta güzel b ir  zeka 
elde etmekti. Çocuk 18 yaşına girince vatan daş olurdu. İ ki 
sene de askerlik yapard ı. 

EV VE !:V EŞYASI Atina
_
da f�kirleri� ev � küçük ve �aranlık idi. 

Zengınlerın evlerı Atmanın yenı mahallele-
rinde geniş ve havadardı. Evin ortası, etrafında sütunlu galeri 



EGE HAVZASI 235 

bulunan bir avlu idi. Avludan misafir odalarına ve  yemek 
odalarına ve kadınların apartımanına geçilirdi. Kadınların 
apartımanında hazan bir bahçe de bulunurdu. Arka tarafta 
bacalı mutfak vardı. Başka odanın bacası yoktu. Zemin ka· 
tın ın üstünde ekseriya balkonlu bir veya iki kat daha vardı. 
Odalar, sadece kireçle badana edilmişti . Evlerinin üstünd e  
kiremit vardı. Tuğla veya ahşaptan yapıl ı  olan duvarlar, 
hırsızlara mukavemet edecek bir halde değildi. Bunun için, 
Atinada hırsızlara duvar delici derlerdi.  

G rek evinde eşya nisbeten azdı. Duvarlar boyunca san
dıklar konurdu. Katlanır sandalyeler, sehpalar yahut � ğaç
tan koltuklar üzerinde  oturulurdu. Kanapeye yahut şezlonga 
benziyen yataklar üzerinde hem yatıl ır, hem de kitap okunur, 
yazı yazılır ve yemek yenirdi. Grekler, uzanmış iken ye
mek yediklerinden, masaları alçak idi . M. E. V inci asır ni
hayetinde tenvirat için çıra yerine zeytinyağı lambaları kul
lanıldı . 

KIYAFET Erkeklerin kıyafeti, ik i  parçadan ibarettir. 
Yün veya ketenden kolsuz bir nevi kuşaklı 

fistan, bunun da üstüne omuz etrafında sarılan bir nevi ge
niş manto. Grek, ekseriya başı açık gezerdi. Seyahatte ge
niş kenarlı bir şapka veya fötr kullanırdı. Fakirler yalın
ayak gezerler veyahut bir çarık giyerlerdi. Zenginler, bağlı 
potin giyerler ve baston kullanırlardı. M. E. IX uncu asra 
kada r moda, sakal ı  ve saçı kısa kesmekti. 

Kadınların elbisesi, erkeklerinkinden daha uzun ve daha 
genişti. Vücudun etrafında, birçok kıvrımlar teşkil ederdi. 
Bu, ev elbisesi idi. . Atinalı kadın, sokağa çıkınca uzun bir 
peçe örterdi. Moda kadınların elbisesini çok değişti rdi .  Fa
kat, renk umumiyetle beyaz kaldı. Zengin kadınlar, renkli 
deriden zarif ayakkapları giyerlerdi .  Mücevherat kullanır
lar ve ellerinde bir yelpaze taşırlardı. 

YEMEKLER Atinalı, ·· pek kanaatkarane yaşardı. Erken 
kalkar ve şaraba batırılmış ekmek yerdi. 

öğleye doğru kuvvetl ice bir yemek yerdi. Güneş batarken 
asıl yemek yenirdi. Bayram günleri akşam yemeği bir 
ziyafet şeklini alırdı. Ziyafet salonuna girerken misafirler 
ayakkaplarını  çıkarırlardı. Esirler, misafirlerin ayaklarını 
yıkarlar, hatta güzel kokular sürerlerdi.  Misafirler, ikişer 
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ikişer yastık ve yorganlı yatakların üstüne uzanarak yemek 
yerlerdi. 

Esirler, misafirlerin önüne yemekleri masa ile birlikte 
getirirlerdi. Çatal malum olmadığından yemek el i le yenir 
ve hamurla silinirdi. Peçete malum değildi. Yemeğin sonun
da içilirdi. Grekler tuzlu çörekler yiyerek susuzluklarını 
arttırırlar ve bu suretle çok şarap içerlerdi. Ziyafeti şenlen
dirmek için, ev sahibi m uzıkacılar ve dansörler getirirdi. 
Misafirler, yatakları üzerine uzanmış olduğu halde, içerek 
seyrederlerdi. Başlarına çiçekten çelenk korlardı. Yemek si
yasi veyahut felsefi mevzular etrafında hararetli mükaleme
lerle biterdi . Atinada aşçı kullanmak adetti . Bazan b ir  ziya
fet için 1 2  aşçı kullanılırdı.  Tabii, fakir halk, bu lüksü bil
mezdi. H alk, kanaatkarane, ekmek, sebze, balık ve zeytinle 
geçinirdi. 

• AT. Yemek zamanları ve gece müstesna olmak 
BiR INALININ .

. At" l . d b l d 1· kl ' GÜNDÜZ İŞLERİ uzere, ına ı evın e u unmaz ı . ım ve 
siyasi rej im, açık hava hayatına m üsaitti. 

öğleden evel işler görülürdü. Bu zamanda halk meclisi 
toplanır  ve mahkemeler çalışırdı. Öğleyin yemek için eve 
gidilir ve hafif bir uyku kestirilirdi .  öğleden sora çıkı larak 
spor meydanlarına gidilirdi. 

CENAZE MERASİMİ Bir Atinalı ölün_�e.'. 
karısı, cenazey� hazırl�r 

ve sokaktan gorulecek surette bır yataga 
yatı rıl ır. Bu suretle cenaze bir gün teşhir edilir ve akraba 
ve dostlar ı gelip matem havaları okurlar. Defin sabahleyin 
erkenden yapılırdı. Bu işte kadının vazifesi esaslı idi .  Cenaze, 
hazan bir arabanın üstüne konurdu. Ekseriya akrabası 
kolları üzerinde taşırlardı. Cenazeyi flütçüler ve kira ile 
tu tulmuş ağlayıcılar takip ederlerdi. Defin merasiminin 
bütün icabatile yapılması mecburi idi. Definden sora aile 
toplanır ve müştereken bir cenaze yemeği yenirdi. 

SANAYİ Atinada devlet, daima çalışmağı teşvik eder· 
di. Atinada fakirlik ayıp değildi. Ayıp olan 

şey, fakirlikten kurtulmak için çalışmamaktı. Atinalı işçi, 
ekseriya mahir ve mucit idi. Fakat, binlerce esirin çalıştığı 
tezgahlar serbest çalışan san'at erbabına rekabet ediyordu. 
Atık kıt'asının başlıca sanayii taş ocaklarından ve madenle-
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rin işletilmesinden ; silah, vazolar, möble ve elbise imalinden 
ibaretti . 

TİCARET 
M. E. V inci asrın ikinci nısfında Atina ve 
Pire büyük bir ticaret yeri oldu. Gemiler 

Pireye, Karadenizden buğday ve ağaç, Trakyadan demir, 
Kıbrıstan bakır, Midilli ve Sakızdaô. güzel şarap getirir
lerdi. Sicilyada, İ talyada, Kıbrısta, Mısırda, Lidyada, Karade
nizde, Peloponezde ve başka yerlerde çıkan eyi şeylerin hepsi 
Atinaya gelirdi. Buna mukabil Atina, Pire vasıtasile zeytin
yağı, yün,  kumaş, mücevherat, vazolar ihraç ederdi. Yalnız 
incir ve hububat ihracı m emnu idi. Para ticareti bankerlere 
aitti. Bunlar rehin mukabilinde avans verirler ve hesabı 
cari açarlardL Mesela, İzm ire giden bir tüccar, parasını 
beraber götürmemek için, Pirede bir bankere bırakırdı. 
Hamil olduğu bir çek sayesinde İzmire gelince, diğer bir 
bankerden parasını alırdı. Atina parası makbuldü ve her

yerde geçerdi. 

İ. PELOPONEZ HARBİ 

(M. E. 43 1·404) 

Atinan ın gittikçe artan kuvveti I spartadan 
HARBİN SEBEBİ başka onun müttefikleri olan ve kendisi gibi 

Tarlarla meskun bulunan Koren t ve Megar ı korkutuyordu. 
Korent ve Megarlı tacirler, heryerde Atinalıların ve mütte
fiklerinin rekabetine çatıyordu. Bu hal, 27 sene süren Pelo
ponez harbine sebep oldu (M. E. 4 3 1-404). Bütün Peloponezi 
Isparta temsil ediyordu. İyon şehirleri de Atina ile müttefik 
idi. 

Peloponez harbi üç devreye ayrılır : 

1. B1R1NC1 DEVIR 

10 SENE HARBI (M. E. 431 · 421) 

Harbin başlangıcı Atina için eyi geçmedi. Halk tarafın

dan kendisine kat'i salahiyet verilen Perikles, nazik bir sefer 
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planı tasarlam ıştı . Ispartalıların Atığı isti l a  edece ğin e kan i 
ol duğundan Atık ahalisini  Ati na duvar lar ın ın iç in e çekti . Ati
na, P i reye uzun du varlarla bağlı olduğu iç in ,  şeh i r, den i z den 

erzak almakla uzun bir muhasaraya dayanabil irdi. B u m u ha
sara esnasında Atina donan mas ı, Peloponez sahil lerini  ablu
ka  ve tahrip edebi l irdi. 

Atina donanması Lakonya sah i l leri n i ta h rip etti. Fakat, 
I spartalılar da Atığın bütü n mezruatın ı  mahvetti ler. 

Mısırdan Pireye gelen bir gemi, Atina halkı arasına veba 
getirdi. Tedbirsizlikten, halk ın dörtte biri öldü. Perikles bu 
esnada ö l d ü .  

Periklesin ölümünden sora, p a r ti şefi o larak Kleon ve 
Nikyas vardı. Demokrat partisi şefi olan Kleon, ş i ddetl i nu

tuklarile halkın hoşuna gidiyordu. Son u na kadar harp taraf

tarı idi. Aristokrat partisi  reisi  olan N ikyas, Atinalıların en 
zengi n i i d i .  Vergi lerin çokluğundan ezilen d iğer zenginler 

gibi harbi n bitmesi n i  isti yord u .  Fakat, m a h cup, kararsız ve 

m üvesvis o ld uğun dan, ekseriya tasvip etmediği askeri hare
ketlere sürüklendi .  Talih, Atinal ılara bi raz g ü l e r  gibi olmuş
tu. Atina donan ması Mesenya sahi l inde Pilos l i man ın ı işgal 
ve ta hkim etmişti. Orada bir I sparta gar n i z o n u nu esir a l d ı. 

Ispartalılar, süratle intikam almak yolunu buldular. Atina
nın altın ve donanmasını yapmak için kereste getirdiği Trak
yadaki m ü stemlekeleri n e  taarruz etti ler. Amfipolis m üstem

lek esi ni  zaptetti ler ve bu mıntakanın birçok sitel eri n i  Atina
d an ayırdılar. Kleon, Amfipo lis ı istirdat için koştu. Fakat 
mağIUp ed i ldi ve öldürüldü . Isparta, sulh taraftarı N i kyas 
ile sulh müzakeresine başladı. Her iki taraf mütekabilen 
aldıkları esirleri ve zaptettikleri yerleri geri vermek şartile 
su lh .yaptılar. Buna N ikyas Sulhu · den ir - (M.E.4 2 1) .  Bu harp 
1 0  sene sürdü . 

2.  1K1NC1 DEVlR 
S1C1L YA SEFER1 (M.E. 415 • 413 ) 

Nikyas sulhu, bir mütareke bile olamadı. Çünkü, hiç kim
se ona riayet etmiyordu . Atinan ın, S icl iyaya sefer yapması, 
muhasamatı tekrar başlattı. Bu serseri politikaya taraftar 
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olan Alkibyat idi. Periklesin akrabası olan bu adam, sefahet 
ve zevk içinde büyümüş idi. Atina için meş'um bir adam 
oldu. 

Halk, Alkibyadı ve mütereddit N ikyası müştereken sefer 
kuman danı tayin etti. Fakat, bir vak'a, hareketlerin i  tehir  
etti. Bir gece, Atina meydanlarını ve sokaklarını süsliyen 
heykellere tecavüz edildi. Ahali, bu hareketten Alkibyat ve 
arkadaşlarını  mes'ul tuttu. Alkibyat, bu töhmet altında sefere 
gitti. Atina donanması (M. E 4 1 5) senesinde Pireden Sicilyaya 
hareket etti . Donanma, içinde 5000 asker bulunan 1 00 parça 
gemiden mürekkepti. Şimdiye kadar Pireden bu kadar eyi 
mücehhez d o n a n m a  çıkrr.am ıştı .  

Sefer, birçok felaketlere maruz kaldı. Evvela birinci ku
mandan Alkibyat, heykellerin tahribi maddesinden dolayı, 
Atinaya geri çağrıldı . 

Alkibyat, bir mahkumiyete uğramaktansa, I spartaya i ltica 
etti . Atina  ordusunun başında yalnız kalan N ikyas, uzun 
tereddütlerden sora., büyük tor sitesi Siraküz ü muhasara 
etti. Atinalı lar, şehri zaptedecekleri bir zamanda SiraküzlUler 
beklenilmiyen bir imdat aldılar. Atinalılar, mühim mik· 
tarda takviye kıtaatı almakla beraber, Siraküzü zaptedeme
diler. Donanmalarını ve yaralılarını terkederek karadan çe
kildiler. N ihayet kamilen esir oldular. N ikyas ve diğer j e
neraller idam olundu. 

3 .  ÜÇÜNCÜ DEVİR 

DESELİ HARBİ (M. E 413 - 404) 

Sicilya seferi, Atinanın son ihtiyat parasını, askerlerini  ve 
silahlarını bitirmişti. Isparta, eski düşman ı Atinaya karşı mü
cadeleye devam ediyordu. Alkibyadın tavsiyesi süzerine bir 
ısparta ordusu Atina civar.ındaki Deseli kalesini i şgal etti. 
Karadan sıkıca abluka edilen şehir, deniz hakimiyetini de 
kaybetti . 

Sicilya felaketi haberi üzerine iyon şehirleri, Sisam müs
tesna olmak üzere, Atinaya isyan ettiler. Eski Delos ittihadı 

boz uldu. Bu feiaketlerden başka Atinada bir ihtilal oldu. 
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Aristokrat partisi, cebren hükumete geçti ve düşmanla mü
zakereye başladı. 

Sisamda toplanmış olan Atina donanması, birkaç ayda 
y eni idareyi devirdi ve zenginlerin istibdadına nihayet verdi. 
Bunu müteakıp, Ispartadan Anadoluya giden Alkibyadı Ati
na donanmasının başına getirdi. Alkibyat, Ispa rtalıları mağ
lup etti ve H ellespon ve Trakya şehirlerini Atina hakimiyeti
ne bağladı. Alkibyat, Atinaya döndüğü zaman, muzaffer bir 
kumandan sıfatile alkışlandı . .  Ahali, kendisine altın çelenk
ler verdi . Alkibyat, aleyhindeki töhmetlerden beri ilan olun
du ve Atina kuvvetlerinin başkumandanı tayin edild i . 

I sparta da boş durmuyordu . Donanmasının başına meş
hur jeneral Lizandr ı getirdi .  Bu adam, ayni zamanda kur
naz bir diplomat idi.  Atina donanmasını mahvettikten sora 
Atinayı karadan ve denizden muhasara etti. Atina, Lizandrın 
şartların ı  kabule mecbur oldu. Bu şartlar pek ağırdı. Ati
na, kale duvarlarını  yıkacak, 1 2  si m"üstesna olarak bütün ge
milerini verecek v e  Salamin müstesna olmak üzere hariçte
ki bütün toprakları terkedecekti . I spartalı kumandan, donan
masile Pireye girdi. Uzun duvarları flüt çalarak yıktırdı. 
Galebe çalan Isparta, hakimiyetini bütün Grekler üzerinde 
sert bir surette hissettirmiştir. 

K. ISPARTA VE TEP'İN TEFEVVUKU 

I. ISPART ANIN TEFEVVVKV 

ISPARTA İSTiB-
I sparta, Lizan drın tavsiyesi üzerine hakimi-

DADI yetini  Yunan Anadoludaki siteler üzerine 
teşm ile çalıştı. Her sitede Ispartaya sadık 

1-0 azadan mürekkep aristokrat bir hükumet yaptı. B un
ların emrine bir I sparta garnizonu da veri ldi . öundan başka 
Isparta, Atinanın yaptığından fazla müttefiklerinden senelik 
vergi ve asker aldı. 

Atina diğer sitelerden daha sert muamele gördü. Isparta 
Atinada, 30 arhonttan mürekkep bir aristokratik hükumet 
kurdu. Akropolu işgal eden Isparta askerlerinin yardımile 
Otuzlar müstebitçe hareket ettiler. Halk mahkemelerini ve 
Halk Mecl isini kaldırdılar. Atinada dehşet hükümferma idi. 
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Birçok vatandaşlar nefye ve ölüme mahkum oldular. 1 300 
kişi idam edildi. 

Bu kanlı istibdat Atinanın düşmanlarını bile ürküttü. 
403 senesinde Tepli ler Atinalı sürgünlere yardım ederek 
Atıka girmel'erini ve Pireye kadar i lerlemelerini  teshil ettiler. 
Pire civarında vukua gelen muharebede müstebitler mağlup 
oldular. Atina, kapılarını menfilere açtı. Umumi af i lan 
olundu. Demokrasi idaresi tekrar iade olundu, ve  Atinalılar 
umumi ve hususi felaketlerin iz lerini  silmeye çalıştıb r. 

ISPARTA VE iRAN l spartanın Anadoludaki politikası da eyi 
değildi. Bu siyaset, Kıral Ajezilas tarafından 

idare ediliyordu. Bu adam, çelimsiz, topal fakat gayet sevim
li idi . Bununla beraber, zeki ve vatanperverdi. Küçükas
yadaki siteler yeniden Persler tarafından tehdit olun duğun
dan,  bunlar, I sparta k ıralından yardım isted iler. Aj ezilas ka
raya çıktı ve Persleri mağlup etti ve Anadolunun içerlerin e  
girmeyi tasarladı. Persler, Atina, Argos, Korent v e  Tepi Is
parta aleyhine birleştirdiler. Aj ezilas Trakya ve Makedonya 
tarikile müstacelen Yunana dönmek mecburiyetinde kaldı. 
I sparta k ıralı, müttefik siteleri Beotyada mağlup etti (M. E. 3 94). 
Fakat, muharebede yaralandığından I spartaya avdete mecbur 
oldu. Ayni zamanda da Isparta donanması Atinalı lar tarafın
dan Anadolu sahillerinde mağlup edildi .  

ANTALKİDAS 
SULHU 

Bu mağlubiyet, Isparta hakimiyetinin Ege 
Denizinde düşmesi demekti. Yorgun düşen 
Isparta, pers kıralım Yunan mukadderatına 

hakem tayin etti. I sparta murahhası Anta lkiaas, Perslerle bir 
m uahede yaptı. Bu muahede ile Persler, Anadoludaki bütün 
s iteleri aldı lar. Yunan kıt'asındaki bütün siteler de biri
bir inden müstaki l  olmak üzere serbest oldu lar. İran kıralı 
diğer bir siteyi n üfuzuna almak istiyen her siteyi harple 
teh.dit edi yordu. 

ONBİNLERİN 
KAÇIŞI 

Bu devirde, Isparta i le İ ran arasında mühim 
bir vak'a da  olmuştu. Pers kıralının kardeşi 
genç Kurus, iran tahtını gaspetmek istiyor

du. Bu maksatla topladığı kuvvetler arasında, I spartalıların 
yardımile para i le tedarik edilmiş 1 0,000 Yunanlı da  vardı. 
Bunların içinde hatip Ksenefon da bulunuyordu. Babil civa
rında mağlup olan genç prens, idam olun du. 

1 6  
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Yunanlılar, Ksenefonun nutuklarile, canlanarak, Anadolu 

şark dağlarından kaçarak, pek az k ısmı, dört aylık meşek
katten sora, Karadeniz kıyı larına gelebildiler. Sahili görünce 
sevinçlerinden "Talasa ! Talasa" deniz ! deniz ! çiiye bağrıştı
lar. Bu kaçış, tarihte Onbinlerin kaçışı diye şöhret almıştır. 

2.  TEP'lN TEFEVVUKU 

(M. E. 3 61-3 71) 

Isparta, deniz tefevvukunu kaybettikten sora, asıl Yunan
da da hakimiyetini kaybetti. 

Tep, I sparta tazyikından kurtulur kurtuimaz tefevvuku 
eline aldı. Bu seri yükselmeyi, Pelopidas ve Epaminondas 
i sminde iki adam temin etti. 

Pelopidas, Tepli idi. Tep 'i kurtaranlar arasında idi.  Çok 
cesur olan Pelopidas müteşebbis bir asker idi. Siyasetin 
idaresini dostu Epaminondasa bırakmıştı. Epaminondas mü
kemmel bir devlet adamı idi; I sparta Beotayaya 1 0.000 kişi
lik bir or<lu gönderdi. Fakat bu ordu, tamamen mağlup edil 
di. Muharebede çok I spartal ı  telef oldu. Merkezi Yunanda 
ısparta hakimiyeti nihayet buldu. Bundan sora Tep taarru
za geçerek Peloponez kıt'asını ayaklandırdı. Epaminondas 
Peloponez kıt'asında n üfuzunu tesis etti ve I sparta duvarları 
önünde göründü. Fakat, Isparta Kıralı Ajezilasın şiddet ve 
cesareti sayesind e  Isparta kurtuldu. Epaminondas, Argitta bir 
muharebede düşmanları mağlup ettise de, kendisi de maktul 
düştü (M.E.362). 

İ ki sene evel dostu Pelopidas dahi Tesalyayı kurtarmak 
isterken bir muharebede ölmüştü. İ k i  büyük adamını kay
beden. Tep, Yunan kıt'asındaki hakimiyetini hemen kay
betti. Bu hakimiyet, lspartaya değil, Atinaya geçti. 

3. YUNAN SİYASI MEVCUD1YET1N1N 
SONU 

M. E. iV üncü asrın ilk yarısında, Atinanın nüfuz u  tekrar 
canlandı; Isparta ve Tep arasındaki rekabetten istifade ede
rek, hazan birile ve hazan diğerile ittifak etti. Ayni zamanda 
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eski bahri nüfuzunu da tekrar ihyaya çalıştı. Esaslı bir şey 
yapmaya muvaffak olamadı. 

Bir asırdanberi, Atina, Isparta ve Tepten herbiri  kendi  
menfaatine olarak Yunanı birleştirmeye ç alışmışlardı. 
Fakat, hepsi yıpranmıştı. Artık karışıklık, iğtişaş eskisindPn 
fazla hüküm sürmekte idi. Memleket o kadar yorulmuş ve 
o kadar ayrılmıştı ki, i lk çıkacak fatihin eline düşmeye ha
zırdı. Evvela Yunana hakim olacak adamın Met muharebe
leri devrinde olduğu gibi şarktan , Pers İ mparatorluğundan 
geleceği zannolunuyordu. Hakikatte şimalden , Makedonya
dan geldi 

L. MAKEDONYA TARİHİ 

1. MAKEDONYA KIT' ASI VE AHAL1S1 

Makedonya, Tesalyan ın hemen şimalin den başlar. Bu 
memleket, manzarası, menabii ve ahal isini n ahlakı itibarile 
komşusu Yunandan tamamen ayrılır. Bu kıt'a aşağı ve 
yukarı Mak ırdonya diye ik iye ayrılır: Aşağı Makedonya, Ege 
Denizi kenarında bir ovadır (Vardar Ovası). Yalnız kayalıklı, 
üç burunlu Halkidikya Yarımadası Anadolu sahillerin i andı
rır. 

Yukarı Makedonya, yüksek dağlarla çevrili  bir sıra ka
palı havzalar.dan ibarettir  ve bu havzalar, Aksiyos (Aksu 
yahut Vardar) ve Strimon (Struma) ırmaklari le  birib ir ine bağ
lıdır. Makedonyan ın iklimi ratıp ve değişiktir. Orada, bağlar 
ve çok hububat ve  zengin mer'alar vardır. Beygir, Makedon
yanın başlıca servet membalarından biridir. 

Greklerin harbar dedikleri  Makedonya ahalisinin asli un
suru cenubi Rusya - Tuna yal ıs ı  boyunca gelm i ş  türk ırkı
dır. Fakat Mak edonya sahil inde yerleşen öbeliler vasıtasile 
yunan l isan ı, Makedon yada da yay ı ldı. Makedonya kıralları, 
Olemp oy unlarına iştirak ederlerdi. Ahalinin çoğu köylü idi. 

Meml ekette ancak iki  şehir vardı : Ege ( Ek e ) ve Pella, 
Makedonya asılzadeleri sert ve çetin idiler. Vakitlerini av, 
harp veyahut z iyafetleı  le  geçirirlerdi. 
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KIRAL FİLİP 
(M.E. 359 - 336) 

2.  KIRALLAR 

Makedonya kıralları çoktanberi memleket
lerini birleştirmeğe ve medenileştirmeğe 
çalışıyorlardı. Bu maksatla Yunanla sıkı 

münasebete girmişler ve en meşhur grek muharrirlerini ve 
artistlerini  celbetmişlerdi. Bununla beraber, Makedonyayı 
şarkın en kuvvetli bir kırallığı yapan Filip (M.E. 359-3 3 6) ol
m uştur. Bu hükümdar, zamanının medeni evsafını  ve tü rk 
kahramanlığını n efsinde birleştirmişti. Genç iken Tepte ya
şayan Filip, Pelopidas ve E paminondasın ahvalini  tetkik et
mişti. Zekaveti sayesinde o memleketlerdeki eyi şeyleri al
mıştı. Kıral olunca, bilgisi, belagati ve intizamı sayesinde 
Grekleri  cezbedebilmişti. Diğer taraftan yeni kıra! kuvvetli ol
ı;nasından ve ava olan merakında n Makedonyalıların hoşuna 
gid iyordu. Filip idare etmekte ve galebe çalmakta mahir idi. 

FİLİP'İN MAKSAT- Filip, kıra� olunca, üç vazife karşısında kal-
LARI dı. Evvela Makedonyayı tensik etmek ve 

kuvvetli bir ordu yapmak mecburiyetinde 
idi .  Daha soraları barba r kabilelerin bulundukları yerleri 
zaptederek dağlar tarafından ve grek kolonilerini zaptetmek 
sureti le  sahil cihetinden kırallığının tabii hudutlarını temin 
etmek zaruretinde idi. Filip, memleketinin başına geçtikten 
sora Atina ile mücadeleye mecburdu. Bu mücadele netice
sinde Yunana hakim olabilirdi. Daha sora, dördüncü bir 
maksat, kıral ın fikrini meşgul edebilirdi : Yunah ve Make
donyanın birleşmiş kuvvetlerile İ ran a  karşı mücadele etmek. 
Fakat bu muazzam proj eyi tahakkuk ettirmek şerefi oğlu 
İskender e  nasip oldu.· 

KIRALLIGIN TAN· 
zhıi. FALANJ 

dından kuvvetli 
ed iyorlardı. 

Filip, memleketinde evvela mutlak bir idare 
tesis etti. Yukarı Makedonyanın derebeyle
rini itaate aldı. Fil ip daha sora millet efra
bir ordu yaptı. Asılzadeler süvariye rağbet 

Kıra!, en eyi ailelerin çocuklarından hususi bir kıt'a yaptı. 
Bunlardan müstakbel j eneraller çıkacaktı. Piyade, kuvvetli 
ve tamamen kıralın şahsına sadık Makedonyalı köylüleri 
arasından alındı. Bu ordunun esas unsuru, müntehap efrat
tan mürekkep ağır piyade idi  (Falanj). On bin nefer kuv-
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vetinde olan Makedonya falanj ı sivri demirlerle mücehhez 
ve her önüne geleni süpüren müthiş bir kuvvet idi. Fakat 
hareketi ağır olduğundan arızalı arazi bu askere pek müsa
it değildi. Filip ordusunu besl iyebilmek için Trakyadaki al
tın madenlerini işletti ve Filip tesmiye ettiği paralara resmini 
bastırd ı . 

ii Filip,  memleketini  ve ordusunu tensikten sora TA�NH�:Pı;.�- tabii hudutları elde etmek istedi (Harita 17). 
Dağ tarafından Makedonyanın hudutları mü

temadiyen İ lliryal ılar ve Trakyalılar tarafından taciz ediliyor
du. Fil ip  bunları kendi memleketlerine kadar takip ve Trakya
da bugün bile ismini taşıyan Filipopoli ( Filibe ) şehrini yaptı . 

Makedonya bir deniz cephesi yapmağa mecburdu. Bu 
maksatla Makedonya sahilinde bulunan grek müstemleke
lerini zaptetti. Ayni zaman da Atina tarafından teşkil olunan 
deniz ittihadı, Peloponez muharebelerindenberi yavaş yavaş 
eriyordu. Trakya ve Makedonyadan yalnız birkaç şehir mu
vakkaten Atinaya sadık kalmışlardı. 

3 .  FlLlP VE YUNAN 

Filip, grek müstemlekelerine  taarruz etmekYUNANIN HALi le  Atinanın ve m üttefiklerinin can damarına 
basmıştı. Filip, bütün Yunanda tefevvu

kunu kabul ettirmeğe m ecburdu. Ahval de bu politikayı tes
hil edecek şekilde idi. Yunan dahili harplerle çok yo
rulmuştu. K uvvetli Makedonya ordusuna karşı Atina, vatan 
hissinden tamamen mahrum ücretl i  askerlerden başka bir 
asker çıka ramazdı. Atinalılar her tarafta rahat yaşamaktan ve 
zengin olmaktan başka bir şey düşünmü yorlardı. Hatta Ati
nada umumi bayramlara mahsus paranın bi le orduya sarfı 
ölüm cezasını mucip idi. Bilhassa Makedonya parası alan 
kuvvetli bir parti Filip i le anlaşmıya hazırdı. Makedonyanın 
istilasına karşı koymak cesaretii:ıi gösteren, yalnız hatip De
mosten olmuştur. 

DEMOSTEN Demosten, felaket mektebinde yetişmişti. Kü
çük yaşta yetim kalan Demostenin servetini  

vasileri suiistimal ettiler. Demosten, büyüyünce bunlara karşı 
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dava açarak şedit müdafaalarile mahkum etti. Bu andan itibaren 
hitabetin büyük bir rol oynadığı siyaset, Demosteni cezbetti. 
Şöhretini, Filip aleyhinde irat ettiği keskin nutuklarla kazan
mıştır. Filip aleyhindeki i lk nutkundan sora Makedonyaya 
muhalif olan partinin başına intihap olundu. Bundan sora 
daima Filipin ihtirasatını ilan ve Atinalıları ikazla meşgul 
oldu. Demosten diğerleri gibi yalnız nutuk irat etmekle ik
tifa etmedi, Atina diplomasisini idare, donanmayı tensik ve 
Şerone muharebesinde bir nefer olarak kahramanca muha
rebe etti. Demosten, Atinanın M. E. I V  üncü asırdaki en bü
yük vatanperveri ve dehası i le eski devrin en büyük siyasi 
hatibidir. 

İLK MUKADDES 
Din, Filipe Yunanın dahili işlerine  müda
hal� fırsatını  verdi. Delf ruhani meclisi, 
Fosit ahalisini Delf mabedine ait araziyi iş
gal ettikleri için, fazla miktarda cezayinak

HARP, 
TESALYA 

tiye mahkum etmişti. Bundan müteessir olan Fositl i ler kı
zarak silahlandılar ve Apollon mabedindeki  hazineyi zaptet
tiler. Bu hareket, merkezi Yunanı on sene kan içinde 
bırakan mukaddes bir harbi mucip oldu. Bu harp, Tesalya
ya da geçti. Tesalya asılzadeleri Fi l i pten yardım istediler. 
Filip te, Apollonun intikamını  almak behanesile yardıma 
koştu. Makedonya kıralı memleketin mühim noktalarını 
işgal ettikten sora Termopili i şgal etmek için ilerledi. Fakat 
orada grek kuvvetlerine rasgeldiğinden bu defalık daha 
fazla ilerlemedi ve yaln ız Tesalyayı işgal etmekle iktifa etti. 
Kendisini Delf ruhani meclisine Fositli ler yerine tayin ettirdi. 
Bu suretle yunan işlerine müdahale hakkını kazanmış 
oluyordu. 

FİLiP _ 

ATiNA Fi l ip, başka tarafta tevessü etmek istedi-
REKABETİ ğinden bir müddet için Yunandan elini 

çeker gibi oldu. Makedonyaya mücavir 
olan Epir kıt'asının başına  kayınbiraderini yerleştirdi. Daha 
sora Trakya sahil lerini zaptetti. Yalnız, Halkidikyayı ve Şar
ki Trakyayı hen üz almamıştı. Evvela Halkidikyanın· Olent 
şehrini tehdit etti . Halkidikyalılar, Atinalılardan imdat iste
diler. Demosten ira t ettiği üç meşhur nutkile bu talebi tak
viye etti ise de, Atinanın yolladığı imdat askeri geç geldi
ğinden Filip, şehri zabıt ve tahrip edebilmişti. Şarki Trakya-
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nın zaptı daha güç oldu. Şarki Trakya Yarımadası Karade
niz ve  Çanakkale boğazlarına hakimdir. Atinal ılar bu tarikle 
Karadenizden buğday alırlardı. Bu mıntakaların ehemmiye· 
tini takd ir eden Demosten, şahsan Bizansa gelerek ahaliyi 
gayrete getirmeye çalıştı. Bu suretle donanmasile Bizans 
önünde görünen Filip, Atina donanması tarafından mukave
met gördüğünden muhasarayı kaldırmıya mecbur oldu. Bu 
muvaffakıyet, Demostenin son bir s i y a si muvaffakıyeti 
olmuştur. 

İKiNCİ MUKADDES 
İkinci bir mukad�es harp vesilesile Filip 

HARP Yunanda parlak bır muvaffakıyet kazandı. 

ŞERONE (M. E. 338 )  Delfe civar Lokri ahalisi Apollon mabedine 
mahsus araziyi ekmiş olduklarından, Delf 

ruhani meclisi Lokrili lere harp ilan etmiş ve müttefik kıta
atın kumandasını  Makedon.ya k ıralına vermişti. Filip hemen 
Termopil geçitlerini  geçerek Beotya k ıt'ası methalindeki Elate 
kalesin i zaptetti. Bu cesurane hareket Atinada dehşet uyan
dırdı. Fakat Demosten ahalinin şevk ve ümidini yükseltti. 
N efi riam tarzında asker topladı ve Teplilerle bir ittifak 
yaptı. 

Fil ip, sükunetini bozmaksızın Greklere Beotya kıt'a
sında Şerone civarında taarruz etti ( M. E. 338 ). G r eklerin 
.meyusane mukavemetlerine rağmen Filip, bunları tamamen 
ezdi. Tepliler topraklarını bırakmaktansa mahvolmayı ter
cih etti ler. Mermer bir aslan bugün dahi bunların telef ol

dukları yeri gösterir. Yunan istikiali artık ömrü tabiisini 
bitirmişti. 

• • . Filip mağlUp sitelere eyi muamele etmedi. FILIPIN MUZAFFE· T · t . . B t k t' d k "  h k "  . 
RİYETİ VE VEFATI ep sı esın ın eo ya ı asın a ı a ımıye-

(M. E. 336) tine n i hayet verdi. Atin a n ı n  hariçteki bazı 
müstemlekelerini kendine bıraktı ise de, Ma

kedonya ile bir ittifak yapmasını mecburi kıldı. Filip, grek 
istiklalinin son kalesi olan Atinayı korumak ve ondan · istifade 
etmek istiyordu. Bundan sora Yunan ayakları  altına serilmiş 
ve Korent berzahı  gibi Yunanın muhtelif yerlerine ikame 
edilen Makedonya kıtaatı sayesinde sadakati de temin olun
muştu. Korentte bütün grek sitelerinin aktettiği bir kongre 
grek ordusunun başkumandanlığını Fil ipe tevcih etti . 

Makedonya kıralı Pers İmparatorluğuna karşı bir sefer 



248 TARİH 

açmak üzere iken zabitlerinden biri tarafından öldürüldü 

(M.E. 3 3 6). Filip maksadını tahakkuk ettiremeden 4 7 yaşında 
ölmüştür. Bu projesini tahakkuk ettiren oğlu İ skenderdir. 

İSKENDERİN 
GENÇLİÖİ 

M. BÜYÜK İSKENDER 

(M. E. 336  - 323} 

1. İLK HAREKETLER1 

Babası öldüğü zaman İ skender 20 yaşında 
idi .  Daha genç iken büyük bir  adam olduğu 
anlaşılıyordu. İ skender Grek değildi ; fakat 

genç bir grek allahı kadar güzeldi (Res. 117). Başını ekseriya 
sol omuzuna doğru iğerdi ve mahir bir sporcu idi. Filip, oğluna 
hoca olarak Filozof Aristoyu getirmişti. Bu meşhur adamın 
terbiyesin de İ skender, ilim ve fikir işleri zevkini kazanmıştı. 
Omeri çok takdir ederdi . Gayet cevval olan İ skender, daima 
faal olmak ihtiyacında idi. Daha çocuk iken dünyayı zaptet

mek hulyasını kurardı. Bir gün " Babam, dedi, heryeri zap

tedecek ve bana yapacak büyük ve şerefli bir iş  bırak

mıyacak. ,, 16 yaşında iken babası İskendere Makedonya 
Veliahtlığını tevdi etti. 18 yaşında iken cesareti say esinde 
Şerone zaferinin kazanılmasına sebep oldu. İ skenderin ku

surlarına gelince ; bu kusurlar memleketinin ve ırkının ku
surları idi : Şiddetli gazep ve sarhoşluk. 

İLK HAREKETLERİ 
İ skender, kıral olur ol!11az, ahlakındaki şiddeti 
göstermeye başladı. i lk anlarda Makedonya 

asılzadeleri gayrimemnun idi ler. Ş imaldeki kavimler hudut
ları tehdit ediyorlardı ve Yunan da Makedonya boyun
duruğundan kurtulmak için harekete gelir gibi idi. İ skender 
birçok idamlarla memlekette sükunu iade etti. Şimaldeki 
kavimleri iterek Tuna kıyılarına kadar ilerledi. Yunanda 
isyan etmek istiyen Tep ve Atina i le uğraştı. İ lk defa ordu 
ile Tep önünde göründü. Birinci defasında asileri affetti . Fa
kat ikinci defasında şehri kökünden yıkarak ahalisini esir gibi 
sattı. Buna mukabil af dileyen Atinaya ilişmedi. Hatta isya
nın müşevviklerinden olan Demostene bile ilişmedi. 



EGE HAVZASI 249 

. İskender, Korentte topladığı grek kongre-PROJELERI VE HA- . d k d " . b ·· t ·· ütt f "k  k tl . 
ZIRLIKLARI sın e en ın ı  u un m e ı uvve erın 

başkumandanı tayin ettirdi. Bütün Make
don yalıları ve Grekleri Pers İ mparatorluğuna karşı sürük
lemek için Met muharebelerinin intikamını almak istediğini 
ileri sürüyordu. İ skender (M.E. 3 3 5 - 3 34) kışı esnasında büyük 
sefer hazırlıklarını bitirdi. Çanakkale boğazı civarında 4 0,000 
kişilik bir ordu topladı. Donaııması 160 parça idi. Ordusunda 
erzak nakliye kolları ve istihkam kıtaatı vardı. Yanında daha 
sora kıral olan Ptoleme ve Selefküs gibi meşhur adamlar 
bulunuyordu. Makedonyadan hareket etmeden evel bütün 
mallarını dostları arasında taksim etti. Sana ne  kalıyor diyen 
jeneral lerinden birin e : ümit ! cevabını verdi .  

PERS İMPARATOR- Per� İ mı:'ar�torluğun�ı:;ı . M. 1:· iV ünc
_
ü asır

LUGUNUN SUKUTU d�kı  halı gozden geçırılırse, I skenderın pro-
jesinin o kadar cür'etkarane olmadığı görü

lür. Pers İ mparatorluğu İ ndüs ırmağından Nil ırmağına kadar 
uzanıyordu. Pers kıralmın Persepolis ve Sustaki hazinesi 
o kadar çoktu ki, bu sayede büyük ordular besliyebiliyordu. 

Pers ordusunda 1 00,000 kadar ücretli asker vardı. Bun
dan başka Akdenizdeki Pers donanması makedonya ve grek 
donanmasından fazla idi. Bununla beraber, Pers İmparator
luğunun bu kadar vasi olması bir zat sebebi idi. Muhtelif 
mıntakalarda bulunan vali ler merkezi dinlemiyerek müstakil 
olmak istiyorlardı. İ mparatorluğun Mısır gibi bazı aksamı 
mütemadiyen isyan halinde idi. Bütün bu sebepler İ sken• 
derin zayıf vasıtalarla nasıl büyük  bir imparatorluğu zapta 
kalkıştığın ı  izaha kafidir. 

• • • İ skender 1 1  sene zarfında (M. E. 3 34 - 3 2 3) ISKENDERIN ESERi büyü k  bir eser meydana koydu. 
I . üç sen e zarfında (M. E. 3 3 4 - 3 3 1 )  Çanakkale boğazından 

Mısıra kadar Akdeniz sahilin i  zaptetti. 
I I. Müteakıp sekiz senede (M. E. 3 3 1 - 3 2 3) merkezi Asya 

hudutlarında dolaşarak Pers İ mparatorluğu yerine yeni bir 
imparatorluk kurdu. 

I I I . İ skender öldüğü zaman daha başka yeni bir fütuhat 
yapmak istiyordu. 3 3  yaşında ölmesi (M. E. 3 2 3) bu arzu
larının tahakkukuna mani oldu. 
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2.  AKDENiZ SAH1L1N1N ZAPTI 

KÜÇÖKASYA GRA· İ sken�er, mukavemete tesadüf etmeksizin 
NiK MUHAREBESİ ordusıle Çanakkale boğazını  geçti .  Düş-

man ordusu Granik çayı kenarlarında onu 
bekliyordu. İskender şiddetle düşman üzerine atılarak pers 
ordusunu bozdu. Alınan ganaimin bir kısmı Atinaya gönde
rildi. Oranik muzafferiyeti İ skendere iyon şehirleri dahil 
olduğu halde Küçükasya sahillerini kazandırdı. Bu  muzaf
feriyetten sora İ skender, Anadolu yaylasının içerlerine girdi. 
Frikyanın m erkezi olan Gordiyom da meşhur Oordiyom dü
ğümünü bir kılıçla kesti (Kördüğüm). Efsaneye nazaran bu 
düğümü çözecek insana Asya İ mparatorluğunun mev'ut ol
duğunu alla hlar söylemişlerdi. İ skender yoluna devamla To
ros dağlarını aşa rak Kilikya ya girdi. 

.. 

SURİYE M HARE- İ sken der, b ir  derede yıkanırken az kaldı 
BESİ fsos ölüyordu . Kendine geldiği zaman pers kı-' 

ralı Kodaman Daryüs ün 600,000 kişilik bir 
ordu i le i lerlediğini öğren di. 

Muharebe Mezopotamya ve Anadoludan gelen yolların 
birleştiği yerde, Şimali Suriyede kain lsos ta vukubuldu. Bu 
seferde İ skender, pers ordusunun güzide  kısmını teşkil eden 
ücretl i grek askerlerinin hak kından geldi. Mağlup olan Daryüs� 
ordugahın ı, hazinesini hatta ai lesini bırakarak şarka doğru 
kaçtı. İ skender, Daryüsün ailesine eyi muamele etti. Bu mu
zafferiyetten sora, Suriyenin  merkezi olan Şam, kayıtsız ve 
şartsız teslim oldu. 

FENİKE VE MISIRJN İskender, pers donanmasın ın bütün barına-
ZAPTI cağı yerleri alabilmek için f enike sahilini 

elde etmeye mecburdu. Pers donanması� 
kumandanının vefatından sora başsız kaldı. İ lk  tazyik üze
rine Fen i k e  şehirleri ve Kudüs kalesi, kapılarını  İ skendere 
açtılar. Yalnız  bir ada üzerinde münferit bulunan Sur kalesi 
mukavemet edebildi .  İ skender bu şehri zabıt için sahil ile 
şehir arasında bir set yaptırdı .  Yedi aylık bir m ukavemet
ten sora İ skender şehri zaptetti ve tahr ip etti. Mısırın fethi 
o kadar müşkül olmadı.  filhakika bu memleket, Perslerin 
boyunduruğ·undan bıkmış olduğundan Makedonyalıları, kur-



EGE HAVZASi 2 5 1' 

tarıcı olarak kabul etti. İ skender, memleketlerin allahlarına 
hürmet eder gibi görünmek istediğinden Libi çölünde bir · 
mabedi ziyarete gitti. Orada papazlar tarafından Zeüsün o�
lu diye selamlandı. O andan itibaren eski Fir'avunlar gibi 
İ skender, k endini  bir Allah addetti . İ skender, Mısırı terket
meden evel Deltanın garbında kendisine nispetle !skenderiye · 
ismini  verdiği yeni bir şehir kurdu. Bu şehir bir müddet .  
sora, medeniyet merkezlerinden birisi olmuştur. 

3 .  ASYANIN ZAPTI 

PERS İMPARATOR- �kdeniz t:ırafınd
.
�n �ir  endişesi 

. . 
kalmı!a

.
n· 

LUÖUNUN SUKUTU. Iskender, I rana dondu. Kıral Da.ryus, yem bır 
ERBİL taarruzun önüne geçmek için I skendere kı-

zını ve denizle Fırat arasın daki kıt'ayı  teklif 
etti. Müşavirlerinden Parrneniyen " Eğer ben İskender olsay
dım, ded i, kabul ederdim. ,, İskender, " Ben de Parmeniyen 
yerinde olsaydım kabul ederdim ,, cevabını  verdi . 

Silaha müracaat zaruretinde kalan Daryüs, son dereceye 
kadar muharebe etti. Erbil ovasında bir milyona yakın  insan 
topladı. İskender ordusu, ancak 4 7,000 kişi kadardı . Persler ·  
ellerinde orak olduğu halde ve arabalarla hücum ediyorlardı . .  
İskender mahirane manevralarla bu hücumları akim bıraktı 
ve Makedonyalı güzide askeri hücuma saldırarak Pers ordu
sunun merkezin i  bozdu. Daryüs, Met kıt'asına doğru kaçtı . . 
Erbil muzafferiyeti (M.E. 3 3 1), İ ran İ mparatorluğunun harap ol
masını ikmal etti. Bundan sora imparatorluğun Babil, Sus 
Persepolis gibi merkezlerini  zaptetmek bir gün meselesi idi� 

İ skender, buralarda muazzam hazineler buldu ve bunla
rı j enerallerine, askerlerine dağıttı. 
. Yeni yeni  fütuhat karşısın da İ skenderin lRAN ŞARK HUDUT- · . . . . t.ARINDA SEFERLER hırsı da artıyordu. Iskender, hakımıyetını 

Kurus ve Darayüsün imparatorluğunun 
en son hududuna kadar teşmil etmek istiyordu(  Harita. 18). · Pers 
satraplarının isyanı da fırsat veriyordu. Türkeli cenubun
da kain Baktriyan satrabı Besüs Daryüsü öld ürerek kendini 
kıral ilan etmişti. 

İskender, Met, Part ve Baktriyan kıt'alarından geçerek 
yeni kırala karş yürüdü. Besüs Amu Deryanın öbür tarafında 
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esir edilerek öldürüldü. İ skender, Siri Derya sahillerine kadar 
ilerledikten sora, şimdiki Afganistana döndü. Bundan sora 
İskenderin hayat ve ahlakında vukua gelen bir tebeddül 
silah arkadaşlarının endişesini mucip oldu. İskender, istedi 
ki, bütün dünya kendisine tapsın ve önünde diz çöksün. 
Makedonyalılar, zilletaver bu teşrifata isyan ettiler. Şiddetl i 
bir münakaşa neticesinde çabuk kızmıya alışan İskender, 
en aziz arkadaşlarından Klitüs ü öldürdü ve kendi hakimi
yetini çekemiyen diğer bir kumandanı da demir kafese 
koydu. Bu şiddetl i muameleler umumi memnuniyetsizliği 
arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. 

· i 
N SEFERİ !3u vakayiden nazarı dikkati çevirmek için, 

HIND STA 
I k  d l-1 "  d "  t · · t · Af . · s en er, 1 1 ın ın zap ına gırış ı .  ganıs-

tandan Kabil geçidi tarikile İ ndüs ırmağının yukarı tarafla
rına girdi. 

İsken der, Ganj ırmağına kadar ilerlemek isteyince askerleri 
itaatsizl ik gösterdiler. Sekiz sene birçok zahmetli muharebe 
ve yürüyüşler yapan Makedonyalı askerler, memleketlerine 
dönmek istiyorlardı. İ skender, bunları kandırmak için üç 
gün çalıştı. Muvaffak olamayınca dönm eğe karar verdi. 

DÖNİİŞ 
İ skender ve ordusu İ rana dönmek için çok 
dolaştı lar. Evvela İ ndüs ırmağını  takiben 

munsabına kadar indiler. İskenderin donanması da Hint 
Denizi yolu i le oraya gelmişti. İ skender orada donanmasın
-Oan ayrıldı. Bundan sora İ skender, İ ranın cenup k enarını 
teşkil eden çölü geçti. Şimdiki Bülücistan içinden yapılan 
bu yürüyüş, sıcaklık ve susuzluk . dolayısile çok güç oldu. 
Ordusunun üçte ikisinden fazlası yorgunluktan ve yoksul
luktan öldü. M. E. 324 tarihind �  İ skender İ ran payitahtlarına 
vararak işlerin idaresini  tekrar eline aldı. 

4. 1MPARATORLVGVN TEŞK1LATI 

ioARi VE ASKER� İ skender Sus'a döndükten sora, zaptettiği 
ISLAHAT 1 ' yerleri düzeltmeğe çalıştı. Kendi yokken 

karışıklıklar yapan satrapları cezalandırdı 
ve fenalıkl a ra çare bulmıya çal ıştı . Mağlup milletlerin dinle
rine, k n u n larına ve hususi adetlerine karışmadı. iskender 
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bütil n  vasıtalara müracaat ederek galip ve mağlO.p milletleri 
bir  millet halinde toplamıya çalıştı. 

Arkadaşlarını Pers veya Asyalı kadınlarla evlenmiye 
teş vik ediyordu. Kendisi de Daryüsün bir kız-ile evlendi. 
On sene muharebeden sora ordunun acil ıslahata ihtiyacı 
vardı. İ skender , yorgun düşen ihtiyar Makedonyalıları mem
leketlerine gönderdi. Onların yerine İ ranlı zabitler ve asker
ler koydu ve bunlara çok eyi muamele etti. Bu hal, Make
donyadan getirdiği askerlerin hoşuna gitmiyordu. İ skender� 

Makedonyalı ve umumiyetle Ege havzası ahalisi ile Anadolu 
ve Asyada zaptettiği mıntakalar ahalisinin bir ırktan oldu
ğunu tan ıtmak ve bunu temin etmek için en müessir  vasıta
nın ordu old uğunu görüyordu. 

İSKENDERiN 
ÖLÜMÜ 

İ skender, farkında olm adan hayat ve mesle
ğinin sonuna gelmişti. Bununla beraber en 
vasi projeleri beslemekten fariğ olmuyordu. 

Bu cümleden olarak Babilonya da büyük işlere girişmiş, yeni 
bir donanma inşa ettirmiş ve Arabistana bir sefer hazırlığına 
başlamıştı . Ansızın ölüm, bütün projelerini akim bıraktı. 
Hakikatte İskender, yorgunluk ve zevk saikasile çok yıp
ranmıştı . Tercihan oturduğu Babilonya iklimi onu büsbütün 
bitirdi. M. E. 3 2 3  senesi yazın da İskender hastalandı ve 1 0  
g ü n  zarfında öldü (M. E. 3 2 3  Ağustos). öldüğü zaman ancak 
33 yaşında idi. 

İSKENDER FÜTU
HATININ NETİCE

LERİ 

İ skenderin vefatından sora muazzam im
paratorluğu, onu kurmak için sarfettiği 
zaman dan daha az bir zamanda yıkılmıştı. 
Bununla beraber eserinin neticeleri kendi

sinden sora devam etti. Evvela İ skender, Grekleri miskin 
kavgalarından kurtardı. Dünyanın yüzünü değiştiren büyük 
işler gördü. İ sken der, umumiyetle ahlakının asaleti le  zama
n ın ın diğer adamlarına faik idi ve m a ğluplara insanca 
muamele  etti. İ skenderin fütuhatı elen medeniyetini uzaklara 
yaymıştır. Edebiyat ve güzel san 'atlere verdiği hamle ile 
İskender asrı mühim olmuştu r. 
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.5 .  1SKENDER lMPARATORLUGUNUN İNKISAMI 

.O 
İ skenderin büyük imparatorluğu, vefatın

- :�� fi:: dan sora devam etmedi. Az bir zaman 
;;p 50 5  ( M. E. 301 ) zarfın da ( M. E. 321 - 301 ) kıra! ailesinin 

entrikaları ve bilhassa Makedonya jen eralle
rinin, ihtirası, bu imparatorluğun yıkılmasını ve parçalanma

-sını ikmal etti. 
Evelemirde bir budala olan İ skenderin kardeşi Filip, ve 

•·o öldükten sora doğan oğlu, lskender Ege ( Egos ) lehine 
,olmak üzere zahiren imparatorluğun birliği muhafaza olun
· du. Jen eraller, imparatorluğun Mısır, Babilonya, Anadolu, 
Makedonya gibi başlıca vi layetlerin i bir naibi saltanat nüfu

.zu altında idare ediyorlardı. 
Bir müddet sora, genç kıral İ skender Ege katledildi. 

Haris bazı adamlar kıral ailesinin diğer azasını da öldürdüler 
'-(M. E. 309). Bunu müteakıp İ skenderin j enerallerinden Anti
· uon, kıral unvan ını gaspetti. Bu ceneral, İ skender İ mparator
_ luğu n u n  heyeti umumiyesini istiyordu. Bu iddia , ordu ku
mandanı ve vilayetler valileri bulunan bütün rakiplerini  
kendi  aleyhine tahrik etti. Antigon, Frikyada kain İpsos ci
varında mağlfıp edilerek öldürüldü. İpsos muharebesi, İ s
kender İ mparatorluğunun kat'i olarak taksimini intaç etmiştir. 

-YENi KIRALI.IKLAR 
M.E. 281 de İsken derin eski imparatorluğu 
şu suretle  taksim edilmiş bulunuyordu 

, (Harita 19). 
1 - Antigon ahfadına düşen Makedonya Kıratlığı. 
2 - Selösitler sahası olan Suriye ve Pers Kıratlığı. 
3 - Ptoleme tarafından idare olunan Mısır Kır�llığı. 
İ kinci derecede mühim devlet olan Bergama Kıratlığı ve 

- Hazar Denizinin cenubuşarkisinde Partlar Kırallığı ve nazari 
-olarak müstaki l  kalan Yunan sayılabil ir. Bütün bu kırallık-
ların askeri ve mutlak kırallıklar olduğunu zikretmek 

lazımdır. Muzaffer bir asker bu memleketlerde iradesile ka
nun yapıyor ve vatandaşlar değil tebaa idare ediyordu. 

6. MAKEDONYA VE ANT1GON1TLER 

l skenderin halefleri olan j en eraller, bilhassa, Makedon

:ya askeri kuvvetinin membaı olan Makedonya ve Trakyaya 
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göz dikmişlerdi. Bu kıt'alar, yarım asır zarfın da elden ele 
geçtiler. En nihayet M. E. 276 da İpsosta mağlup edilmi ş  
-0lan Antigonun ahfadından ayni isimde birine düştü. B u  zat, 
Antigonitler Hanedanını tesis etti. Yeni kıral, dahili harpler 
ve bir gol istilası dolayısile harap olmuş memleketi düzelt
meye çalıştı. Antigonun Makedonyada k ıral olduğu M.E. 276 
senesinde bazı  Galat kabileleri Anadoluda Galat Kırallığı m 
kurdular. 

Yunanda Antigon, siteleri biribiri le muhalefete koya 
rak onları müstebitler vasıtasile kontrol etmekten ibaret olan 
mahirane bir politika takip etti. Aka birliğine rağmen ken
<lisi ve halefleri Yunanda hakem rolü oynad ı lar. Fakat, 
M.E. I I I  üncü asırdan itibaren Roma, Makedonya kırallarının 
vaziyetinden endişe d u ymıya başlamıştı. Makedonya kı
ralları Romanın düşmanı olan Kartaca i le birleşiyorlar ve 
Romanın Adriyati kteki hakimi yetin i  tehdit edi yorlardı. Ro
ma orduları, 1 68 tarihinde Antigonitlerin sonuncusu - olan 
Perse nin hükumet ve n üfuzu n u  yıktılar. 20 sene sora (M.E. 
146) Makedonya bir Roma vilayeti oldu. 

'i. 1SKBNDER1N ÖLÜMÜNDEN SORA YUNAN 
YARIMADASINDA V AZ1YBTLBR 

. • . .. İ skenderin ölümünü haber alan Grekler, is-ISKENDERIN OLU- t •klA ll . . . t" d d 1 t 1 At" d · 1 1 ·  MONDEN SORA ı a erını ıs ır a a ça ış ı ar. ına a mı ı 
GREKLER fırka baş kaldırdı ve Demosten tekrar mey-

. dana çıktı ve on un daveti üzerine Grekl er, 
Makedonyalıları kovmak üzere ayaklandılar. Fakat, bazı mu
vaffakıyetlerden sora grek ordusu, Tesalyada mağlup oldu. 
Atina, Makedonyanın ağır şartlarını kabule mecbur oldu. 
Atinaya Makedon ya askeri yerleştirildi. Demosten ise, galip
lerin eline düşmemek için zehir içerek intihar etti (M. E. 322). 

ETOLİ VE AKA Eski zamanın büyük siteleri Isparta, Tep 

BİRLİKLERİ ve Atina, çaresiz bir inhitata düştüler. Fakat 
buna mukabil Etoliler ve Akalar kuvvetli 

birlikler halinde teşkilat yaptılar. 
1 - Etoli birliği ; Etoliler, Yunan kıt'asın ın garp tara

fında sakindiler. Bunlar, Makedonyalılara mukavemet ede-
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bilmek için M. E. iV üncü asırda teşkilat yaptı lar. Delf ma
bedi dahil olduğu halde Orta Yunanın büyük bir kısmını 
ilhak ettiler. 

Etolilerin askeri kuvveti, Makedonyalıların ve Romalıla

rın hesap etmeye mecbur oldukları bir  kuvvet oldu. 
2 - Aka birliği; Akalar başlıca Peloponezin şimalinde 

Akaelinde sakindiler. M. E. 2 8 0  tarihine doğru birleşti ler. 

Aka birliği kuvvetli bir teşkilat oldu. Birleşen şehirler muh
tariyetlerini muhafaza ediyorlard ı. İ ttihadın merkezi, , Akaeli 
k ıt'asında Egyon ( Ege şehri) idi .  Bu şehirde ittihadın m eclisi 
toplanırdı. 

Etoli ve Aka birlikleri birleşmediler. Bilakis biribirine da
ima rakip kalm ışlardır. 

ROMANIN 
HAKiMIYETi 

Makedonyada hüküm süren Antigonitler 
Yunan kıt'asındaki ink ısamdan istifade 
ederek Etoli birl iğini mağlup ve Akabirl iği

n i  vesayet altına almak için çalıştılar. 
Romalıların düşmanı Makedonya kıralı V inci Fil ip ,  Kar

tacalılarla i ttifak etmiş olduğundan Roma Senatosu kendisine 
harp ilan etti. Akalar, ve Etol iler Makedonya kıralına karşı 
Rom al ı larla birleştiler. Makedonyalılar, Tesalyada m a ğlup 

edildiler (M.E. 1 97). Romalılar, Yunanın mühim yerlerine as
ker koydular. Etoli birliğini  y ıktılar ve  Etoli rüesasını ö ldür
düler yahut İtalyaya sürdüler. 

Roma, Makedonyalıları kat'i bir surette maglup ettikten 
sora Aka birliğin i  de yıktı. 

Bütün Yunan daha sora (M.E.  2 7) Akaeli unvanile bir 
Roma vilayeti hal ine kondu. Yunanın asıl adı  olan Akaeli 
ad ın ın ihyası, yunan istiklalinin son kalesi olan Aka birliğinin 
gösterdiği m üdafaaya hürmeten gal ipler tarafından gösterilen 
son bir hürmet olsa gerektir. 

YUNANIN GREKLEŞT1KTEN SORA 
GÖSTERD1G1 VASIFLAR 

1 - Greklerde, Romal ıların kuvvetini teşkil eden şeyler 
kalmamıştı: ittihat, takip fikri, ahlak ciddiyeti . 

Met muharebeleri esnasında bile Grekler, müşterek ve 
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tek vatan fikrin e yükselmediler. Tarihlerinin büyük bir kıs
mı Peloponez muharebesi gibi bayağı mücadelelerle dolu
dur. Persler, Makedonyalılar veyahut Romalılar  grek site
lerinde daima para i le satınalınan hainler bulmuşlardır. 
Grek tarihinin sonunda eski Elenlerdeki vatanperverlik  grek
leşmiş kavimde tamamen sönmüş gibidir. En güzel teşeb
büslerin i  i lerletmeye, hafifl ikleri ve tatbikteki hataları mani 
olmuştur. Atinada ve Korentte vatandaşlar zengin olmaktan 
ve hayattan istifade etmekten başka bir şey düşünmüyor
lardı. Tepte, ahali  malların ı _çocuklarına değil, ziyafet ve eğ
lencelerde sarfedilmek şartile  sofra arkadaşlarına bırakır
lardı. 

SURlYE VE SELOSlTLER 

Selösitler İmparatorluğu, Avrupa ve Afrika vilayetleri 
müstesna olmak üzere İ sken der İmparatorluğunun diğer 
bütün aksamına şamildi. Bu İ mparatorluk Akdenizden İndüs 
ırmağına kadar uzanıyordu. Bu devleti kuran Selöküs (M.E. 
3 06-2 8 1 )  kumandan ve siyaset adamı ol arak vazifesinin ehli 
idi. İmparatorluğunu 7 2  vilayete ayırdı. Devletin iki payitahtı 
vardı. Dicle üzerinde Selösit şehri ve Suriyede Asi ırmağı üze
rind e Antakya. Selös it Kırall ığının büyüklüğü merkezi idare
nin faaliyetine mani idi . B u devleti kuran S elöküsün halef
leri zamanında bu devletin sahası gittikçe darlaşıyordu. Ber
gama, Part ve Baktriyan Kırallıkları bu devletten ayrılarak 
teşekkül ettiler. Selösitlerin nüfuzu yalnız Suriyeye mun
hasır kalmıştı. M. E. I I inci asırda da Romalılar burasını  elle
rine alarak bir vilayet halin e  koydular. Selösitler hanedan ı 
iki buçuk asır hüküm sürdükten sora, dağıldı. 

MISIR VE PTOLEMLER 

İ skender İ mparatorluğuncfan çıkan bütün kırallıkların en 
büyüğü değilse bile, en müreffehi ve devamlısı Mısır olmuş
tur. Bunu Ploleme kurmuştu (M. E .323-285). Bu kıral mahal lt 
kanunlara, adetlere ve dine riayet ederek Mısırlı lara kendini 
sevdirdi. Bütün halefleri eski Fir'avunlar"ı:iı. varisi oldular ve 

1 7  
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onlar gibi kendilerine halkı taptırdılar. Eski Mısırın hissi ya
tına dokunmaksızın İskenderiyeyi kendilerine payitaht yap
tılar. İskenderiye bir medeniyet merkezi oldu. Birinci 
Ptoleme hariçte, emniyeti ni  tesis etmek üzere himayesini 
Libi kıt'asına, Ege Denizi adalarına ve Cenubi Suriyeye 
teşmil etti . 

Müdafaayı tamamlamak için kuvvetli bir ordu ve 1 5 00 
gemiden ibaret bir donanma da yaptı. N il vadisi, Ptolemeler 
zamanında şarkın ticaret merkezi oldu. Mısırın bu refahı, 
üç  asır devam eden ayni sülaleden.  1 2  hükümdar zamanın
dadır. Bütün hükümdarların ismi hep Ptoleme idi. Fakat, 
Roma, bu zengin memlekete göz koymuştu. Bir müddet bu 
kıt'a üzerinde bir nevi himaye tesis etti ve bilahare (M.E.3 1 )  
doğrudan doğruya hakimiyeti altına aldı. 

iSKENDER DEVRİ 
İ skender zan:anında i�on med�niyeti in1i-

MEDENiYETi şara başladı. I skenderın haleflerı zamanın-
da bu intişar devam etti ve arttı . Bu zaman

da Atina inhitat halinde idi. Edebiyat ve güzel san'atler İsken
deriye, Antakya Bergama ve Siraküz şehirlerinde tezahür 
ediyordu. Buralarda zeki birtakım Makedonyalı sülalelerden 
prensler, birçok maaşlar ve ihsanlarla meşhur muharrirleri 
ve artistleri celbetmişlerdi. Milattan evelki üç asra İsken der 
Devri Medeniyeti denir. 

Bu devirde iyon medeniyeti, bütün dünyanın malı olmuş
tur. Şiir, ilim, felsefe, tarih, güzel san'atler sahasında yapılan 
bütün şeyler medeni beşeriyetin müşterek malı idi .  

iSKENDERiYE E Ptolemeler tarafından İskenderiyede yapılan D 
başlıca abideler şunlardı : Tiyatro, terbiye 

ve · idman yurdu, Serapis mabed i, 700,000 cilt kitabı olan 
kütüphane ve müze .. Esas itibar i le mabedin etrafına tedris 
ve il im müesseseleri toplanmıştı : mükaleme ve müzakere 
salonları, laboratuarlar, rasataneler, n ebatat bahceleri v. s . ... 
Yüze baliğ olan profesörlere kıral maaş verirdi. Darülfunun
dan ve akademiden birçok meşhur alimler y etişti . Bu suretle 
dünyada i lk  defa olarak yüksek tahsile mahsus umumi bir 
teşkilat vücuda getirilmişti. 

BERGAMA Anadoluda Jrlisi kıt'ası nda kain küçük Ber
gama Kırallığı, Makedonya ordusunun bir 

zabiti tarafından tesis olunmuştur. Umumiyetle Atal (Atalar) 
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denilen halefleri, edebiyat ve san'atlerin hamisi oldular. Bun
lar, 200,000 ciltlik bir kütüphane yaptılar ve mısır papirü
sünün yerini tutmak üzere parşömen imalatını inkişaf ettir
dikr. Papirüs pek pahalı ve dayanıksızdı. Bunun yerin e, ko
yun, keçi veya dana derisinden yazı için parşömen denilen 
bir madde yaptılar. Bergamanın vücuda getirdiği eserler 
Atinaya da teşmil olundu. Bergamalılar, Atinada da güzel 
eserler vücuda getirdiler. 

Bergama (Res. 116) tepesi üzerinde kırallardan biri Zeüs 
ve Atena mabutları şerefine büyük bir mabet yaptı. (Res. 118) 
Bu abidenin cephesinde yapılan 1 20 metre uzunluğunda bir 
kabartma Allahların devlere karşı mücadelesini tasvir eder. 
Bu, M.E. 1 1 1  üncü asrın en dramatik . eserlerinden birisidir. 
Bergamanın son prensi, 1 1 1  üncü Ata ölürken memleketini  
Romal ılara vasiyet etti. Romalılar da burasın ı bir vilayet 
yaptılar. 



xıv 

ESKİ İTALYA VE ETRÜSKLER 
A. ESKİ İTALYA 

1. 1TALYANIN COGRAF1 TAR1H1 

İ talya, Adriyatik ve Tyrrhen denizleri arasında uzanmış 
(1 000 kilometre uzunluğunda ve 200 kilometre gen iş l iğ inde) 
bir yarımadadır. Cenup ve garbınd a  Sicilya, Sardinya ve 
Korsika adaları vardır. Geoloklar İ talya kıt'asını evelce 
Afrikaya bağlı ve Akdenizi ikiye ayıran bir arazi parçası 
olarak telakki ederler. Septe boğazının açılmasile hücum 
eden sular altında çökerek bugünkü hale gelmiştir. Bu ya
rımada,' baştan aşağıya kadar Apenin silsi,lesile kesilmiştir. 
Şimalinde Alp dağlarile Avrupadan ayrılır. Yunan denizine 
uzanan cenup ucuyla kıt'a bir çizme şeklindedir (Harita. 20) . 

Yanmadanın darlığı dolayısile büyük ırmakları yoktur. 
Tyrrhen denizine dökülen Tiber ırmağı ve şimalde Adriyatik 
denizine dökülen Po ırmağı en meşhurlarındandır. İkli
mi, şimalden cenuba doğru hissolunacak derecede değişiktir. 
Cenup mıntakası ve bilhassa Sicilya, Afrika iklimini hatırlatır. 
Yarımadanın merkezinde kış yok gibidir. Uzun devam eden 
kuraklıktan sora sürekli yağmurlar başlar. Bu yağmurlar 
birçok bataklıklar meydana getirir. Onun için sıtması çoktur. 
İ talya Yarımadası ormanlarla kapalıdır. Toprağı mümbit ve  
feyizlidir. Her türlü ziraate elverişlidir. 
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2 .  T AR1HTENEVELK1 ZAMAN 

iı.K .MEDENİYETLER İ talyanın en ,eski insan ları A vrupanın diğer 
memleketlerinde  olduğu gibi tarihtenevel, 

Taş Devrinde  ken dilerini ,  tanıtırlar:\ Avcılık, bal ıkçılık ve 
m eyvaları toplama, o zamanki insan!rın mühim m eşgaleleri 
idi. Ekseriya ma,ğaralarda otururlar, bazı i ptidai kulübeler 
inşas ını da bilirlerdi. Taşları yonta rlardı. Bunlarla si lahlarını 
ve aletlerini  yaparlardı. Kemik, boynuz, tahta (odun) ve 
meşin üzerinde çalışırlardı. Elb i seleri hayvan derilerindendi. 
Hayvan dişlerile süsler yaparlardı ( Res. 119). İçtimai hayat 
mefhumları bir aile telakkisini geçmiyordu . Ziraat, hayvanları 
ehlileştirmek bil inmi yordu. 

Birçok asırlardan sora, Cilalıtaş Devri başlar. Bu devirden 
birçok eserler kalmıştı r. İ ptidai meskenler, çakmaktaşı tez
gahları, silahlar, balta, çekiç ve bal ık  ağları gibi ... 

Bu devrin insanları, hayvanları ehlileşti rirlerdi .  Çömlek
çilik te vardı (Res. 120). Cenaze defni usulünü biliyorlardı .  
İçtimai hayat telakkisi tekamül etmişti. Küçük köylerde toplu 
olarak yaşıyorlardı. Bu esnada Küçükasya medeniyeti İ tal
yaya nüfuz ve tesire başlamıştı. 

Bu devrin sonunda altın ve bakır madenleri görüldü. Bu 
d evrin insanları bu madenleri evvela ziynet eşyası olarak 
kullandı lar. Daha sora, aletler imaline ve ziraate başladı 
lar. (Res. 124) Buğday ekmeyi ve un imalini de öğrenmiş
lerdi. Milattan 1 800 sene evel yine Küçükasya medeniye
tinin tesiri altında Tunç Devri başlar. Sanayi i lerledi. Cenaze
ler yakılıyordu. Milattan takriben 1 000 sene evel demir 
meydana çıktı. Bu suretle İ talyanın tarihtenevelki devri 
bitmiş oldu. Bidayette demir de ziynet eşyası yapılmak için 
kullanıldı. Bilahare Etrürya da demir madenlerinin keşfi bun
ların istimalini tamim ettirdi. 

3 .  TARIH DEVR1 

Tarih devri etrü�k . medeniyetinin İ talyaya girmesile 
başlar (M. E. X - I X  asır). Milattan sekiz asır evele ait mezar 
taşları üzerinde Etrüsk yazıları bulunmuştur. Bütün beşeri
yet ve medeniyetin terakki ve tekamülü · daima üç amil in 
tesiri altında kalmıştır : 
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1 Dahili keşif ve tekamüller 
2 - Medeni bir kavmin istila ve muhacereti 
3 - Yakın diğer bir medeniyetin muslihane hulul ve tesiri. 
Birinci amilin esk i İtalya tarihinde hiçbir tesir yapmadığı 

muhakkaktır. Son yapılan tetkikler İ talya medeniyetinin 
amilleri olarak Etrüsklerin muhaceretini  ve yunan m üsta
merlerinin muslihane medeni tesirlerini kabul etmek lazım
geldiğini göstermektedir. 

İ stilacı kavimler - İtalyanın ilk kavimlerini tesbit için üç 
membaa m alikiz. 

1 - İ ta lyanın  etn ologi haritası, 
2 - An'aneler, 
3 - Antropologi. 
Romanın nüfuzu altındaki İ talya b i rl iği arifesinde (M. E. 

400) bu k ıt'anın etnologi haritası karışık idi .  
Şimalde Gol lüler (Galli ler) { 1 ]  ve _ KelJleı:, Po vadisini  işgal 

ediyorlardı . Şimd iki Ven edik k ıt'ası civarında ..Eenetler.,. Alp ve A
pen in silsi lelerin in  b irleştiği  yerlerde Ligürler, TQskana kıt'asın
da Etrüskler, Apenin silsilesinin merkezinde ve cenubu nda Om
briler ve Sabirı lerden mürekkep Italyotlar vardı . Ldtiyom da La
tinler, Samni de Samniler, bunun şarkında Yapıglar, Büyük Yu
nan denilen mıntakalarda Aka ve Tor kolonileri bulunuyordu. 

M. E. VI I I  inc i asrın başlangıcında Akalar, Cenubi İtalya 
sahil lerinde üç şehir yaptılar. 

1 - Sibari - kalabalık bir şehir idi. Hayvan yetiştirmek 
ve şark ile Etrüskler arasında yaptıkları ticaret sayesinde 
zen gin idi . 

2 - Metapont - buğday ziraati yapardı. 
3 - Kroton - Ahalisinin güzel ve kuvvetli olmasile 

meşhur idi .  Bu şehir ler ayrıca müstemlekeler yaptılar. Bir 
aral ık bey inlerinde birleşerek kuvvetli bir konfederasyon da 
vücuda getirdiler. Bu konfederasyon yerlilerle eyi geçiniyordu. 

Merkezi İ talyanın medenileşmesine, Kreton d iğer sitele
rinden daha çok h izmet etmiştir. 

M. E. 5 1 0  tarihlerinde bu şehirler arasında ihtilaf ve mü-
( 1 )  Romal ı l ar Frans ız ların saradan Gol dedikleri sahaya Galya ve 

ahal is ine Galli derlerdi .  Fran s ızl arı n kullandığı (Gaule = Gol) ve 
(Gaulois= Gol va) şekil leri doğru olmamakla beraber şimdiye kadar mek
tep kitapları m ı zda hemen umumi olarak kullanıld ıkları için biz de daha sa
hih olan Galya ve Galliler tabirleri ie  birlikte Gol ve Gol lüler şekillerini de 
kitabın bu i lk · bas ı l ış ında m uhafaza ettik. 
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cadele başladı. Biribirler ini tahrip ettiler. Ondan sora Cenubi 
İ talyada en kuv vetli site, Torlar tarafından inşa olunan Ta
rant oldu. 

4. ESKl KAVIMLER HAKKINDA lZAHAT 

Görüldüğü gibi Roma birliğinden evelki İ talya, muhtelif 
kavimlerin meskeni idi . Siyasi birlik yoktu, ırk ve l isan da 
büsbütün ayrı  idi. 

Yunan müverrihleri ve muharrirleri ve bilhassa Herodot 
ve Aristo ancak milattan beş asır evel İ talya tari hile alaka
dar olmıya başladılar. Bilhassa, Etrüsklerden bahsetti ler. 
Onun için İ talyanın V inci asırdan evele ait tarih memba
ları yoktur. 

Antropologi alimleri muhtelif Taş Devirlerinden kalma ka
fatasları buldu lar, tetkik . ettiler. Hem Brakbefal ve hem Doli
kosefal kafalar bulundu. Kat'i bir hüküm veremediler. 

An'aneye göre İ talyan ın en eski halkı Ligürler (Ligures) 
dir. Bir nazariyeye göre de, İ talyanın en eski hal kı Afrika
dan gelmiş Dolikosefal bir kavimdir. 

Arkeologi tetkikleri, iptidai · i talyanın Etnologi tarihini Av

rupanın umumi tarihine bağlı göstermektedir. Bu nazariyeye 
göre, milattan 2000 sene evel Baltık Denizi sahillerinde ve 
İ skandinavya civarında birçok 'kabi l elerden mü

-
rekkep bir 

i nsan kütlesi vardı. Bu kabileler müşterek bir lisana malik 
idiler. Ziraat bi l irlerdi. Bir gün bu kavimler, çoğalmaları do
layısile ve muhtelif sebeplerle cenuba doğru muhacerete 
başladılar. Şim diki Almanya, İ ngiltere, Fransa, İ spanya ve 
İ talyayı isti la ettiler. Bu suretle Merkezi ve Garbi Avrupada 
büyük bir devlet teşekkül  etti. İ sti lacılar ile .Y.�E.li halk karıştı. 
Bu devletin ırki bir vahdeti yoktll.Blria-enaleyh, H int - Avru
palı diye bir ırk yoktu. Bu Devletin vahdeti iptidada ancak 
siyasi idi .  Gelenler l isanlarını  cebren kabul ett i rmiye başla
dılar. Geçtikleri yerlerde birçok coğrafi isimler bıraktılar. 
Milattan takriben 1 500 sene evel bilhassa dahili sebepler do
layısi le bu Avrupa devleti dağıldı. Birçok değişiklikler oldu. 
Bundan seradır ki muhtelif l isan . grupları meydana çıktı. 

Bu nazariyenin tamam ol ması için şunu da i lave etmek 
lazımdır:  .J�altık sahil lerinden ve İ skan9 inavyadan cenuba 
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gelen lerin . menşeleri Qrtaasy� yayJas ıd ı r. Bu in sanlar, şimal 
yolu i le  şarktan garba binlerce sene zarfında intikal etmiş
lerd ir. 

Tarihtenevel ve tarihten soraki umumi muhaceretler bu 
noktay ı aydınlatır. Keltler ve İ talyotlar bu dağılmadan sora, 
uzun müddet beraber yaşadılar. Onun için l isan ları a rasında 
büyük bir yakınl ık vardı .  Bu l i san, İ talyan ın iptidai lisanla
rını meydana getirmiştir. İ lk İ talyanlar, Şarktan gelerek ve 
m i lattan 1 5 0 0  sene evel Şarki Alplerden geçerek Merkezi 
İtalyay a girdiler. Sabinler ve Ombr iler m i l attan 1 0 00 sene 
evel geldiler. Ombriler son gelen lerdend i r. Bun ların d i l i, 
Kelt di l ine çok benzerdi . Ombriler, tarihte büyük b ir kav i m  
hatırası bırakmıştır. MiJattan evel binind sene iptidas ında en 
kuvvetli İ talya Dev leti , Ombrilerin Devleti idi .  Villdnova yük
sek meden iyet merkezi oldu. 

İ talyotların gelmesi üzerine, Ligürler dağlara çekildiler. 
İtalyotların İ talyaya muhacereti Torların İ ll iryal ıları tazyika 
baş ladık ları ve Yunana indikleri tarihe tesadüf eder. 

Venetler ve Yapıglar İ l l iryadan İ talyaya, bu tazyik üze-
rine hicret ettiler. 

· 

B. ETR ÜSKLER 

1. UMUM1 MALÜMA T 

Etrüskler, İtalyaya deniz yolu i le Li d y a d a n  gel mişler
dir. [1 ) Başlarında ataları "Atys,, ve bunun oğlu Türsen 

[11 Eski  müverrih l er Etrusci ' l eri yahut Tursci'.leri Tyrrhen ' ler  yahut 
Tyrsen'l erle m ü savi sayarlard ı . ( M ısır  m e m balarında tesad üf ed i l en 
Turşlar Tyrrhen'lerdir). Son za manların tetki kleri eski  m ü v e rri h l erin 
faraziyesini  tey i t etm i ş t i r. 

H erodot nakleder ki,  Etrürya l ı ların k a b i le baba s ı  olan Tyrsenos, 
efsanevi Lidya kıra l ı  Atys ' in o ğl u d u r  v e  L i d yadan İ ta l yaya g i t m i ş t i r. 
H erodot b u n u n l a  şunu haber veriyor ki Etrüs k l e r  küçükasyadan ital
yaya gel m i şlerd i r. Bu efs an en i n d i ğer b i r şekline göre Tyrsenos'u n  oğlu 
Tarchon ası l  kabi le babası i d i .  Bu i s i mden kı ra!  Tarq u i n i u s  ad ı  ve Tar
quini m e v ki i n i n  i s m i  çık m ı ştır. 

E t i l erin m i ll i  i la h l a r ı n d a n  o l u p  bütün Cen u bi Anadoluda tesad üf 
edilen Tarku y ahut Tarchu ayni i s i m l e  m ü n asebetted i r. Etrüskler b u n a  
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(Tyrsenos) bulunuyordu. Etrüskler, kendilerinin Lidyalıların 
akrabası olduklarını biliyorlardı. Etrüsklerin içtimai hayatları, 
dini telakkileri, musikileri, giyiniş  tarzları, bilhassa denizci
l ikte ve ticaretteki n:ıüstesna kabiliyet v e  istidatları da bu 
Tarqu d e rler. Bunu onlar Anadol udan İ tal ya Yarı m adas ı na götürm üş 

lerd ir. 
Tyrsen ler M. E XI I I . üncü asırda Italyaya gi d i yorlar. M ı s ı r  m emba

larında bunlara Turş namı altında tesadüf ed eriz. 
Etrüskler yu nan alfabesin i al m ı ş l ar ve bunu en eski adet veçh i l e  

dai ma sa ğdan sola yaz m ı ş l ard ır. Bu d a  gösteri r ki Etrüsklerin menşei 
Küçükasyad ır. Latince şah ı s , şehir  ve ı r m a k  i s i m l e ri n i n  b i r  kı s m ı  
l ndu - G ermen o l a n  Romalılardan yah ut Qu ir i t ' lerden de ğil b i l a k i s  Et
rüskl erden kalmadır. Bu da gösterir ki Etrüskler in  m enşe i Küçü k 

asyanın cenubuşarki s i d i r. 
Diğer bi rçok Romal ı is imler  en eski  Küçü kasya şahıs i s i m l erile 

birdir. M esela Tarquiniu s i s m i  Tarchu i s m i le (Elamca Turku) b i r d i r. 
Romal ı Metelluş (Etrüskçe Matulna) Etil erde şahıs ismi olan Mutanlu'
nun m ürad ifid ir. Daha bunlar gibi birtakım Roma isimleri Anadolu'
nun Likya, K i l i kya, Karya m ı ntakalarından alınmadı r. lndu - G e r m en 
ol m ıyan ve asıl ları  Etrüskçe olan bütün bu roma is i m l eri menşe itiba
ril e Küçükasyanın cenu p ve cenubuşarkisine m ensup tur. Bu i s i m l er 
Etrüsklerin Indu - Germen olmadıklarını ve İ talyaya Küçükas yadan 
geldiklerini is pat eder. 

Roma es atirinde tesadüf edilen yabancı u nsurl ar dahi is pat ediyor 
ki Romalı lar bu esati ri Etrüs klerden ve bunl ar delaletile Küçü kasyadan 

al mış lard ı r. 
Etrüsk gramerine dair malumatı m ız ş im d i l i k noksandır. Bununla 

beraber, lisan iyat aliml eri bugüne kadar etrüsk lisanile l ndu - Germen 
lisanları arasında kat'iyyen bir akrabal ık ol madı ğın ı tes bit etm işlerdir. 
Daha ziyad� bu l isan Kafkas lisanları zümresindendir. 

tl�hların i s i m l eri : (Bunlara etrüsk yazılarında tesadüf ed iyoruz.) 

Roma i lahları 

Zeus 
J uno 
K ybele 
Minerva 
Neptun 
H ermes - Merkur 
Ven us 
Luna 
Hercules 

Etrü s k  ilahları 

T i n i a  
Uni 
Cupra 
M e n rva 
N edu n i 
Turmus 
Turan 
Lala 
H erde 

Bunlardan bazıları Romal ıl ardan al ınmış olabil irse de u mu m i yetl e 
aks i varittir, yani Romal ılar bu ilah isimlerini Eti:üsklerden al m ı ş l ardır. 

Latin kamusu ndaki birçok kel i melerin dahi, Etimologi noktası ndan 
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akrabalığı teyit etmektedir. Arkeologi tetkikleri de bunu gös
terir. Mimari, resim, nakış, itiraz kabul etmez bir surette 
şark karakterini göstermektedir. 

Mısır vesikaları da, M ısırın denizden ve milattan evel 
1 200 - 1 300 sene ler i n de Türka (Turscha) lar ve Türsen 
(Tyrsen) ler tarafı n d a n  ist i la edi ldiğini yazıyorlar. Limnide 
bulunan bir yazı da Etrüsk l isan ına çok yakın b i r  l isan 
göstermektedir. Şu muhakkak ki, Etrüskler Lidyadan, Küçük
asyadan gelmişlerdir. Lidyalı ların, Eti ler ve Friklerle kara
betleri vardır. İ tal yaya gidiş tarihi tamamen muay yen deği ldir. 

Kendi krono logi lerin e göre, m ilattan takriben 1 0  as ı r evel 
İ talyaya ayak basmışlardır. Eskiden kalma mezar (Res. 125) taş
larında bu ta r i h  tesbit e d i l m ektedir.  Fen i k e  alfabesini  Kum 
(Cumes) dan M. E. VI I i nci asırda aldıklarına nazaran geli $1eri 
bu tar i hten evel olmuştur. M. E. VI ıncı ası rdan kalma kitabe
lerde Etrüsk v e  İ talya lisanlarından memzuç is im lere tesadüf 
ediliyor. Bu da, gösteriyor ki, bun lardan evel uzun zaman 
Etrüskler ve İtal yotlar beraber yaşamışlardır. 

Lisanlarına  gel ince : bunu da açık ve kat'i olarak tayin 
etmek daha mümkün o lmam ış tı r. Bu l i sanın Hint - Avrupalı 
den i len lisan olmadığı sabit ol m u ştur. 

Limni adasında bulunan yazı ve eski Lidya lisan ında ya-

bakıl ı nca, I nd u  - Germen olmadıklarını ,  b i l a k i s  Romal ı l a rı n bu k e l i m e
l eri Etrü s klerden ald ı k l arını  kabul etm ek lazı m d ı r. 

L i m n i  adasında bu lu nan M .  E. VI I inci asra ait  ol an kitabelerin 
tet k i k i  göstermiştir ki  bu yaz ı l ar ı n  l e hçesi  grek k i svesin e  bürün m ü ş  
etrü s k  lehçes i d i r. Acaba b u  L i m n i l i  Etrüskler bu raya E t r ü rya'dan m ı  
geldiler, yoksa b u n l ar vaktile K üçükasyan ı n  cenup s a h H l e r i n d e  v e  
Lidyada sakin e s k i  Tyrsen' lerde n b i r  ahali  m i dir yahut acaba e s k i d e n 
b e r i  Etrüryalılar i le  akraba o l a n  Pel as g'ları n  b i r  b a k iyesi  Atık'tan 
Li m n i'ye mi gel m i ş t i r, b u  c i hetler henüz tesbit oluna m a m ı şt ı r. 

H e r  halde bütün yeni tet k i kl e r  h e m  eskilerin menku l e l e r i nde, hem 
de b i z z at Etrü s k le r i n  m e n k u l e lerinde tesadüf e d i l en haberleri teyit  e d i
yor. B u n a  nazaran Etrüskler cenu ptan d e n i z  yolu i l e  An adoludan gel 
m i şler  ve Tarqu i n i i  civarında karaya çıkmışlard ı r. Yan i İ talyaya ş i m al 
d e n  gel m e m i ş l e r d i r. 

M a n tua, Cortona, Tarqu i n i  (Tarchonion) gibi  efsan elerle m e ş h u r  
E t r ü s k  ş e h i rl erinin v e  Etr ü s k  ı r m aklarının i s i m lerine İ berya'da da tesa

düf e d i l i yo r. Bunlardan ve d i ğer del i l l erde n  çıkan netice şudur : M .  E. i l  
inci  b i n  yıl ı n  ortalarında K ü ç ü ka s yadan büyü k  bir m u h aceret vu k u 
bulmu ştur.  Bunun takip ett i ğ i  istikamet Balkanlar, Noricum, İ talya; 
İ s panyadır. 
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pılan tetkikler göstermiştir ki, etrüsk lisanının Greklerden 
evel Küçükasyada kullanılan lisanla münasebeti vardır. 

Hulasa şudur : Etrüskler, Türsenler, Türkalar, Ege ada
larında, Anadoluda kadimdenberi oturmuş olan kavimlerdir. 
Bunlara Akalar, Ekeler, Etiler, denildiğini biliyoruz. 

Torlar istilasından sora, bunlardan bir kısmı İtalyaya mu
haceret etmiştir. 

Torların istilası, milattan 1200 sene eveldi. Etrüskler, ih
timal evela Anadol u ya geçtiler ve ora dan küçük gruplar ha
linde İ talyaya hicrete başladılar, sahillere çıktılar. Ondan 
sora, dahile girdiler. Kampanya da methal olarak Kapu (Ca
poue) şehrini yaptılar. Fakat, asıl isimlerine izafe �dilen 
Etrüryede yerleştiler. Bu mmtaka, o esnada Ombrilerin elinde 
idi. Gelenlerin medeni seviyeleri daha yüksek idi . Fakat, 
denizden azar azar geldikleri için istila çabuk olmadı. Om· 
briler yavaş yavaş Apeıı in dağlarına çekildiler. 

Bundan sora etrüsk şehirleri m eydana gelmiye başladı. 

2 .  1ÇT1MAI VE S1Y ASI REJ1M 

Etrüskler 1 2  siteden mürekkep bir konfederasyon yap
tılar. Bu 12 site arasında tam birlik yoktu. Yalnız tehlike 
zamanında birleşirlerdi. Hareket serbesti lerini muhafaza edi

yorlardı. Ayrı ayrı kırallar tarafından idare olunurlardı. Fa
kat, M. E. !Y üncü asırda aristokrat bir cümhuriyet teessüs 
etti. Bu cümhuriyet Lükümon Iar denilen sınıf tarafından 
idare olunuyordu. 

Belli başlı siteler şunlardır : 
Arretiyom, Kere, Klusuum, Korton, Vetulonya, Vulsi, Volterra, 

Volsini, Perus, Papulonya, Rusella, Tarkuini ve Kapu. 
Tarkuini  şehri, banisi büyük reislerinin ismini taşımak

tadır. Bu isim, Tarkum (Tarchum) idi [1] 
Etrüskler, medeniyetlerinin yüksekliği sayesinde eski 

halkı temsile başladılar. 
[1] Kavimlerin menşelerini  tesbitte Toponymi mühim rol oynar. 

B u n a  nazaran bütün bu maha l i s imlerinin lisaniyat noktai nazarından 
tetkiki  Etrü sklerin menşeini tesbit noktasından çok m üh i m d ir. Latin 
edatı olarak sondaki ( İum) lar atılarak gerikalan kel i menin en çok h angi 
lisan ile mü nasebeti oldu ğunu aramak lazımdır. Kapu ve Tarkum keli

, meleri barizd ir. 
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3 .  ETRVSKLER1N HA K1M1YET1 VE 1ST1LALARI 

Eski İ talyanın hemen ta mamen Etrüsklere ait olduğun u 
eski müverrih Katan i dd ia ediyor. Yine eski müverrihlerderı 
Tile Live " Romanın teessüsünden evel Etrüskler hakimiyet
lerin i toprak ve deniz üzerin de tesis  etmişlerdi. İ talyanın  
eski  halkı, kıt'a larını çeviren iki  deniz in b i rin e Etrüsk D e n i z i ,  
diğer in e de  Etrüsklerin bir müstemlekesi oları Adriyadan 
m ü l h e m  o larak Adri yatik D e n i z i  d i yo r l a r d ı ,, d i yor.  

Yi.n e eski müverrihlerden Deni (Denysd H a l ikarn asse) , 

" Bir  zaman oldu ki  Lati n lere, Ombril ere ve d iğer b i rçok İ ta lya 
h a l k ı n a  Etrüsk d e n i y ordu.  Birçok m ü verri h l e r, R o m a n ı n  b i r  
Etrüsk şehri o lduğunu söylüyorlardı. , ,  d iy or. Eski  müverri h 
lerin bu şehadetleri i l k  z a m a n l ard a Etrüsklerin hemen bütü n 
İ tal y a y a  hakim oldukların ı  gösteriyor. 

Etrüskl erin yayılması, cenuba, şimale ve garba mütevec
cih o lmak üzere üç cih etten olm u ş tu r. Lati y o m u n za ptile 

cenubi İ ta l yayı isti laya başladı lar. On dan sora, Volsk (Volsque) 
memleketlerini zaptederek ç o k  m ümb it  ve feyizl i  bir yer olan 
Kampanyey i tek rar ald ı l a r. Yunan müstem lek es i olan Kum 
(Cumes) un önüne kadar geldiler. Yu nan l ı lar  i le siyasi ,  ticari 
ve fikri m ünasebetlere girişti ler . 

M. E. VI  ın cı asrın başlangıç ların da Yunanl ı lar ,  m üstem 

lekelerini genişletmeye başlad ılar . H er tara fta n E trü sk ler i 

çevirm eye teşebbüs etti ler. Etrüskler de bunun üzerine 
Kartacalı larla an laştı lar. Eskidenberi Tor ve Aka mü stem leke

ler i le Fenikeliler arasında devam eden rekabet, Fenikelilerin 
yokedilmesinden sora , Kartacal ı lara miras kaldı. Birleşm iş 
Etr ü s k  ve Kartaca donanması, Marsilyayı tesis eden Foça

lıların dcinanmasile llva [1] (cibe) da mu harebeye tutuştu. 
Akden iz muvazenesi için i lk yap ı lan deniz muharebesi 
budur. 

Foçalılar, muharebeyi kazandı. Fakat, çok zarara uğradıla r. 
Tecavüze devam etmediler. H atta müstemlekeleri olan Korsi
kayı (Kirnos) tahl iyeye mecbur kald ılar. 

BO.tün İ talya k ıt'ası, Etrüsklere ve S ic i l ya i le İ span ya, Kar-

[1 )  Yahut Aetalia (Ata l ı  - A, Ete l i  - A) = Eta l i  - a, İlva da İ l  - ovaya yakın 
görünüyor. 



ESKİ İTALYA VE . ETRÜSKLER 269 

tacalıla:ra ait nüfuz mıntakaları olduğu esası üzerinde her iki 
taraf bir anlaşma yaptı. 

Etrüskler Korsika adasını işgal ettil er. Ticaret noktai na
zarı n d a n  işlettiler. T y r r h e n  sahilleri n d eki y un an m üstemle
kelerin i  ortadan kaldırdılar. On dan sora şimali İ tal yan ın 
isti lasına koyuld ular . Bolonya (Bolon ge) ve Po ırmağı vadile
rini zaptetti ler. Ombrileri itaatleri altına aldılar. Etrüsk isti la
sına kadar bu havalide daha kabile hayatı yaşanıyordu. 
Etrüskler bu halkı şehir hayatına soktular. Birçok şehirlerin 
banileri oldular. Latin kıt'asının eski şehirlerinin tip i etrüsk 
tip i olduğunu eski Roma tarih leri kabu l ediyor . 

4. ETROSK MEDENlYETl: SAN'AT - Z1RAAT - ZANAT 

Etrürya (Etrürie) kıt' as ı ve Etrüskler milattan sekiz asır 
evel merkezi İtalyada medeniyetin merkezi ve membaı olmuş
tu. Diğer hiçbir Avrupalı millet hars itibarile bunlara 
muadi l değildi .  Etrüskler İ talyanın en mütemeddin ve en 
temdinci bir milleti idi. Eyi müh end i s, mimar i diler. Siste
matik bir program la memleketi imar etti ler. Bataklıkları 
kuruttular. Ormanları işlettiler. I rmakla rın cereyanlarını tan
zim etti ler. 

Taştan m imariyi İ talyanlara öğreten Etrüsklerdi. Bun lar 
Pompei jehrinin ban isi i d iler. Eskiden ka lma kiremitler 
sofra tabak ları, vazolar, altından, gümüşten , fi ldişinden ma
mul ziynet eşyası, çok eski ve  ince bir  etrüsk medeniyetinin 
del i l leri d i r. 

Etrüsklerin oymacılığı, Atinada da m eşhu r  idi . H eryerde 
Etrüsklerin imal ettiği işlenmiş ayna lar, altından mamul 
kopçalar aran ırd ı. 

Muasır kuyumculuk bi le bir m ü d d et etrüsk modasın ı 
tak ip etti . 

Dünyanın mahir çömlekçileri (Res. 121) ve en eyi vazo 
yapanları Etrüsklerdi. San'at sahasında dünyanın muallimleri 
idil er. (Res. 122-123) 

Mimarlıkta kemer ve  kubbe yapmas ını bilirlerdi k i  o za
man Grek ler b ilm iyorlard ı. 

Küçükasya ve M ıs ıra etrüsk gemileri gider, ticaret ya 
p.arlardı . Golya sahillerine giderler, kalay getirirler, Baltık sa
hi l lerinden de kehlibar a l ırlard ı. 
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C. KIRALLIK DEVRİ 

1. LATlYOM VE ROMADA ETRÜSK KIRALLARI 

Latiyom kıt'asının tarih i  ancak Etrüskler devrinde ma
sallardan kurtularak vuzuh kespediyor. 

Romada etrüsk k ırallarının mevcudiyeti , tarihi bir haki
kattir. · Bunlardan evelki roma kırallarmın mevcudiyeti şüp
helidir ve masala. müstenittir. 

Romada Etrüsklerden Tarkin Hanedanının üç kıralı meş· 
hurdur; eski Tarkin, _ Serviyüs Tülliyüs ve Muhteşem Tarkin 
Romalılaşmış bu isimlerin etrüsk asılları şunlardır. 

(Tarquin) Tarkin = Tarku (Tarchu) 
(Servius) Serviyüs = Mastarna 

· Vulci de 1 8 5 7  de bulunan bir resim, bu etrüsk isimlerini  
tesbit etmektedir. 

Bu üç kıra! bir aile idi. İ kinci Tarku birincinin oğlu idi; 
Mastarna da damadı idi . Etrüsk an 'an eleri Mastarnayı Tarku
nun elinden cebren iktidarı alan bir şef olarak  göstermektedir. 

Şu muhakkak ki Roma şehri Latiyomluların elinde iken 
bir şehir değildi .  Bataklık arazideki tepeler üzerinde ya pıl
mış birtakım köylerin federasyonundan ibaretti. Hakikat 
olan şudur: . Evvela Ligürler Aventin köyünü inşa ettiler. La
tinler sora Germal ve daha altı köy yaptılar. Bu yedi köy
den Yedidağ (Septimontium) federasyonu teşekkül etti . Bun
ların arasındaki mütemadi nifak ve mücadeleler Etrüsk· 
lerin isti l asını kolaylaştırdı. Etrüskler bu istiladan sora Ro
mayı tesis etti ler [1], ve ırmak şehri manasına olarak Budon 
ismini verdiler [2] .  Civarındaki bütün bataklıkları kuruttular. 
Mastarna zamanında etrafına büyük bir sur inşa ettiler. Etra
fındaki arazi ve köyleri ve bilhassa Sabinlere ait Kirinal ı zabıt 
ve ilhak ettiler. Bu suretle Etrüsklerin zamanında Roma bü
tün Latiyom kıt'asının ticari ve sınai merkezi oldu . H eryer
den birçok halk gel ip yerleşmiye başladı. Romalı iki .  kısım 
ahali meydana geldi. Yedidağın eski halkı zadegan; bunlar 

[t ) Rom an ın tesis i  hakkında mevcut olan kurt efsan es i soradan 
uydurulmuştu r. 

[2] Grafunder, Etimologie Etrusque de nom de Rome (Rud: .. =ırmak 
(Çağatayca). 
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Patrici namını  aldılar ve yeni  gelen halk avam; bunlara Plep 
dediler. 

Etrüskler Romada büyük eserler yaptılar. Kloaka - Mak
sima (Ciloaca - Maxima) namını alan büyük lağımlar, Triyat 
(Triade) mabedi, Serviyüs kaleleri, Pal"aten sarnıçları mimari 
itibari le herkesin takdirini celbediyor. Latiyomdaki etrüsk 
hakimiyeti bir buçuk asır kadar devam etti. 

2 .  ROMADA ETROSK HAK1M1YET1N1N ZEV ALI 

Etrüskler Kampanyada tamamen yerleştikten sora iyon 
müstemlekesi olan Kumu (Cumes) da almak istediler. Yunan
l ı ların reisi olan Aristodem milattan 530 sene evel Etrüskleri 
mağlup ve tardetti. Bu hezimet, Latiyom halkının Etrüskler 
aleyhine kıyamına sebep oldu. Kumlular Latiyomlularla 
b irleşti ler. Yaptıkları muharebelerde, Etrüskleri tekrar mağ
lup  etti ler. Bu mağl ubiyet, roma halkını  cesaretlendirdi ve 
i syana sevketti. Kıral Tarku, Roma haricinde Latinlerle har
bcderken akrabasından birisi Patrici lerden Lukres (Lucrece) 
namında bir kıza tecavüz etti . Bu vak'a ahaliyi ,heyecana 
düşürdü. Patriciler bundan istifade etti ve yine kıral ailesin
den Brütüs ün riyaseti altında ihti lal çıkardılar. Tarkuyu hal'etti 
ler. Bu ihtilale 509 ihti la l i derler. Tarku Romaya dönüşünde 
şehrin kapılarını  kapalı buldu. Kere şehrine çekilmiye mecbur 
kaldı. Bu suretle Romada etrüsk hakimiyeti nihayet buldu. 

3 . ROMA VE lTALYA B1RL1G1 

Romada etrüsk hakimiyeti zeval bulduğu devirde bütün 
İtalya kıt'ası İ talyot, Ombri, Sabin, Latin, Etrüsk, Yapıg, Venet 
gibi muhtel if kavimler el inde idi. 

M. E. iV üncü asır iptidasında bu kavimler sils i lesine 
Gollüler de iltihak ediyor. Bun ların lisan ları hep ayrı idi. Üç 
asırlık bir mücadeleden sora, Roma bunları birleştirmeye 
muvaffak oldu. 

Dahili karışıklık : 
Bu mücadeleler safhalarına kısaca temas edelim : :ı::trüsk

ler, Romadan çıktıktan sora, Romadaki idare birliği bozuldu. 
Yeni Etrüsk reislerinden Porsena Romayı tekrar bir müddet 
iç in zaptettiği zaman Serviyüs kalesini  yıkmıştı ; bu suretle 
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Roma, . h.arice karşı da müdafaa noktai nazarından zayıf kal
mıştı . Romayı teşkil eden siteler arasında yerli l ik cereyanları 
başlamıştı. Plep i le  Patrici sınıfları arasında mücadeleler 
hadis oldu. Diğer taraftan 509 ihtilal inden sora Latiyom kıt'ası 
Roma tahakkümünü kabul etmek istemedi.  Aralarındaki mü
cadele Regilla harbinde Roma muvaffakıye

.
ti ile n eticelendi . 

. M. E . V inci asır iptidalarında Sabinler otur-
SABIN TAARRUZU d kl d � l  d · k Et ·· kl · u arı ag ar an ıner en rus erı ve 
Ombrileri mağlup etti ler. Apuli yi istila ederek Romayı teh
dide başladılar. Reisleri Appius bir müddet Kapitola hakim 
old u. N ihayet Romalılar bir muahede yaptılar. 

VOLSK 
Diğer taraftan M. E. 4 62 de Ekeler (Eques) [ 1 ]  EKELER VE  - . LAR TECAVÜZÜ ı le Volsklar Roma kapılarına dayandılar. 
Uzun bir müddet Roma bunların tehdidine 

maruz kaldı. 
Bunlara Etrüsklerin tehdidini de  ilave etmek lazımdır. 

Porsena Romadan aldığı Tiber ırmağının sağ sahillerin i  Et
rüsk olan Veii sitesine vermişti. Romalılar bunu istirdat 
etmek istediler. İ lk muharebede mağlup oldular. Fakat, 
Veiilerin reisi olan Tolunvius bir muharebede maktu l düştü . 
2-0-�- müddetle bir muahede aktolundu. Romalılar, Her
mikler le . ittifak ederek Volskları mağlup etmiye muvaffak 
oldular ; ondan sora Veii şehrine taarruza başlad ılar. 

Şimalden Gollülerin i stilası ve cenuptan Siraküzalıların ve 
Yunanlı ların teca vüzleril e zayıfl ı  yan diğer Etrüsk şehirleri 
Veiiye yardım edemedi.  Roma ordusu nihayet bu şehri zap
tetti . Bütün cenup ve  bilahare Merkez! Etrürye, Romalılar 
tarafından istila edildi. 

Bu suretle birçok alimlerin roma medeniyetin in ve hatta 
şehrinin hakiki banisi olduklarında ittifak ettikleri Etrüsk
lerin büyük tarihi rolleri nihayet buluyor. 

4 .  GOLLÜLER1N 1ST1LASI 
Po havzasında oturan, Gollüler, cenuba yürüdüler ; Etrüsk 

şehirlerini zaptettiler. Bu şehirlerden Roma himayesinde 
olanlar vardı. Bu sebeple, Roma Gollülere bir sefaret heyeti 
gönderdi, şehirler lehine tavassut etmek istiyordu. Fakat bu he
yet Gol lüleri kızdıracak tedbirsizlikte bulundu. Gollüler reis-

[1] Etrüsklere mensup olan bu kavmin ismi şayanı dikkattir, 
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leri Brenn in kumandasında Roma üzerine  yürüdüler (M. E. 930). 
Romayı zaptetti ler. ve yaktıla r. Romalılar, sulh teklif ettiler. 
Zaten yalnız yağma için  Romaya gelen Golluler ayni zamanda 
Venet ler tarafından taz y i ka maruz kaldıkları için ağır bir 
tazminat mukabil inde sulh ya ptılar. Sulh şartların ı  hafiflet
mek için yalvaran Romalılara bu reisin verdiği " veyl mağ
luplara - Vce vicitis ,, cevabı meşhurdur. 

5 .  ROMANIN lHYASI 

Gollüler geri çekildiler ve Şimali İ talyada kaldılar. Oollüle
rin istila ve tazyik ı İ talya kavimlerinde bir tesa nüt meydana gel· 
mesine sebep oldu . Romalılar, bu haleti ruhiyeden istifade etti
ler. Hazırlan dılar. Serviyüs kalesin i  yeniden inşa ettiler. Or
dularını tanzim ettiler. Yeniden Etrürye k ıt'asın ı zaptettiler. 
Samnilerle birleşerek Volskları mağ lup ve memleketlerini 
istila ettiler. 

40 sene zarfında Roma, Gollülerin isti lasından evelki haline 
geldi. 

· 

6. ROMALILARIN T AARRVZ HARPLERl 

KAMP ANİNİN 
İLHAKI 

M. E. ·34 3 senesi Samnilerin taarruzuna ma
ruz kalan Kampani kıt'ası sakinleri Roma
dan muavenet istediler. Bu kıt'anın çok 

zengin ve mümbit olması Roma l ı ları tahrik etti ve Samn i
lerle  harba girişmesine sebep oldu. Roma ordusu Samn ileri 
mağlup etti. M. E. 341 de aktolunan muahede i le Romalılar 
Kampan iyi ald ı lar. 

LATİYOMUN ZAPTI Bu esnada Latinler Romada Senatoda mü-
savi rey ve bir konsüllük gibi birtakım si

yasi haklar istediler. Roma bu talebi reddettiğinden latin 
şehi rleri isyan etti ler. Fakat Romal ılar bunları tedip ve bütün 
Latiyomu zaptetti l er. Roma resmen Latiyomun merkezi oldu. 

SAMNİYOMUN Roma artık İ tal yadaki bütün hakimiyetine 

ZAPTI yalnız Samnileri hail görüyordu. Romanın 
m ü ttefiki olan N apol i n i n  Samniler tarafın

dan za ptı harp sebebi oldu. H a rp uz u n  m ü d det devam etti. 
1 8  
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Sam iler bir müddet Etrüsklerle birleştiler. Fakat mağlup 
oldular. Samniyum tamamen Ro:rpalılar eline geçti. 

BÜYOK YUNANIN Romalılar artık C�nubi İtalyadaki Yunanlı-
ZAPTI larla temasa geldıler. 

Samnilerle muharebe zamanında, Romalılar 
bu yunan müstamerelerinin bitarafl ıklarını siyasi anlaşma
larla temine muvaffak olmuşlardı. Bu müstemlekeler arasın
da çok münaferetler ve umumi bir tereddi vardı. Romalılar 
bundan istifade ederek bu şehirleri de i stilaya başladılar. 

PYRRUS'LA 
MUHAREBE 

Bunlardan en büyüğü Tarent; komşusu 
olan Makedonya Kıralı Pirus ( Pyrrus) tan 
yardım istedi. Pirus, büyük bir imparator

luk yapmak istiyordu; ordusu kuvvetli ve  muntazam idi. 
Kendisi  de büyük bir kumandan vasıflarını haizdi. Tarantlı
lan n bu davetini  kabul etti. 20,000 kişilik bir ordu ile geldi ;  
Taranta çıktı, Romalılar Pirusa karşı ordu gönderdiler. Fakat 
çok olmalarına rağmen H eraklede mağlup oldular. Pirus or
dusunun zayiatı da mühim idi. Bütün Cenubi İ talyadaki Yu
nanlılar ve  Samn iler Pirusa iltihak etti. Pirus Merkezi 
İtalyaya doğru yürüdü. Maksadı orada halkı Roma aleyhine 
ayaklandırmaktı. Fakat muvaffak olamadı. Bu esnada Karta
calılar, Romalılara yardım etmek istediler ve hatta bir  do
nanma gönderdiler. Fakat Romalılar İtalya işlerine Kartaca
lıların herne suretle olursa olsun müdahalesini hoş görme
diler, ve muaveneti reddettiler. Pirus tekrar şimale doğru 
taarruz etti. Fakat bu defa roma ordusu tarafından mağlup 
edildi. Bunun üzerine  yeniden ordu getirmek behanesile 
Tarantı terketti. Romalılar, Taranta girdiler ve Cenubi ltalya
daki yunan müstemlekelerini de Romaya ilhak ettiler. 

D. KIRALLIGIN SUKUTUNDAN SORA ROMADAKİ 
REJİM. CÜMHURİYET . 

KONSÜLLÜK VE 509 ihtilalinden sora, Romalılar kırallığı 
DİKTATÖRLÜK ilga ettiler. Cümhuriyet kurdular. İhti lalin 

reisleri olan Brütüs ve  Kollatin iktidarı  
Pretorlar l askeri reis ) na mile ellerine aldılar ;  soraları 
bu pretor ismi Konsül e çevri ldi . Bunların en birinci 
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vazifesi askere kumanda etmekti. Bir sene müddetle Roma 
halkı tarafından müntehap idiler. Yekdiğerini kontrol eder
lerdi. Senato ile istişareye mecburdular. Senato tarafından 
icabında izahat vermek üzere davet edi l i r lerdi . Tehlike ve 
harp zamanlarında bu iki konsül  bir diktatör tarafından is
tihlaf edil irlerdi.  Senatonun reyile ekseriya bu iki konsülden 
biri,. a ltı ay müddetle diktatör intihap edilirdi .  Diktatörün 
mutlak bir salahiyeti vardı. Konsüller uzun müddet patrici
lerden intihap edil irlerdi. Senato, servete göre tasnif edilmiş 
·sınıflar olan Çentüri lerden mürekkepti. Bunun için reyle
rin ekseriyeti aristokratların elinde idi. 

Pleplerin siyasi hukuku hemen yok gibi idi. PLEPLERİN VA- İ ki  sınıf arasında izdivaç memnu idi . ParaZİYETİ 
ları yoktu. Patricilerden aldıkları borçları 

-ödeyem eyince bizzat kendileri  esir olarak çalışmıya mecbur
dular. Efendileri her türlü hukuka malik idiler. Hatta icabm
da esirlerin i  öldürebilirlerdi. 

. _ Bu vaziyet tahammülfersa idi. Plepler bu 
PLEPLE!HN N.UMA- vaziyetin ıslahını  istediler. Redde uğradılar YIŞLERI B . . . V l k l . .  

. l unun uzerıne o s ar uzerıne yapı an 
sefere iştirakten imtina etti ler. Şehri terkettiler. Patriciler 
korktular. Müzakere için adam gönderdiler. 

Plep tribünleri - Plepler borçların ilgası ve kendi hu
kuklarını müdafaa için kendilerine mahsus Tribünler in ih
·dası şartile  avdete razı oldular. Bu Tribün azasının veto sile  
bir Plep hakkında verilen herhangi bir idari ve kazai ka
rar refedilirdi. Bundan yalnız diktatör kararları müstesna idi. 
Plepler yavaş yavaş siyasi toplanmalar yapmıya başladılar. 
Bidayette resmi mahiyette olmıyan bu toplanmalar M.E. 499 
tarihinde resmi meclis olarak kabul edildi .  M.  E. 2 5 7  tarihinde 
bu meclis Senato gibi vazıı kanun oldu. 

Roma kanunları ilk zamanla rda tamamen :İLK YAZIU .KANUN dini idi  ve mektup değildi. K aza salahiyeti (DEÇEMVJ:RLER) Patriciler elinde  idi. M. E. 461 de plep tribün
lerinden Terentiyüs konsüller tarafından tatbikı  mecburi ola
cak kanunun vaz'ın ı  istedi. Uzun mücadelelerden sora Pat
riciler muvafakat etti ler. Kanunu yaptılar ve bunu Forum 
meydanında asılan 1 2  levhaya yazdılar. Bu suretle bu ilk 
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Roma Kanunu ( On iki Levha Kanunu = Deçemvirler) unvanını 
aldı. Bu kanun, halkın hakimiyetini  kabul ediyordu. Plep ve 
patriciler arasında fark kabul etmiyordu. Aralarında izdivaca 
müsaade ediyordu. 

1. ARAZl-KANUNLAR-HOKOMET TEŞKiLATI 

Arazi - Yeni zaptedilen arazinin en büyük kısmı devle
te aitti. Diğer kısımların en çoğu Patricilere tevzi edilirdi. 
Devlete ait olan kısımları da Patriciler kiralardı. Soraları ki· 
ra vermezler ve yavaş yavaş araziye tesahup ederlerdi. Bu 
vaziyeti değiştirmek için uzun mücadeleler oldu. 

Kanunlar - Plep tribününden Liçinüs 9 senelik bir mü
cadeleden sora üç kan un kabul ettirdi. Birincisine nazaran 
iki konsülden biri daima Pleplerden olacaktı. Kanunların 
ikincisi borçluların vaziyetin i  tahfif ediyordu. üçüncüsü de  
bir şahsa 1 2 5  hektar araziden fazla bir arazinin isticarını 
men ediyordu, 

Teşkilat - Plepler bu ka nunların tatbikını yalnız kon
süllere bırakmak istemediler. Yavaş yavaş konsüllerin sala
hiyeti diğer makamlara intikale başladı. Maliye işleri Sena
to tarafından müntehap Kestör leri n eline geçti. Şehrin da· 
hili idaresi ile meşgul olmak üzere sansör ler oldu. Kaza 
salahiyeti Pretorlara verildi. Bu suretle yavaş yavaş bütün 
icra makamları Plepler için eld e  edilebilir oldu. 

2.  ORDU 

İPTİDAi ORDU Roma ordusu bidayette daimi değildi. Her 
sene Senatonun kararile tesbit edilen orduyu 

teşkil için herkes kendi masrafile asker olmıya mecburdu. 
Bunlar silahlı ve mücehhez olarak kapitola gelirler ve Leji
yon ları teşkil ederlerdi. Kırallık devrinde milli ordunun 
miktarı 3000 kadardı. 

Romanın tevessüü üzerine daimi ve mun
MASTARNANIN 

TENSİKi tazam bir orduya ihtiyaç hasıl oldu. Asker-
l ik mecburi yapıld ı . Halk beş sın ıfa ayrıldı. 

En zenginler süvari oluyordu. Fakirlerin teçhizatını hüku
met veriyordu. 
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MESLEK O R DUSU 
�erkesin asker olması memleket genişle

M. E. BEŞiNCİ ASIR dıkten sora mahzurlu olm ıya · başladı. Ara-
zi  sürülmeden kalıyord u. Aileler aç kalı

yordu. Bidayette hükumetin kendilerine bir mi�tar para 
vermesi kararlaştırıldı. Bu suretle fakirlerden mürekkep 
bir meslek ordusu meydana geldi. Soralart yabancı millet
lerden ücretle yardımcı askerler de aldılar. Lej iyonların 
kuvveti 6000 ne çıktı. 
LEJİYON VE TEŞ- Bir ordu ayrıca süvarilerini de ihtiva etmek 

KiLA.Tı şartile dört parçadan teşekkül ediyordu. Bu 
parçalara Lejiyon denirdi. Konsül veya d ik

tatör tarafıııdan kumanda ediliyordu. Konsüller ya ayrı ayrı 
veya münavebe ile veya müştereken kumanda ederlerdi. 
Konsüller tarafından müntehap askeri .tribün denilen diğer 
kumandanlar da daha küçük kıt'aları idare ederlerdi. Hare
k at esnas ında ordu geceleri daima Kamp yapardı. Romalı
lar, bu gece tertibatına çok ehemmiyet verirlerdi. 

Roma ordusu mızrak ve kılıçla harbederdi. Milli silahla
rı bir nevi  uzun mızrak olan Pilom idi . 

Asker zırhlarla mesturdu. Esir olmak veya kaçmak, şid
d etli cezayı müstelzimdi ve çok ayıptı . Anibal i le muhare
belerde Senato, esirleri tekrar satınalmak teklifini reddetti 
ve Romadaki kölelerden bir ordunun teşkilini tercih etti . 
Roma, kahramanlık yapan asker ve kumandanlara her türlü 
m ükafatı yapardı. Para, arazi, nişan ve unvan verirdi. Mu
zaffer ·kumandanlara zafer alayı yapardı. Bu büyük taltif, 
yalnız Senato veya halkın kararile fevkalade zafer kazanan 
kumandanlara yapılırdı. Muzaffer kumandan önünde esirleri 
ve harp ganaimi, arkasında askeri ve bütün halk olduğu hal
de büyük alay ile Romaya girer.ek Kapitola giderdi. Bu 
alaylar esnasında muzaffer kuma ndan atın üstünde, Allahı 
temsil ederdi. Kapitolda birçok askeri oyunlar yapılırdı. 

3 .  HALKIN HAK1M1YET1 
SENATO - HALK 1ÇT1MALAR1 -FORVM 

Kırallığın sukutundanberi halk kendisini hükümdar bilir-
di. Bütün hürmet ve itibar halka aitti. "lmperium,, yani haki-
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miyet ve kudreti elinde t4tan halk i di. Bu halkın arasında es
ki  Konsüller, kumandanlar ve büyük aile reisleri ve halkın ile
ri gelenlerin den mürekkep bir  zümre Senatoyu teşkil ederdi� 
Bunlar evelce kırallar tarafın dan intil:ıap edilirdi . Bu salahiyet,. 
konsüllere geçti. Senatonun fili bir salahiyeti yok gibi idi. 
Fakat Senato hakikatte bütün Roma tarihinde büyük bir nü-
fuz sahibi olmuştu. Senato diğer halk içtimalarının kararları
nı da tasdik ederdi.  Yalnız M. E. 287 den itibaren tribünle
rin kararı bun dan istisna edildi .  Diktatör ve konsülleri Senato. 
intihap ederdi. Umumi selamet ve menfaat için her türlü ka
rarları vermek salahiyetine malikti. Ecnebi lere karşı milleti 
temsil ederdi ; harp ve sulh kararını halk i le istişare ederek 
verirdi. Senatoya konsül veya pretor riyaset ederdi. Forum 
meydanına naz ı r " Küria Dostilia ,, da tahtadan· sıraları olan bir· 
salonda içtima olurdu . İ çtima aleni idi. Riyaset eden içtima 
sebebi n i izah ederdi .  Herkes ayrı ayrı oturduğu yerde rey· 
verird i . 

Senatodan başka halk içtimaları vard ı . Bunlara Çentiyo
denirdi . Burada nutuklar söylenir, umumi meseleler müna
kaşa edi l ir, efkarı umumiye haz ı rlan ırdı . Bunlar Forum mey
danında toplanırdı. Roma tarihinde bu meydan ın halk içti 
maları i tibarile büyük bir siyasi ehemmiyeti olmuştur. 

DİN Esas iti bari le şark allahlarile Roma allah
ları arasında büyük bir münasebet vardır

Romalıların itikadı Yunanl ılarınki  gibi şairane ve hayali de
ğildi. Romada her a llah ın muayyen salahiyet ve işleri . vardı� 
H er Romalı, allahlardan amel1 vazifeler beklerdi. " Diespater ,, 

Romalıyı meydana getirir. "Educa,, yemesini öğretir, " Potina,,. 
i ç m esin i ,  "İterd.uca ,, yürü m esini, " Vervacto r,, çifçiliği öğretirdi. 
Her şehrin ve her mahallen in ve hatta ailenin kendisine-
mahsus allahları da vard ı. Yavaş yavaş bu hususi allahlar, u
mumi site allahlarına tebeddül etti. "Jüpiter,, sema, yağmur 
ve zaman Allahı oldu. Ayni zamanda hayat ve ölüm allahı 
idi .  " Mars ,, harp Allahı " Satürn,, hasat ve .ziraat Allahı. 

Eski Romada bu allahların insan şeklinde timsal leri yok 
tu. Mars uzun müddet bir kılıç i le temsil edi l irdi . İ badetler 
ve allahlara yapılan kurbanlar rahipler tarafından idare edi
irdi. Bunlar Patricilerden mürekkepti. Kıral en büyük rah iptL 

Yanında beş rahip bulunurdu. En büyüklerine Pontifeks Mak
simus denirdi. 
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E. ROMA EMPERİYALİSMİ 
1. FET1HLER 

2 79 

Birleşmiş bir İtalya coğrafi ve u mumi vaziyeti itibarile 
üç meselenin hall i  karşısında kalmakta idi  : 

1 - Tyrrhen meselesi 
2 - - Adriyatik m �selesi 
3 - Kontinen meselesi. 
Tyrrhen meselesi ;  İ talyanın emniyeti ve Akdeqizdeki mü·· 

nasebetleri i tibari le mühimdi .  Adriyatik den iz i ise Balkanlara 
karşı müdafaa ve em n iyet n o k ta i  nazarı n d a n  şayanı ehemmi
yetti r. Bahusus bu deniz lerin İ talya sahil leri Balkan sahilleri
nin aksi olarak ada ve liman gibi lazım olan mü dafaa vesai
tine malik değildir. İ talya federasyonu Apenin si lsi lesini geç
miyordu. Tam birlik için Kontinen meselesin i  de halletmek 
lazımdı. Bugünkü tabii hudut telakkilerine göre Roma her 
şeyden evel üçüncü meseleyi hal letmek mecburiyetinde idi. 
Fakat Romalı lar, Alplel"in tabii bir hudut olduğunun ehem
miy eti ni pek geç anladı lar. Diğer taraftan daha iptidada Gol
ler ile mücadeleyi Romal ı la r müdebbiran e görmediler. Adri
yatik sah i l l eri n d e k i  Epir ve Makedonya kıralları dahili kar

gaşalıklar iç inde çok zafa uğramışlardı .  Romalılar o .  taraftan bir 
tehlike görmüyorlardı. Halbuki Kartacanın gittikçe büyümesi 
Romalılar için Tyrrhen meselesinin hall ini daha müstacel yaptı. 

PÖN HARPLERİ Kartaca i le Roma arasında üç mühim harp 
oldu. Bu harpler Pön harpleri a dıyla tari

he geçmiştir. Romalılar, Kartacalılara Pöni (Poeni) derlerdi ; 
bu kel ime Grekçe Foinikes (Phoinikes) yani Fenikeli kelime
s in in kırılmışıdır. 

Kartaca - Fen ikeliler M. E. IX uncu asrın n ihayetlerine 
doğru, Sici lyanın garp ucuna karşı olan Tunus körfezinde 
bir  müstemleke kurmuşlardı. Bu  müstemlekeye ; Pön dilince 
Kart hadatsch denirdi ; Latinler bunu Kartago (Carthago) 
ya ptı lar. 

Kartaca, M. E. V I  ıncı asırda mühim bir ticaret merkezi 
oldu. Kartaca gemileri , yalnız Garbi Akdeniz sahil lerinde 
kalmıyordu. Tarık boğazından geçerek Büyük Atlas Denizin
de dolaşıyordu. Bu tarihte, Kirena ikten,  Büyük Atlas Denizine 
kadar Afrikamn bütün şi mal sahil leri İ spanya ve İ spanyanın 
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altın madenleri Korsika ve Sardinya , Kartacalıların nüfu z u  
altına girmişti ve Kartacayı saran bütün Libililer de ayni 
vaziyete girmişti. Kartacanın M. E. iV üncü asırdan itibaren 
nüfusu 4 00.000 kişiden aşağı değildi. 

KARTACADA 
Fenikeli ler Kartacayı ilk tesis ettikleri za-

SiYASI TEŞKiLAT man idarelerini iki hakime bırakırlardı. Fa-
kat, bu kuvvet yavaş yavaş ihtiyarlar mec

lisine geçti . Bu meclis, eski aileler arasından intihap olunan 
otuz azadan mürekkepti. Nihayet en zengin vatandaşları 
temsil etmek üzere 100 kişilik bir meclis bütün işlerin mura

kabesini el ine aldı. Bütün Kartacalıların hayat ve malları 
üzerinde mutla k  b ir idare tesis etti. Bundan başka yine bü
yük ailelerden intihap olunan 3 00 kişilik bir mecl is  vardı. 

Kartaca devletine z�nginler tarafından idare olunan bir 
cümhuriyet denebilir. Devletin başında Romada olduğu gibi, 
bir sene müddetle halk tarafından intihap olunan iki Magis
tra bulunurdu. Bunlara Süfet ler derlerdi. S üfetler, Roma kon
süllerine nispetle çok az iktidara sahip idiler. Hakikatte dev
leti idare ve herkesi murakabe eden meclisler idi. 

Onlarca siyaset, her şeyden evel, para ve ticaret mesele
sinden başka bir şey değildi. Fakat, bu hal, onları kahraman
lık aşkına kadar ileri götürdü. 

KARTACA ORDU Cümhuriyette, babadan oğula j eneral yetiş
VE DONANMASI tiren asker ai leleri vardı. Ordu, Ege havza

sından, İ talyadan, Afrikadan, yahut barbar 
garp memleketlerinden, her taraftan toplanmış ücretli asker
lerden mürekkep idi. 

Tabiatile hiçbir vatanperverliği yoktu. Yalnız kumandan
ları için fedakar idiler. Donanma bilakis vatandaşlardan 
tertip olunmuştu. Kartaca harp filosu gemilerinin adedi ve 
mürettebatının meharetile Akdenizin en kuvvetl i donanma
sı idi. 

ROMA İLE KARTA- Kartacalılar�n tabii rakip ve düşmanları Ak
CA ARASINDA iı.K denizdeki i yon ve Tor müstemlekeleri ve 

lırilNASEBET bilhassa Marsilya ve Siraküza idi .  Kartacalı-
lar kendilerine İ talyadan müttefik aradılar. 

Evvela Etrüsklerle, sora da Latinlerle müttefik oldular. Kar
taca ile Roma arasında uzun müddet dostane münasebetler 
cereyan etti. 
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Milattan evel 508 den itibaren iki şehrin bir muahede 
yaptığı naklolu nur. Milatten evel 2 7 9  da Pirus aleyhine bir 
ittifak misakı yaptıkları mu hakkaktır. Anlaşılıyor ki Pön 
harpleri ırk düşmanlığından değil, ve fakat şiddetle ve birden
bire meydana çıkan menfaat zıddiyetinden ileri ' gelmiştir. 

2.  I 1NC1 PÖN HARBl 

(M.  E. 2 74 - 241) 
Kartacalılar M. E. 3 80 tarihinde Eo l adaların ı  işgal ve 

Sicilya sahillerinde müstemlekelerin i tevsi ettiler. Romalılar 
da Pirusun çekilmesinden sora Cenubi İ talyayı istilaya başla
dılar. Regiyon a kada r geldiler.  Sicilyanın karşısında dur
dular. 

Bu zamanlarda Sici lya adası, üç hükumet arasında taksim 
edilmiş bulunuyordu. Mesina, Kampanyalı korsanlar olan 
Mamertinler in ; cenubuşarkide, Siraküza Hiyeron adında bir 
kıralın idaresinde idi. 

Adanın garbında Kartaca, hakim bulunuyordu. 
Romalılar, Regiyondan 3 · 4 kilometrelik  bir boğazın öte

sinde Sicilya adasını görü yorlard ı. Karlı Etna tepesi, buğda
yile zengin, mahsuldar topraklar eski bir  medeniyet yeri 
Sicilya İtalyanın tabii uzaması idi . 

Romalılar, Mesina boğazını kontrola başladılar. İtalyanın 
Roma tarafından birleşti rilmesine mani olamıyan Kartaca, hiç 
olmazsa en mühim müstemlekelerin in  bulunduğu Sicilyaya 
Romanın girmesine mani olmak istiyordu. Fakat ; Hiyeron ile 
Mamertinler arasında çıkan bir harp, Kartacalılara Mesinayı 
işgal fırsatını verdi. 

SİCh.YADA HARP Hiyeron, Mamertinlere galip geldi; Mesina 
boğazına yerleşti . Roma kendisini resmen ta

nıdı. Sicilya adasının işlerine Romanın bu tarzda müdahale
sini Kartacalılar hoş görmedi. 

Askerlerini Mesinaya soktu. Bu suretle Mesina boğazının 
iki  tarafında Romalılar ve  Kartacalılar karş ı karşıya geldiler. 

Bu esnada Mamertinler Romadan imdat istediler. Boğazı 
geçmek istiyen roma donanmasına, kartaca donanması hü
cum etti ve geriye attı (M. E. 264). Bununla beraber, Roma 
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Amiralı Klodyüs adaya çık mağa muvaffak oldu. Mülakat 
behanesile Kartaca amiralı Hannon u gafi l avladı. Mesi na 
kalesin i  tesl im şartile hürriyetin i  iade etti . Harp ilan edilmiş. 
oldu. Roma ordusu, karaya çıktı. Hieron u  itaate icbar etti. 
Kartacalıları adanın ş imaligarbisine kadar sürdü. 

DENİZ MUHAREBESİ Romanın i lk zaman larda kuvvetli donan
ması yoktu. Bunu hazırladılar. Kartaca do

nanmasın ı mağlup etmeye muvaffak oldular. 

AFRİKADA MUHA· 
Bu muvaffakıyet Romalıları teşci etti. 4 0,000 

REBE kişi l i k bir orduyu (M. E. 256) şimali Af-
rika sc:ı.hi l lerine çıkardılar. O zamana kadar

Kartacalı lar harp ve sulh tarafta rı olmak üzere iki partiye ay-· 
rı lmışlardı. Bu yakın tehlike, on ları b irleştirdi. Kumandan 
tayin  ettikleri bir I spartalı Tunusun yakınında roma ordu
sunu n:ıağlO.p ve kumandanını  esir etti. Roma ordusunun 
bakıyesi büyük müşkülatla İtalyaya avdet edebildi. Bu zafere 
rağmen Kartacalılar bir iki yer müstesna olmak üzere Sicilya 
adasını gerialamadılar. 

SİCİLYADA YENİ 
Kartacalıların elinde, yaln ız Lilibe ve Drapa-

MUHAREBE mum kalmıştı. Buralara yerleşen Kartaca 
j enerali Hamilkar Barka Romalıları esaslı 

bir surette tacize başladı. Bu raya, Roma, büyük bir donanma 
gönderdi, ve Kartaca donanmasını mağlup etti . 

SULH MUAHEDESİ Bunun üzerine Kartacalılar sulh istedi. lia-
milkarı müzakereye memur etti. Hamilkar,. 

bütün Sicilyayı' Romalılara terketti. Esirlerini iade etti . 1 0  se
nede veri lmek üzere harp tazminatı vermeyi kabul etti. Bu 
suretle birinci Pön harbi bitti (M. E. 241). 

3 .  I 1NC1 PÖN HARB1NDEN SORA 
ROMA VE KARTACA 

Birinci Pön harbinden sora, Kartacalılar ücretli askerle
rinin yaptığı bir isyan karşısında kaldı. Bu isyana Sardenyada
ki askerleri de iştirak etti. Hamilkar büyük bir şiddetle 
Kartacadaki isyanı  bastırmağa muvaffak oldu. Bundan sora 
Kartaca hükumeti Sardinyada hakimiyetin i  iade etmek iste-
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di. Roma, buna müsaade etmedi. Böyle bir müdahaleyi 
harp sebebi yapacağını bildirdi. 

Kartaca Sardinya adasından vazgeçti. Romalılar, Sar
dinyanın sahillerini işgal ettiler. Dahili işgal için uzun ve· 
kan l ı  · mücadeleler oldu. Nihayet buna muvaffak olundu. 
Bu esnada Korsika adasın ı da işgale çalışıyorlardı .  Uzun) 
muharebelerden sora , yerli halk il� musalaha yapıldı. Ada
nın dahil k ısmı yerli kabilelere bırakıldı. Sahillerini Roma
lılar ald ılar. Bu suretle Roma, Sicilya, Sardinya ve Korsika 
adaların ı, zaptederek, Tyrrhen meselesini halletmiş oldu. 

4.  ROMA VE GOLLÜLER 

Romalılar, Kartacal ılar la meşgul iken, şimali İtalyalılar ve· 
Gollüler i le gayet müdebbirane bir siyaset takip etti. Bunların 
husumetlerini  celbetmemeye çalıştı. Fakat, Romal ı lara karşı. 
tecavüz eden ve Gollülerin komşusu olan Ligürler i le yapılan :  
bir  h arp muhasamaya sebep oldu. 

Ligürler i lk zamanlarda Romalıları mağlup etti . Roma. 
tekrar bir kuvvetli ordu gönderdi. Ligürler, mutavaat etti. 
Roma kuvvetleri Sisalpen e dayandı. Tehlikeyi gören Gollü
ler bütün civar halkı da ayaklandırarak _ tecavüz ettiler. Ce
nubi Etrürye yi aldılar ; fakat, büyük, b ir  muharebe  yaptı
lar (M. E. 2 25). Müthiş bir hezimete uğradılar. Romalılar 
Apenin dağlarını geçtiler, bütün Sizalpen kıt'asını işgal etti ler . . 
Nihayet, süvari kıt'aları ile Milan zaptolundu. Romalılar bu.  
fetihlerini Venet'e ve İ lliryaya kadar götürdüler. Bu suretle: 
bütün Şimali İ talya Romanın hakimiyetine girdi. 

5. YENI B1R HARBE HAZIRLIK 

KARTACALILAR İSYANDA 

Sardinyan ın zaptı Kartacalıları çok müteessi r etmişti� 
Bilhassa Hamilkar hemşerilerini  Romalılardan intikama 
teşvik ediyordu. Fakat Romanın Şimali İtalya ve Sicilya 
muvaffakıyetleri Kartacalıları çok korkutmuştu. Hamilkar· 
İ ber Yarımadasını zaptederek o yoldan Romayı tehdide 
karar verdi. Kartacalılar bu yolu elde ederek i lk harpte 
kaybettiklerini telafi edeceklerin i  ümit ediyorlardı ; çünkü 
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İspanya zengindi. Bu teşebbüs ·muvaffak oldu. İ ber kabile
leri kartaca ordusuna mutavaat etti ler. Bu muvaffakıyeti 
tetviç için Kartacal ılar Carthagen ( Yen i Kartaca ) şehrini 
inşa ettiler. İspanyada hakiki bir. k ıral l ık kurulmuştu. 

Hamilkar öldü. Damadı Hasdrubal onun eserine devam 
etti. Harp için kuvvetli bir ordu ve hazine hazırlanmıya baş
ladı. Bunun ölümünden sora, ordu, kayınbiraderi ve H amil
karın oğlu Anibalı kumandan ve reis olarak in tihap etti . 

Anibal, 27  yaşındaydı, tarihin tanıdığı en 
ANİ BAL büyük kumandanlardan biri oldu. Cismen 

ve fikren yorulmak bilmezdi. Teşebbüslerin de cür'etkardı . 
Fikirlerinde vazıh idi. Muharebeyi hazırlarken müdebbirane 
idi. Askerleri eyi tanır, onların hayatını  yaşar, onlarla konuş
masını v e  onlara inan ı lmaz kuvvet sarfettirmeyi bilirdi. 
Askerleri istirahat zamanında tamamile serbest bırakırdı . 
Muhtelif kıtaatı kabiliyetlerine göre kullanmakta, bir orduyu 
düşman memleketinde yürütmekte ve beslemekte eski zaman
da benzeri yoktu, kendine yalnız bir h ırs hakim di : Roma ya 
karşı kin, Romayı yıkmak, Kartacanm şevketin i yükseltmek 
ve Kartacada kendi ailesinin hakimiyetini tesis etmek 
istiyordu. 

AıdBALJN ORDUSU Ani balın bir meslek ordusu vardı ; ücretli 
askerlerden mürekkepti. Saf piyadeleri, 

Afrikadan ve İspanyadan toplanırdı. Hafif piyade bilhassa 
-o zaman atıcıl ıkta meşhur " Baleares ,, adalılarından idi. 
Süvariler, N ümidyah idi. Bu süvariler pek mükemmel ata 
binerlerdi. Anibah, Romalılara uzun zamanlar faik kılan bu 
süvariler idi. Orduda filler de vardı. Bu ordunun asker1 
de�eri yüksekti. Fakat, soraları, Anibal, bu orduyu biribirine 
benzemiyen Goller ve İtalyanlarl a tamamlamıya mecbur oldu. 

6. II 1NC1 PÖN HARBl 

(M. E. 218 - 201) 

HARP SEBEBİ Romalılar da hemen Anibal kadar harp istiyor
lardı. Evvela, Kartacalıların İspanyadaki hakimi

yetlerini Ebr ırmağında tahdit etmek iddiasında bulundular. 
Bir de, yunan müstemlekesi olan Sagont u himayelerine 
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aldılar. Anibal bu fırsattan istifade ederek şehrin yakinine 
geldi . Romalılar protesto ettiler. Romal ıların gönderdikleri bir 
sefir Kartacalılara, ya harp veya sulhu derakap tercih etme
lerini ağır bir lisanla ihtar etti. Anibal hemşerilerini harp 
kararı üzerine teşvik ediyordu. Kartacalılar, bu meydan oku
madan m ü nfail olarak ret cevabını verdiler. Bundan gayet 
memnun olan Anibal, tecavüze başladı. Maksadı bütün İtal

yayı isti la etmek ve Romanın tahtı itaate aldığı akvama istik
lal vererek, Romayı zafa düşürmekti. 

ANİBALIN ·TALYA Anibal İ spanyada kardeşi Hasdrubalı bıraktı, 
ÜZERİNE vü�OvüşO kendisi Sagontu (M. E. 219) zaptettikten 

sora eyi haz ırladığı ve kendisine çok mer

but olan ordusuyla Pirene ve Alp dağlarını  aştı. Ool lülerden hiç
bir ciddi mukavemet görmeden İ talyaya girdi. İ lk (50,0000) 
kişilik  ordusundan yalnız 2 6,000 kişi kalmıştı. Kışın şiddeti, 
Afrikadan gelen bu insanlara çok zay iat verdiriyordu. Maa
mafih, Anibal, yüksek hasl etl eri saye-sinde  bütün bu müşkü
latı iktiham ediyordu. Ordusuna üç dört hafta istirahat ver
dikten sora, ilerleyişine devam etti. 

TESSİN VE TREBİ Tessin suyu ci varında (Publiyüz Sipyon)nun 
MUHAREBELERİ kumandasındaki roma ordusunu büyük 

bir mağlubiyete uğrattı. Diğer bir roma 
ordusu, Konsül Sepraniyüs ün kumandasında olarak Trebi 
suyunda Anibalı karşıladı. Fakat, tamamen dağıldı. Bu mu
vaffakıyetler, Golleri Anibala iltihak ettirdi. An ibal, Apenin 
silsilesini süratle geçti. Konsül Flaminyüs ün kumandasın
daki üçüncü büyük roma ordusunuda Arezzo Aretiyum da 
tamamen imha etti. 

Anibal, Trasimen gölü  karşısında, ormanlı dağlar içinde 
ordusunu gizlemişti. Roma ordusu, göl ile dağlar arasından 
geçerken, sisli bir sabahtı. Anibal, yürüyüş kolu halinde 
bulunan roma ordusu üzerine atılarak onu göl ile dağlar 
arasında çevirdi. 15,000 esir aldı, 14,000 maktul bıraktırdı. 
Konsül de bunların arasında idi. Bu galib iyetler Roma 
ve Senatoyu dehşete düşürdü. Fakat, Anibal, Romaya 
g irmek kararını veremedi. Bu tereddüdü , Roma kal,esinin 
metanetine vakıf olmasına veyahut bu zaferlerden sora bü
tü n İ talya halkının Roma aleyhine kıyam etmesini  tem in 
icin zaman kazanmak istemesine atfediyorlar. Bunun için 
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istikametini  değiştirerek Adriyatik sahillerinden cenubi İtal
,yaya gitti . Kampani kıt'asını kendisine i ltihaka icbar etti. 
Romalılar, bu esnada küçük kuvvetle ve taarruzlarla Karta-

.,-ca ordusunu taciz ve yormaya çalışıyorlardı. 

XAN M UHAREBESİ M. E. 2 1 6  da Konsül Pol Emil in kuman-

dasında büyük bir ordu gönderdiler. Ani
bal, ordusunun çok az olmasına rağmen mahirane manevra
larla, bilhassa mahirane süvari hareketlerile roma ordusunu 
Kan da tamamen mahvetti. Konsül esir oldu. Romalıların 
.bu harpte zayiatı 70,000 ni geçer. 

Roma, İ spanyadaki Kartacalıları işgal ve , bu 
suretle Anibalı avdete icbar etmek v e  bil-

İSPANYADA 
MUHAREBE 

hassa oradaki Kartaca ordusunu n İ talyaya 
:takv iye için gelmesine mani olmak fikri le Pübliyüs Sipyon'u 
İspanyaya gönderdi . Bu ordu, İ ber ırmağı havzalarına kadar 
inmeye muvaffak oldu. Bu esnada Kartaca, Romalılar tarafın-

, dan himaye ve muzaheret gören Nümidi Kıralı Sıfaks (Sy
phax) tarafın dan tecavüze maruz i di .  İ spanyadaki liasdru

bal Anibalın kardeşi ve diğer kum a n danlar Kartacaya avde
te mecbur k almışlardı. Maamafih, Nümitlerin tehlikesini 
.bertaraf ettikten sora İ spanyaya avdet ve Romalıları mağlllp 
·ve  tardetti ler. 

7. ROMALILARIN YENlDEN CANLANMASI 

Tessin, Trebi, Trazimen , Kan ve İ spanya inhizamlarından 
. sora, artık Romalılar için hiçbir ümit kalmamış gibi görü
nüyordu;  halbuki onlar ümitsizl iğe kapılmad ılar. 

Ani balın parlak zaferleri kafi n etice a lmamıştı. Gerçi, Kan 
muzafferiyeti An ibala, Cenubi İ talyayı kazandırdı.  H u susile 
zengin Kapu ve Siraküze, hatta Makedonya Kıralı V inci 
Filip, Anibal ile anlaştı . Fakat, bu müttefiklere �mniyet edil
mezdi . Sahildeki Grek siteleri de düşman kald ı lar. 

Asıl mühimmi Kartacada S e n a, muzaffer kumandalarına 
alçakça olan itimatsızlığından dolayı, Anibala hiçbir yar
·dımda bulunmuyordu. Anibal ordusu günden güne hatta 
.kazandığı zaferler yüzünden zayıfl ıyordu. 

Romaya gelince, o bilakis büyük bir gayret gösterdi . Her  
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tarafta muharebeye girişti. Filipi Makedonyada hareketsizliğe 
<!.üşürdü. Siraküzayı meşhur riyazıyeci Arşimet müdafaa 
etmesine rağmen zaptetti. Kapuyu aldı (M. E. 221)  ve ahali
sini ağır surette cezalandırdı. Anibal müttefiklerini kurta rmak 
için Roma yakınlarına kadar ilerledi. Fakat, muhasara mal
zemesi yoktu ve ordusu da çok zayıflamıştı. Romayı abluka 
etmeyi düşünecek halde değildi. Roma (M. E. 2 1 0) da, Püb
liyüs Sipyonun oğlu olan ve ayn i adı taŞıyan genç bir ku
mandanı bir ordu i le tekrar İspanyaya gönderdi. H enüz 
2 7  yaşında olan bu S i p yon m u vaffa k  ol d u ; evvela Kartecen 
'Şehrini aldı ,  ondan sora, Anibalın kardeşi Hasdrubalı mağ
lup etti (M. E. 208). Lakin, Hasdrubal şimale sıyrılarak Pi
rene . dağlarını, Golu ve Apenin  silsi lelerini geçerek Ombri 
:kıt'asına kadar geldi. Roma, Hasdrubala karşı bir ordu gön
derdi. Diğer bir ordu da Anibalı  tevkife memur oldu. Bu 
-ordu Anibalın karşısında hafif bir perde hattı bırakarak onu 
aldattı. Ordusunun büyük kısmile Hasdrubala giden ordu 
i le  birleşti. Hasdrubal mağlup ve maktul düştü ; Ordusu 
mahvoldu (M. E. 2 07). Bu haberi alan Anibal İ talyayı terke 
karar veremedi ve Kalabra dağlarına çekildi. Orada kendini 
hareketsizliğe ve iktidarsızlığa mahkum etti. 

8. AFRlKADA HARP 

SİPYON Anibalın artık tehlikesi kalmamıştı. Bunun 
üzerine Romalılar harbı Afrikaya naklet

meyi, Kartacayı kendi memleketinde vurmayı düşündüler. 
Bu sefer için Sipyonun cür'et ve enerj isini kafi buldular. 

Sipyon, İspanyada kendini tan ıtmıştı. Bu kumandanda 
büyük bir incelik, çok meharet vardı. Metot dahilinde çalı
şırdı. M. E. 205 te konsül olarak sefer kuvvetlerini hazır
ladr ; M. E. 204 ilkbaharında 30,000 kişil ik bir orduyu 
Kartacanın ı:;imalinde Otik sahil ine çıkardı. Sipyon İ spanyada 
bulun duğu zaman N ümit reislerinden ikisi ile tanışmıştı : 
Sıfaks ve Massinisa. Sıfaks, Sipyona hıyanet etti. Massinisayı 
soyduktan sora, Kartaca tarafına geçti. Bu hal, Sipyonun ha
rekete geçmesini  bir sene geciktirdi. Fakat, ertesi sene Sıfak
sı mağlup ve esir etmiye muvaffak oldu ve kendisine sadık 
kalan Massinisayı k uvvetlendirdi. Ondan sora� Kartacayı ya
kın dan sıkıştırdı. 
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Kartaca Anibalı çağırmakta gecikti . Sipyon Afrikada kuv

vetlenmeye ve kendisine mükemmel ve kuvvetl i b ir  sü vari 
ordusu hazırlıyan Massinisa i le ittifakını temine vakit buldu. 
N eticede Sipyonu kazandıran bu süvari olmuştur. N iha yet 
kendisini tehlikede gören Kartaca, Anibalı imdada çağırdı. 
Anibal kendinde kalan bazı kıt'alarla Zam a şarkında karaya 
çıktı. Orada yeni bir ordu teşkil etti . Fakat, bu ordu . asker
leri eski askerleri gibi değildi . Hal_buki Sipyon Massinisanın 
kıymetli süvarilerinin yardımını görüyordu. Bu sebeple Za
ma civarında verilen meydan muharebesinde Sipyon 1 1  inci 
Pön harbine nihayet veren bir muzafferiyet kazand ı (M. E. 
202). Sipyona bundan dolayı Afriken unvanı verilmiştir. 

AH Es· Kartaca, İspanyadan ve Akdeniz deki adalarSULH(M�� 20�f 1 dan vazgeçti. İsmen istiklali bırakıldı. Fakat, 
tamamen silahtan tecrit edildi. Donanma, 

sını teslim etti. Libi  kıt'ası  haricinde muharebe yapmaktan 
menedildi. Hatta bu kıt'a dahilinde herhangi bir harp için 
Romanın müsaadesini almaya mecbur tutuldu ve nihayet 
Massinisanın nezareti altına sokuldu. Kartacanın bu şartlar 
altında daha 55 senelik ömrü kalmıştı. 

9. 1T ALYA HAR1C1NDE FETİHLER 

ROMA VE ŞARKI AKDEN1Z 

ROMANIN M. E. 
D İNCİ ASIRDA 

VAZİYETİ 

Kartacanın inhizamından sora, artık roma 
nüfuz ve kudreti bütün İ talya Yarımadasın
da ve adalarda reddolunamaz bir surette te-
essüs etti. 

Gollüler, artık Romaya kafa tutacak halde değillerdi. 
Ligürler de ayni vaziyete getirilm işti. Ligürler de bulun

dukları dağlarda, uzun mücadelelerden sora, itaat altına alın
dılar (M. E. 180) ve 50.000 Ligür Samnioma n akledildi.  

Sicilya, M. E. 2 1 0  danberi kamilen zapted i lmiş bir roma 
vilayeti olmuştu. 

Sardinya ve Korsika adaları daha evel zaptolunmuşl&r
dı (M. E. 231) ; her ikisi bir vilayet yapılmıştı. 
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Bun dan sora, Roma, İ talyanın emniyeti için harici fe
tihlere başladı ; Şarki ve Garbi Akdenizle alakadar oldu. 
Şarki Akdeniz havzasında Makedonya ve Suriye kırallıkları 
vardı. 

Bunlar o zaman çok zayıf olan Mısıra göz dikmişlerdi. 
Yunan siyasi kin yüzünden parça parça bir halde bulunu
yordu. Romalıların bu kıt'a ve Makedonya ile münasebeti 
İ lli ryalılar dola yısile başlar. 

Roma, meşhur korsanlar olan İ ll iryalıları 
llılAKED�NYA. _Kı- hak im iyeti altına  almıştı. Bu hal, bütün Yu
RALI V INd FIUPE nanı  zaptetmek hevesinde bulunan V in-KARŞI HARP · F" l ' . . .  .. . .  t (M E 2 1 6) K t (M. E. 200_197) �ı ı. ıp�n

. 
gozunu aç ı . . . . �: aca 

ıle bır ı ttıfak yaparak Roma aleyhıne dondü. 
O sıralarda Anibal i le meşgul olan Roma, Filipe karşı entri
kadan başka bir çare bulamadı. Valeriüs ü gönderdi. BU 
adam, Atinayı, I spartayı, Bergamayı, Rodosu, İ l l iryalıları, Etol
yalıları Fil ip aleyhine  kıyam ettirmeye muvaffak oldu. 

Filip Yunandaki Akalan topladı ve Etolyalılar i le İ l
liryalı ları mağlup etti. Fakat sora , ken disi de mağlup oldu. 
Bunun üzerine bir muahede aktetti (M. E. 205). Bu mua
hede mucibince Roma, Anibala karşı serbest kalıyor; Filip te 
kendi tasavvurları için vasi serbesti kazanıyordu. Bu tarihte 
Mısır Kıralı V inci Ptoleme öldü. Bir küçük çocuk varis bı
raktı. Bu çocuk zamanında husule gelen Karışıklıklar hariç
teki ihtirasları tahrik etti. Fil ip, Suriye Kıralı Antiyoküs i le 
Mısır memleketlerini taksim için anlaştı. İ lk defa olarak Mı
sırın Ege Denizindeki yerlerini  işgale başladı. Atina tehli
keyi gördü. Romalıların müdahalesini istedi. Romal ılar, Yu
nanlıların halaskarı olarak müdahale etti. Harp ilan edilmiş 
oldu (M. E. 2 00). Roma orduları Makedonyaya girdi ler. Fil ipi 
mağl Up ettiler. Filip, Yunandaki ve Asyadaki bütün mem
leketlerin i  terketti; donan masını teslim etti. Ordusunun 
tahdidine muvafakat eyledi. S enatonun müsaadesi "Olmadan 
harp yapmamayı taahhüt etti , ve tazminatı harbiye verdi. Bü· 
tün Yunan bu suretle . Romanın eline  geçti . Fakat, uzak 
yerlerde zafer kazanan kumandanlar büyük bir nüfuz kaza
nıyor, Senatoyu ve merkezi dinlememeye başlıyorlardı. Bu
nun için Senato, Yunana serbestisin i iade etti ve roma ordusu 
ltalyaya avdet etti. 

1 9  
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. SURiYE HARBİ 
Suriye Kıralı  Antiyoküs , Mısır işlerine mü

(M. E. 192_182) dahaleye başladı. Mısırl ı ları mağlup etti .  
Bütün Palestin kıt'as ını  zaptetti ; Anadoluya 

tecavüz etti ; Efesi zaptetti ve Trakyaya geçmek istedi . O es
nada Kartacadan kaçan Anibal bunun sarayına geldi. Anti
yoküsü Roma aleyhine mütemad iyen harbe teşvik ed iyordu. 
Antiyoküs Romanın müttefik i  olan Bergama kıral ına hücum 
etti. O esnada Yunanl ı larda Roma aleyhine hareketler ba:;.
ladı. Antiyoküsü davet etti l er. Antiyoküs, Avru paya k ü
çük bir  ordu i le geçti . Bütü n Yunan lıların ve hatta Make
donya kıralının kend i sine yardım edeceklerini ümit ediyor-
d u. Fakat, kimse yeri n den kımıldamadı. Romalı lar 4 0,000 
kiş i l ik bir ordu gönderd i ler. Bu ordu, Termopi lde (M. E. 

1 9 2) suriye ordusunu mağlup etti . Ertesi sene meşhur "Sip
yon " un kardeşi le beraber Asyaya geçmesine karar verildi . 
Roma donanması Anibalın idare ettiği  suriye donan masını  
mağ l up etti. Roma ordusu Asyaya geçti. Manisa civarında  
yapılan muharebede mağlUp o l an  Suriye kıralı  sulha razı 
oldu. Torosun şimal indeki bütün arazis inden ferağate mec
bur kald ı. Bütün donanmasın ı  tesl i m etti. Harp tazminatı 
verdi. Romanın müttefiki  olan Bergama ve Rodos ta bu 
muahededen istifade ettiler. Bu muzafferi yet neticesinde 
bütün Yunan Romaya intikal etti. Antiyoküs Anibal ı  kov
du. Ani bal ,  evvela Giride gitti, on dan sora, Bitinye kıral ına 
(Prünas) i ltica etti . (M . E. 1 8 6) da Bitinye kıralı i le Roma
nın himaye ettiği  Bergama kıral ı arasında muharebe oldu 
Senato müdahale etti .  İ ki  mu hasım arasın da sulh oldu. Bu 
tavassutta Roma A n i b a l ı n  tes l i m i n i talep etti . Kıra! muvafa
kat e tti. Bunun üzerine  Ani bal kendisin i tevkife gelen asker 
tarafından muhasara ed i l di ğ in i görünce ken disi n i zehirledi 
(M ..  E. 1 8 3). 

MAKEDONYA İLE 
TEKRAR HARP 
(M. E. 171-168) 

V inci Fil ip in ölümünden sora Makedonya 
kıralı olan ikinci oğlu Perse Romalılara 
çok düşman id i. Roman ın bütün rakipl erini  
teşvike başladı. İ l l iryada Romalılara müş

külat ika ettirtirdi . Bitinye k ıralım tekrar Bergama aleyh i ne 
tahrik etti. Antiyoküs i le ittifak ' yapmak istedi. Romalı lar 
bunu anlar anlamaz harp i lan etti ler (M. E. 1 7 [:?) .  

Roma ordusu Pidna da Perseyi tamamen mağlUp etti. 
Esir aldı. Romal ı lar Makedonyayı dört cümhuriyete taksim 
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etti ler. İ llirya zaptedildi, küçük federasyonlara taksim edildi. 
Epirde 70 köy tamam en tahrip v e  yağma edildi. Binlerce 
Yunanlı  Yunandan esir olarak Romaya getirildi. 

R o m a l ı l a r, M a k e d o n y a  ve  Yunanı A k a e l i  vilayeti 
yaptı. 

Bundan sora Romalılar Asyayı istilaya başladılar. H atta 
müttefikleri olan Bergama bile bundan kurtulamadı. Şarki 
Akdeniz tamamen Romanın hakimiyeti ne  geçti. 

• Zama m uzafferiyetinden sora Kartaca bü-
M.E. 220 DE ISPAN- . .  · R k t · · p YADA VAZİYET tu n Ispanyayı omaya ter e mıştı . akat 

Romalılar bu defa karşılarında dağda yaşı
yan ve çok sağlam ve muharip insanlar oian ye rli  kabileleri  
buldular. Bu kabileler Kartaca ve Roma muharebelerinde 
her iki  tarafa vaziyetin icabına göre, muzah eret ederl erdi .  İ spanyanın şimal inde llerget ler, merkezi nde Seltiber l er, 
cenubunda Turduli, Turdetani gibi  kabileler ve büyük Atlas 
Denizi  sahillerinde Lusitanyalı lar vardı. İ l k  defa İ lergetler 
isyan etti. Bunlar mağlup edildi. Bir müd det için İ spanya 
teskin edildi . Fak at istiklali seven İ spanyal ılar Roma tahak
k ü m ü n e  taha m m ül edemiyorlardı .  M. E. 1 9 7 de tekrar isyan 
etti ler. Bunlar  d a  merhametsizce tedip olundular. Bu z u lüm İspanyalılarda m üthiş bir kin mey dana getirdi.  Roma bunun 
üzerine idaresini d eğiştirdi. Mülayim bir  usulü idare tak i p  
etti. İ spanyalılar Senatoya b i r  heyet gön derdiler. Roma ida
resinden kl!rtulmak istediklerini  bi ldirdiler. M. E. 1 94 te 
Konsül Ga lba Lusitanyalılara arazilerini iade edecekleri n i  
vad etti. Lusitan yalılar bu vad e  kan arak silahlarını  tesl im etti ler. 
Galba hepsini  öldürttü. 

Bu esn a d a  Lusita; ı yal ı lardan Viriyat n amında kahram an 
bir adam çıktı. İ nti kam almıya karar verdi .  R©malılara 
karşı m ütemadi  bir dahil i  harp açtı .  Bi rçok zayiat  v erdirdi .  
Beş · roma ordusunu mağlup etti. Romalılar bunu Lu sitany a  
kıralı ola rak kabul etmiye m ecbur kaldı .  Viriyat d i ğer İ span
ya kabilelerini de  Roma aleyhine kıyam etti rmek, bütü n İ span
yanın istiklalini temin etm ek isted i . Roma bundan kusku
landı. Romalılar görüşmek üzere  Viriyatı  davet ettiler ; gafi l 
olarak yakalan d ı  ve öld ü r ü l d ü .  B u n u n  ü zeri n e  L u s i ta n yalı

lar itaat ettiler. Maamafih S eltiberler  isyana d evam etti. 
Roma Afriken Sipyon kuma ndasında 60,000 k i ş i l i k  b i r  ordu 
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gönderdi. Bunun üzerine artık İ spanyada hiçbir mukavemet 
kalmadı. Romanın bir vilayeti haline kondu. Romalılar, bu 
vilayete " Valansiya,, namını verdiler. 

10. KART ACANIN TEKRAR AY AKLANMASI 
(M. E. 195 - 150) 

Bu vakayi cereyan ederken Kartaca düştüğü vaziyetten 
kurtulmıya çalışıyordu. Anibal, halka dayanarak demokrat 
bir hükumet teşkil etti . Zenginlerden çok vergi a ldı. H azi
n eyi doldurdu. Ayn i  zamanda Anibal Fil ip  ve An tiyoküs ile 
münasebetler tesis etti. Roma kuşkulan dı. Kartacahları Ani
balı tesl im için tazy ika başladı. Anibal bu nun üzerine K üçük
asyaya kaçtı. Oradaki m aceralarını ve akıbetini  daha yukarda 
gördük. Maamafih K artaca artık müreffeh ve zengin olmuştu . 
Diğer taraftan Romalılar mütemadiyen Kartaca al eyhin e harp 
istiyorlardı. Sipyona yardım eden N ü midi Kıralı  Massinisa 
daima Kartacaya tecavüz ederdi. R

oma buna muzah eret 
ediyordu. Kartacalılar Romaya sefaret göndererek bu tecavüz
lere mani olmas ın ı istedi. Fa kat Senato aldırmadı. Bunun 
ü zerine K artacalıl ar  silaha sarıldılar. 

1 1. III ÜNCÜ PÖN HARB1 VE KA�T ACANIN T AHR1B1 
(M. E, 15 1 - 146) 

Romalılar Kartacalıların en ileri gelen lerin den 300 kişiyi re
hin istedi. Kartacalılar kabul etti . Buna rağmen Romalılar yine 
bir ordu gön derdiler. Kartaca ordusu n u n  bütün silahlarının tes
limini talep etti ler ve bundan başka Kartacanın terkini  ve başka 
bir yerde şehir inşası tekl ifi n i  ya ptılar. B u  ağır şartları Kartacalı
lar kabul edemedi. Ş ehir  halkı  1 00,000 kişiydi ; Paraları var
dı.. Silaha sarıl d ı l ar. İ ki sen e m ua v e n et etti l er.  N i h ayet 

Senato 
Afriken Sipyonun oğlu Sipyon Emiliyenin kumandasında 
tekrar bir ordu gönderdi . B un lar şehri zapttetti ler (M.E.146). 
Bütün halk sokaklarda son n efesl er ine kadar gay et kahramanca 
m uha re b eler yaptılar. H a tta bir kısım halk tesl im olmamak 
için i lt ica etti kleri  mabedi tutu ştu rarak ken dilerini diri diri  
yaktılar. Senatonun e m ri le  Genç Sipyon şehri tamamen 
tahrip etti. Bu suretle Kartacadan eser kalmadı. 
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GAL ARBON Milattan altı asır evel Foçal ıların inşa ettik-

:UYETİ leri Marsilya daima Romanın sadık mütte-
fiki kaldı. Ticaret noktai nazarından Kartaca

l ılara rakip olması bu ittifakın sebebi idi. (M. E. 1 54) tarihin 

de Kelt kabileleri Marsilyananın müstemlekesi olan Nikaeda 
(N is) ya taarruz etti ler. Marsilyal ılar Romadan imdat istediler. 
Romalılar ordu gön derdi, Keltleri mağlup etti; Cen ubi: Galya 
(Gol) kıt'asına girdiler, oradaki kabile arasın da mevcut n ifaktan 
istifade ettiler ve Cenubi Galyada yerleştiler. N arbon müs
tem lekesini yaptılar ve yerleştikleri yerlere de Gol Narbon vila
yeti adın ı verdiler. 

F. FETİHLERİN NETİCELERİ 

1. 1ÇT1MAI HAYATTA, AHLAKTA, ADETTE, F1K11<.
LERDE, İDAREDE DEG1Ş1KL1KLER 

• ;.. . ..  o İ spanya, Şimali Afrika, Yunan, Make -IÇTuuu HAYATTA 
d K "' ·· k h " l l  · · · · ti DEGişiKLİKLER onya ve uçu asya sa ı erının sura e 
fethi Romanın bütün hayatı üzerinde derin 

tesirler yaptı. Roma kalkım tamam en değiştirdi. Bir  Hltin 
müverrihi "Mağlup Suriye bizi ifsat etti. Bergam anın serve
ti eski itiyatlarımızı kaybettirdi . Lüks ve sefahet içinde cüm
huriyeti imha etti ,, diyor. 

ASALET Romada vatandaşların adedi çok arttı. Siya
si haklara malik olanlar  son zamanlar

da İtalyada 4 milyonu bı'.i ldu. Senatonun ekseriyeti zen gin 
Plepl erin eline geçti. Servete müsten it bir (asalet sınıfı) mey
dana geldi. 

Zenginlere tahsis edilen süvari sınıfı kuvvet ŞÖVALİYELR 
ve servetlerine  istinat ederek zinüfuz bir 

sın ıf m eydana getirdi : Şövaliye (Ch evalier) ler. Bu sınıf fevkala
de tevessü eden ticareti, kuvvet ve zenginlikleri sayesin de 
inhisarları altına aldılar. Bir müddet sora vi layetlerde ver
gileri de bunlar tah sil etmeğe başla dılar. Merhametsiz bir 
surette alınan emlak ve aşar vergileri ha lk ı çok ezmeğe baş
ladı. 
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PLEPLER ŞEHİRDE Asıl orduyu teşki l  eden Plepler uzun muha
r ebelerden sora avdetlerind e  arazilerini m et

ruk ve harap buluyorlardı. Maişetlerini  temin için şehirlere 
iltica ediyorlardı. 

ESİRLER Esirlerin adedi  d e  şayanı ehemmiyet bir 
surette artmağa başladı. Bunlar efendilerinin 

arazisinde gay et sefilan e bir  hayata katlanarak çalışıyorlardı. 
En küçük bir kabahatleri vahşiyane bir  surette tecziye 
edil irdi. Maamafih bunların bazıları  ya efen dil eri n in lutfu 
veya arttırdıkları pa ra i le  kendilerini  satınalarak esaretten 
kurtu l u yorlardı. Gitgide zengin olan bunlardan di ğer bir 
sınıf m eydana geldi. 

BÜYÜK ARAZİ Bu gibiler şehirlere i ltica eden Pleplerin 
SAHİPLERİ bıraktıkları araziyi ,  el ler ine geçiriyorlardı. 

Zaman i le  İtaly ada bir  ai leye veya bir  adama 
ait olmak üzere büyük arazi meydana geldi. Bunlar çok ça
lışmağa ve ameleye mütevakkıf olan zeriyatı yavaş yavaş 
bırakarak hayvancılık yapmağı tercih ediyorl a rdı . Bu, 

İ tal· 
yanın zirai vaziyetini  v e  refahını  müthiş bir surette bozu
yordu. 

2 .  F1K1RDE DEG1Ş1KL1K 

Atina, I sparta, Bergama, Suriy e v e Mısırdaki medeniyet
ler fikirler ve ahlaklar üzerinde de derin tesirler yaptı. Yu
nan lisanı bütü n i talyaya girdi . 

·
vunan edebiyat ve  san'ati 

hakkında ari stok ratlarda ve hatta halk arasında büyük bir  
takdir hissi  meydana geldi. 

FELSEFE Yunan felsefesi yavaş yavaş iş adamı olan 
Romalın ı n  ruhu üze r i n d e  aksi  . tesirler 

başladı. yapmağa 

DİN Yunan mabutları da Romaya nüfuza başladılar. 
(Apollon, Ven ü s) Romalıların da Al la.hı  oldu.  

Eskiden çok din dar olan Rom alı lar  zaman i le  d ini  a le la
de bir  resmiyet olarak kabule  ba şladı lar. 

Dinin bütün ahlaki tesirlerinden sıyrıld ılar. 
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Fetihler zamanına kadar Allahın varlığı hakkında hiçbir 
münakaşa düşün miyen Romalılar, Allahın varl ığını kabul 
eden " Stovikler" i le, inkar eden "Ep ikürcüler,, aras ın dak i 
münakaşalarla çok alakadar olmağa başladılar. 

EDEBİYAT (M.E . 2 5 0 - 200) tari hlerin de y unan · mede-
niyetinin tesiri altında latin edeb iyatı m ey

dana çıktı. Evelce esir sora da  pedagok olan Liviyüs An
draniküs i lk traj ed i ve komediyi yazdı. O d iseyi tercüme etti. 
Naeviyüs Kartaca muhareb eleri üzer in de milli dramlar 
yazdı. Aslen Afrikalı olan Tereüs m e şhur komediler yazdı. 
Aslen Cenu bi İ talyalı ol an Enniyüs O m erden mülhem 
olarak birçok traj ediler ve mil l i  neş ide ler  yazdı. Felsefe v e  
d in  n oktai nazarından en i leri  fi kirleri  Rom aya sokan bud ur. İ lk zamanlarda yunan edebiyatın ın ve medeniyetinin 
düşmanı olan meşhur  Katan b i le hayatı nın son zaman ların da 
bu meden iyetin tesi rlerin e  tabi oldu ve yunancayı  öğren di .  

SERVET, L'ÜKS Askeri muzafferiyetler Roma şehrin in büyü-
VE SAN'AT mesi ne  sebep oldu. Artık halk eski  Serviyü-

sün kalesi dahil i n e  sığmıyordu. Şehir birçok 
heykeller, m abetler, evler ve ti yatrolarla tezy in edi ldi . H usu
si servetler çok arttı. Bütün zapted i len memleketl er istismar 
ediliyordu.  H erkes lükse ve sefah ete koyuldu. Senato bi rta
kım kanunlarla israfa mani  olmak i stedi. Fakat muvaffak 
olamadı. 

3 .  ADETLERDE DEG1Ş1KL1K 

AİLE Roma halkının ahlaklarında , fikirleri nde, 
s iyasi teşekküllerde husule gelen bu istiha l e 

adetlerine kad�r  sirayet etti. Roma ailesi d e  karakterini  de
ğiştirdi . Esk iden bütü n  aile kadın ve  çocuklar ve esir ler ba
baya tabi id i . Baba , m utlak bir salahiyete malik idi. Hatta 
ai le azasının hayatına bi le hakim idi. K ızlar babasına tabi 
idi. Evlenir evlenm ez tabi iyet kocasına intikal ederdi . Bu
nunla  beraber evli kadın ın ev işlerin de geniş bir salahiyeti 
vardı. Hariçte itibarlı i di. Dini bayramlara iştirak ed er, oyun
lara gider, evin dostlarını  kabul eder, ziyaretler yapardı. Yal
nız az çok kapa l ı  ve mün asip bir surette giy inmeğe mecbu r 
idi ler. Kadın ların içki içmesi büyük bir ayıp id i .  
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İZDİVAÇ İzd ivaçta talak yok idi .  Bilahare hususi mu -

kavelelerle bi rtakım izdivaçlar kabul edildi ;  
bir  sene devam eden izdivaç gibi  tatakta kabul  edildi . Cüm
huriyetin son devirlerin de bu talak birçok rezaletleri m u c i p  
olacak şekild e  suiistimal ed i l d i . 

TAAM 
İ l k  Romal ı lar gayet kanaatkar idi ler. Az 
y emek yerlerdi. Taamları basit idi .  Biraz ek

mek, tuz, bal ve meyva taam l istesini teşkil ediyordu. İ kinci 
asırdan itibaren grek adeti girdi. Müzeyyen yemek salon
ların da bir masa etrafında yataklar üzerinde uzan arak y edi, 
sek iz türlü yemek yerlerdi. İlk devirlerde bu sofraya kadın 
iştirak etmezdi. Son zamanlarda .kadınlar da yataklarda hep 
beraber yemeğe iştirak ederlerdi.  

OYUNLAR Yin e  yunan itiyatlarının tesirile Romalılar 
umumi eğlenceler ve oyunlara inhimak göster

meğe başladılar. İ lk zamanlarda rah ipler dini bir renk altın

da Şandömarsta at koşuları ve Mars . Allahının şerefine araba 
koşu ları yaptırırlardı. Bunlar umumi ve resmi idi. Son zaman
larda hususi surette tertip  edilen muhtelif koşular, ve gladi

ya,tör oyu nları büyük bir  rağbet görüyor.du . Esirler hususi 
mekteplerd e, biribiri n i öldürünceye kadar çarpışmayı öğre
nirlerdi. K ıl ıç ve hançer kullan ırlardı. Ağ da kullanırlardı. 
Bu oyunları yapanlara ,qladiyatör d erl er. 

4. 1ÇT1MAl VE SlY ASI DEG1Ş1KL1KLER 

DİKTATÖRLER Bütün bu i stihaleler, ah lak bozukluğu, n iha-
yet Roma içtimai heyetini sarsmıştır. Bir

çok ları bu ak ıbeti evel den görü yorlardı.  Bil hassa Katon 
Romalıları intibaha davet ediyordu. I slahat isti yordu. Fakat 
kendisi mevkii iktidara geldiği zaman Senato azasından bir  
iki  k işiyi l isteden çıkarmaktan başka bir ıslahat ya pmad ı . 

Görülüyordu; rü esada bunu tedavi  etmek cür'et ve ener
j isi kal mamıştı . M. E. 1 3 5 te S ici l yada Henna şehrinde esirler 
isyan etti . İ syan bütün Sici lyayı kapladı . Konsül  Rü p i lyüs 
bunların hepsin i açl ıktan öldürterek isyanı  vahşiyane bir  su
rette bastırttı. Fakat bu isyanlar sari oldu . İtalya ve Yunan 

daki esirler de isyana  başladılar. 
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• Pleplerden bir aileye mensup olan iki karROMADA DAHU.i deş Tiberiyüs Graküs ve Kaiyüs Graküs eyi MilCADELELER t b
1 • t h · ı . .  . .  1 d" M E 1 3 17 d GRAKLAR er ıye ve a sı gormuş er ı .  . . . e 

Tiberi yüs kestör intihap edildi. i span yaya 
gitti. Yolda eski Etrüsk mamurelerinin nasıl harap olduğunu, 
toprakların ekilmediğini ,  ordudaki tefessühü gözleri le  gördü. 

TİBERİYÜSÜN ISLA- Zirai koloniler � yapmak, Plepleri
.. 

te�rar 
topraklarına baglamak, vergıler uzerınde 
tenzilat yapmak, hakkı  tasarrufu daha cid di 

BATI 

esaslara istinat ettirmek, hükum ete aldığı araziye mukabil 
tazminat verm ek, fazla araziyi vatand aşlar el inde bırakm amak 
gibi �saslardan ibaret olan bir ıslahat proj esini bir  heyete 
hazırlattırdı ve bu n u  teklif etti. Kanun şiddetli hücumlara 
maruz kaldı. Hatta Plepler bile Romadaki sefahet hayat
larını bırakamadılar. Tekrar topraklarda çalışmak gibi  bir 
külfeti düşünerek kendi lehlerinde olan bu kanuna muha
lefet ettiler. N ihayet Senatonun teşvikile Tiberiyüs öldürüldü. 
Ondan sora kardeşi Kaiyüs çalıştı. Bu zirai ıslahat proj e
sinden başka: (1) az bir fiyatla fakirlere buğday tevzii, (2) As
kerlerin hükumet tarafından teçhizi,  (3) Mahkemelerin Sena
toya olan tabiiyetlerinin ref'i, (4) Vata ndaş hukukunun tevsii  
gibi esaslara müstenit bir ıslahat yapmak istedi. Fakat Senato
nun mukavemeti, entrikaları karşısın da muvaffak olamadı. 
Senato Konsüllerden Abiniyüs ü diktatör ilan etti. Kaiyüs 
ve taraftarlarına  hücum ettiler. Sokakta da kanlı mücadele
ler oldu. Kaiyüs öldürüldü. 3000 taraftarı mahkum oldu.  
Bu suretle bu on iki  sene devam eden mücadel eler ıslahat 
a l eyhtarlarının galebesi le  neticelendi ve ıslahat yapılamadı. 

NÜMİDYE Kartacalılar i le olan muh arebeler zamanında 
Roma N ümidye kırallığını çok takviye et

mişti . Bunun Kıral ı  Yugurta Romaya babaları gibi do st ve 
sadık ol m adı .  Babası kırallığın ı üç  evladına taksim etmişti. 
Fakat Yugu rta diğer kardeşler in i  ortadan kaldırarak .kırallığı 
birleştirdi .  Bu mücadel elerd e kardeşleri Romadan istimdat 
etti ler. Roma müdahale etti. Bu Kıral Romadaki bazı rüesayı 
rüşvet mukabili nde satınalmıştı . Bu vazi yet Romadaki  vatan
perverler üzerinde elim tesirl er yaptı. Yugu rta muha samata 
devam etti . Roma ordu s u n u  mağlup  ve Afrikayı tahl iyeye 
icbar etti. Bu esnada iW.ariyüs Konsül oldu. Zeki  muktedi r 
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bir kumandan olan Mariyüs evvela orduyu ıslah etti . Yugur
tayı mağlup ve esir etti, Romaya getirdi. Romalılar Yugurtayı 
açlıktan öldürdüler. 

G. KIR IMLILAR VE TOTONLAR TEHLİKESİ 

Roma 
bu harplerle m eşgul iken başka bir tehlike karşı

sında kal dı. Kırım lılar ve Tötonlar, şarkta n  gelen yeni mu
haceme dalgaları üzerine, Ga rba ve Cen ubi Avrupaya m uha
ceret etmişlerdi.  Germenlerle karıştılar. Muharipler, kadın ları ,  
çocukları ve h ay van s ü r ü l e ri, kağn ı arabaları i le yavaş yavaş 
i lerliyorlardı.  İ talyanın Şi malişarki hudu dunda Norik (Tirol) 
k ıt'asında görü l dü ler. Bir roma ordusunu mağlup ettikten sora, 
Galya üzerine N a rbona y ü rüdü l er. Dört sene içinde(M. E. 1 09-

1 05) d ört roma ordusunu mağlup etti ler. Sonuncusunu imha 
ettiler;  1 00,000 Romalı muharebe meydanında katlolund u. Bu 
hezimet Kan muharebesindenberi i lk defa oluyordu. Bü tün İ tal ya d ehşet içinde kaldı. H erkes bir  halaskar bekl iyordu.  
Bu esn ada idi  ki  Mariyüs Afrika ha rbinden muzafferiy etle 
avdet etmişti. Kanuna m u gayir 'olduğu hal de konsül lüğü 
altı sene temdit edildi .  

Kırımlılar ve Töton lar, Galya ve İ spanyada yay ıl d ı lar. Bu 

memleketler ve yağma kendilerini  gevşetti . .  Bu, Romal ılar 
için şükrana şayan dı. Bununla beraber Mariyüs, bunlarla 
çarp ışabilmek için iki sene hazırlanmağa mecbur oldu. Ro
ma, h er sene, bir i n hizam bekliyord u. K ı rı m l ı lar ve Töton lar 

göründüler. Fakat İ talyayı istila etmek için iki  kola ayrıldı
lar. Kırımlılar şarka yü rü düler . Töton l ar vilayetleri i şgal 
ed iyorlardı. Bu korkunç insan y ığınları, rom a  ordugahın ın 
karşısından,  Romalılara küfü r  ve hakaret ederek geçti ve bu 
geçiş altl gün devam etti . Mariyüs hatve hatve onları takip 
etti. H er gece ordugahını  ta hk im ediyord u. Yalnız başlarına 
i lk taarruz edenler Tötonlar oldu (Aix ci varında). Mariyüs 

gali p  geldi (M. E. 102). 

Mariyüs bun dan sora, Po vadisine geçti . K ırımlılar ora
sını isti la etm işlerd i. Orada kardeşleri Tötonları bekl iyorlar
dı ve onların galip geldiklerine emin id iler. Mariyüs esir 

etti ği  töton reisin i  z i ncirlerle bağl ı  olarak onlara gösterdi . 
Verseil (Verceil) ovasında, çetin bir  muharebe oldu. Kırım l ı-
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lar günün sıcağından çok yoruldular. Mukavemetleri kırıldı.  
Bunun üzerine Kırımlıla rın karıları mücadeleye atıldı lar. 
Arabalarının teşkil ettiği ordugah çevres ine kadar boğazla
şarak döğüştüler. H epsi öldü veya esir oldular (M. E. 1 0 1) .  
Mariyüs bir Allah gibi  h erkes tarafından hürm et ve tebcile 
mazhar oldu. 

H. YENİDEN İÇTİMAI İNKILAP TEŞEBBÜSLERi 

Bütün b u  muharebeler bir müddet için dahili mücade
leleri durdurmuştu. Fakat bunlar unutulunca Plepler tekrar 
birtakım iddialara başladılar. Bahusus o devrin kahrama nı 
Mariyüsün Plep olması bunların cür'etini  arttırıyordu. 

Mariyüs Romaya dönüşün de siyasi bir  rol oynamak iste-
di. Halbuki buna muktedir bir devlet adamı değildi .  

Mariyüs Plepler i le aristokratlar arasında uzun müddet 
d eğişik vaziyetler aldı. N ihayet Plepler sokaklarda devam 
eden kanlı muharebelerden sora mağlup oldular. 

1. 1ÇT1MAl HARP 

Bu karışıklıklarda İtalyotlar vatandaş hakkını yani intihap 
etmek ve edilmek hakkını talebe başladılar. İ syan ettiler. 
]talika adını verdikleri bir şehir yaparak onu m erkez ittihaz 
ettiler. Bir senato ve iki  konsül intihap ettiler. Romalılar gibi 
askeri teşkilat yaptılar. Her tarafta Romalıları öldürmeğe 
başladılar. Senato bunlara Mariyüsü ve Silla (Res. 127) namında 
diğer bir  kumandanı gönderdi .  Fakat bunlar muvaffak ola
madı. Senato İ talyotların s iyasi haklarını  kabul etti (M. E.  9 8). 

Senatonun bu tedbiri asiler arasında ayrılıklar yaptı.  
Fakat bir  kısmı hususile Samniler mücadeleye d evam etti ler. 
Bun un üzerin e  Roma şiddetli bir surette askeri harekete 
karar verdi ; üzerlerine Sillayı gön derdi. Sil la Kampan yayı 
ezdikten sora dağlara girdi, orada asilerin en eyi j enerali 
olan Silo yu itlaf etm eğe muvaffak oldu. Gerçi isyan bir  
müddet daha devam etti ; fakat " Içtimai Harp ,, namını  v er
dikleri muharebe bu suretle bitmiş oldu. 
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2.  MARlYOS lLE SlLLA ARASINDA REKABET VE 
M1TR1DAT lLE HARP (M. E. 88) 

ARİYÜS VE 
S

İLLA İ talyotla rla olan mücadeleler, Romaya karşı 
M ayaklanan Pontus Kıral ı  Mitridat (Res. 126) a1ey-
hine bir hareket yapmağa müsait değildi .  İ çtimai harp biter 
bitmez bu şark harbi ile meşgul o lmak 18.zımgel d i .  Silla baş- · 

kumandan intihap olundu. Fakat bu kumandanlığı Mariyüs 
istiyordu. Bu arzusunu yaptırmak için ahal iyi  teşvik ettirdi . 
Silla şarka götürmek üzere hazırladığı kıt'alarile henüz 
Kampanyada bulunuyordu. Bu kuvvetleri topladı, Romaya 
girdi .  Mariyüsün taraftarlarını tardetti. Mariyüs güç hal  i le 
Afrikaya kaçabildi. Silla Romada bir müddet kaldı ve asıl
zadelerin hakimiyeti ni temin etti. Romada Oktaviyüs v e  
!Sinn a na m ında iki  konsül bıraktı. Küçükasyaya gitti. Bu 
kon süllerden ikincisi  Plep idi. Pleplerin davasına taraftar 
id i. Mariyüs i le münasebet temin etti. Onu Romaya davet 
etti. Mariyüs geldi. Tekrar konsül oldu . Fakat birkaç gün 
sora öldü. Si n n a  daha bir müddet ceb ir ve ş iddetle. vaziyete 
hakim oldu. 

• . Pontus Kıral ı  Mitridat çok zeki, muktedir b ir  MITRIDATA KARŞI d d y · · " k '  l '  ·· . .  . .  d .. M k d HARP a am ı. ırmı ı ı ısan goru şur u. a sa ı 
için her zulmü, her hareketi mubah görür

d ü. İ cabında her türlü cinayetleri yapardı. Bütün Anadoluyu 
Romalılar aleyhine kıyam ettirdi. Anadoludaki Romalıları 
katliam etti. Yunana bir  ordu gönderdi. Silla evvela Yu
nana çıktı. Bu orduyu mağlup etti. Atinayı  istirdat etti .  
Mitridat sulhe razı oldu. Bütün al d ığı yerleri iade etti. Roma
d a Sillanın rakipleri bunu çekemedi.  Anadoluya başka 
bir ordu gönderdiler. Sillayı kumandan lıktan ı skat etm ek 
istedi ler. 

Silla gelen orduyu kendi  tarafına  kazandı  ve i k i  ordunun 
başına geçti. Bir  m üdd et daha An adoluda kaldıktan sora İ talyaya döndü. 

SİLLANIN DÖNOşO Silla, S enatoya tehdi damiz bir  mektup gön
d erdi ,  intikam alacağını bi ldirdi. Sil la, Bren 

diziye çıktı (M. E.  83). Yan ı n d a  4 0,000 kişil i k, k en d i n e  çok 
bağlı bir ordu vardı ; hiçbir mukavem ete uğramadan Kam-
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panyaya geldi. Oralarda muavenet gördü. Silla aleyhine 
gönderilen ilk roma ordusu, Silla tarafına g$çti. Fakat ondan 
sora çetin muharebeler başladı. Halk Fırkası Karbon isminde 
cür'etl i bir reis buldular. Bu adam Sil laya karşı bütün Plep
leri harekete getirdi ve onun yolunu kesmiye kal kıştı. Diğer 
taraftan, İtalyotlar da mukavemete teşebbüs ettiler. H ususile 
Samniler Silla ile Roma civarında müthiş bir muharebe yap
tılar. Fakat bütün bu kuvvetler Silla tarafından mahvedildi. 
Sil la vaziyete hakim oldu. Romada merhametsizce intikam 
aldı. Binlerce kişiyi öldürttü. Taraftarları ayni vahşeti yap
tılar. Çocuklar babalarını, babalar çocukla rını öld ü rdüler. 
Mariyüsün cenazesi yakıldı, külleri havaya serpildi .  Mariyü
sün akrabası ve Sinnanın damadı olan henüz on sekiz yaşın 
daki Jül Sezar güç hal ile  kurtuldu. 

Silla kendini diktatör ilan etti. 

3 .  KORNELYA KANUNLARI 

SİLLANIN 
DİKTATÔRLÜGÜ 

(M. E. 82 • 79) 

Silla tam bir İ mparator oldu. Çıkarttığı ka
nunlara Kornelya Kanunları dendi. Çünkü 
Sillaya Kornelyüs Silla d enirdi. Kornelya 
namında bir adamın ailesine mensuptu. Bu 

kanunların bir kısmı Sillanın haki miyetini  temin ediyordu. 
Somniyom da ve Etrüryada eski askerlerinden 120,000 kişiye 
arazi dağıttı. 1 0,000 esiri serbest bırakarak onlara kendi 
ismini verdi (Korneliyenler). Diğer kanunlar halkın haklarını  
azalttı ; oligarşi teşkilatını kuvvetlendirmek için d e : 

1 - Silla Senatoya 300 şöval iye  sokarak Senatoyu kuv
vetlendirdi. H er türlü hak ve salahiyeti Sen atoya verdi. 

2 - Senatonun muvafakati olmadıkça halk hiçbir kanun 
hakkında rey veremezdi. H alk hakimiyeti kalmamıştı. 

3 - ArtJ,k tribünler halka kanunlar teklif edemiyecek 
ve hükumetin tedbirlerine karşı duramıyacaktı. 

4. SİLLANIN FERAGATİ VE ÖLÜMÜ 

Silla yaptığı teşkilatın ken di kendini  idare etmeğe muk
tedir  olacağına kani olarak diktatörl ükten ferağat etti (M. E. 
79). Silla bu kararını, umuma verdiği bir diskurda bildirdi. 
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Bu diskurunda h erhangi bir kimsen in ken di al eyhi n d e  bir  
ş ikayeti olup olmadığını da sormak cesaretinde bulundu ; 
K u m  şehrin deki vi l las ına çekil di, ertesi sen e ora d a  öl dü. 

5. lÇTlMAl VE DAH1Ll KARIŞIKLIKLAR-POMPE 

Sillanın planı Roma Cümhuriyetinde askeri bir idare te
sis etmek değild i. Fakat vücuda getirdiği eser, o kadar na
zik idi ki, onun muhafaza ve idamesi için,  d aha Sillanın 
ölümünden evel Senci.to, bir askeri iş başına çağırmaya mec
bur oldu. Bu asker 26 yaşında id i. Yaşı maj istra olmağa 
mani idi. Fakat kumandan olabilirdi .  Bu askerin a d ı  Pom
pe idi. Ayni isimde bir  kumandanın oğlu id i  ve çoktan im
parator u nvan ı n ı  taşıyordu. 

Sil la Anadoludan İ talyaya çıktığı zaman , Pompe etrafında 
bulunanlardan bir kuvvet teşkil etti. Onları kendi paras i le 
teçhiz eyledi  ve besledi. Bu kuvvet bazı küçük m u vaffakı
yetlerden sora Pompeye İmparator (Büyük) unvanını  verdi .  
Pompe bu unvan la kendini ve kuvvetlerin i  Sil lanın emrine 
takdim etti. S i l la  yarı ciddi yarı  a lay bu gen ç taraftara ciddi 
bir imparator gibi muamele etti. Bir m ü ddet sora S i l la b u  
gençte birtakım liyakatler gördü, o n u  e-\· vela Sici lyaya so
ra da Afrikaya vazife i l e gön d erdi. Bu vazifel er an cak eski 
konsü l ler tarafından görülebilirdi .  Pompe avdetinde Sillaya 
d a m at ol d u. Fakat Pompe bu yak ı n l ığı kendi  menfaatine 
kullan madı, mağrurdu. 

Sillayı vel inim eti değil, muadil i  sayar ve cesa retl e, Sil la 
mazidir, ben, Pompe,  istikbal im,  derdi. 

LEPİDÜSÜN 
İSYANI 

Pompe az zamanda kendi istiklalile hareke

te geçti. M. E. 7 8  inci yıl için yapılan kon

sül  int ihabı n da Lepidü.<; namında şüpheli  
bir adam da konsül ol du.  Pompe, Lepi düsü n  konsül olma
sına yardım etmişti. Fakat Lepidüs işe başladıktan sora 
S i l lanın yaptıklarını  bozacak iş lere girişmek istedi. Silla he
nüz yaşıyordu. Senato, Sil la kanunlarını oozmek istem edi. 
Lepi dü s  Etrüryaya gitti . Ora da m u htel i f  sebeplerd en gayri
memnun binlerce adama tesaJüf etti ve bunların iç inde bir
kaç lej iyon luk kuvvet b u l makta güçl ük çekm edi. Bu kuv
vetle Roma üzerine yürüdü. Bu vaziyet karşısında S enato 
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diğer kon sül olan Lütetyüs e, devletin selametini temi n  etme
sini emretti. Sil ladanberi elde harp adamı olarak 28 yaşı · 

na girmiş olan Pompeden başka kimse bulunmadığından 
on u Lepidüse karşı  memur etti l er. Pomp e  Roma civarında 
m u vaffak oldu. Gol memleketlerine kadar i lerledi.  Bir
takım icraatta b u l u n d u. Rom aya dönerken kendisi n e  ord u 
sunu terhis etmesi emrolun du. Dinlemedi,  Senato korktu. 
Onu uzaklaştırmak için gayrikanuni olduğu halde büyük 
salahiyetle İ spanyaya memur etti. Sil la sağlığın da, Pompeye 
" Büyük,,  unvanını  vermi şti . 

6. SERTORYVS (M. E. 80- 72 ) VE ISPARTAKOS 
(M.E. 73 -71) ALEYHLER1NE HARPLER 

SERTORYÜS 
Silla daha ha yatta iken lvlariyüsün adamla-

A. rından olan Sertoryüs  İ spanyaya iltica et-
m i ş  bulunuyordu. Sertoryüs adaleti ve cesareti sayesi nde 
yerli leri  kendisine bağladı . On ları tensi k ve teşkil  etti . K en
di aley hi n e Romadan gönd erilen ordulara muzafferane  karşı  
d u rd u .  S i l l a d a n  ka ça n ga yri m em n u n  R o m a l ı l a r  o n u n  etrafı n a  

topla n d ı . Onlardan b i r  Sena yaptı. O n lara ordusunda rütbeler 
ver"di. Kendi  sa dece Pretor unvan ını  taş ıd ı . Ma ksadı İ span
yayı  Roma İ m paratorluğundan ayırmak d eğil, Sillan ın 
Romaya zorla  kabul ettirdiği  aristokrat teşkilatı yıkmak idi .  

POMPE 
İSPANYADA 

Sena Sertoryüse karşı Pompeyi gön dermişti. 
Pom pe Si l lanın teşkilatı aleyhine isyan eden 
Konsül Lepi d üsü Roma önünde mağlup 

etti ğin den teferrüt etmi şti . Pom p e , S erto r y ü s ü n  de çarçapuk 
i ş i n i  b itir eceğin i ümit ediyordu. Fakat öyle olmadı. H arp 
hiçb i r  kat'i n etice alın madan uzayıp gidiyordu. Fakat Ser
toryüs ordusunda n ifak ve ayrı l ıklar oldu. Sertoryüsün 
ken disi  de bir  ziyafette kendi  zabitleri tarafından katledildi. 
O n u n  ölümünden sora ord us u dağıldı, bu sayede Pomp e  la
yık olm adığı halde muzaffer olmu ş ·  ol d u. 

�B. ISPARTAKÜSÜN 
Bu sıral

_
arda is'Y'.an eden esir ler tarafın d an 

İSYANI açılan bır harp Ita lyanın her tarafında pat-
lak verdi. Bu  harp yeni değildi ,  meml eke

tin esirlerle meskun h er tarafında sık sık isyan oluyordu. 
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Fakat bu defa harp açanlar muharebeye alışkın insanlar ve 
Trakyalı, Gollü Gladiyatörler idi. Asiler Isp01rtaküs ün emri 
altında mükemmel bir ordu vücuda getirmişlerdi. O zerlerine 
gönderilen roma ordularına karşı koyuyorlard ı. l spartaküs 
Trakyalıdır. N ad ir  bir cesareti ve müdebbirliği vardı. Ah

laki ve askeri hassalar da göstermişti. I spartakils Kapu şeh
rinde ve Kampanya havalisinden başlayarak Şimali İ talyaya 
doğru harekete geçti. Roma ordularına karşı bazı muvaffa
kıyetler kazandı. Ordusu çapulculuğu tercihe başladı. 
İtaatsiz oldu. Roma ordusile karşısında bulunan Konsül 
Krasüs, kend isin i cenuba sürdü. İ spartaküs S icil yaya geçme
ye teşebbüs etti. Muvaffak olamadı. Birkaç hezimetten sora 
Krasüse karşı bir muharebe verdi .  Muharebeye girmeden 
evel atın ı  getirtti : " Gal ip gelirsem başka çok at bulurum, 
.mağlup olursam artık ata ihti yacım olmıyacaktır" diyerek 
atını öldürttü. Mağ l u p  oldu.  K rasüsün yanına gitm eye uğra
şırken mahvedildi . 

POMPENİN ISPAN- Bu n:uharebe
.
den kurtulu� şimale kaçan ba

YADAN DÖNÜŞÜ zı esır çetelerı, ordusuyla i spanyadan gelen 
Pompe üzerine düştüler. Pempe onları 

mahvetti. 

7. SlLLA TEŞKiLATININ KALDIRILMASI 

.. . İ k i  muzaffer jeneral, Krasüs ve Pompe, her-

KRASUS D � POM- biri orduları başında olduğu halde karşı PENiN BERABER k ld ' l B ' ' b ' · 1 h b d ÇALIŞMALARI arşıya ge ı er. ır ı  ır ı  e m u  are e e e-
bi l irlerdi. Bun u yapmadılar. Cümhuriyete 

hakim olmak için birleşmeyi tercih ettiler. Evvela Halk Fır
kasile birleşerek her ikisi konsül intihap olundular. Fakat 
her ikisi ihtiyaten ordularını  Roma kapılarında ordugahlarda 
tuttular. 

. P l eplerin ve şövaliyelerin Sil la tarafından Sil.LA KANUNLARI-
d l k '  h k ' kt ' d l · d d ' ld '� NIN LA.övi (M.E. ?O) kal ırı an es ı a ve ı ı ar arı ıa e e ı ı. 

Sansör yeniden konuldu. 6 2 1  Senatör l iya
katsizl iklerinden dolayı Senatodan çıkarıldılar. Senatonun 
vazifeleri tahdit olundu. 
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B. KORSANLAR HARB1 - ŞARK HARB1 (M. E. 67-62) 

Pompe kon süllü kten ayrı ld ıktan sora hususi  b ir  hayata 
girdi. Bütün fırkalar kendis in i  terketti ler. Pompe kendis in i  
devletin en büyük adamı m ertebesin e  ç ıka racak büyük b ir  
kumandanlığı  hasretle bekl iyordu. Korsan lar harbi  ona bek
lediği fırsatı verdi. 

a) KORSANLAR HARBİ 

Bütün Sici lya  ve Küçükasyanın bütün kayalıkl ı  koyla
r ın d a  korsanlar yerleşm işti . Bunlar yavaş yavaş bir  d evlet 
teşki l  ett i ler. Liman ları ,  tersaneleri  ve b i r  harp f i loları  oldu.  
Şehirlere hücum etti ler. İ talya sah i l ler ine d e  geldi ler .  Korsan
lar Akden iz in kıra l lar: ı  o ldular. Romalı ları  tahkir  ediyorlardı. 
Pomp e  büyük salah iyet ve kuvvetle korsanların ted ibi n e  
memur edi ld i. Pompe a ltı hafta zarfı n da İ tal ya ve  Sic i lya de
niz ler ini  korsanlardan temizledi .  İ k i  aydan daha az bir za
manda korsanları  Ege Deniz inden kovdu. Onları  Ki l ikya 
dahi l inde  takip etti  ve itaat a l t ına a ld ı. Tesl i m  olanlara eyi  
muamele  etti , on ları  şarkta müteaddit şehirlerde y erleştirdi. 

Pompenin Rom::ıda şöhret ve n üfuzu nihayetsiz dereceyi 
bu ldu .  

b) ŞARK HARBİ 

Pompeye Mitridata karşı açılan harbin idaresin e  n ezaret 
etm ek, i sted iği gibi i ttifak ve m u ahede yapmak salah iyetleri 
ve r i l d i . 

Mitridata karşı  gönd eri lmiş olan Lukullus Mitridatı mağ
l u p  ett i .  Bütün Pontus memleketler ini  isti la  etti . Ordusunun 
itaatsiz l iği hakkında yan l ış  raporlar alan Senato kendisini 
geriye çağırdı. Bunun üzerine Pompe şarka g itti ve Lukul
lusun zaferleri semeresin i  topladı.  Mitridatı  Kırımlı lar n ezdi · 
n e  kaçmıya mecbur etti. Mitridat Cenubi R u syada Tuna hav· 
zasında bulumm bütün Türkleri Roma aleyhine  teşvik ede
rek İ talyaya sürüklemek tasavvurunda idi. Fakat damadı ve  
oğullarından bir i  tarafından hıyanete uğradı ve intihar etti. 

Pompe Küçü kasyayı Romaya tabi vilayetlere taksim etti. 
Bu harp n eticesindedir  ki Kudüsü ve Palestini  aldı. 

2 0  
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9. SENATO REJ1M1N1N BOZULMASI 
(VERES) 1Ş1 - (KATILINA) 1Şl 

Pompe ve K rasüs malum olduğu veçhile kend ilerini kon· 
sül intihap ettirm iş lerd i (M. E. 80). Ayni sene içinde bir ihti· 
las davası oldu;  bu davanın rezaleti, gürültüsü asırlarca sön

medi . Meseleye 
"

Veres" işi den ir. 
Bu tarihten birkaç sene sora Pompe Asyaya gittiğinden 

"Katilina,, i şi de  patlak verdi (M. E. 63). 
Veres dahili h arplerde bir orduda kestör iken (M. E. 83) 

ordu kasasın ı  çaldı . Bununla beraber o çald ığı para sayesinde 
ondan sora da birçok memuriyetler aldı. En nihayet kendini 
Sicilyaya vali tayin ettird i . Orada birçok ihtilaslar yaptı. 
Dünyayı soydu. Nihayet Çiçero i le karşı karşıya geldi ve 
mahkum oldu. 

ÇiÇERO Çiçero (Res. 129) Latiyomludur. Büyük hatip ol 
du. Sici lyada maliye memurluğu etti. Bu mü

nasebetle Veresin bütün rezaletlerini biliyordu. Mazlüm ye müş

teki  halkın vekal etini aldı. Birçok vesikalarla dolu bir dosya 
ile Romaya geld i . Hatta satılmış birçok haki mlerin karŞtsmda 
Veresi mağlup ve mahkum ettirdi. 

ÇiÇERONUN 
KONSÜLLÜGÜ 

lerde bulundu. 

Çiçero bu muvaffakıyetile herkesin muhab
betini kazan dı. Aristok rat Fırkasına yaklaştı . 
Pompenin teveccühünü kazanacak hareket-

Lak i n  Halk Fırkasının terakkileri ken d isini 
endişeye düşürmeğ� baŞladı. Kendisi mutedil b ir ürka teş
kilini düşün dü. Fakat maatteessüf karakteri zayıf ve kanuna 
lüzumundan fazla bağlı olduğu için etrafındaki entrikalara 
müessir b ir  su rette mukavemet edecek bir halde değildi . Bu
nu nla beraber mutediller Çiçeroyu bir hal askar telakki ettiler 
ve konsül intihap olundu (M. E. 64). İ ntihapta bunun karŞl· 
sına çıkan Katil ina pek az rey noksanile muvaffak olamadı. 
Çiçero konsül olur olmaz aristokratlarla birleşerek d emok
ratların teklif ettiği ziraat kanununa muhalif oldu. Bıı kanun 
Pleplere arazi veren makul bir kanun du. Bu kanunu teklif 
eden lerin arkasında Krasüs ve Sezar (Res.128) da vardı. Bunlar 
kanunun tatbikatında onu tatbik edecek komisyona girerek 
rol yapacaklarını ümit ediyorlardı. Fakat kanun __ Çiçeronun 
belagati sayesinde kabul olunmadı. 



KATİLİNANIN 
KOMPLOSU 

ESKİ İTALYA VE ETRÜSKLER 307 

Katilina d ahili harplerde açgözlülüğü ve 
zulmile kendini tanıtmıştı. Sil lanın diktatör 
lüğü zamanında muhalifleri imha etmişti. 

Çok fena şöh reti vardı. Buna rağmen kendini  Afrika valiliğine 
tayin ettirmeğe m uvaffak olmu ştu . İ htilasla ittiham edilerek Ro
maya getirilmiş ise de orada beraet kazanmıştır. Katil ina, faa

l iyetine ,  cesaretine, meharetine rağmen konsül olamadı. İhti

mal Sezar ve Krasüsün teşvikile, bir darbei h ükumete te
şebbüs etti (M. E. 66). Muvaffak olamadı. Çiçero ile çok uğ
raştı. Fakat daima mağlup oldu. N ihayet kanuni yoldan iktida
rı elde etmeye muvaffak olamayacağını  anlayınca bir komplo 
tertip edip isyan etmeğe karar verdi. Romada ve İ talyan ın 
diğer yerlerinde o zaman eksik o lm ıyan ihtilalcileri etrafına 
topladı . Fakat hempalarının nasihatine rağmen esirlerin ve 
gladiyatörlerin yardımın ı istemekte tereddüt etti . Katilinanın 
ihti la l  p lan ın dan bilinen şunlardır : Romada muhtelif mahal
ler yakılacak. Rüesa katledilecek. Hasıl olacak karışıklıktan 
istifade olunarak şehre hakim olunacak. Bunun için herke
s in  vazifesi dikkatle tay in olunmuştu. Şehrin haricinde bir 
ordu, ondan soraki harekatı takip etmek üzere hazır buluna
caktı ve bütün memlekette b irtakım adamlar vasıtasile ahali 
ayaklandırılacaktı. 

Romada hükumet ve bizzat Çiçero hiç ol· KOMPLONUN 
BASTIRILMASI mazsa kısmen bu plandan haberdar idiler . 

Lakin elde maddi vesikalar yoktu. Senato 
endişeye dü ştü. Konsüllere fevkalade salahiyetler verdi. Bu
nunla beraber Çiçero Kati l inayı b irdenbire tevkif etmedi. 
İ htimal vaktin den evel onu kendi aleyhinde bir mazlll m  
mevki ine koymaktan korkuyordu . Ona Senato ortasında 
maskesini attırmayı tercih etti. Bu suretle onu kaçmaya mec
bur etmek ve cinayetini  itiraf ettirmek istiyordu. Filhakika 
bir  celsede Katil inanın caniyane plan lar ın ı şiddetle yüzüne 
vurdu ve onun Romadan çıkmasını talep etti. Katil ina ayni 
günde Romadan hareket etti ve hempalarının Etrüryada bulu
nan ordusuna iltihak etti. O ay zarfında Çiçeronun eline kafi 
vesikalar düştü. Senato, derhal bellibaşlı müttehimlerin tevkif 
ve idamına karar verdi . Bun ları tevkif ettiler ve boğdular. 
Katil inaya gelince, o Etrü ryada üzerine gelen hük u met kuv

vetlerile üm itsizce mücadele etti ve nihayet muharebede 
intihar etti. 
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İ. SEZAR 
Katil ina ortadan kaldırıldı. Fakat, bununla  bütü n tehlike

ler ortadan ka ld ırı lm ış olmadı. Ma hir  ve kuvvetl i birtakım 
muhteris ler, cümhuriyeti tehdit ediyordu. Bu nlar,  Pom pe , 

Krasüs  ve bun lardan ileri ,  Sezar idi .  
Jül  Sezar, aristokrat bir  a i leden olmakla beraber, H alk 

Pır kası reislerin den bir-i oldu.  Hırs, ken dis ine  Senato a leyh ine 
vaziyet aldırdı .  

Sezar, zarif, i nce, eğlenceyi sever, çok bel iğ bir  ada m d ı. 
Şiirle de uğraşırdı. Fakat cazibeli görünüşte fevkalade bir 
deha, nadir açıklık ve incelikte bir zeka gizleniyordu. Çok 
alicenap id i. 

Mukayese edilmez kumandan ve  teşki latç ı id i .  Sezar pre
tor, sora da, İ spanya valisi  oldu ; oradan Romaya döndü. 
Konsül olmak istiyordu. Pompe de Romaya döndü ve ordu
sunu terhis  etti. 

Sezar Krasüsle beraber Pompenin de kendis ine yardım 
etmesi lüzumu n u  anladı. O n ları biribirine yaklaştırdı. Bunla
rın her ikisi  de m uhtelif sebeplerle Senatodan m emn u n  de
ğil id i ler. O çü politika işleri nde  biribirine  yardım etm ek üzere 
aralarında gizli  b ir  ittifak yaptılar. B u n a  1 inci  Triyomvira 
der ler. Bu anlaşmadan i lk istifade eden Sezar  oldu.  Kendin i  
konsül  i ntihap ettird i (M. E. 5 9). 

Sezar ilk iş  olmak ü ezre bir ziraat  kan u n u  SEZARIN KONSÜLLÜGÜ yaptırdı . Fakir vatandaşlara, üç  çocuk baba· 
larına Kampanyada bakımsız kalan araz iden 

verdirdi. Bu, Sezara şöhret kazandırdı. Bu ndan başka şöval i

yelerin vergileri n i  azalttı. Sezar konsül lüğü f'snas ında, reyi
amla Gol valil iğin i kendine temin  etti . Dört lej yon emrin e 
verildi.  Sezar kendi şahsına bağlı orduyu Gol 'd e  teşkil ett i 
(M. E. 50-5 8). 

MEMLEKET 
VE AHALİSİ 

1. SEZARDAN EVEL GALYA 

Romalılar, Atlas Denizi ,  Ren ırmağı, Alp silsi
lesi arasında bulunan bütün memleketlere 
Galya (Gol) d erlerdi . Galya M. E. 1 inci  asırda , 

hayetsiz ormanlarla örtü lüyd ü ; daha o zaman ahalisi çoktu. 

Muhtelif ırktan 6-1 0 milyon insan vardı : 
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1 - Galyanm, ilk ahalisinin tem elini, saradan Alp eteklerine 

sürülen Ligürl er teşkil  ediyordu. İ spanya yol u i le  gelmiş 
olan İ b erler, Li gürlerle az çok k a rı ş m ı ş  old ukları halde Pire
ne dağlarını  i şgal ediyorlard ı . 

2 - M. E. V I  ıncı asra doğru, FoçalıJ ar  Massalya (Mar 
si l ya) yı i n ş a  etti l er. Bu şeh ird e  kendi namlarına, A k e, Nis 
gibi müstemlekeler yaptı lar. 

Goll ü l e re alfa b eyi ,  paray ı ,  bağ ve zeytin ek m eyi öğreten 
l er bunlardı. 

3 - M. E. V I  ıncı  asırda şarktan Ren ırmağını geçerek 
bir i bir i  ardınca kü mel er hal i nde gelen isti l acı Keltl er hem en 
bütü n G alya k ıt'asın ı  işgal etti ler.  Bunlar, soraları Ren v e  Sen 
ırmakları  aras ındaki  araziyi  B e l ç i k a l ı l a ra terk etti l e r. 

Bel çi kal ılar, K eltlerle ak raba idil er, on la r da Renin şar
k ından gel iyorlardı . Romalılar Kelt ve B elj l e ri u mum i yetl e 
"Gall i ,, namı altında tanırlardı. Narbon da yerleşen Romal ı lar, 
Galyada, ş imalde Belç ika Ga lyas ı , merkezde Kelt Gal yası, ce
nupta Aka (Aqui tain) Ga l yası diye üç Galyayı bi ribirinden ayırt 
eder. Bu k ıt'alarda  oturan ahali  Ugürler, İ b erler ve K eltlerle 
k a rı ş ı k  id i. B unlardan herb i ri b i rçok m ü sta k i l  d evletlere 
veyahut sitelere ayrılıyordu.  

Gollüler, çok bira ve şarap içerlerdi . Avı, mu har ebeyi,  k ö

pekl eri ve atları  çok severl erd i . Büyük ateş l er etrafı n da top
lan ı r, yemek yerlerd i . Ecn ebi leri ' isticvap etmey i çok sever
lerdi. I rmaklarda ve Atlas Denizin d e  ticaret yaparl ardı . Maden 
ocakları işletirlerdi ,  si lah lar ve m ücevherat yaparlardı. Altın 
ve gümü şten pa ra basarla rdı .  Gol lü ler  aristokrat idi .  

Büyükler gençleri ağızdan tedris ederlerdi .  Onlara dinle
rini ve ırk lar ının efsan evi tarihini  ve kahraman bir m uhari 
bin vazifelerini  öğretirlerdi. H ükumetleri, rei sleri ve senato
ları va rd ı .  

. .  Muhtelif siteler arasında münazaalar eksi k 
GOLLULER ARASIN-

d - " l d '  s 1 ' t  l d h " l '  d d 
. A 

DA GEÇİMSİZLİK egı ı. ora arı sı e er a ı ı n e e sıyası 
en trika ve mücad elel er başlad ı . Bunun n eti

cesi o larak mu htelif fırkalar, Germen ler, veya Romalılar gi bi 
ecn ebi l eri nı e m l e k etl eri n e  davete baş l ad ılar . 

BİRLİK Gollü lerin beyinlerindeki  bütün mücadelel er 

TEMAYÜLLERİ a ralarında b i rl ik  yapmak hırsından i leri ge

. l iyordu.  Çünkü muhtelif siteler hususi allah
larına tapmakla beraber bütün Gollüler in birl ikte hürmet et
tikleri müşterek a ll ah lar ı vard ı. 
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Bir sınıf halk vardı ki Druitler ırklarının eski menşe 
birliği hatırasını ebedileştirmeye çalışıyorlardı. Fakat bu sınıf 
halkın gayret ve salahiyetleri cenuptan Romalıların, şarktan 
Germen lerin teh didine maruz bulunan Galy ada birliğin vücut 
bulmasına kafi gelmedi.  Mesele, Galyanın zaptolunacağını  bil
m ekte değil ,  fakat kimin tarafından zaptolunacağında i di .  

Ecnebi hırslar:  
Daimi geçimsizlik içinde yüzen bu koca Gol memleketi 

hakikaten zengin bir avdı.  Ren ırmağının sağ sahil inde otu
ranlar bu m emlekete göz dikmişlerdi. Romalılar da buraya 
bir nevi altın memleketi gibi  bakıyorlardı. 

ROMA SİYASETİ S ezardan evel Roma, Galyayı zaptetmeyi dü-
şünmedi . Yal nız Narbon vilayetini  tesis ede

rek İ talya i le  İ spanya yolun u  temin ve marsilyayı himaye 
etmekl eiktifa ediyordu. Bir d e  roma aristokratları Gollülerle 
samimi münasebette idiler. On larla muharebe is temiyorlardı. 

GERMENLER Germenlerin tehdidi bilakis Golü korkutu
yordu. M.E. 1 inci asırda Germenler Ren 

sağ sahilini  zaptetti ler. Irmağın sol sahil inde bulunan siteleri 
haraca bağladılar. 

Nihayet Gollü ler Romadan imdat istediler. 

SEZARIN İDARESİ S ezar, bu gol davetin i  şüphesiz tahri k ve 
teşvik etmişti . Çünkü bu davet kendisi  için 

Gol kıt'asına girmeye vesile olacaktı. Gollülerle Sezar arasında 
kuvvetçe müsavat yoktu. Sezarın ordusu azdı. En çok 70,000 

kişi idi. Fakat bu ordunun, kıymeti çoktu. 
H u susile başında da askerleri tarafında n taassup derece

sin de sevilen Sezar vardı. Sezar, Gollül ere kendini  sevdirme
sini  bildi.  Gollüler gerçi çokluk idi ler. fakat silahları dun id i. 
Reisleri de geçimsizlik ve hıyanetler  yüzünden uyuşuk bir 
hale gelmiş 1 erdi. Gollüler toplanıp hep beraber taarruz ede
mediler. Bazı siteler, Sezara daima sadık kaldı.  Gerçi çok 
geç mukav emetlerini birleştirdiler, fakat artık, zaman geçmişti. 

2. GOLLÜLER HARBl 

1 İNCİ DEVİR Sezar. iki  sene zarfında (M.E. 5 8-5 7) gol 
m emleketlerin i  baştan başa hakimiyeti altına 

aldı. Sezar evvela Gollülerin müdafii gibi kendini  tan ıttı. Bu 
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sıfatla Helvetler i mağlup etti. Helvetler, Alp dağları ş imalin 

deki m emleketlerini bırakarak Galya içinde yerleşmek üzere 
gelen 4 00,000 kişilik bir insan kütlesi id i . Sezar, ayni  sene 
içinde Süevler i mağlup etti. 

H er taraftan Gollüler Sezara teşekkürlerini gön derdiler.  
fakat. Sezar, ordusu i le Galyada kaldığı, Gollülerden vergi tarh._ 
ettiği görülünce hoşnutsuzluk baş ladı. Evvela Belçikalılar baş 
kaldırdı.  Bunlar birib iri ardınca mağlüp ve pek zalima n e  ce
zalara çarptırıldı. Bu suretle hemen bütün Belj Galyası fetholu n 

du.  S ezar ayni zamanda başka kuvvetlerile ; Sen ırmağı i le Loir 
ırmağı arasındaki mıntakayı elde ediyordu . Ertesi sene Galya
nın diğer kısımları da itaat a ltına girdiler. Sezar, Fransa garbında 
yerleşmiş olan Ven etlerin kuvvetli b ir  fi losu nu da mağl u p  etti . 

S ezar fetih l eri n i kuvvetl e n d i rmek için Germenleri ezmek 
istedi .  Çünkü bunlar daima Ren ırmağın ı geçmeğe teşebbüs 
ediyorlardı. 

Sezar, Ren sol sah i l inde yerleşmek i stiyen Ge rmen kabi
l el e ri n i  katliam ettikten sora birkaç g ü n d e  Ren üzerinde k ı
taatın a  yaptırd ığı bir ahşap köprüden geçti. Irmağın sağ sa
hil inde bulunan Germenlere dehşet saldı  (M. E. 5 5). Ondan 
sora Sezar Britanyaya çıktı. Çetin muharebelerden sora galip 
geldi . Rehinler i stedi ve sen e vi haraç k oydu. Fakat bu haraç 
hiçbir  zaman öden m ed i . 

0 İNCİ DEVİR Sezarın bütün b u  muvaffak ı y etl e r i n e  rağmen 

gol m emleketl eri henüz istiklallerin den geç
miş de�illerdi. Yer yer ayak lan malar başladı.  B un larla çok 
u�raşıldı. Fakat, nihayet bütün Go l lü ler bir reis etrafında top
landılar. Sezar, ordusunu toplamakta ve onun başına geç
mekte fevkaladelikler gösterdi . Fakat N arb ,m vilayeti ne doğ
ru cenuba ricate mecbur oldu . Gollüler takip etti ler. Vi layet 
sınırlarında devam eden müth iş b ir m uharebe oldu. 

Sezar bizzat el inde kılıç mu harebe etti ve hatta kılıcın ı  
kaybetti. B i r  germen süvari kolunun Sezar. l ehine harbe 

müdahalesi Romal ıları kur:tardı . Gol ordusuna Versengetoriks 

nam ını alan genç birisi kumanda ediyordu. Versengetoriks[l ]  
ft] Fransızlar b u  i s m i n  (Grand Chef des bra ve s) yahut ( G e nerali s me) 

ifade eder gibi oldu�unu ve o z a m a n  verildiğini yazarl ar. Cenk ve 
Toriks kel i m eleri n i  i h tiva eden bu i s i m , türkçe noktai nazarı n d a n  
tetkike şayandır ; Ver ae er olabilir ; Bu takd i rde (Er - Cen g - Türk) cenk 
eri ttbk dem� olur. 
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Alezya üzerine çekilm eye mecbur old u  ve oraya kapandı . 

Sezar bu mevkii  sardı ve im dada gelecek gol kuvvetl eri ne  
karşı da müdafaa terti batı a ldı. Hakikaten Versen getoriksin 
emrile 2 5 0.000 kişi l ik bir gol  ordusu Alezya önünde görün d ü .  
Muharebe üç gün d evam etti, muhasırların ş iddetli h u ruç 
hareketleri püskürtüldü. İ m dat ordusu parça parça taarruz 
ettiği için,  bu taarruz da  kırı l ıyordu. Bu vaziyet karşıs ında 
Versengetoriks şahsını  feda ederek hemşerilerin in  haya tını  
kurtaracağın a  hüküm verdi  ve Sezara gidip teslim oldu.  
Romaya götürüldü,  6 sene hapiste kaldı ,  Sezar ın  zafer a layı  
günü idam olu n du. Bun dan sora Galy a Romanın bir  vila
yeti old u  (M. E. 5 1 ). 

Gollüler, bundan sora S ezara para ve sadık asker membaı 
oldular. 

3 .  SEZARIN DlKT A TÖRLüGü 
SEZAR lLE POMPEN1N BOZUŞMASI 

KOMADA ANARŞİ Sezar, Galyaya hareket eder etmez Romada 
işiti lmedik derecede i ntizam sızl ıklar başladı .  

Klodyüs, etrafına topladığı çetelerle Romada katiller, yangın
lar, soygunculuklarla şehri tethiş  edi yordu.  Bu adam , Pom

p eyi hiçe sayıyor ve  onun katlini  de hazır l ı yordu. Pom pe 
Senatoya yanaştı ve onun hoşuna gitm ek iç in menfada 
bulunan Çiçeron u da  getirtti. Çiçero n u n  hitabeti sayes i n de 
kendi  salahiyeti n i  tevsi etti rdi .  Fakat, Sansör Katonun torun
larından genç Katon son derecede fazi let  n ümayiş leri le 
Senatoya hakim oldu. Bu sebeple Sen ato, Pom peye istediği  
kadar müsaadeli  davranmadı, bundan memn u n olmıyan 
Pompe, bu defa Sezara yanaştı. Sezar, Galya fetih ler in i  i kmal 
etmek iç in kumandanl ığını  uzatmak ihtiyacında idi .  D iğer 
tarafta n Krasüs te, askeri zaferlere teşn e ol duğun da n  şark 
ordusu n u n  başına geçmek istiy ord u . Bu üç adamın h e rb i r i ,  

diğeri n e  henüz muhtaç oldukların dan bir yerde buluşa rak 
yaptıkları konferansta i ttifaklarını  kuvvetlen d i rdi ler  (M.' E. 5 6). 
Şu n okta l a r üzeri n d e  de an l aştı lar : 

A- Sezarın Galyadaki kumand anl ığı  beş sen e uzat ı ldı . 
B - Pom pe ve Krasüs k o n sül i n ti h a p  olu n d u. 
C - Bi r  reyiamla, Senatoya rağmen Pom peye, İ spa n ya 

ve Afrika vali l iği ve Krasüse Suriye vali l i ği v er i ld i . 
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TRİYOMVİRANIN Po m pe, tayin ol unduğu vali l iğe  gidecek 

BOZULMASI yerde, oı:u kendi  adamlar i le idare etti rd i . 
Ken disi  I talyada kaldı .  S ezar ın k ızı  olup, 

Pompenin karısı  bulunan Jüli, bu i k i  adam a ras ı n da k i 

birl iğin ida resin e  ça l ış ıyordu, öldü.  Krasüs Sur iyeye gitti, 
Partlar a ley h i n e  yürüd ü .  Fakat, Fıratı geçti kten sora, part 
sü vari l er i tarafı n dan  sarı larak ordusun u n  d ö r tte üçü ve 
kendisi öldürüldü.  B u  sıralarda, Sezar dahi ,  Gollülerin müte
ak ıp  isyanlar ın ı  bastı rmakla  uğraşıyordu. N ihayet, Klodyüs, 
yi n e  kendi  gibi bi rtakım çeteler  re i s i tarafı ndan öldürüldü.  
Bunun taraftarl arı ,  Romada b ü yük karışıklıklar yap tılar. 

Senatörlere h ü c u m  etti l er . Senato, yega n e  konsül  kalan 
Pom peye fevkalade salahiyetl er  vererek ona i ltica ettiler. 
Pom pe, istediğine na i l  o lmuştu . Artık S ezarla m ü ttefik 
kalmakta fa y das ı yoktu.  Çün k ü vaziyete hak im o lmuştu. 

SEZARIN AZLİ Pompe , Romada hakim ol m u ştu. Fakat, 
Sezarın da  o zamana kadar görülmemiş 

gayet güzel ve  kuv vetli b ir  ordusu v a r d ı. Bundan b:ışka, 
Rom a d a  da Pleplere daya nıyordu. Plepler sayesi nde, kendi  
gaybubetinde yaptı rdığı b i r  rey iam la Galya ha rb i n i bi tirdikten 
sora, konsül  o lmak salahiyetini  kaza nmıştı . 

S ezarın planı  şu id i : H içbir  halde , sade b ir  adam gibi  
Roma ya d ön m ek i stemiyordu . Çü n k ü , hasımla rı n ı n  k e n d i n i  

itt i h a m  edecek lerinden ko rku yordu. B u n u n  için i kinci  defa 
Konsül  i n tihap plunacağı zamana kadar Galya val i l iğ in i  ve 
ordusunu muhafaza etmeyi  düşünüyordu. Konsül  o l d u ktan 
sora da, yeniden bir vi layet val i l iği n i  al mak ve el i n de b i r  
ordu b u l u n d u r m a k  ist iyordu.  A leyh i n de  yapı�acak ittiham lara 
ancak bu s uretle mani olabilird i . 

Pompe dahi  hakim kalmak iç in  S ezan m a h vetm ey i  
düşünüyordu.  Bu m a k satla r.ı üstacel bir  kanurı ç ı k a r d ı .  B u  
kanuna göre, kon sül  namzetleri ,  i nti hapta şahsan haz ı r  bu
lunmaya mecbur olacaktı . B ir  de, konsül  o lanlar, kon sül lü
ğünden s o r a ,  beş sene geçmedik çe  b i r  vil a y et val i l iği n i  ala
m ıyacaktı . Pompe, bu kan unla , Sezan ordusuz v e  zayıf bir 
vaziyete düşürmey i düşünüyordu.  M. E. 50 senesi n d e  Sen ato, 
Sezarın azli hakkında m üzakerelere başladı. Sezar ; Pompe, 
ordusunu bırakmadıkça k en d i s i de ord usu n u b ı r a k m ı y a c a ğ ı n ı  
b i ld ird i .  Bi r taraftan da  ordusu i le  Roma üzerine  yürüdü. 
Bun a karşı d u rmaya Pompe memur edi ldi .  
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4. DARILI HARP 

a) SEZARIN GARPTA HAKİMİYETİ 

İTALYA 
HARBİ 

Sezar, süratle düşmanların ı  hazırlık sız ya-
kaladı.  Pompe, demişti ki :  Sezan ordusun

dan attırmak için ayağın ı yere vurmak kafidir .  Fakat, etrafın
dakilerin anlaşamamaları yüzünden, hasta, · m efluç bir hale 
gelen Pompe, hazineyi almıya bile vakit bu lmaksızın Roma
dan kaçmaya, Epire kadar çekilmeye mec b u r  oldu .  

İSPANYA HARBİ 
Sezar, İtalyaya hakim olduktan sora, İspan-
yaya döndü.  Orada  da Pompenin adamları 

ve askerleri bulunuyordu. O n ları kamilen esir etti . İspanya
dan avdetinde Marsilyayı da zap tetti . 

FARSALA MUHARE-
Sezar, Romaya döndü ve k�nsül 

. 
intiha� 

BESİ olun du . Ondan sora ordusu ı le  Ep ı re geçtı 
ve Pompe ordusunun karşısında ordugahını  

kurdu. Fakat, Adriyatik D enizini geçerken ani b ir fırtınadan 
filosun u  ve depolarını kaybetm işti. Noksan ın ı ikmal iç in  Tesa l 
yaya çekilmeye mecbur oldu. Pompe takip etti . Sezar ın ordusu, 
Pompe ordusunun (50,000 kiş i) yarısı kadardı. Fakat, mu
harebede pişmiş ve fedakar idi.  Farsala da  kafi bir  muharebe 
oldu. Pompe ordusu , tam bir inhizama uğradı. Pompe, asker
lerini toplamıya bile teşebbüs etmiyerek Mısıra kaçtı. Fakat, 
Mısır Kıralı  Ptoleme (Batlamyos) ona melce vererek, kendini  
işe karıştı rmak istemediğinden Pompeyi öldürd ü  ve başını  
Sezara gön derdi. 

b) SEZARIN ŞARKTA HAKİMİYETİ 

Pompenin ölümü,  Sezan rakipsiz bıraktı . D ü şmanların ın  
cesareti kırı ldı .  

M. E.  8 1  den beri Romanın himayesinde SEZAR MISIRDA bulu n a n  Mısır, medeniyet ve z enginliğile 
Sezarın hayalini  teshir  ed iyordu. Sezar, Pompeyi taki ben 
Mısıra kadar gitm işti. O rada İ skenderiyede yerleşti. Kleopat
rayı kıralıça yaptı. 
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ASYA HARBİ Pontus kıralı Mitridatın oğullarından Farnas, A-
nadoluyu istila etmişti. S ezar, bunun üzerin e 

yürümek iç in Mısırdan ayrıldı. Açtığı harp beş günde bitti .  
Sezar, bu harp hakkında bir  dostuna şöyle yazıyordu : "veni, 
vidi, vici,, geldim, gördüm, galebe çaldım. Bundan sora 
İ talyaya döndü. 

c) SON MUKA VEMETLER 
Sezar, şarkta bulunurken,  Pom pe taraftarları Tunusta 

kuvvetli bir ordu topladılar. Sezar, bu orduyu tama men 
bütün reislerile beraber mahvetti . B u  mu harebeden kurtu
lanlar İ spanyaya kaçtılar. Orada bir  ordu toplamaya m uvaf
fak oldular.  Sezar yetişti ,  bu orduyu da kanl ı  bir  muharebe 
ile mağlup etti. 

5. SEZARIN SALAHİYETLERİ 

KAYDİ HAYAT ŞAR- Sezar, artık devleti n reisi oldu. Hal k, ken

TİLE DİKTATÖR disln i  bütün hayatınca diktatör yaptı. Bütün 
intilıaplara yalnız olarak riyaset hakkını  

aldl. H er ·türlü salahiyetleri  n efsi nde topladı. Bundan sora, 
artık Senatonun toplan ması bir  şekilden ibaret kald ı. Sezar, 
Senato namına emirler dahi  neşretti. Senatoyu, kendi yetiş
tirdiği · adamlarla dolc� urdu. Hatta bunlar arası n d a  İ spanyalı 
lar ve Goller de vardı .  

6. SEZARIN İDARESİ 

TESKİN SİYASETİ 
Sezar, teşkilat ve icraatında muvaffak olmak 
için bütün hüsnüniyet sahiplerinin yardı

mını istiyordu. Ağır tedbirlerden çekindi. Kendine itaat eden 
düşmanlarını affetti. Cümhuriyetçileri zaman zaman iş başına 
getirtti. 

İNTİZAM 
intizam has ı l  
tarafta şiddeti 

Sezar tarafından alınan tedbirler fevkalade 
idi .  Silla zaman ın dan beri görülmeyen bir 

oldu. Valilerin salahiyetlerini tahdit etti, her 
kald ırdı. 
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AHALİ SINIFLARI Sezar Halk Fırkası reisi idi. Dahill harp esn a-
sında halk lehine bazı tedbirler aldı. Sora ka

zand ığı zaferlerde her vatandaşa ve askere buğday ve saire 
dağıttı. Fakat sora, devlet tarafından bakılan vatandaşların 
adedi azaldı .  Onlara sadaka yerine iş vermeyi tercih etti . Es
k i  askerlerine vilayetlerde arazi verdi ve onları, işsiz kalan
ları kullanmaya mecbur etti. Birçok nafia işlerine, kütü phane
ler inşasına teşebbüs etmek istiyordu. H atta Narbon vilaye
tinde ve İ spanyada m ü mbit arazide 80,000 kişi yerleşti rmek 
istiyordu. Bu su retl e uzaklarda yerleştirilecek olan işçi ve 
a skerler in  pol itika cereyanlarından uzak kalarak mütevassıt 
bir halk teşkil ed eceklerin i  düşün üyordu. 

. - Bu suretle müstamereler teşkil i  garpta Ro-
IMPARATORLUGUN .. l · · l ' d h '  BİRLEŞTİRİLMESİ ma muessese erını  v e  ısan ın ı neşre e ız-

met edecekti. Sezar, bu müstamerelere vatan
daş hakkı vermeyi  de düşün üyordu, ve bunu kısmen de 
yaptı . U mumi bir kanun yapmayı da düşün üyordu. Sezarın 
bu gidişi büyük bir İ mparatorluk tesisi idi (Harita. 21). Bu 
imparator lukta İ tal ya i le vi layetler ve  gal ipler i le mağlUplar 
arasında fark olmıyacaktı . 

7. SEZARIN KATLİ 

KIRALLIK FİKRİ Roma İ m p aratorluğu h e n ü z  bir sitenin, Ro 
manın hakimiyeti altı n da idi .  Sezar, kendine 

en muvafık tarz ın  kıra l l ık olacağını kabul  ed i yordu . Romada 
Sezarın kıral olacağından korkulmıya haşlandı. Sezar çoktan 
kırallığın harici al am etlerini takınmıştı. Paralarının üzerine 
resmin i bastırmak hakkı vardı. Fil d i şinden h e y k eli,  oyun 
meydanlarında al lahların h eykeli le beraber gezd iri l iyordu. 
Doğduğu ay ı _-ı  ismi , kendi ismi olan Yüliyüs (temmuz) 
kon du. 

N ihayet, bir düğünde, dostlarından biri Sezara, bütün 
halkın önünde b i r  taç takdim etti . Halk sakit kaldı. Sezar 
b u kıral l ık alameti n i  reddetti . O zaman, Romalılar kendisini 
alkışladılar. Fak at, h alk, Sezarda bir tereddüt hissetmişti . 

SUİKAST Pom pe taraftarlarından Kassiyüs ve Brütüs 
tarafta rlarından idare olunan gizli bir fesat 

cemiyeti teşek kül  etti . 
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M. E .  4 4  te Sezar kendine edilen nasihatlere rağmen evin
den ç ıkıp  Senatoya gitti. Suikastçılar bir  ricada bulunmak 
behanesile etrafını  sardılar, derakap hançerle hücu m  ettiler. 
2 3  yerinden yaraladılar. Kendi  yetiştirdiği ve çok sevdiği 
Brütüsü hançerini kaldırm ış olduğu hal de karşısında gör
düğü ::: aman " sen de mi oğlum !,, diye haykırarak yüzünü 
örttü ve kendini hiçb ir inilti çıkarmıyarak öldürülm iye bı
raktı. 57 yaşında idi. 

Bütün Senatörler, korkula rından kaçtılar. Sezarın taraftar
ları bir müd det saklandı, hatta Sezara çok sadık olan Kon
sül Antuvan bir müddet evinden çıkmadı. 

K. CÜMHURİYETİN SUKUTU 

1. SENATONUN 1KT1DARSIZLIGI 
Suikastçıların , iktidarı almak için esasl ı bir ANTUVAN VE 

SENATO hazırl ık yapmadıkları anlaşı ldı. Bunun üze-
rine kendini  i lk  toplıyan ve  azimle hareket 

eden Antuvan oldu. H azineye ve Sezarın evrakına ve parasına 
vazıyet etti, süvari k u mandanı Lepidüs i le anlaştı. 

Diğer taraftan da Çiçero Senatoy a  benliğini  iade etmek 
ve fı rka kavgalarını bertaraf etmek istediğinden kati l lerin in  
affini  tasdik etmek lüzumuna karar verdi rdi.  Fakat, bu uzlaş
tırıcı siyaset Sezarın varisi olmak hırsında bulunan Antuva
nın işine gelemezd i . 

Sezarın cenaze alayında Antuvan, Sezarın vasiyetnamesin i 
okuyarak, onu n eyiliklerini sayarak, kanlar iç indeki  cesedin i  
teşhir ederek, derece d erece halk ı  hey ecana getirdi ,  o kadar 
ki ,  halk, kaçmı ş  olan suikastçı lar ın  evl erin e hücu m ed erek 
yaktı l ar. Bundan sora, Romaya hakim kalan Antuvan, para 
ve asker sayesin de Sezarın evrakından bulduğu bütün ted
birleri ve fikirleri tatbik sevdasına düştü. Halbuki , Antuvan, 
Sezarın istikbale ait proj elerin i  anlayacak kadar onun yakın 
hususiyetinde bulunmuş değildi. 

OKTAV 
Bu sırada, Sezarın küçük yeğeni olan Ok
tav, Romaya geldi. 1 9  yaşında idi. Zaıyıf, ince, 

mahcup ve fakat haris, inatçı, müdahenede mahir bir çocuk
tu. Sezar, b u çocuğu evlat ve varisi yapmıştı. Epirde Apollo-
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nide tahsilini bitiriyordu. Diktatörün mirasına kon mak için 
Antuvandan haber gelmesin i beklemeksizin her şeyini sata
rak ve biraz da borç alarak Sezar isminin şöhreti sayesinde 
1 0,000 asker topladı .  Antuvan, Romadan kaçtı . 

MODEN HARBİ 
Antu van, N arbon valisi olmuş olan Lepidüse 

(M. E. 43 ) yak laşmak ve Roma üzerine yürümek için 
onunla anlaşmak i stiyordu. Fakat, Antuvan 

evvela Sizalbin v i layeti ne vazıyet etti. Oranın valisini llfoden 
de muhasara etti. .Senatonun ku vveti yoktu. 

Bu s ırada resmi bir unvan ı  olm ıyan , fakat, belagati ve 
mazisi ile devletin birinci şah siyeti bulunan Çiçero, Oktava 
istinat etmekten başka çare olmadığın ı düşündü. Ona göre, 
Oktav, çok genç olduğundan henüz kendisi n den korkulacak 
vaziyette değildi.  Onu şimdil ik, Antuvana karşı kullanmak, o 
iş b ittikten sora, Oktavı d a  mahvetmek mümkün görünü
yordu.  

Nihayet, Oktavı  daha evel Madene gitmiş olan Antuvan 
aleyhine gön derdiler. Moden civarı n d a  cereyan eden muhare
belerde Antuvan, çok kuvvet kaybetti ve Alplerin öte.s ine çe
kildi.  O ktav ordunun başında yegane amil kalm ıştı . Senato, 
bu genç harisin göz diktiği konsüllüğü reddetmek tedbirsiz
l iğinde bul ıın du. Okta v, ordusu ile Romaya yanaştı ve 20 
yaşında olduğu halde kendisini halka kon sül intihap ettirdi. 

• . . . Fakat, Antuvan durmadı, refakatin de Lepidüs ll INCI TRIYOMVIRA l d  y h l d  . . h .  b"  k t l  ı· t l o ugu a e mu ı m  ı r  uvve e a yaya 
girdi. Senaton u n  muzaheretine malik olmıyan Oktav, bun
larla anlaşmayı  d aha muvafık buldu.  Ara lar ında bir Tri
yomvira yaptı l ar. Sicilya, Afrika, Sardinya Oktava, Galya k ıt'ası , 
Antuvana ve İ span ya Lepidüse bırakı ldı. Bir  d e  Sezarı n katil
leri aleyhine bir harp açmak hususunda birleşti ler. Birçok 
kişiyi mahkum ve katlettiler. Oktavm hamisi  olan Çiçero 
bile bu akıbetten kurtu lamadı .  Bir zabit tarafı n dan boğazlan
dı .  Bu zabit, Çiçeronun kafas ını  ve nutu k lar yazan el lerini  
kesti ve Romaya getirdi .  

2 .  BRÜTÜS VE KASSlYÜS ALEYHİNE HARP 
Triyomvirler, Romada ve garpta hakim oldular .  Fakat, 

bütün şark Brütüs i le Kassiyüsü tan ıyordu. 
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Fİı.iP HARBİ Büyük Pompenin oğlu Sekstüs, Sicilyaya 
yerleşmişti ; çok kuvvetli bir de dcnanması 

vardı. Brütüs, Makedonyada ve Yunanda, Pompe ordu
larının bakıyelerini topladı. Kassiyüs Suriye valisi idi, o da 
para ve asker toplad ı .  

İki tarafın karşılaşması, Makedonya şarkında filip şehri 
yanında bir ovada oldu. Her iki taraf, hemen müsavi kuv· 
vette idi (100,000 kişi kadar). Lakin Sekstüsün donanması, 
Triyomvirlerin noksanlarının ikmalini güçleştiriyordu. 

Yirmi gün aralıkla iki muharebe verildi (M.E. 42). 
Birinci muharebede, Kassiyüs Antuvan tarafından mağlup 

edildi ve intihar etti . İ kin ci muharebede, Brütüs te mağlllp 
oldu;  o da intihar etti. Oktav hasta idi. Muharebelere iştirak 
etmedi ; fakat galibiyetten sora, en merhametsiz o oldu. 

• _ Oktav ve Antuvan artık birinci ·derecede Lı:;:ousON A�- vaziyete hakim olmuşlardı. 'Yalnız iki adam 
�EKSŞA�IL=G� Lepidüs i le Sekstüs onları rahatsız

. 
edebi-

LÖBİYETİ lirdi. Lepidüs daima Triyomvira azasından 
idi, fakat bu mevkii kabiliyetinden ziyade 

hadiselere borçlu idi. Triyomviranın yapıldığı zamanlar Lepi
düse Narbon vilayeti ve İ spanya verilmişti. fakat az zaman

da arkadaşları kendisinin Sekstüs ile münasebette bulun
duğundan şüphe ettiler. Filip şehri muzafferiyetindeıı 
sora, yavaş yavaş onu işten çekerek nihayet aralarındar 
çıkardılar. 

Sekstüs te Okta vırı mahir kumandanlarından Agripa tara
fından mağlup edildi (M. E. 3 6). Asyay a kaçtı. Orada muha
rebeye devam etmeye teşebbüs etti. fakat Antuvanın zabit: 
!erinden biri tarafından öldürüldü. 

Filip şehri muharebesin den sora Antuvan 
ANTUV� ŞARKTA, şarka gitti. Dahili harplere iştirak etmiş 
BRENDIZI (BREND) l k l b . l  k · · d MUHAREBESİ o an as er ere para vere ı me ıçın ora a 

birçok servet toplamakla meşgul oldu. Ora
da Mısır Kırahçası Kleopatraya tesadüf etti . Kleopatra Kas- · 

siyüse yardım ettiği için af talebine gelmişti . Antuvan bu 
kadına aşık oldu. Kleopatra altı lisan konuşur, münevver ve 
güzel bir kadındı. Antuvanı aldı. Payitahtı olan İsken-
deriyeye götürd ü.  : 
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Antuvan orada· çok memnun kal d ı. l tal yaya dönmeyi 

düşündü. Fakat, Antuvanın Romada Konsül olan kardeşi,  

Oktav aleyhine bir harp açtı ve  büyük bir hez i m ete uğra

dı. Bunun üzerine Antuvan İ talyaya geldi, Brendiziye çıktı, 

fakat askerleri Antuvanı  Oktav i le anlaşmağa mecbur etti ler. 
Bu suretle, Brendizi muahed esi imza olundu .  Bu muahede 

mucibince Antuvan Adriyatik Denizine kadar bütün şar k ı, 
Oktav da  garbı muhafaza edecekti. 

Antuvan şarka avdet etti. Tekrar Kleopa tra ile buluştu . 

Orada sefahete v e  eğlenceye daldı .  Asyanın vi layetlerini Kle
opatranın çocuklarına kıral l ık un vani le  birlikte vermeye 
başladı. Zevcesi olan, Oktavın h emşiresi Oktav yayı reddetti. 
Oktavın tarzı hareketi ise  tamamen aksi  idi .  Halkın tevec
cühünü celbetti . Sükun ve asayişi iade etti. H emşiresine 
vaki  olan hakareti vesile ittihaz ederek Antuvana karşı ha
reket yapmaya başladı. Antuvanın bir  vasiyetnam esin i eld e  
etti ve  n eşretti .  Bu vasiyete göre şark taki R o m a  vilayetleri 
M ısır k ıralıçasına hediye ed il iyordu. Bu suretle efkarı u m u 
miyeyi kendi lehin e  celbe mu vaffak old u . 

AKSiYOM 
MUHAREBESİ 

Antuvan, ordu s u n u  Epir  sah i l ine  ç ıkardı v e  
Amb raki k ö rfez i n i n  şimal inde  topladı .  Okta
vın ord u s u  körfezin cen u p  sahi l inde Aksi

yomda bulu n uyordu.  Antu vanın  ordusu, 1 00,000 piya d e, 
1 2,000 süvari kuvvetinde  i di. Oktavın ordusu bundan daha 
azdı. Antuvanın donanması, Kleopatranın donan masi l e birleş
mişti. Hepsi 5 00 h arp gemisi idi .  Agripa tarafı n dan kumanda 
edi len Oktavı n donanmas ı  ise 200 harp gemisinden ibaretti . 
Bu gemil er, Antuvanın gemilerinden daha k ü ç ü ktü, fakat 
daha seri  i d i . Antuvan,  haris Kleopatraya itaaten dostların ın  
nasihatlerine rağmen ev vela bir  deniz  mu harebesi  vermek 
istedi. Deniz üzeri n d e  muharebe başladı .  Muvaffakıyet henüz 
belli olmadığı  bir sırada 60 mısır gemisi  birdenbire mu
harebe meydanını terkederek kıralıça ile beraber olanca 
süratlerile kaçtılar. Antuvan d on anmasını terkederek Kleo
patraya mülaki oldu. Antuvanın donanması daha birçok 
zaman muharebeye devam etti ; fakat kumandan larının 
kaçması ndan cesareti kırılan donanma ve karadaki ordu 
muharebesiz tesl im ol du. 
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Oktav, Antuvanın eski dostlarına alicen a p 
l ı k l a  hareket etti. Onları affetti. Oktav, Antu
vanı n ered e arıyacağını bilmediği için ma-
1 umat almak üzere Samoşta (S isam) durdu. 

Fakat bu sırada İtalyada karışıklıklar çıktığın d a n  Romaya dön 
dü. Antuvan ise Kleopatramn refakati n d e  olarak İ sken d eriye
ye dönm ü ştü. O mitsizl iğin i lk anları geçer geçmez yine zevk 
ve sefahet başladı. Antuvan, Oktavdan Atinada sade bir adam 
gibi yaşamak için müsaade istedi, bunu alamadı. Diğer taraftan 
ölün ciye kadar biribirinden ayrılmamak için yemin ettikleri 
halde Kleopatra kendisine h ı y a n et etmeyi düşü n ü yordu. 

O ktav, N il m u nsab ın da Pelüs civarla r ı n d a  görül dü. An
tuvan mukavem ete teşebbüs etti . S ü v a risi  i l e ümitsiz muha
rebe etti . Fakat, herk es kendisini terkediyordu. Bu esnada 
Kleopatra n ı n  öl d üğüne dair ken d i sin e  yanlış  bir  haber veri
l erek aldatıld ı (M. E. 30). 

Kıralıçaya gelince ; o, Oktav i l e  bir m ülakatı n d a  Sezar 
ve Antuvana yaptığı gibi onun da affi n i  v e  muhabbetini ka
zanmıya yelten di.  Okta v, kendisini müphem sözlerle cesaret

lendirerek zaman kazanmak istiyordu . Maksadı, K leo patray ı 
zafer alayında göstermek için h ayatta tutmak isti yordu. Fakat 
Kleopatra intihar ederek on un el inden kurtuldu. İ ddia olu n 
duğuna göre kolunu b i r  yılana sokturmuştu r. 

Oktav, .süku n eti tesis için kışı şarkta geçirdi. Ve Mısırı 
Romanın bir vilayeti i lan etti . 

L. İMPARATORLUK 

1. OGÜST VE YEN1 REJ1M 

AV TEK BA Oktavın galebesini  Rom a lılar milli bir zafer 
OKT 

NA HAKİM şı- olarak teH\kki ettiler. Avdetinde kendisine 
büyük bir zafer alayı yapıldı. Mahir bir 

politi k acı olan Oktav, bu haleti ruhiyeden istifade etti. Gayet 
mütevazı ve d emokrat b i r  hal takındı. H alk i le  temas eder, 

hususi davetleri kabul ederdi. M uhasımlarına karşı m üsama
hakar hareket etti. Basit bir hayat yaşamıya başladı. Etrafına 
kıymetli adamlar topladı. Evelce muhasım olduğu halde 
meşhur müverrih " Tit - Liv,,  i izaz etti. Agripa gibi mahir bir 

2 1  



322 TARİH 
kumandan, arkadaşı idi . Mesen gibi mu ktedir bir idareci v e  
diplomat, daima yanında idi. Halk onun vaziyetinden mem
nun idi.  Zaten Halk mütemadi harplerden ve ihti lallerden 
bıkmış usanmıştı. 

500 senedenberi devam eden aristokrat cümhuriyet Ok
tavın elinde hiçbir  çarpışma olmadan, yavaş yavaş, hemen 
mutlak bir hükü m d a rlığa döndü. 

. • • . Oktav,  askeri ve sivil  iktidar (im perium) 
CUMHURiYETiN ZE- A ' 1 . f . d t VAHİRİNE HÜRMET ve salahıyet erı yavaş yavaş ne s ın  e op-

lamıya başladı. Fakat, daima Senatoya dikkat 
ve hürmet eder, zevahiri k urtarmıya çalışırdı. H ürriyet taraf
tarlarını hoşnutsuzluğa sevketmek istemezdi . 

Oktav, hayat kaydı şarti le  Konsüllüğü reddetti. Diktatör
lüğü de kabul etmedi. 

Bütün bunlarla beraber Oktav, mutlak bir 
MUTLAK HÜKÜM- idare tatbikine muktedir ol du. Oktav eskiDARLIGIN HAKİ-

KATi den beri taşıdığı imparator un vanile bütün 
askeri kuvvetlerin  kumandasını elin d e  tu

tuyordu. Ayni zamanda Senato prensi idi; yani ismi Sena
törler l istesinin başında idi. Bu sebeple ilk reyini bildiren 
o idi. Onun salah iy eti, kola ylıkla d iğerlerini  kendi  nokta i 
nazarına sürüklerdi. 

Dini sıfat ta a lmıştı. Senato, kendisin e  Ogüst (Res. 130,131) 
unvanını  da verdi. Bu unvan o zamana kadar yafnız mabut
lara verildi ; ulvi, n amdar d em ektir. Bu isim, onun Oktav ismini  
unuttur<lu. Bir n evi kutsiyet iktisap etti. Bütün bu tevcihler, 

O güstün eline  haki ki olara k mutlak bir  idareyi veriyordu. 

İDAREDE İNTİZAM Efkarı umumiye Ogüstle beraberdi. Ogüst, 
herkesin ey il iğini isterdi; bunu hissettire

bilmişti. H ernevakit iktidardan çekilmek istese, Sen ato, rica 
ile kendisine iktidarı muhafaza ettiriyordu. 

44 sene devam eden Ogüst devri, dahili harplerin bırak
tığı intizamsızlıkların ve fenalıkların giderilmesile geçti. 
Ogüst, idareyi, maliyeyi ıslah etti. H eryerde asayişi temin 
etti. Orduyu yeniden tesis ve tanzim etti. H er türlü suiisti
mallere nihayet verdi. Vilayetlerden gelen şikayetlerle bizzat 
meşgul olur ve derakap cevabını verirdi. Bu umumi asayiş, 
ticareti inkişaf ettirdi. Servet arttı. Birçok nafıa işleri yapıldı. 
Yollar açtı. Kanallar açtı, bataklıklar kuruttu. Bir harp siya-
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seti takibinden içtinap etti. Hudutlarda, yalnız emniyeti temin 
noktai nazarından bazı küçük harpler yaptı. Ahlaksızlıkla 
mücadele etti. Fazla lüks yemek yemeyi meneden kanun
lar yapacak kadar i leriye gitti . Sefahet i le yaşıyan aile erka
nından bazıların ı  nefiy ve mahkum etti . · Bu umumi refah, 
sükunet, bütün imparatorluğu Romaya ve şahsı.na bağladı. 

HUDUTLAR 

harbı sevmezdi ;  
danları vardı. 

Umumi refahın şartlarından biri, sulh idi . 
Ogüst, yalnız tedafüi tedbirler aldı ;  şahsan 
bizzat az sefer yaptı; fakat kıymetl i kuman� 

Cümhuriyet zamanında, pek çabuk zaptolunmuş geniş 
memleketler hudutlarında henüz tamamen itaat altına al ına
mamış milletler vardı. Ogüst, bunların itaat altına al ınmaları
nı tamamladı. İ skitler ve Hint i le münasebete girdi. 

Ogüst, bütün hudutlarda kat'i bir sulh tesis edebileceğini 
umuyordu. Fakat Ren ırmağının ve Tunan ın ötesinde oturan 
muharip ırklar daha o devirde Roma için ciddi bir tehlike 
teşkil ediyorlardı . 

GERMENLER 
Ogüst, bütün sulh arz usuna rağmen im
paratorluğunun son zamanlar ına doğru Ger

menler tarafından iz'aç edildi .  Sezar, Ren ırmağı sahillerine 
geldiği gündenberi Gerınenler Romal ı larla temasa başlamış
lardı. Bunlarda roma memleketine taarruz arzusu hasıl oldu. 
Ren ve Tuna ırmaklarını  geçmek teşebbüslerinde bulunma
ya başladılar. 

Roma orduları bunları Elbe ırmağına kadar kovaladı. Ogüst 
acele etti. Bunları bir vilayet halinde idare etmek istedi. Ger
menler Roma tahakkümüne tahammül edemediler. Arminyüs 
namında bir germen kahramanı çıktı. Bütün milletin i  isyana 
teşvik etti . Bu genç reis, Romada terbiye görmüştü. Romalı
ları yakın dan tanımıştı. Kend ilerine karşı müthiş bir gayz ve 
kin duyardı. Roma ordusunu Tötoburg ormanlarında pusuya 
düşürdü, mahvetti. Roma ordusunun kumandanı Varüs kılıcı 
üzerine kendisini atarak intihar etti . Ogüst bu haberden çok 
müteessir oldu. O mitsizliğe düştü. O zaman 70 yaşında idi. Ken
disinin bizzat intikam almasına yaşı müsait değildi. Ogüstün 
idare tarzı malum şekillerden hiçbirine benzemiyordu. Ogüst, 
saltanat sürmüyordu. O bir nevi reisl ik yapıyordu. Ogüst, 
Kampanyada bir seyahat esnasında 7 6  yaşında öldü (M. E. 1 4). 
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2. OGÜST ASRINDA 1ÇT1MA1 HAYAT 
VE GÜZEL SAN' ATLER 

Ogüst zamanında Romalıların içtimai hayatı yükselmişti. 
Dahili muharebelerin bitmesi herkese okumak ve yetişmek 
için zaman bırakmıştı. Dünyanın her tarafından birçok mu
harrirler, filozoflar Romaya gelmeye başladılar. Kütüphaneler, 
umumi halk kıraat salonları açıldı. Daha Çiçero zamanında 
çok incelmiş olan roma lisanı müverrih Tit - Liv, Virgil, Ho
ras ın sayesinde en mütekamil halini almıştı. Tit - Livin 1 24 

ciltten ibaret olan Roma Tarihi ve neşrettiği nutukları i l im ve 
edebiyat noktai nazarından çok kıymetli idi .  Bu alim ve edip 
cümhuriyetçi olan fikir ve temayüllerine rağmen imparator
dan çok iltifat görmüştü. 

Virgil, Ogüst tarafından muavenet ve himaye görmüştü. 
Ziraat hayatının eyiliklerini anlatan Georgiqueler namın
daki eseri meşhurdur. Virgil, bu eserile imparatorun yaptığı 
ihyakar hareketlere yardım etmek istemiştir. O devirde, ede
biyat aleminde hizmet ve şöhretleri olan daha birçok kimse
ler yetişti. Bu devirde, Romada hukuk alimleri de yetişmişti. 
Evelce yalnız devletin menfaatine istinat eden Roma hukuk 
telakkisine yavaş yavaş insani ve .hakkaniyet esasları da gir
meye başladı. Hukuk alimleri, kanunları bu suretle tefsire 
başladılar. Ogüst bazı mütehassısları bu · vazife için tayin et
mişti. "Kaoiton,, - ki Ogüstün şahsi dostu idi - bunlardan 
biri idi ve  kuvvetl i bir hukuk alimi idi. 

Diğer il imler ve hekimlik Romada- ilerliyememişti. He
kimlerin hemen cümlesi Yunanlı i di. Fizik ve riyazıye gibi 
il imlerle de en çok Yunanlılar iştigal ederdi. 

H eykeltraşl ık ve resim d e  ayni vaziyette id i. Romada bir· 
çok güzel heykeller rekzedilmişti. Fakat, yapanlar, Yunanlılar 
i di .  Güzel eserlere karşı umumi bir incizap vardı. Birçok zen
ginler yunan eserlerinden mürekkep kolleksiyonlar yapardı. 

3 .  OGOSTTEN SORAK1 DEVIR 

TİBER Ogüstün ölümünden sora Tiber impara-
tor oldu. İlk zamanlarda gayet demokrat 

ve mütevazı idi. Senatoya fevkalade hürmet ederdi. Fakat 
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ahlak ını  değ i ştirdi , zalim o ldu. Çok kan döktü. N ihay et 
Tiber, Romada kendisin i  emniyette görmedi. N a poli karşı
sındak i Kapri adasın a çekildi. O rada 78 yaşında iken öldü 
(M. S. 3 7) . 

KALİGULA Tib erin ölümünden sora, y erine geçen Kali-
(M. s. 37-4l) gula, bidayette umumi bir  teveccüh ve mu-

habbet celbetti . Menfi leri  affetti . Mahkum ların hürriyetini  
iade etti . Fakat sora bir hastalığa yakalandı, a k li muva
zenesini kaybetti. Birçok ahlaksızlıklar ve sefahet içinde, 
devlet hazinesini iflas ettirdi. B irçok cinayetler yaptı . " N e  eyi 
olurdu, bütün roma halkının bir baş ı olsaydı,  bir kılıç dar
besile bu başı alsaydım" sözü, hunharlığına bir delildir. At
larından birin i  konsül yapmak istedi. H emşires i ne üluhiyet 
sıfatı verdirtti. N ihayet, kendi zabitlerinden Avirias ın  han
çe·ril e öl dürüldü.  

KLOT 
Bunun ölümün den sora Senato, idarey i eli
ne almak istedi. Fakat, ordu müdahale etti . 

Kaligulanın amcası Klot u imparator ilan etti. Gayet zayıf ve 
beceriksiz bir adam dı. Askerler b u n u  Kaligulanın katl inde, 
bir halı  altında saklanmış titrek bir halde bulm u şlar ve ko
lundan yakalıyarak imparator olduğunu tebliğ etmişlerdir. 
İ nsani fikirlerle idareye başladı. Yalnız , seciyesinin ve irade
sinin zayıf olması, kendisini  esirlerinin elin de  oyuncak yaptı. 
Bunlar, zen ginleşmek için her türlü cin ayetleri yaparlardı .  
Ahlaksızlığı ve sefah etile meşhur karısı JlJ.esalina nın ise 
yapmadığı cinayet ve rezalet kalmam ıştı. Nihayet imparator 
bu kadını öldürttü. Klot, jermaniküs ün kızı  Agripina i le ev
l en di. Bunun Neron n am ında bir oğlu vard ı. Yen i i m p a ra
toriçanın bütün maksadı bu oğlunu, ü vey babasına halef 
yaptırmaktı. Birçok entrikalarla buna muvaffak old u . Klot, 
sora asıl  evladı aleyhine olan bu karardan n ad i m oldu.  Bu
nun üzerine Agripina impa ratoru zehirledi (M.S.  54) . Sen
Piyer, bunun za manı nd a  Romada yerleşmi şti r. 

NERON N eron, imparator olduğu zaman 1 7  yaşı nda 
idi. Gayet adi bir tahsil görmüştü . İ lk hocası 

bir dansör idi.  İ lk zamanlarda anas ın ın idaresi altında ve 
bu nu n  kendisine yardım etmiye memur ettiği filozof Se
neka ve zabit Bürrüs ün nezaretinde beş sene devam eden 
imparatorlu ğu az çok memnuniyeti mucip oldu . İlk zam an-
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!arda bir mahkumiyeti imza ederken, nefret ve korku 
. duyardı . Fakat yavaş yavaş asıl seciyesi meydana çıkm ıya 
başladı. Evvela üvey kardeşini öldürttü . Anasının salahi
yetlerine  nihayet verdi. Mutlak bir zulüm ve salahiyetle ida
reye başladı . Yaptırdığ ı yeni şatosu için Iaz ımgelen parayı 
bulmak üzere binl erce ai leyi  imha etti . Servetler ini gaspetti . 
Anasını ve karısını öldürttü. Sesi gayet çirkin olduğu halde 
tiyatrolarda, umumi halk muvacehesinde şarkılar söyler ve 
kendisini zorla alkışlatırdı. Yarışlara iştirak eder ve yere yu
varlanırdı. Fakat kimse gülmeye bile cesaret edemezd i . O 
esn ada Romada hadis olan bir yangını ,  hıristiyanların uğur
suzluğuna atfetti. Binlerce hıristiyan ı imha etti . H ıristiyanları 
reçine i le yağlar, ateş verirdi. Geceleri penceresinde, bunları 
aydınlık yapmak üzere diri diri yanarken koşturturdu. 

Bu adi vahşetler, bilhassa eyaletlerde fena tesir yapıyordu . 
Gol deki ordunun kumandanı Vindeks, isyan işaretini  verdi . 
İ spanyayı idare eden Galba yı im parator  ilan etti. Vindeks 
mağlup oldu ve intihar etti. Bununla beraber Roma şehri ,  
bu defa yeni imparatoru alkışlamıya ve beklemiye başladı.  

Neron, korktu . Şehirden kaçarken boğazına bir mızrak 
saplıyarak kendisini öldürdü. Son sözleri şu idi :  " Ben im 
ile ne büyük bir san'atkar kayboluyor ! ,, (M. S . 68). 

Bununla beraber bu devird e  harici muvaffakıyetler oldu.  
Şarkta Partlar mağlup edildi . Ermeni  tac ın ın Romalılara 
aidiyeti kabul ettirildi . İ ngiltere kıt'ası zaptedildi ve Britanya, 
Romanın otuzuncu vilayeti oldu. 

4. ORDULAR TARAFINDAN 1NT1HAP OLUNAN 
İMPARATORLAR 

.1(. s. 68 DE ROMA 
İtalyanlardan mürekkep ordu n un h izmeti , 

ORDULARI daha hafif olmakla beraber, fazla para alıyor-
lardı. Bu hal, v]ayet ordularını kıskandırı

yordu. Başl ıca 3 vilayet ordusu vardı ; Ren ırmağı üzerinde 
bir ; Tunada bir ve bir de  şarkta. 

Ren ordusu en kuvvetlisidi . Keltlerden teşkil olun
muştu. 

Şark ordusunda, bilhassa çok Türk vardı. Tuna ordu
sunun da çoğu Türklerdendi. 
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Neronun ölümünden sora imparator intihabına ordu mü
essir olmıya başladı. İ spanya valisi Galba, Goldeki ordunun 
ısrarile hemen imparator olmuştu. Fakat N eronun dostlarından 
Oton bunun aleyhine bir isyan tertip etti. Birçok askerleri kan
dırdı. Galbayı öldürdüler. Oton, Senatoya kendisini cebren. 
imparator kabul ettirdi. Bu defa Germ anya daki ordu isyan etti. 
Kendi kumandanları Vitelliyüs ü imparator i lan ettiler. Vitel
l iyüsün orduları Gol kıt'asını ve Alpleri geçerek Romaya 
yürümeye başladı. Dissiplinden mahrum olan bu ordular, 
yolda geçtikleri bütün yerleri yağma ediyorlardı. Oton 

mağlup oldu ve kendi sini öldürdü. Vitel l iyüs Romaya girdi . 
Birçok vahşetler ikaına başladı. Birçok rezaletler yaptı. Bu 
defa, şark ordusu isyan etti. Kendi kumandanı Vespasiyen i 
imparator ilan etti. Tuna ord usu da buna iltihak etti ve Roma 
üzerine yürüdü. Vitell iyüs korkarak saklan dı. Bununla 
beraber taraftarları Roma sokaklarında kanlı muharebeler 
yaptılar. N ihayet Vitelliyüs taraftarları mağlup oldu. K endisi 
yakalandı ve öldürüldü . 

5. FLAV1LER SALTANATI 

VESPASİYEN Vespasiyen e, Flaviyüs ve Pasiyanüs denirdi . 
Teşkil ettiği hanedana da Flaviler den irdi. 

Flavi Vespasiyen Sabinli idi ; eyi bir asker ve idare adamı 
idi. Asayişi iade etti. Seleflerinin israfile harap olan hazineyi 
zengin yaptı, adaleti temin etti. Basit, mütevazı ve  namuslu 
bir hayat yaşardı. Bunun zamanında Palestin ve Yahudiler 
tamamen Romanın hakimiyeti altına girdi .  

TİT0s Vespasiyen "öldü  (M.S. 79). Oğlu Titüs im-
oldu. Kendisi için beslenilen ilk endişeleri 

bertaraf etti . Eyi, temiz ve namuslu bir idare takip etti. Fakat 
az yaşadı. 

Bu devirde Romanın mühim birçok mebanisi, heykelleri 
Y?ngınlarla yandı. Veba hastal ığı Romalıları mahvediyordu. 

DOMİSİYEN Titüsten sora imparator olan kardeşi Domi-
siyen, gayet şeni bir zalimdi . Yapmadığı 

vahşet kalmamıştı. Nihayet bizzat sarayının içinde adam
ları tarafından öldürüldü. Merkezdeki bu şenaatlere rağ-
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men Romanın namuskar orduları, hudutlarda, memleke
tin müdafaasına ve itilasına çalışırlardı. Mesela Agrikola bu 
devirde idi ki bütün Britanya kıt'asının fethini temin etmişti . 

6. ANTONENLER 

Domisiyenin katlinden sora, bir asır kadar, (M. S. 96- 1 9 2) 
Roma İ mparatorluğunu idare eden 6 prens, Antonen ler namı 
altında tanınmıştır. Hakikatte, bun lardan son üçü bu namı 
taşımışlardır. (B unların is imleri şunlardır : Nerva, Trajan, 
Hadriyen, Antonen, J1ark. Orel, Kommot. Bu d evirde imparator 
olmakta evlatlık kaide olmuştu . 

NERVA Domisiyenin ölümünden sora, Senato, kendi 
azasından Nerva yı  imparator ilan etti . Bu, 

alim bir adam idi. İki defa konsül olmuştu. İdare etmesini 
bilirdi. Senato ile beraber birtakım fenalıkları izaleye çal ıştı . 
Fakat seciye ve irade itibarile zayıftı. ölümünden üç ay evel 
devleti daha kuvvetli bir adama tesl im etmek istedi. 

Ordu rüesasından " Trajan,, ı evlatl ığa intihap etti . 

TRAJAN Trajan askerdi.  Şarkta on sene bulundu. So
ra, oretör ve tribün konsül olmuştu. Selim 

akıllı, ahlaklı ve fikirli idi . Bu sayede Romayı sulhe ve refaha 
kavuşturdu. İ mparator olup Romaya geldiği zaman yaya 
olarak şehre girdi. Çok demokrat idi . Mali yeyi ıslah etti . Ta
sarruf ettiği paraları umuru nafıaya tahsis ediyordu. Taşradaki 
valileri çok kontrol eder, devletin işleri üzerinde onlarla 
daima görüşürdü. 

HARPLER Trajan, her şeyden ev el askerdi.  Daclar ve 
Partlar aleyhine iki mühim harp idare etti . 

Tuna şimalinde, Karpat dağlarının iki  tarafın da, Karadenize 
kadar olan sahada Türkler miladın ilk asrında büyük bir 
devlet kurmuş bulunuyorlardı. Başbuğlarının adı ,  Decebal 
id i. Kendileri Daclar ve memleketleri de Dacya diye tan ın
m ıştır. Daclar Domisiyen i · mağlllp etm işl er ve haraca bağla
mışlardı. Kendilerine bir müddettenberi vadolunan para 
verilmediğinden Tunanın sağ sahili ne akına başladılar. 

Trajan, bunlar aleyhine sefer yaptı. Tuna üzerinde köprü
ler kurdu ; ileri yollar açtı ;  Dacların i stihkamların ı  · birer 
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birer almaya m ecbur oldu ; nihayet, Dacların payitahtları 
olan Sarmizegetusa (Transilvanyada Yarhely) ye kadar ilerledi . 
İ şte bu tarihtedir ki, Dacyaya Roma muhacirleri yerleştirildi ;  
bugünkü Romanyadaki Romen lerin esasını bunlar kurdu. 
(M. S.  1 05). Bu seferin hatırası olmak üzere Traj an sütunu rekzo
lundu. Bundan sora Partlar aleyhine harp açtı. Büyük İsken
deri tak l it  etmek istedi .  

Ermenistan ı itaati altına aldıktan sora, Partlara kendi mem 

leketl erinde taarruz etti. Mezopotamyadan geçerek Susa ka 
dar girdi. Donanmasını Acem körfezine soktu; fakat Partların 
isyanı üzerine, ricate mecbur oldu. Çok adam kaybetti, ordu
sunu Suriyede, Hadriyen kumandası nda bıraktıktan sora . 
Sicilyaya geldi ,  orada öldü. 

HADRİYEN Traj andan sora Hadriyen imparator oldu. 
Ayni usulü idareyi takip etti. H udutların 

ve dahilde sükun ve asayişin mutlak bir surette temin i, siya
setinin esasları idi. Bunda muvaffak oldu. Zamanında, Roma 
sükunet, refah ve servete mazhar oldu. Bu imparator Roma
da oturmazd ı. Vilayetleri dolaşır, halkla temas ederdi. H er
kesin işlerine bakardı. Vilayetlerde birçok nafıa işleri yap
tırm ıştı (Res. 135) . Edirne yi (Hadriyanopolis} yaptıran budur.  

Bundan sora imparator olan Sofu Antonen SOFU ANTONEN VE k ' b ' d d- B ' lh h · t ' l HALEFLERİ sa ın ır a am ı. ı assa ırıs ıyan ara 
yapılan tecavüzleri menetmekle ve esirlere 

fena muamele etmek usulünü kaldırmakla umumi bir mu
habbet celbetmişti .  Halefi filozof Mark-Orel de ad ilane bir 
idare takip etti . Yalnız, hır istiyanlara karşı ağır kanunların 
tatbikine müsaade etti . Bundan sora gelen oğlu  Kommot 
zalim bir adam dı. Şahsi kuvvetin e çok mağrur idi. Bizzat 
gladiyatör oyunlarına iştirak ederdi. Arkadaşları olan gladi 

yatörler vasıtasile birçok cinayetler yapardı. Nihayet arka
daşları tarafından boğduruldu. 

An ton enler denilen bu altı imparatorun - sonuncusu müs
tesna - devirleri, Roma İmparatorluğunun adalet, şevket ve 
refah devridir.  Hep vilayet halkından olan bu imparatorlar, 

vasi olan nüfuz ve salahiyetlerini suiistimal etmediler. Ada
leti tatbik etti ler. Bun un içi n d ir ki, devirlerine Hür İmpara
torluk unvanı veri ld i .  



330 TARİH 

7. lMPARATORLUK DEVR1N1N REJ1M1 
VE MEDEN1YET1 

İDARE USULÜ İ mparatorlar, mutlak bir salahiyeti haizdi. 
Arzularını ve emirlerini bild iren yazılar, 

kanun kuvvetini haizdi. Ordunun başkumandanı idi .  H arp 
ve sulh kararını o verirdi . Hazine emrinde idi. Doğrudan 
doğruya emrinde vilayetler vardı. İ daresi Senatoya tabi olan 
vilayetleri de kontrol ederdi. Dine ve ayinlere hakimdi. İ da
re, mutlak hükümdarlık idi. İmparator taç taşırdı. Ölümden 
sora Allah diye ilan edilirdi . Sen ato, zahirde bütün bu kud
ret ve salahiyetlere iştirak ederdi. Fakat hakikatte impara
torun müsaad esi olmadan hiçbir karar veremezdi. Terrör 
senatörleri tamamen yıld ı rmıştı. İmparatorlar daha ziyade, 
yanlarında itimat ettikleri adamlarla . istişare ederlerdi. Had
riyen devrinde bu müşavirlerin teşkil ettikleri heyet birta
kım şubelere ayrılırdı. Bugünkü nezaretler gibi. Bütün me
murlar ve idare makinesi bunlara ve dolayısile İ mparatora 
tabi idi. Vi layetler merkezden "emir alırdı. Şu muhakkak ki 
imparatorluk devrinde, bütün imparatorluğun idaresi mer
kezleştirilmişti. Eski fütuhat devrinde Romalılar vergi ver
mezlerdi. Alınan ganimetler, ecnebi  memleketlerinde musa· 
dere edilen servetler, masarifi umumiyeyi temine kafi idi. 
Fakat, fütuhatın arkası kesilince vergileri ziyadeleştirmek mec
buriyeti hasıl oldu. Emlak, temettü vergileri kondu. Gümrük 
resmi alınmaya başlandı. Bu hasılat, ya Senatonun hazine
sinde veyahut imparatorun hazinesinde toplanırdı. Maamafih, 
bilahare yalnız ikincisi kalmıştı. Bütün .bu devlet parasının 
sarfı, imparatorun elinde idi. Halk imparatorun . sarfiyatile 
ve hazineyi  tarzr istimalile hiç alakadar olmuyordu. Para 
basmak hak ve imtiyazı imparatorun idi . 

Roma hukuku, uzun bir müddet çok sert ola n  " On iki 
levha kanunu ,, ndan mülhem idi. Hadriyen tarafından sora 
neşredilen kanunlar biraz tadil ve tahfif edildi. Bilhassa, ba
banın aile üzerindeki vasi salahiyeti biraz tahdit edildi. 

Vatandaşlar arasında müsavat fikir ve telakkisi gittikçe iler
l iyordu. Kanuna biraz daha yumşaklık vermek için büyük 
hukuk a l imlerinin şerh ve tefsirleri muta oluyordu. Yüksek 
salahiyet, imparatorun elin de idi . İmparator bu vazifeyi, ken-
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di müşavir heyeti vasıtasile ve bir tahkikat heyeti vasıtasile 
yapardı .  Af hakkı daima imparatorun olmuştur. Diğer adliye 
memurları, imparator namına vazife görürlerdi. İdam, nefiy ve 
tağrip, boğma, emlakin musaderesi ağır cezalar idi. Son za-: 
manlarda, bilhassa h ıristiyanlara ve esirlere tatbik edilen, ma
denlerde h idematı şakka ve vahşi hayvanlara parçalatmak 
gibi cezalar da icat edilmişti. Bir zaman oldu ki  mahkumla
rın biribirini  gladiyatör oyunlarında öldürmesi veyahut vahşi 
hayvanlar tarafından parçalanmaları, halkın en büyük zevk 
ve temaşası olmuştu . Klot, bu tarzda 1 9,000 mahkum öldürt
müştü. 

Vilayetler artık doğrudan doğruya imparatorluğun eczayi 
asliyesinden telakki ediliyordu . Zaptedilmiş bir memleket 
halinden çıkmışlardı. 

Vatandaşlık umumi olmuştu. O zamana kadar daima 
mümtaz bir mevkide kalan Romayı bile bir vilayet halinde 
idare ederlerdi. Valiler eskisi gibi s ık sık değiştirilmezdi. Mer
kezin daimt teftişi altında içiiler. Vilayetlerde ileri gelenler
den mürekkep ve müntehap m eclisler vardı. Vali bunlarla 
istişare ederdi. 

ROMA MEDENİYETİ Roma medeniyeti, bütün vilayetlere nüfuz 
etmişti .  Bütün vilayet halkı artık vatandaş 

olmuştu. Fakat latinceyi öğrenmeleri kendilerinden talep edi
liyordu. Latince her tarafta intişar etti. Bir zamanlar Romaya 
karşı şiddetli mukavemetler yapan ispan ya, !atin medeniye
tinin bir yeri oldu. 

ORDU VE 
HUDUTLAR 

İ mparatorluk orduyu eyi tensik etmişti. Da
hili ve harici emniyeti temin için hudutlar
da birçok tahkimat yapmıştı. İmparatorluk 

zamanında ordunun hazari mevcudu 4 00,00Q ni tecavüz 
ediyordu. 

Bu tarzda teessüs eden imparatorluk, iki asır Romal ılara 
ve bütün dünyaya sul h temin  etti. Bütün dünya roma mu
vazenesi altında devamlı bir .sulha kavuşmuştu . H erkes Ro
mayı hayırkar olarak görmeğe başladı.  Bu sulh ve emniyet, 
dahili mücadelelerin nihayet bulması, umumi refah ve bü
yük bir iktisadi ve ticari faaliyet meydana getirdi. 

Halk her türlü siyasi faaliyetten vazgeçmişti. Mukad
deratını imparatora tevdi etmişti . Bunların en zalimlerini bile 
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alkışla m ı ştı. N eronun ölümü umumi matemleri tevlit etmişti. 
Hariçten birçok yabancılar, bilhassa Yahudiler ve Yunanlılar 
kütleler halinde Romada ve imparatorluğun muhtelif yerle
rinde yerleşmişlerdi. Azat edilen esirler ayrı bir sınıf olarak 
çoğalmıştı . Bunların içinde büyük iktidar mevkiine geçenler 
bi le oldu. Sezarın ve Neronun müşavir heyetleri içinde bir
çok esirler vardı .  

Aile eski  esaslara istinat ediyordu. Çocuklar, küçük iken 
satılabilirdi . Azası nakıs veya cı l ız doğan lar öldürülürdü . 
Talak vardı. Bekarlar vergi vermiye mecburdu. 

İmparatorluk yol lara çok ehemmiyet vermiştir. Memle
ketin her tarafında eyi yapılmış ve muhafaza edilmiş yollar 
vardı. Kanallar açı lmış, köprüler yapılmıştır. Den"izlerdeki 
emniyet, dünyan ı n  her tarafı ndan gelen ticaret cereyanlarının 
inkişafını  temin  ediyordu. Çin , Suriye, Hint, Afrika ve 
bütün Avrupa arasında gayet geniş ticaret münasebetleri baş
ladı. R o m a  tacirleri Çinin i peğini ve vazoların ı İ spanyanın 
kalaylarını taşırlardı. Roma, ihracat ta yapardı. 'Bilhassa Ger
manyaya çok şarap ve kumaş gönderirdi. Roma ticaret ka
fileleri Nil  vadisile daima Afrika çöllerine kadar gitmişlerdi. 
Roma imparatorları bu vasi ticareti teshil için birçok l iman
lar inşa etmişlerdir. 

Büyük servet Roma halkını  israfa, sefahete soktu. H erkes 
içmeye başladı. Dansözler ve kadın lar musiki d inl iyerek sa
baha k ada r  sarhoş o l u yorla rdı. Romalılar gayet güzel saray lar, 
köşkler yapmaya başladılar. N eronun inşa ettirdiği "Altın Ev,, 
in  tavanları müteharrik idi .  Açıldığı zaman davetli ler üzerine 
kokular ve çiçekler dökülürdü. 

Halk bilhassa tiyatrolara, sirklere çok rağbet ederdi. Sirk· 
lerde gladiyatörlerin kanlı oyun ları, yahut mahkum ların 
vahşi hayvan lar tarafından parçalanması gibi manzarala r 
halkın sürur ve alkışların ı  celbederdi. İmparatorlar da bu 
o y u nlara daima gel irlerdi. İçlerinde, bazı ları bizzat o y u n l a ra 

iştirak ederdi. N eron ve Kommot gibi. 
Bütün bu ihtişam içinde edebiyat ve  şiir Ogüst zamanın

daki tekamülün derecesini  bulamamıştı . Bu devrin en mühim 
muharrirl eri Seneka i le meşhur müverrih Tasitüs idi . 

Bu devirde birçok heykeltraşlar yetişmiştir. Bunların en 
meşhuru Zenador dur . Yaptığı heykellerde zarafetten ziyade 
büyüklük vardır. N eron için yaptığı heykelin tulü 33 met-
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re idi. Romalılar mimarlıkta çok muvaffak olmuşlardır (Res. 
136). Bu devir esnasında Romada yapılan asarın büyük mi
mari kıymeti vardır. 

Romalılar müspet ilimlere heves edemediler. Bir istidat ta 
göstermediler. Bu noktai nazardan, bu devirde de yetişmiş kıy
metli alimleri yoktu. Meşhur riyazi Ptoleme ve  Dr. Galiyen bu 
devrin alimleri i d i .  Romada otururlardı . Fakat Yunanlı idiler. 

ROMA ŞEHİRLERİ 
Milattan �ora iki .a:ır müdd�tçe Rom� , iı:n

ROMA VE POMPEİ paratorlugun hakıkı merkezı oldu. Cıvarıle 
berabeı iki milyon ahalisi vardı. Çok katlı 

y ü ksek evleri, muhteşem abideleri azametini  gösteri yordu 

( Res. 134). Sokakları dardı, ancak piyade olarak geçilebilirdi. 
Ahalinin büyük kısmı kiracı idiler. Bugün eski Romadan bazı 
abidelerin harabelerinden başka bir şey kalmadı . Fakat Pompei 
şehri Vezüv yanardağının feveranında (M. S.  79) kül yağmurları 
altına gömüldü. Şehir, bütün eserlerile, olduğu gibi kaldı .  
Roma evlerin in ve eserlerinin debdebesi orada görülür. 

M. HIRİSTİYANLIK VE ROMA 

Roma dini, merasimden ibaret idi. Ruhlar ve deruni ha
yat üzerinde müessir olmamıştı : Fütuhattan sora, bütün di
ğer milletlerin din ve ayinleri Romaya verilmişti. Bunlar 
memnu değildi .  Bilhassa roma ve yunan i lahları çok karış
mıştı. Yunan daki "Zeüs" Romada Jüpiter; "Afrodit,, Venüs 
olmuştu. Şark kavimlerinin din ve mabutları Romaya nüfuz 
etmişti. Bilhassa şark dinlerinin Mistisismi Romalıların ho
şuna giderdi. İ sis ve Serapis için Romada mabetler yapılmış
tı . Acemlerin mabudu Mitra, Suriyelilerin mabudu Adonis 
Romada da mabut olmuştu. Bütün bu muhtelif dinler ruh
larda bir anarşi yapmıştı. Stoyiklerin felsefesinin kabul ettiği 
vahdet esası Romalılar üzerinde tesir yapmıya başladı. Mü
nevverler ve ileri gelenler, bu felsefeye çok taraftar idiler. 
İtikat noktai nazarından ruhlardaki bu boşluk ve teşevvüş
ten hıristiyanlık çok istifade etti ve süratle nüfuz etti. 

İSA Isa, Oktav devrinde Nazarette doğdu . 
Umumi hayatına 26 yaşında başladı. Ve an

cak üç buçuk sene devam etti . Yahudi ler bunu tevkif ettiler. 



334 TARİH 
Mesih unvanı altında halkı iğfal ve tehyiç ettiği töhmetile 
mahkemeye sevkedildi. Yahudileri tatmin için bun u  haça ge
rilmeğe mahkum ettil er ; mahkum eden hakimi n  adı Pons
pilat tır.  

İsa, yahudi dininin m u kaddes an'aneleri n i  muhafaza et
mek le beraber harici ibadetlerini terkedi yord u . U m u mi olan 
bir Allaha itikad ı emrediyordu. İsa, dinde , i badetten ziyade 
ruhları yükseltmek ve birleştirmek gayesini  esas tutmuştu . 
Z"ulüm, işkence, tehdit sefalet içinde inliyen Roma halkının 
aşağı tabakalarında İ sa dininin hususiyeti çok m üessir ol d u .  

APOTRLA KU- İsa, hayatında müritlerinden 1 2  kişiyi inti-

DÜS VE �OMA hap etmiş ve onlara, noktai naz�rlar ın ı daha 
hususi öğretmişti. Bu adamlar ! sanın sözle

ri ni  "Eyi haber-İncil" i yaymağa memurdular; şehirleri ve 
köyleri dolaşıyorlardı . Bu memurlar, Kudüste, bir cemaat 
teşkil etmiş lerdi . Bunlar, mukavemete tesa düf ettiler ve ko
vuld ular. Bundan sora, Antakyada bir cemaat yaptı lar. Hı
ristiyan (Chretien) ismi, i lk d efa burada meydana çıktı ;  on 
dan sora da  Kıbrıs adasında . 

Bir yahudi Sen - Pol ismi altında İ ncilin en faal propa
gandacısı oldu. Bu adam, her türlü �ehlikelere göğüs gere
rek, An adoluyu, Yunanı dolaştı. Bunun faaliyeti sayesin
de, Efes, Selanik ve Korent gibi büyük merkezlerde h ıristi 
yanlık başladı . Sen - Piyer namını alan, b ir Apotr da Romada 
ve İtalyada ayn i vaz ifeyi yapıyordu. Miladın daha 40 ıncı 
senelerine doğru hıristiyanlık din i Romada birçok taraftarlar 
b uldu. Bu iki Apotr, N eron tarafından yapılan hıristiyan 
katliamlarında öldürü lmüşlerdir. 

İmparatorluk devrindeld kavimlerle olan münasebetin 
çoğalması, latin ve yunan lisanlarının cihanşümul olması, 
bu dinin çabuk intişarına sebep olan amillerd ir. Mütead� it 
allahlara ta pma, ruhlara hiçbir  şey vermediği için ·  nüfuzunu 
kaybediyordu . İ lk. propagandacılarının gayur, fedakar ve 
cesur o lma ları i nsan ruhlarını kuvvetle h ıristiyanlığa doğru 
çekmiye muvaffak oldu . 

B u n u n la beraber i l k  zamanlarda bu dinin saiik ve naşir· 
leri büyük müşkü lat ve tehl ikelere maruz kaldılar . Romalı
lar, bütün dinlere karşı müsamahakar idiler. Fakat, h ıristiyan 
dininin diğer hiçbir  dini kabul etmemesi Roma rüesasın ı 
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kızdırıyordu. H ı ristiyanların gizl i  yaptıkları içtimaları impara
torlar emniyeti muhil hareketler gibi telakki etmeye başladılar. 
Hıristiyanların mabutlarının heykellerine günlük serpmekte 
itinaları umumi gayzı celbediyordu. Aleyhtarlar hıristiyanla
rın insan eti yediklerini, içtimalarında birçok sefahetler 
yaptıklarını iddia ve bu suretle h a l k ı  bü sbütü n tehyiç 
ederlerdi. 

İ lk  hıristiyanların teşkilatlanmak için, Ro- · 

malılardan istifade ettikleri zannolunur. H ı-İLK KİLİSE 
TEŞKİLA.TI 

ristiyanların toplanma halleri ise bazı yahu
di adetlerinin tesiri altında olmuştur. H ıristiyanlar din mese
lelerini konuşmak, dini kitaplar okumak, dua etmek için 
toplanırlardı .  İ şte bu toplanmalar ve karş ıl ıklı  yardım, uzak 
cemaatler arasındaki münasebetler, hasım muhitlerde yaşa
maya mahkum edilmiş bulunan yahudilerin adetlerini andırır. 

Fakat, başlangıcındanberi hıristiyan kil iselerinin kuruluşu 
başkadır. Kilise reisleri daimi değildi ,  layık olan bu vazifeyi 
yapardı. 

Kafi adette hıristiyan bulunmıya başlıyan her şehirde bir 
cemaat teşekkül etti ; bunların toplandıkları yere kil ise (Eg
lise) dendi .  Muhtelif yerlerdeki k i liseler arasında i rtibatlar 
tesis olundu. 

En mühim kilise, Roma kil isesi oldu. İ lk  kiliseler yeraltı 
mezarları idi ,  bunlar yeraltında kazılmış birtakım galeriler 
idi, bunlara katakomp derlerdi. 

Hıristiyanlar, i lk zamanlarda, çok feci zulümlere uğradılar ; 
katliam edildiler, yakıldılar, vahşi hayvanlara parçalattı rıldılar. 

Bu siyaset aksi tesir yaptı : Her tarafta, hıristiyan cema
atleri çoğaldı. 

Hıristiyanlık i lk iki asırda, n ispeten meçhul kaldı ; üçün
c ü  asırda çok yayıldı. 

Hıristiyanlığı resmen ilk tanıyan İmparator Konstantin 
olm uştur. (Res. 132) 

1. III ÜNCÜ ASIRDA ROMA 1MPARATORLUGU 

Son İ mparator Kommot öldürüldükten sora, Roma karıştı, 
vaziyete hakim olan hassa askerleri, Pretoriyenler idi  ; artık 
imparatoru bunlar nasp veya azle  başladılar ; en çok para 
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vereni intihap ediyorlar, vadettiği parayı vermiyenleri azle
diyorlardı. Muhtelif mıntakalarda bulunan ordular, bu suretle 
tayin olunan imparatorları tan ımadılar. O ç  büyük ordu ken
di kumanda nl arını  im parator ilan etti ; bu ord u lar : Bri
tanya, Suriye ve Tuna orduları idi ; bu sonuncu ordu ku
mandanın ın adı Septim Sever (Res. 133) idi ; en kuvvetli 
ordu bunun ordusu idi .  Septi m  Sever en evel Romaya 
geldi ve imparator o l du . 

AFRİKALI Aslı �f;ikalı olan i mparator 
. 

Septim Se- • 

İMPARATORLAR yer vılayetlere ehemmıyet verır, Roma ve 
I ta l yayı tam amen ihmal ederdi.  Romalı se

natörleri kovdu . Mısırdan ve Afrikadan senatörler getirtti . 
Septim Sever öldükten sora Karakalla ve Geta nam ındaki 
ik i  oğlu ordu tarafından ayni zamanda imparator ilan edildi

ler. Romaya gelir gelmez biribirine düşman kesildiler. Kara
kalla,  kardeşini anasın ın kolları arası n d a  hanç erled i.  N i hayet 
kendisi de şarkta bir asker tarafından hanç erl endi . 

SURİYELİ Ordu Septim S everin küçük yeğeni olan 
İMPARATORLAR genç bir Suriyeliyi imparatorluk makamına 

getirdi. Heliyogabal yahut Elagabal denilen 
bu maskara, ekseriya kadın elbisesi giyer, daima kokular 
sürünürdü. Saraya her türlü ahlaksızlıkları  ve rezaletleri 
soktu. Nihayet tahammülü ka l mıyan muhafız askerler, bu 
adamı öl d ü rdüler ve onun yeğeni olan Aleksandr Sever i 
yerine getirdiler. Bu da Suriyeli idi. Bu yen i prens i le sara
ya intizam ve ahlak tekrar girdi. Fakat artık her tarafta inhi
lal başlamıştı. 

İmparator Germenlere karşı Rene gitmek üzere iken 
Jfayans ta katlol u n d u . 

ASKERi İGTİ A _ 2 35 ten 268 e kadar 3 3  s ene devam eden 
LAR ş ş askeri iğtişaşlar devri yalnız askerler tara-

fından çıkarılmış olanlardan ibaret değildir. 

Romada ve bütün vilayetlerde dahili i htilaf ve mücadeleler 
de çoktu. Aleksandr Severin ölümünden sora ren ordusu 
Maksimin namında bir zati imparator ilan etti. Bu adam, 
anası cihetinden Alan Türklerine mensuptur. Trak yal ı bir 
çoban i k en roma o r d u s u n da j en eral ol m u ştu. Tarih, bunu 
dev gibi bir adam o larak tavsif e d er. Bir yumrukta bir hay
van ın dişlerini  sökerm iş . Maksimin Senatodan kendisini 
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tanımalarını istemiye lüzum görmedi. Muhalefeti kırmak için 
birçok senatörler öldürttü ve mallarını, paralarını  askerlerine 
dağıttı. Bu adam, Germenleri kend i m emlek etleri n e  kadar 
sürmiye muvaffak oldu. Diğer taraftan Afrika vilayeti de 
isyan ederek kendi Valisi Gordiyen namında birini impara
tor ilan etti. 

Maksimine çok kızmış olan Senato, bu adamı, hatta oğ
lunu imparator tanıdı. Afrikada dahilt bir muharebe başladı; 
Gordiyen I .  ve oğlu Gordiyen i l. daha orada iken mahvol
dular. 

İtalyayı istila etmiş olan Maksimin de kendi askerleri 

tarafından öldürüldü. 
Gordiyenin küçük oğlu Gordiyen I I I . Senato ve hassa 

askerleri tarafından imparator tanındı. Bu adam, Rende ve 
şarkta muhtelif muvaffakıyetler kazandı. Fakat Perslerle 
olan bir muharebede öldü. Bundan sora Arap Filip namında 
biri imparator oldu. O da öldürüldü. Ondan sora Deç na
mı verilen biri imparator oldu. Bu da Tuna hududunda 
Gotlarla muharebede öldü. Deçin öıümünden sora açılan 
devir, roma tar ih in in en karanlık devirlerinden biridir. 
İ mparatorlu k tahtına, biribirinden sora birtakım adamlar ge
çiyor, hepsi bir türlü ölüyor. Mesela bunlarda n Valeriyen, 

pers kıralına esir oluyor; Pers Kıral ı Sapor, onun sırtına ba
sarak atına bin iyor ve sora öldürüyor. Vilayetler isyan edi
yorlar, kendi  reislerini hükümdar tanıyorlar. Persler Antak
yaya kadar gel iyorlar. S u ri yede ve Ga lyada müstakil d evlet
ler teşekkül ediyor. Rorria İ mparatorluk birliğinin kırılmıya 
ve parçalanmıya başladığı görülüyor. 

İLLİ YALI Menşeleri İ ll i rya veya ona muttasıl Tuna 
İMPARA�ORLAR haval is i olan imparatorlarla vaziyet eyiliğe 

yüz tutuyor. Artık bu imparatorlar Romalı 
değildi ler. Bu imparatorların meşhurları şunlardır : II inci 
Klot İ l liryal ıdır . 

. 

Probüs, Oreliyen, Diyokletiyen ve Maksimiyen; bunlar da 
Tunalıdır. 

Klot I I, çok ilerlemiş olan Germenleri ezdi  ve Niş te 
(Naisüs) Gotları mağlup etti . Ken disinden sora Oreliyen, 
imparatorluğun birliğini iadeye çalıştı. Suriyedeki Pa lmir 
Kırallığına taarruz etti. H akimesi Zenobi yi esir etti. Gol 

2 2  
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itaate girdi. Roma etrafına bir s u r  çevrildi. Pers üzerine 
yürümiye hazırlandığı sırada katlolundu. 

Probüs, askerleri tarafından öldürüldü. N ihayet Diyokleti
yen imparatorluğa geçti. 

DJYOKLETİYEN Diyokletiyen, bir azatlının oğlu idi. Zeki ve 
DÖRTLO iDARE• müteşebbis idi .  Biri birinden çok uzak oları 

· 

hudutlarda ve memleketlerde asayiş ve inti-
zamı, bir hükümdarın temin edemiyeceği kanaatinde idi,  ay
ni zamanda birçok harislerin de ihtiras yollarını kapamayı 
muvafık görüyordu. Diyokletiyen dört imparatorlardan mü
rekkep bir idare tesisini düşündü (Tetrarşi). İ mparatorluğun 
idaresini, emniyet ettiği dört arkadaşına kısım kısım olara k 
verdi. Bunlarda n  birincisi, hemşerisi Maksimiyen idi . Diğer 
ikisi Galer i le Konstans oldu. 

Galer Diyokletiyenin,  Konstans ta Maksimiyenin muavi
ni oldular. Diyokletiyen şarkı, Galer Trakya ve Tuna vila
yetlerini, Maksimiyen İ talya ve Afrikayı, Konstans İspanya, 
Galya ve Britanyayı üzerlerine aldılar (Harita. 22). 

Piyokletiyen, imparatorluğun birliğini muhafaza eden en 
yüksek salahiyeti kendisinde muhafaza etti. Bu teşkilat, mu

vaffak oldu. H er tarafta hakimiyet tesis olundu. İmparatorluk 
yeniden sarsı l maz bir kuvvet halinde göründü. Diyokletiyen 
Galerin teşvikile hıristiyanlığı mahvetmiye kalkıştı . Şiddetli 
ve devamlı bir isyan başladı. Diyokletiyenin koyduğu bir 
kaideye göre, kendisi ve Maksimiyen, imparatorluklarının 
20 inci senesinde çekilmiye mecbur idiler ve o sene gelince 
çekildiler (M. S. 305). 

İmparatorluk, Konstan s  ile Galer arasında taksim edildi . 

2. IV ÜNCÜ ASIRDA ROMA lMPARATORLVGU 

1 iNct 
KONSTANTİN 

iV üncü asrın başlıca vak'aları, hıristiyanlı
ğın zaferi ve Bizansın Kostantaniye olma
sıdır. 

Konstans ve Galer, yalnız kaldıktan sora kendilerine 
Maksimin Dayya (Daia) ve Sever i birleştirdiler. Konstans 
bir sene sora Britan yada öldü. 

Ordusu, oğlu Konstantini imparator ilan etti . Fakat Ro
mada rakipleri çıktı, kabul etmediler. Konstantin, Roma üze-
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rine yürüdü. Muhasımlarını mağlup etti (M.S.3 1 2). Bu zaferde 
askerlerine hıristiyan dininin işaretlerini muhtevi nişanlar 
verdi. Maamafih kendisini resmen hıristiyan ilan etmedi. Fa
kat neşrettiği irade i le, hıristiyan ayininin alenen icrasına 
müsaade etti. 

Konstantin, Romayı sevmezdi . Burada oturmak istemedi. 
Diğer taraftan o zaman imparatorluğu en çok tehdit edenler 
Tuna ırmağı şimalinde içtima . etmişlerdi. Bunlara Roma 
uzaktı. Bunun üzerine şimdiki İ stanbul şehrinin bulunduğu 
Bizans şehrini merkez ittihaz etti. Mevkiin güzelligi ve as
kerlik itibari le müdafaasının kolay olması, Konstantin i  bu ka 
rara sevketmişti. Bu şehri, tevsi ve imar etti . 

JÜLİYEN Konstantinin ölümünden sora evlatları, ye
ğenleri arasında birçok kanlı mücadeleler 

oldu.  N ihayet Germen tecavüzlerin i  defetmekle askeri: büyük 
bir şöhret kazanan, fakat esasta filozof olan Jüliyen impa
rator oldu. Bu, hıristiyanlık dini  aleyhinde id i, dinsizlik taraf-
tarı idi . Fakat cebir istimal etmedi. 

' 

.. . . Jüliyenin haleflerinden Teodos, sadık bir 
JULIYENIN HALEF· h . 

t' ' d '  B d h . t' LERİ ırıs ıyan ı ı. unun zamanın a ırıs ıyan-
lık dini, yine kuvvet ve nüfuz peyda etti. 

Selefleri zamanında, Vizigotlar, ta Edirneye kadar ilerlemiş
lerdi. İstanbulu tehdit ediyorlardı. Teodos bunları geri attı. 
Sora da, onları, imparatorluğun muhtelif yerlerinde yerleş
tirdi. Bir zaman için, imparatorluğunun en sadık müdafileri 
haline getirdi.  

Teodos, her tarafta muvaffak oldu, sükunet ve intizamı 
tesis etti . Fakat, bu kadar büyük bir imparatorluğun bir kişi 
tarafından idaresi ,  mümkün olmıyacağına kani oldu ve ölü
münden evel. imparatorluğu ikiye ayırdı. Garp İ mparator
luğu ve Şark İmparatorluğu. 

İki oğlundan Honoriyüs e Garp ve Arkadyüs e Şark İmpa
ratorluğunu verdi. Garp İmparatorluğu, şu memleketleri ihtiva 
ediyordu:  İtalya, İ spanya, Galya, Britan ya, Afrika, Garbi İ lli rya. 

Şark İ m paratorluğu da şu memleketleri ihtiva ediyordu : 
Yunan, Makedonya, Şarki İ l l i rya, Trakya, Asya ve Mısır 
eyaletleri. 

Teodos, sağlığında, oğullarının imparatorluklarını ilan 
etti. M. $. 395 te öldü. 
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3 .  HIR1ST1YANLIGIN ZAFERİ 

Teodosun devrinden sora, hıristiyanlık, tamamen galip 
ve hakim oldu. Artık devletin resmi dini olmuştu. l l I  üncü 
asırda muazzam bir kil ise teşkilatı meydana çıkmıştı. Şehir
lerdeki reisi ruhanilere evek, vilayetlerdekine metropoliten 
veyahut arşevek denilirdi. 

Apotrular tarafından tesis edilen büyük kiliselerin reis
lerine patriyrak (Antakya, Kudüs, İskenderiye kiliseleri gibi), 
imparatorluğun merkezi olan Rom adaki en büyük reise Sen
piyer, halefine Papa denildi .  H ıristiyanlar, yavaş yavaş arala
rındaki küçük ihtilafların hallini kiliseye tevdie başladılar. 
İmparatorlar, bunu teşvik etti. Bu suretle, kilise kararları, 
hükumet kuvvet ve vasıtasile kabili tenfiz ve icra bir hale 
geldi, nüfuzu arttı. Maamafih, zamanla, bu dinin salikleri 
arasında da ihtilaflar ve mücadeleler çıktı. 

1 1 1 üncü, iV üncü asırda bilhassa teslis ve İsanın üluhiyeti 
hakkında ve V inci asırda, tabiat fevkinde olduğu hakkında 
münakaşalar açıldı. Bu  münakaşalar, tehlikeli karışıklıklara 
sebep oldu. Bazıları, pers esaslarını da alarak bir nevi yeni 
din "Ariyanism,, telkin ediyorlardı. Bu mezhebi ortaya çıka
ran, İ skenderiye rahiplerinden Ariyüs, İsanın Allah olmadı
ğını iddia etti . Bu meslek, süratle birçok taraftarlar buldu. Ni
hayet hıristiyan rüesası, Jznik te (Nicee) de büyük bir içtima 
yaptılar (M.S. 325). Ariyüsü mahkum ettiler. Bütün eserlerinin 
yakılmasını emrettiler. Konstantin, bu içtimaa muzaheret etti. 
İ skenderiye patriği Sen - Atanas, bilhassa bu yeni mezhebe 
karşı ilmi mücadelelerile iştihar etti. 

İznik içtimaında, İsanın hakiki Allah olduğu ilan edildi. 
istanbulda 3 8 1  de yapılan ikinci bir içtimada "Sain - Esprit,, 
mukaddes ruhun üluhiyeti tarif olundu. 

M.S. 4 5 1  de Kadıköyde yapılan bir içtimada, İ sa, (Allah ve 
Adam) diye ilan olundu. Bu mücadeleler ve münakaşalar bir
çok kıymetli ve alim kilise reisleri "per,, yetiştirdi. Sen -J an, 
gibi perler, ilmi kıymetlerile, ahlak ve hasletlerile, belagat
lerile, eserlerile bu dinin süratle intişarına ve nüfuz ve ehem
miyet kespetmesine saik olmuştur. 
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N. ROMA VE YABANCILAR 

l. ili ÜNCÜ ASRIN NİHAYETİNE KADAR 

Roma İmparatorluğunun Ogüst zamanında HUDUTLARDA 
YABANCILAR çizilmiş olan hudutları miladi ikinci asrın 

nihayetine kadar ehemmiyetli bir surette 
değişmedi. i l i  üncü asır başlangıcında bu geniş imparator
luk, Galya, İspanya ve Afrika eyaletlerini ve Onasyayı ihtiva 
ediyordu. Bütün bu mıntakalar tehdit altında kaldı. 

Afrikada, hudutlar o kadar tehdit altında değildi. Suriye 
ve Arabistanda ahali müstakil aşiretler halinde idi. Başlıca 
tehlike şimalde, Ren ve Tuna hudutlarında idi. 

Romalıların, barbar alemi dedikleri, bu hudutlardaki 
kavimler idi. 

TUNA VE REN ÖTE- Kırımlıların İtalyayı  ist�lalarındanberi (M. 

SİNDEKİ IRKLAR E. 1 1 3 - 1 01) Romalılar, şımal hudutlarından 
endişeye düşmüşlerdi. Anlaşılmıştı ki, bu 

hudutla rın gerisinde çabuk çoğalan ve daima başka toprak
lar aramıya hazır kavimler yaşıyordu. Bu kavimler şunlardı : 

1 - Germen ırk;ı ; bunun iki kolu vardır. Töton, Got 
2 - I slav ırkı 
3 - Türk ırkı. 
Tötonlar, 1 inci asrın nihayetinde müteaddit, müstakil ka

bileler halinde görül lirler. Bu kabileler, biri birine karışmış veya 
konfederasyon halinde birleşmiş olarak, 1 1 1  üncü asırda yeni 
birtakım isimlerle tekrar görünürler. Bu asırda, Renin sağ sahi
linde Franklar ; Ren, Elbe ırmaklarile Şimal Denizi arasında 
Saksonlar ve bunların komştJları, Angıller bulunur. Renin yu
karı kısmı boyunca bir kavim yerleşmiş görünür ki, bu kavim, 
muhtelif alaman kavimlerinin menşei olmuştur . 

Alamanlarla Franklar arasında Burguntlular bulunur. On
lardan sora şarka doğru, Langobartlar (Lombard) görülür. 

Baltık Denizi sahil inde, Herüller e tesadüf olunur. Bütün 
bu saydığımız isimler, Germenlerin Töton kolundan çıkıyor. 

Germen ırkının ikinci kolunu teşkil eden Gotlar, Baltık 
Denizinin adalarında ve yarımadalarında görünür ; bunlara 
Tuna ve daha şarkta garp Gotları .(Vizigot), şark Gotları 
(Ostrogot) namile tesadüf olunur. 
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Ostrogotlarla Vizigotlar arasında, Gemtlerle meşhur Van. 

dallar sıralanır .  
I slav ırkı ,  çok az tanınmıştır. Pek ehemmiyetsiz bir rol 

oynar. Şarktan garba olan istilalarla alaka sız gibidir. Fakat 
Don ve Din yeper ırmakları arasında görülen Sarmallar ın 
isti laları , daima mevzuubahsti r. 

Sarmatlar, atları veya arabaları üzerinde yaşıyan ve A lan 
Türklerine mensup olan kabilelerdir. 

lskitler, Alanlar, Hunlar, Macar (Magyar) ve Türkler de 
ayni ırktandılar . 

Roma İ mparatorluğunun inkırazını  hazırlıyan hadiselerde 
saydığımız bütün kavimlerin tesiri olmuştur. Fakat asıl 
tesir, bütün bu kavimler üzerine müessir ve hakim olan 
Türkler indir. 

Romalılar Hazar Denizinden, Tuna ve Rene kadar bütün 
Avrupanın şimalini içine alan geniş ülkelere Germanya 
derlerdi. Bu  büyük mıntaka ikiye ayrılabilir :  Hazar Denizin
den Şimal Denizine kadar olan kısım, gayet geniş istepler, 
ormanlar, bataklıklardan terekküp ediyordu. Cenubugarbide 
bulunan diğer kısım ; Karpat dağlarından Rene kadar uza
yordu. Bu mıntaka, daha çok dağlıktı. 

Germanyanın Tuna ve Ren taraflarında hudutları tesbit 
olunmuştu ; fakat şarka doğru uzayan geniş ovaları, "Kavim
ler Kapısı ,, i le şarktan gelen türk göçlerine ve  muhaceme
lerine  karşı tamamile açıktı ; Kavimler Kapısı, Ural dağlarının 
son cenup eteklerile, Hazar Denizi arasıdır. 

AVRUPA İÇİNDE Avrupa içinde, m�haceretlerin sebepleri 
MUHACERETLER baş ında sayılmak lazımgelen, Ortaasyadan 

gelen insan dalgaların ın  biribirini tazyikıdır. 
Romada, zabitler ve askerler, Orta ve Şarki Avrupadaki 

insanları çok eyi tan ırlard ı ; çünkü onlarla muharebe etmiş
lerdi . Bu insanlar, Romada esir yahut gladiyatör, rehine 
olarak veya roma ordula rında asker olarak ta bulunuyorlardı. 
Miladi I I I  üncü asrın ortasına kadar Roma, şimale karşı 
itimatla kendini müdafaa etti ; fakat, bu tarihten itibaren 
vaziyet değişti. Avrupa sahnesinde yeni canlı insan lar, yeni 
hareket ve umumi faaliyetler vücuda getird i . 

H udutları muhafaza etmesi behanesi altında Roma, yeni 
gelenlere haraç vermiye çoktan başlamıştı. 
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imparatorlukta hakikati takdir eden kalmamıştı . Herkesin 

hatta, imparatorların dikkatlerini  din kavgalan boğuyordu. 
Her tarafta, merkezin iktidarına hürmet lüzumu hissolun
muyordu. Artık bizzat Roma dahi tehdit ediliyord u.  Miladi 
IV üncü asırda Romanın en eyi j eneralleri H unlardı. Meşhur 
Aetiyüs bir Hundu. Bunlar, ekseriya kendi isimlerini taşır
lardı. 

Stilikon, ki Teodosun oğulları zamanında imparatorluğun 
son siperi olmuştur, bir Van dal idi.  

iV ü ncü asırda artık Roma İmparatorluğunun içinde 
büyük Türk H un İ mparatorluğunu n  temelleri kurulmuştu. 

2. M. V 1NC1 ASIR 

GARBl ROMA lMPARATORLUGUNVN 1NKIRAZ1 

. Yukarda bahsettiğimiz gibi Teodos Roma 
M. V iNCi ASIRDA İmparatorluğunu iki oğlu arasın da taksim GARBI ROMA 

t . t· l S  d 1 A k d' .. k İMPARATORLUGU e mış ı. yaşın a o an r a ı y u s şar ı, 
on bir yaşında olan H onoriyüs garbı al

mıştı (M. S. 395). 
Garp ve şark imparatorluklarını biribirine bağlıyan b11ğ

lar hakiki olmaktan ziyade zahiri idi. 
Şarki Roma İmparatorluğu, O smanlı Türklerinin gelecek

leri güne kadar (M. S. 145 3) yerinde durabilecektir. Fakat, Gar
bi Roma İmparatorluğu Teodosun vefatın dan seksen sene 
sora yıkılacaktır (M. S. 4 76). Son Garp İ mparatorluğu İ mpa
ratorları Honoriyüs (M. 395-4 2 3) Valantiniyen I I I . (M. S. 425-
45 5) ve bunların karanlık halefleri, hadiselerin cereyan ında 
hiçbir tesir yapmamış gibidirler. Birinci sırada bulunan şah
siyetler hem devlet adamı, hem de askeri reisler olan j ene
rallerdir. Bunla·rın bellibaşlıları H onoriyüs zamanında Sti
likon ve Valantiniyen I I I . zamanın da Aetiyüstür. Fakat, bun
lar da muvaffakıyetleri yüzünden hasetlerini celbettikleri 
efendileri tarafın dan kurban edildiler. 

V inci asırda Romanın akıbetini çizen şahsiyetler : Vizi
gotlardan Alarik, Vandallar'dan Genserik, ve Türklerden 
bilhassa Attila dır. 



'tARİıt 
. . Tuna ırmağı boyunca yerleşmiş olan Vizi-ALARIK ITALYAYA · İ GELiYOR gotlar, çoktanberı Roma mparatorluğunun 

hizmetine girmişlerdi. Onlara, sen evi bir 
miktar para veriliyordu, ki bu hakiki bir haraçtan başka bir şey 
değildi. Arkadiyüs, mükellefiyetten kurtulmak istediğinden 
Vizigotlar Makedonya, Tesalyaya ve Yunana kadar girdiler. 
Başlarında Alarik namında genç bir reis  bulunuyordu. Alarik, 
Balt Kıral ailesinden idi. Baltık ismi buradan geliyor. 

Alarik, Peloponez içlerine kadar bütün şehirleri yağma ve 
tah rip ettikten sora Stilikon tarafından durduru ldu ; fakat 
(M. S.4 02) de tekrar daha kuvvetli bir ordunun başında oldu
ğu halde, Alpları  geçerek İ talyaya girdi ; ve İ mparator Ho
noriyüs ü Milan ı terkederek Raven e gitmeğe mecbur etti . 
Yine Stilikon Vizigotları mağl U p  ederek bir defa daha vazi 
yeti kurtard ı . 

ALARiK ROMAYI Alarik, İ �l�ryaya dönm eye mecbur oldu. 0 -
ZAPTEDiYOR · radarı Stılıkonla müzakereye girişti. Bu es

nada H o n oriyüsün sarayı mensupları  Stili
konu, hıyanetle itham ederek mükalemeyi bozdular. Stil i

kon, imparatorun emrile idam olundu (M. S. 408). 
Alarik, tekrar İ talyaya girdi ve Roma üzerine yürüdü. 

Oreliyen tarafından yapılmış olan surlar, Alarik ordusunu 
yıldırdı ; bu defalık bir tazm inat almakla iktifa olundu. Fakat 
Honoriyüs, Alarikle musalaha etmemekte inat ettiğinden Ala
rik, Romaya yaklaştı ; şehre girdi. Vizigotlar, Roma aleminin 
esk i payitahtlarında yığılmış olan servetlerini aldılar (M. S. 4 1 0). 

Bundan sora Alarik, cenuba doğru yürüyüşüne devam 
etti ; Afrikaya geçmek niyetinde olduğu zan n o l u n u r ; fakat, 
birkaç ay sora da öldü. 

GENESEIÜK Afrika valisi  Vandalları vilayetine cel betmiş

ti. Vandalların baş ında bulunan Genserik 
namında biri, orada hakim oldu. Kartaca, yeni bir kırallı· 
ğın payitahtı yapıldı. Genserik, oradan imparatorluk işleri

n e  karışıyor, donanması İ talyayı tehdit ed iyordu ; hatta İtal
yaya çıktı ve Romayı yağma etti (M.S. 4 55). 

ATTiLA VE HUN V inci as ı:da birçok sergüz eştçiler, �irtakım 
TÜRKLERİ kuvvetlerın başında olarak Roma i mpara-

torluğunun bir başından öbür başına kadar 
dolaştıkla.ııı sıralarda, yeni bir istila, diğer bütün istilalardan 
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daha müthiş bir hatıra bıraktı. i V  üncü asırda Asyadan gelen 
Hunlar, Don ırmağı kıyı lar ında yerl eşm işlerdi ;  az zaman da 
Gotları sürerek Tunaya kadar geld i ler. Bunların imparator
lukla ilk temasları muslihane oldu. Maamafih, Roma Şark İm 

paratoru Teodos i l . kend i lerine haraç veriyordu . M. S. 4 3 7  de, 
Attila, hi..ın imparatoru oldu.  Bütün Germanya, Hun İ m para
torl uğunun hakimiyeti altında idi. Attila, babasının sağlığın
da Romada bulunuyordu. Romalıları içinden tan ımıştı. Ken
disini çok korkunç tanıtırlar, bununla beraber mutedil, akıllı ,  
müdebbir olduğunu da tasdik ederler. Tebaası tarafın dan 
çok sevilird i ;  emri altında yalnız H unları değil Ostrogotlar, 
Herüller, Gebitler gibi bütün seferlerinde kendisini  takip 
eden diğer bütün germen kavimlerini ,  etrafında toplamasın ı 
bildi. Payitahtı Macaristanda bugünkü Takai şeh ri yakinin
de bulu n uyordu . Attilanın yaptığı seferler asla yağma ve 
tahrip hevesi le  değildi. Atti l ada, o devre mahsus can l ı  bir fatih 
arzusu hakimdi. 

Attila, evvela şarka teveccüh etti ; pers hudutlarına kadar 
hakim iyetini temin etti ; sora Trakya ve Mak edonyay ı istila 
etti (M. S. 44 1). Ve şarkt Roma İ mparatoru Teodos i l . yi senevi 
büyük bir para vermiye mecbur etti. Atti la, bütün Avrupaya 
hakim bir vaziyet aldı; maksadı Atlas Denizi ne  kadar olan 
bütün Avru payı fethetm ekti. 700,000 kişi l ik bir süvari 
ordusu ile Ren ırmağın ı geçti. Atti la, Orlean üzerine yürü
dü;  Paris i sağında bıraktı. Orleanı zaptetti . Şehre dahi l olan 
askerleri orada mebzulen buldukları şarapları içmeye koyu
larak sarhoş oldular. Bir taraftan da yağmaya daldıla r Müt
tefiklerile bir leşmiş olan Aetiyüs, bu vaziyetten i stifa d e  ede

rek hücum etti . Atti la, askerleri ni  Şalon c i varında toplamak
tan başka bir çare bulamadı . O rada toplandı. Aetiyü s kuvvet
leri de gel d i . Karşı karşıya vaziyet alın dı. İ ki üç gün devam 
eden meydan muharebesi esnasında Attila bizzat kuv vetleri

nin başında olarak birçok şedit ve kanlı taarruz ve hücum
lar yaptı. Aetiyüs orduları Şalon ovasına hakim dağlar üze
rinde yerleşmiş ve tahkimat ta yapmıştı. Attila kuvvetleri 
çok zayiat verdi. Taarruzu bıraktı. Düşman taarruzunu bekle
di. Verdiği emir:  " Düşmana mağlUp olun duğu takdirde her
şey yakılacak, b ire kadar ölünecek, düşman tarafından öl
dürülmiyen kadınlar, kendi kendilerini öldürecekler, teslim 
olmıyacaklar. ,, Sabaha kadar tertibatla meşgul olundu. Sabah 
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oldu. Fakat, düşman taarruza cesaret edemiyordu. Aetiyüsün 
müttefik orduları, Atti lanm taarruz etmemesini  kafi ve mu
vaffakıyet addetti ler. Bu durgunluk, aralarında neticesi neye 
varacağı bell i  olmıyan birtakım hissiyat tevlit etti. 

Aetiyüs,  bunların vaziyetinden şüphelendi. Birer suretle  
kuvvetlerini al ıp memleketlerine gitmelerin i  temin etti. 

Atti laya gelince, o, bu muharebeden bir netice almak 
imkanı  olmadığına kani oldu,  ve tekrar hazırlanmak üzere 
çekild i  (M. S.  4 5 1). 

Attila bir  sene sora tekrar  m üthiş bir ordu ile İ talyaya 
gi rdi.  Bu defa Aetiyüs, Atti lanın karşıs ına çıkm ıya cesaret 
edemedi. Attila, Şimali İ talyayı zaptettikten sora ordusunda 
hastalık çıktı. 

Bu sırada id i  ki Germenlerden o lan tebaasının da isyanı 
anlaşıldı. Dehşet içinde kalmış olan Roma , Attilaya yalvar
maktan başka bir çare düşünemiyordu. Valantin iyen I I I . 
Papa Leonu ricacı gön derdi. Atti la tek başına papa heyetile 
k ısa bir mükalemeden sora ordusuna avdet emri verdi. Bu 
m ükalemenin ne olduğu malum olamamıştır. Valantiniyen I I I . 
kendi eli le Aetiyüsü öldürdü (M. S .  4 54). 

· Bir sene sora da Valantiniyeni katlettiler. 
Garbi Roma İmparatorluğunda Teodosu n son hafidi bu 

oldu. Bun dan sora İ talyayı, Vizigotlardan Teodorik in gelip 
yeni bir k ırallık teşki l  ettiği tarihe kadar germen ve hun 
reis leri idare etti (M. S. 4 7 6  - 49 3). Atti lanın eski katiplerin den , 

Orest altı yaşındaki oğlu 'Romülüs ü imparator i lan etti . Ro
mülüs Ogüstül (K üçük Ogüst) lakabın ı da alm ıştı. U mumi 
anarşi içinde Vizigotlar, hakimiyetlerin i  Galya ve Vandal 
memleketlerin de genişletiyorlar ; Sicilya, İtalya ve Yuna
na kadar akınlar yapıyorlardı. Vizigotların kendi lerine  kıral 
intihap ettikleri Odoakır, Romülüsü hal'etti ; imparatorluk 
alametlerin i  Konstantin iyeye gönderdi. 
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BAŞLICA MÜHİM HADİSELERİN VUKUU T ARİHLERl 

40 - 80 
4 - 40 

50 
20 
1 2  

M. E. 
milyon sene 
milyon sene 
bin sene 
bin sene 

bin sene 

9000. 
7000. 
7000. 
5000. 

5000. 
5000 . 3315 .  
5000 . 4000. 

4000. 
3 500. 

3000. 
3000. 
3000. 

3000. 
3000. 
2850. 
2800 . 

2648 - 262 3 .  

İlk hayatın başlangıcı. 
İlk memeli hayvanların zuhuru. 
İnsanların aletler yapmağa ba�lamaları. 

Anayurttan muhaceretlerin başlaması. 
Anayurtta Y ontmataş Devrinin sonu. 

Anayuratta medeni hayamı oaşlamasr. 
Avrupada Yontılıacaş Devrinin sonu. 
Türklerin Şimali Çine ilk girişleri. 
Asyadan gelen beyaz insanların Mısıra yer-

leşmesi. 
Sumer medeniyetinin inkişafı. 
Mısırda krral - Allahlar devri . 
Türklerin Çinde Kansu vilayetine yerleşme-

leri. 
Anadoluda Eti medeniyetinin başlaması. 
IV. sülale zamanında üç büyük ehramın inşası . 
Akdeniz medeniyetinin başlaması. 
Adalar havzasında ve bütün şarkta kavimler hareketi . 
Trakların Turova şehrini ilk defa cesis euneleri ve 

orada hükiimec kurmaları. 
Çinde Beş İmparatorlar Devri. 
Brakisefal kavimlerin Akdeniz adalarım kaplamaları. 

Sargon' un Kalde'de imparatorluk kurması. 
Fenikelilerin Orcaasyadan gelmesi . .  
Sumerlerin isyanı ve Sargon hanedanının yerine geç

meleri. 
2 500 . Mısır lmparacorluğu hudutlarının Sina Yarımadasına 

ve Habeşistan dağlarına kadar genişlemesi. 
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M. E. 
2500. 
2 500 . 
2300. 
2 2 0 2 .  
2088. 
2000. 
2000. 
1 92 5 . 

1900. 
1800. 

1788. 
1 700. 

1680 - 1 580. 
1 600.  

1 550.  
1 500. 
1 500. 

1 500. 
1 500 . 1 200. 

1400. 
1 400. 
1 320. 
1 300. 
1 300. 
1 300. 

1 295.  
1 270. 

1300 � 1 200. 
1 300.  
1200. 
1 200. 

TARİH 

Küçük Asur hükfımetlerinin kurulması . 

Türklerin Aras boyuna uzanmaları. 
Elamlılar füruhanmn genişlemesi . 
Çinde üç sülale devri. 
Hamurabi . 
A vrupada bakır qevrinin başlangıcı. 
Zincirli Sarayının yapılması. 
Babilin Etiler tarafından zaptı . 

Hamurabi Kanunlarının tedvin i . 
İtalyada Küçükasya medeniyetinin tesiri altında Tunç 

Devrinin başlaması. 
Mısırda ı 3 üncü sülalenin başlaması. 
Giritte medeniyetin en parlak zamanı. 
Mısırda lkesusların hakimiyeti. 
Balkanlardan Epir ve Pent yolu ile birtakım kabile-

lerin Yunan içerilerine sokulmaları. 
Frikyahlarm Küçükasyayı tamamen işgalleri . .  
Mısırda Üçüncü Tutmes. 
Şarktan Alpları geçerek gelen ilk İtalyanların İtalya

da yerleşmeleri .. 

Hindin şimalden gelen Türkler tarafından istilası. 
Saydanın ikbal ve refah zamanı . Kıbrısta, Giritte, 

Rodosta ve diğer adalarda Fenikelilerin müstemleke 
kurmaları. 

Giri din Akalar tarafından zaptı. 
Beniisrailin Mısırdan kaçışı. 
Babilonyamn Asur Kırallığına ilhakı. 

Yahudilerin Kenaneline yerleşmeleri .  
İkinci Ramses. 
Asur Kıralı 1 inci Salmanasar. 
Tefevvukun Babilden Asura geçmesi ve her iki meh1-

leketin bir idare altında birleşmesi . 
Etilerle Mısırlılar arasında Kadeş muharebesi . 
Etilerle Mısırlılar arasında ittifak muahedesi. 
Mısırın Türka ve Türsenler tarafından istilası. 
Tyrsenlerin lcalyaya gidişi . 
Torların Yunanı, Giridi ve diğer adaları istilası. 
Eti İmparatorluğunun ortadan kalkması ve Hatusa:. 

şehrinin yağma edilmesi . 
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M. E. 
1 200 - 1 000 . tik ameli alfabenin Fenikeliler tarafından vücuda ge-

tirilmesi. 
1 200. Asur ordularının !ram istilası. 
1 19 3 .  Palesatilerin Palestinde yerleşmeleri. 
1 100. Torlar tarafından Lakonyanın zaptı ve Akaların itaat 

1 100. 

1 000 . 

1 000. 

1 000.  

1000 - 900. 

92 5 .  

altına alınması . 
Lidyamn Heraklitler tarafından idaresi. 
İtalyada Demir Devrinin başlaması. 
Sabinlerin ve Ombrilerin İtalyaya gelmesi. 
İbranilerin Kudüsü payitaht yaparak kırallık kurma-

ları . 

Etrüsk medeniyetinin İtalyaya girmesi ve İtal
yada tarihi devrin başlaması. 

Mısırllar tarafından Y ahudamn tehdit ve Kudüsün 
yağma edilmesi. 

850. Üçüncü Salmanasar tarafından Suriyenin fethi . 
837 . Salmanasarın Metler üzerine seferi. 
800 . Kartacanın kurulması. 

800. İyon medeniyetinin başlangıcı. 
800 . Ege Denizi şark ve şimaline giden muhacirler tara

fından Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde müstem
lekelr tesisi .  

800 - 700 

800 - 700 

788.  

.776 .  
7 5 3 . 
745 .  

7 3 5 .  
708. 
700 .  

67 2 .  
660. 
62 5 .  

607 .  

Ispartalıların Mesanya kıt' asını almaları . 
!urşaların İtalyaya, Sartlıların Sardenyaya muhaceret

leri . 
Arbakın Asurlulara isyanı ve Ninovayı muvakkaten 

işgali .  
İ lk Olimpiyat oyunları .  
Romanın bina edilmesi ( ?) . 
Tiglat-Palasar III .  ün Babili zaptı ve yeni Babil İm-

paratorluğunu kurması. 
Yunanlıların Sicilyada ilk müstemlekeyi tesisleri .  
Medyanın teşekkülü. 
Lidyalılar tarafından ilk sikkenin basılması. 
Asurlular tarafından Mısırın isti lası . 
Gigesin Kimrileri mağlup etmesi.  
Asurun Metler tarafından istilası ve Ninovamn mu

hasarası. 
Kiyaksarın 1skitlerle muharebesi . 
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M. E. 
606. 

604. 
600 . 

600 - 500. 
586. 

5 5 1 .  
5 5 1 .  
546. 

538.  

530.  

529. 
5 2 5 .  

5 1 7  - 509. 
5 1 5 . 
509 . 
508. 

TARİH 

Met ve Babil ordularının Ninovayı zapteuneleri ve 
Keldani: İmparatorluğunun tesisi. 

Marsilyanın Foçalılar tarafından tesisi. 
Kızıldenizden kalkan Fenikelilerin üç senede Afrikayı 

dolaşmaları . 

Buda ve caina dinlerinin doğuşu. 
Babil Hükümdarı Nabukodonosorun Yahudileri esir 

ederek Babile götürmesi.  
Kurusun Met Kıralı olması. 
Konfiçyüsün doğmasL 
Krezüs ve Kurus arasında muharebe. Sarrın zapn. 

Lidyanın Pers İmparatorluğuna ilhakı. 
Kurusun Babili zaptı. 
Aristoden tarafından Etrüsklerin mağlup ve tarde-

dilmesi. 
Kurusun vefatı . 
Kambis tarafından Mısırın zaptı . 
Daryüs tarafından İndüs vadisinin zaptı . 
Daryüsün Karadeniz şimaline İskitler üzerine akını. 
Romada Etrüsk hakimiyetinin sonu. 
Daryüsün Avrupayı geçerek İskitler üzerine sefer yap

ması ve Pers İmparatorluğunun hudutlarının en çok 
genişlemesi .  

508.  Kliscen tarafından Solon Kanunlarının tadili ve de
mokratik bir hükfunetin kurulması. 

500 - 549. 

499. 
493 .  
490. 
480. 
479. 
466. 
445 .  

43 1 .  
42 1 .  

Yunanlıların Daryüse karşı isyanı .  
Saydanın Palestinliler tarafından zabıt ve tahribi . 
Galya kıt' asının Keltler tarafından istilası. 

Pleplerin toplanmalarının resmi: meclis olarak kabulü. 
Yunanlıların Sarta tecavüzleri . 
Maraton muharebesi . 
Termopil ve Salamin muharebeleri. 
Plate muharebesi ve Perslerin Yunandan tardı . 
Perikles devri . 
Romada Patricyenlerle Plepler arasında izdivaca mü

saade eden bir kanunun kabulü. 

Peleponez harplerinin başlaması. 
Nikyas sulhu. 



M. E. 
401 . 

3 90. 

380.  

3 59.  

3 38 .  

336. 
3 3 5 .  

3 34.  

3 3 3 .  

3 3 2 .  

3 3 1 .  

3 30 .  

327 .  

3 2 3 .  

3 2 3 . 

3 2 1 .  

306. 

3 0 1 . 

287 .  

28 1 .  

279. 

276. 
264 . 

2 5 7 .  

249.  

2 4 1 . 
2 1 9.  

2 1 6.  

2 10. 

209. 

209. 

207. 
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Onbinlerin kaçışı . 
Gollülerin Brennin idaresinde Roma üstüne yürüme

leri . 
Kartacalıların Sicilya sahillerindeki müstemlekelerini 

tevsi etmeleri.  
Filipin Makedonya kıralı olması . 
İkinci mukaddes harp . Şerone. 

Büyük İskenderin kıral olması. 
Yunanistanın zaptı . 
Metlerle muharebe, Anadoluda granik harbi. 
lsos Muharebesi. 
lskenderin Mısırı zaptı . 

Erbi l  muzafferiyeti . 

İskenderin Pers lmpararorluğunu zaptı . 

lskenderin Hint seferi . 

İskenderin Babilde vefatı. 
Proleme tarafından Mısır Kırallığının kurulması . 

Magadha devletinin Morya sülalesine geçmesi .  
Selefküs devletinin kurulması . 
İskender İmparatorluğunun parçalanması. İpsos. 
Tribün kararlarının senato tasdikınden istisnası. 
Pirüsün İtalyayı istilası . 
Roma ile Kartaca arasında Pirus aleyhine ittifak mı-

sakı akti . 
Anadoluda Galat Kırallığının kurulması . 
Birinci Pön muharebesi .  
Plepler meclisinin Senaro gibi kanun vazetmek hakkı-

m alması. 

Çinde imparatorluk devri (Tisin sülalesi) .  
Birinci Pön harbinin sonu. 
İkinci Pön harbi . Anibalin Sagontu zaptı ve Alpleri 

geçmesi .  
Romal ıların Konsül Pol Emilin kumandasında Aniba-

le karşı bir ordu çıkarmaları . Kan muharebesi . 

Sici lyanın Romalılar tarafından kamilen zaptı . 
Metenin impararorluk tahtına geçmesi . 
Hun lmparatorluğu ordularının Çin sedd ini aşmaları 

ve Çin dahilinde isyanlar çıkması. 
Hasdrubalin mağlup ve maktul olması, Anibalin firarı. 
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M. E. 
204. 

202.  

2 0 1 .  

1 99. 

1 9 2 .  

1 86 . 

1 8 3 . 
1 70.  

1 70. 

1 68 .  

163.  

1 5 5 .  
1 5 1 .  
1 46. 
1 46. 
1 2 5 . 
1 0 7 .  

1 0 2 .  

1 0 1 .  

89. 

87. 

83 .  
8 2 .  

8 1 .  

80. 

79. 

7 5 . 

73 .  

70. 

70. 

5 8 .  

56.  
5 1 .  

TARİH 

Sipyonun ordusu ile Afrika sahiline çıkışı. 
Çinde Han �ülalesi devrinin başlaması . 

Kartaca ile ağır şartlarla sulh muahedesi akti . İkinci 
Pön harbinin sonu. 

Çin İmparatorluğunun Hunların tabiiyetine girmesi . 

Suriye Kıralı Antiyoküs ile Romalılar arasında harp. 
Termopilde Antiyoküsün mağlup olması. 

Anibalin Antiyaküs tarafından kovulması ve Prünasa 
ihicası . 

Anibalin intiharı . 

Grek prenslerinin Pencabı işgalleri . 

Yueçi Türklerinin garba hicretleri . 
Antigonitlerin ortadan kalkması . 

Türklerin Soğttaki grel<: hakimiyetine nihayet verme-
leri . 

Grek prenslerinin Ganj vadisine kadar i lerlemeler i . 

Üçüncü Pön harbi . 
Sipyon tarafından Kartacanın zabıt ve tahribi. 
Makcdonyanın bir Roma vilayeti haline gelmesi .  
Yueçiltrin Baktr iyandan Sakaları çıkarmaları . 
Mariyüsün konsül intihabı . 

Mariyüs tarafından Aix civarında Tötonların mağ-

lup edilmesi .  
Mariyüsün Kırımlıları mağlup etmesi . 

Bütün İtalyanların Roma vatandaşı hakkını almaları . 
Maryüs ile Silla arasında dahili muharebeler . 

Sillanın Brendiziye çıkması . 
Sillanın diktatörlüğü . 

Mısırın Romalılar eline geçmesi . 
Pompe ve Krasüsün konsül olması .  
SilJanın diktatörlükten feragati ve vefatı . 
Sakaların Pencaptaki grek prenslerine "caarruzları . 
İspartakÜs isyanı . 

Silla Kanunlarının lağvi . 
Palestinin Romalılar eline geçmesi . Yahudilerin Roma-

lılara isyanı ve katliamı. 
Gol memleketlerinin Sezar tarafından zaptı. 
Sezarın Germenler üzerine seferi . 
V ersengetoriksin Sezara teslim olması. 
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M. E. 
50 .  Kuşhan sülalesinin Gandara ve Pencabı . Sakalardan 

alması . 
49. Sezar ile Pompe arasında dahili harp . 

48.  Hun imparatorluğunun Şimali ve Cenubi Hun Devlet-

lerine ayrılması . 
44. Sezarın öldürülmesi .  
3 1 .  Aksiyom muharebesi . 

2 7 .  Bütün Yunanın Akaeli unvanile bir Roma vilayeti 
olması.  Ogüstün imparator unvanını alması. 

M. S. 
1 4. Ogüstün vefatı . 
54 .  Neronun imparator olması.  Sen Piyerin Romaya yer

leşmesi .  
68.  Neronun ölümü. 
79.  Pompei şehrinin Vezüv indifaında küller altında 

kalması. 

93 . Şimali Hun Devletinin yıkılması. 
1 0 0 .  Yueçi ler tarafından Ganj vadisinin zaptı . 
1 0 5 .  Daçyaya Roma muhacirleri yerleştirilmesi . 
2 1 6. Cenubi Hun Devletinin nihayeti . 
2 7 0 .  Topal arın Şansi şimalinde yerleşmeleri . 

304. Hunların Şansi, Şensi, · PeçiIT ve Honan eyaletlerinde 
hükumet kurmaları. 

30 5 .  İmparatorluğun Konstans ile Galer arasında taksimi. 
306. Konstantinin imparator olması. 

3 1 8 .  Gupta Devletinin teessüsü. 
3 2 5 .  lznikte hırisriyan ulemasının büyük ıçtımaı. 
3 2 6 .  Konstanrin tarafından İstanbul (Kostantaniye) şehri-

nin tesisi. 
3 36.  Topaların bütün Şansi ve Peçiliyi zaptları . 

3 3 7 . Konsranrinin hıristiyanlığı kabulü ve vefan. 

395. Roma İmparatorluğunun Arkadyüs ve Hônor-
yüs arasında ikiye taksimi. 

40 2 .  Alarikin İtalyaya gelmesi . 
410.  Romanın Alarik tarafından zaptı . 
42 5 .  Kuşhanların Gandaraya çeki lmeleri . 
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Not : 

TARİH 

M. S. 
437. Attilamn Hun imparatoru olması. 
44 1 .  Attilanm Trakya ve Makedonyayı istilası .  
448 .  Topalarm Turfan, Karaşar, Kuça, Kaşgar kıralları 

üzerinde hakimiyet tesis etmeleri . 

4 5 3 .  Atti !anm vefatı . 
4 5 5 .  Geneserikin İtalyaya çıkıp Vandalların Romayı yağ

ma etmesi . 

476. Garbi Roma İmparatorluğunun sonu. 
5 8 1 . Topalarm Çindeki hakimiyetlerinin sonu. 

Kita bın m e t n i n d e  2 7 3  üncü sahifede G o l lü l erin B re n n' i n  ku 
mand a s ı n d a  Roma ü z e ri n e  y ü rü m e l e r i n i n tarih i yan l ı ş l ı k l a  (M. E.  
9 3 0) v e  2 8 1  i n c i  s a h i fed e bi rinci P ö n  harbi n i n  başlangıç tari h i  

C M. E. 2 7 4) olarak basıl m ı ş tır. T a l e b e ye, b i ri n c i sinin ( 3 90) ve i k i n 

cisinin ( 2 6 4 )  olarak tas h i h  ettiri l m esi r i c a  olunur. 



İNDEKS 

Aa, 109 
Abakan, 37 
Abide, 12 
Abidos, 201 
Abiniyüs, 297 
Acarnanie, 185 
Acemce, 84 
Acemistan, 92 

A 

Acem körfezi, 86, 92, 95, 329 
Acemler, 333 
Achaem = Akaen, 188 
Achaie = Akai, 185 
Adalar, 29,  106, 1 18, 1 36, 192 
Adalar Denizi, 184, 185,  188, 191 ,  195 
Adalar (Kiklat) ,  192 
Adap, 9 1 
Adonis, 1 5 3, 333 
Adriyatik, 25 5 , 260, 268, 279, 286, 3 14, 

320 
Aer, 165 
Aetalia, 268 
Aetiyüs, 343, 346 
Afganistan, 77, 78, 252 
Afganlı, 183 
Afrika, 16 ,  19, 40, 101 ,  104, 105, 14.9, 

1 50, 152 ,  190, 201 ,  202, 260, 263, 279, 
293, 298, 302, 307, 312 ,  3 18, 332, 336, 
337, 338, 339, 341 ,  344 

Afriken Sipyon, 291,  · 292 
Afrodit, 333 
Agade, 92 
Agamemnon, 206 
Agata, 202 
Agis, 2 1 1  
Agrikola, 328 

Agripa, 3 19, 320, 32 1 
Agripina, 325 
Agriyant, 204 
Ahdi Atik, 1 56 
Ahret, 124 
Aile, 1 3, 2 34 
Aile hayan, 135  
Aix, 298 
A. Jarde, 184 
Ajezilas, 241 ,  242 
Aka, 262, 268, 185,  188, 203, 309 
Akabe, 161  
Akaeli (Achaie = Akaiya) ,  188, 190, 

2 56, 291  
Aka Birliği, 255 ,  256 
Akalar (Acheens ) ,  184, 192 ,  193 ,  195,  

200, 20 1, 205, 20� 209, 255 ,  26� 289 
Akamanış, 171 ,  1 75 
Akamanışlar, 178, 179, 1 8 1  
Akamanışlar (Kiyaniyan) Devri, 166 
Akarnanya, 195 
Akat, 93, 96, 126 
Akatlar, 88, 89, 90, 94, 103 
Akçay, 54 
Akdeniz, 25, 3 1 ,  32, 34, 92, 94, 101 ,  102, 

127,  128, 148, 149, 1 50, 152 ,  1 53, 1 5 5, 
1 74, 186, 193, 199, 201 ,  202, 204, 249, 
2 5 1 ,  257, 260, 268, 279, 280, 288, 289, 
291 ,  305 

Ake, 309 
Akhunlar, 40 
Akkat, 86 
Akko (Aka) ,  147 
Aknil, 101  
Akropol, 199, 200, 2 1 3, 2 1 5, 2 16, 222, 

23 1 ,  233, 240 
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Aksak, 91 
Aksiyom, 320 
Aksiyos, 243 
Aksu, 243 
Alaman, 341 
Alamanya, 263 
Alan Dağlan ( Kafkaslar) ,  164, 169 
Alan-Türkleri, 336, 342 
Alanlar, 342 
Alarik, 343, 344 
Alburz, 164 
Alfabe, 1 53  
Altın ev, 332 
Aleksandr Sever, 336 
Alezya, 312  
Alişar, 30, 1 36 
Alkibiyat, 239, 240 
Allah, 24, 76, 82, 83, 1 16, 123, 1 80 
Allah Enlil, 91 
Allah-Kıra!, 108 
Allah osiris, 123  
Almalık, 39  
Alp (dağları) ,  260, 262, 264, 285 ,  308 , 

309, 3 1 1 , 3 18, 327, 344 
Altay, 1 5 ,  25 ,  26, 31 ,  38, 75,  90 
Altaylılar, 53  
Altın, 14 
Altın Dağları, 26 . 
Alyat, 170 
Amanos, 92 
Amasis, 1 19, 120, 175 
Amazonlar, 144 
Ambraki, 320 
Ambrakya, 186 
Amelino, 105 
Amenofis, 130 
Amerika, 16 
Amerikalılar, 32 
Amorgez, 173 
Amphipolis, 205,  238 
Amu, 1 1 3, 1 14, 1 1 5  
Amu Derya, 2 5 1  
Amurru, 1 32, 1 33 
Ana ( İsis ) ,  122 
Anadolu, 25 ,  29, 30, 40, 59, 71 ,  86, 87, 

92, 94, 95, 106, 1 1 5, 1 1 7, 1 18, 127, 
128, 129, 1 3 1, 133, 1 38, 1 39, 140, 
144, 1 70, 172 , 184, 185, 186, 187, 

1 89, 190, 193, 195, 196, 200, 201,  
202,  203,  2 16, 220, 22 1 ,  228 , 240, 
241,  242, 243, 253, 2 54, 255 ,  264, 
265, 267, 290, 300, 302 , 3 1 5, 334 

Anadolulular, 12 1 
Anadolu-Eti medeniyeti, 30 
· Anaksimander, 203 
Anaksimenes, 203 
Anan Hamazi, 91 
An'ane, 23 
Ana Türk Yurdu, 3 1 ,  34 
Angara, 67 
Angarya, 12 1  
Angıller, 34 1 
Anglosaksonca, 165 
Anibal, 277, 284, 285, 286, 287, 288, 

289, 290, 292 
Animizm, 49, 50 
Ankara, 4 1  
Annon, 99 
Ano, 35 
Anşan, 17 1  
Ant, 4 7  
Antakya, 2 57, 2 58, 334, 337, 340 
Antalkidas, 24 1 
Antalya, 130 
Antigon, 254, 255  
Antipolis, 202 
Antigonitler, 255 ,  256 
Anti Toroslar, 1 39 
Antiyoküs, 289, 290, 292 
Antonenler, 328, 329 
Antropoloji, 3 1  
Antuvan, 3 1 7, 3 19, 320, 32 1 
Arızan, 171 , 178 
Anzan dili, 1 78, 1 79 
Anzan Kırallığr, 172, 177, 178 
Apel, 233 
Apenin 260, 262, 267, 279, 283,  2 8 7  
Apis, 122 
Apofis (Apophis � ,  1 16 
Apollon, 207, 246, 247, 294 
Apolloni, 3 1 7 
Apotr, 334, 340 
Appius, 272 
Apuli, 272 
Aquitain, 309 
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Arabistan, 19, 94, 1 14, 127, 1 52, 160, 
341 

Arabistan çölleri, 86 
Aral gölü, 26, 40, 64 
Arami yazısı, 84 
Arap alfabesi, 46 
Arapça, 84 
Arap Filip, 337 
Arap harfleri, 46, 84 
Aralar, 9, 19, 102, 120, 1 73, 183 
Arap Yarımadası, 25,  177 
Aras ırmağı, 166 
Arat, 1 34 
Arbak, 168 
Ardişir, 182 
Ardişir ( Artaxerces • Artakhchathraı) ,  

178 
Aeropaj, 2 14 
Areopoj mahkemesi, 223 
Arezzo Aretiyum, 285 
Argit (Arkadi) ,  185,  195 
Argitta, 242 
Argolit, 1 87, 193, 195, 199, 200, 201 ,  

2 12 
Argos, 24 1 
Arhont, 2 14, 2 15,  223, 225 ,  226 
Aristit, 2 19, 220, 22 1 ,  223 
Aristo, 2 10, 230, 263 
Aristodem, 271 
Aristofan, 228,  229 
Aristokrasi, 224 
Aristokrat, 240 
Ari indien, 106 
Ariyanism, 340 
Ariyüs, 340 
Arka dağları, 26 
Arkadi, 185,  2 12 
Arkadya, 187 
Arkadyüs, 339, 343, 344 
Arkeoloji, 33, 35 ,  37, 100 
Arminyüs, 323 
Arnandas, 133  
Arretiyon, 267 
Arsak, 182 
Arşimet, 287 
Arşevek, 340 
Arta, 186 

Artemis, 203, 2 12  
Artemisyon, 2 19 
Arthur Evans, 1 16 
Aruna, 134 
Arvat, 147 
Arya, 165 
Aryana, 165 
Aryane, 165 
Arz, 1 ,  2 
Arzaova, 1 30 
Arz Tanrısı, 60 
Asi Irmağı, 2 57  
Aslan, 1 1  
Aslanlar Kapısı, 199 
Asoka, 77, 83, 84, 85 
Asova, 142 
Assuva, 127 
Astarte, 1 5  3 
Astiyağ, 145, 169, 1 70, 171 ,  1 72, 174 
Asur, 86, 87, 94, 95, 1 32, 143, 169, 1 70, 

18 1  
Asur-Banipal, 95 ,  171  
Asur devleti, 1 30 
Asur Kıralı, 167 
Asurlular, 88, 94, 97, 1 17, 1 19, 1 33, 

1 37, 14 1 ,  144, 162, 167, 168 
Asya, 1,  16, 1 8, 19, 25, 40, 41, 55 , 64, 

67, 73, 101,  104, 105, 106, 1 13, 1 16, 
1 18, 127, 1 38, 142, 143, 1 52, 1 79, 
190, 191,  193, 194, 204, 289, 290, 
291, 306, 319, 339, 345 

Asyalı, 105, 109, 1 14, 1 1 5, 1 58, 253  
Aşağı Mezopotamya, 30 
Aşağı Mısır, 102, 1 1 1 , 1 19, 1 58 
Aşkabat, 35 
At, 1 1 , 12  
Ata, 2 1 , 185 ,  259  
Ata (Atyat) ,  1 39 

· Atal (Atalar) , 267 
Atalar, 142 
Atalara ibadet, 50 
Ataliyat (Attaliate) ,  69 
Atbaş, 39 
Atena, 2 32, 2 33, 259 
Ateş, 7 
Ateş yakma, 12 
Ati, 140 
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Atina, 34, 184, 185, 2 14, 2 16, 2 17, 2 19, 
120, 221 ,  223, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 23 1 ,  232, 233, 234, 237, 
238, 240, 241 ,  242, 243, 245,  247, 
248, 250, 255 ,  257, 259, 269, 289, 
294, 300, 32 1 

Atinada Cenaze Merasimi, 236 
Atina demokrasisi, 233, 224 
Atinada Hususi Hayat, 234 
Atinada Sanayi, 236 
Atinah, 2 1 5  
Atinalı esir, 225 
Atinalılar, 177,  2 1 1 , 2 18, 212 ,  246, 247 
Atina müstemlekeleri, 205 
Atina Vatandaşı, 224 
Atique, 185 
An · Aa, 109 
Ank, 187, 195, 200, 201, 203, 2 1 3, 2 14, 

222, 224, 238, 241 
Atık kıt'ası, 184 
Atı Oğulları, 142 
Adak, 39 
Atlas Denizi, 1 50, 202, 291,  308, 309-

345 
Atlas Okyanusu, 32 
Atmeydanı, 124 
Atom = Atoum = Ammon, 123 
Atte, 140 
Attila, 76, 343, 344, 345 ,  346 
Atum-Ra = Ammon-Ra, 123 
Atys, 264 
Avan, 91  
Avar İmparatorluğu, 40 
Avaris, 1 12,  1 13, 1 14, 1 16, 1 18 
Avcı, 14 
Aventin, 270 
Avereas, 325 
Avesta, 178, 180 
Avrupa, 10, 1 1 , 12, 14, 16, 18, 19, 25 ,  

27 ,  32 ,  33 ,  37, 40, 56 ,  64, 7 1 ,  75, 
106, 1 17, 1 17, 1 53, 165, 186, 190, 
193, 194, 2 1 7, 257, 260, 261 ,  263, 
290, 298, 332, 342, 345 

Avrupa lskideri, 176 
Avrupalılar, 16, 189, 269 
Avşar, 183 
Ay, 1 ,  21 ,  22, 23, 99, 121 ,  122, 180 
Ayaz-İn, 141 

Ay hicri senesi, 9 
Ayinler, 124 
Aynoros, 2 18 
Ay senesi, 9 
Azerbaycan, 169, 180, 183 
Azerice, 185 
Azzi ( Erzurum ) ,  130 
Ali Boye, 183 · 

Ar, 165 

Baal (Bel ) ,  153  
Baba ( Osiris ) ,  122 
Baba ata, 50 

B 

Babil, 88, 89, 93, 94, 95, 99, 1 1 3, 1 14, 
1 19, 129, 162, 168, 171 ,  174, 175, 18 1  
24 1 , 2 5 1  

Babilce, 1 79 
Babil Devleti, 1 70 
Babil Kırallığı, 95 
Babil Kulesi, 97, 100 
Babilliler, 89, 97 
Babil medeniyeti, 98 
Babilonya, 93, 129, 253, 2 54 
Babür, 40 
Baçığ, 47 
Bağdat, 35, Ş6, 87, 1 16, 183 
Bahri Gazal, 102 
Bakır, 14, 32 
Bakır çay ( Kayik) ,  128 
Bakır Devri, 10,  14,  75,  190, 191 ,  192 
Baktriyan, 77, 78, 79, 172, 174, 180, 

2 5 1 ,  257  
Baktriyan satrabı, 182 
Baku, 183 
Bakus, 140 
Bala, 1 3 1  
Balasagun, 

. 
39 

Balear (Baleares) ,  149, 284 
Balık, 5, 1 1  
Balıkçı, 14 
Balkaç gölü, 26 
Balkanlar, 188, 195, 266, 279 
Balkan Yarımadası, 186 
Balkaş, 39 
Baltalar, 13 _ 

Baltazar, 95 
Baltik, 269, 344 
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Balnk Denizi, ı s ı, 263, 34ı 
Balt kıral, 344 
Barbar Alemi, 34 ı 
Barkanlar, ı 7 4 
Barshan, 39 
Barthold, 1 16 
Basra, 3 
Basra körfezi, ıs2, ı64, ı6S 
Başkırclar, ı 8  
Bataklık, 4 
Bataklık nebatları, 3 
Batlamyos, ı ı4 
Baykal Gölü, ıs,  2s, 26 ' 

Bayülken, S3  
Bedeni tekemmüller, 49 
Bedros Efendi Keresteciyan, ı 84 
Bel, 99, 1 16 
Belçika, 309 
Belçikalılar, 3 1 1  
Belj Galyası, 3 1 1  
Beljler, 309 
Bengali, 84 
Beni Hasan, 1 13, 1 14 
Beniisrail, 1 S7, ı 7 3 
Beotya} ı49, ı86, ı87, 189, 2oı, 2 ı 3, 

220, 233, 24 ı, 242, 247 
Berberi, ı9  
Bergama, 128, 233, 2S7, 2S8, 259, 289, 

290, 291,  293, 294 
Bergama Kırallığı, 254, 2S8 
Berut, 1 ı ı ,  147 
Besüs, 2 5 ı  
Beşinci Filip, 2 56, 286 
Beş İmparatorlar, 56 
Beşsu, 73 
Beşyüzler Heyeti, 226 
Bey, 1 14 
Beyaz Irk, 16  
Beyaz İnsanlar, 16  
Beynennehreyn, 87 
Biblos, ı 1 1, ı47, ıs3  
Bihari, 84 
Bijasilis, 1 30 
Bilge Hatun, 46 
Bin, 99 
Bingazi, 2oı 
Bir Atinahnın Gündüz İşleri, 2 36 
Bfrinci Daryüs, 1 7S 

Birinci Pepi, 1 1  ı 
Birinci Petro, 36 
-Birinci Pön harbi, 282 
Birinci Ptoleme, 258 
Birinci şelale, 1 ı2,  1 16 
Bisütun, 180 
Bitinya, ı 30, 145, 290 
Bitinyeliler, 1 39 
Bizans, 48, 2oı, 247, 338, 339 
Bizans müverrihleri, 69 
Bıçaklar, 6 
Bıçgas, 47 
Bhaşa, 84 
Bleda, 76 
Boğa dögüşleri, 197 
Boğaziçi, 1 39 
Boğazköy, 30, '1 32, 134, 1 36, 1 37 
Bolonya (Bologne) ,  269 
Borneo, 25 ,  79 
Boy, 49 
Boyacılık, 1 2 1  
Bozayı, 1 1  
Bozkurt, 50 
Brahma, 82, 83 
Brahman, 76, 80, 82, 83 
Brahmanlık, 82 
Brahmaputra, 28 
Brakisefal, 3 1 ,  107, 263 
Brenn, 273 
Brendizi, 300, 320 
Britanya, 1 50, 3 1 1, 326, 328, 336, 338, 

339 

British Museum, 37 
Brütüs, 271 ,  274, 3 16, 3 18, 3 19  
Buda, 60, 76, 77, 78, 8 1  
Budalık, 82, 83  
Budin, 76 
Budist, 8 1  
Budistler, 78 
Budizm, S3  
Budohiya, 135  
Bugünkü beşeriyet, 7 
Bugünkü hayvanlara ve nebatlara benzi

yen hayvanların ve nebatlarm görül
mesi, 4 

Buğday zıraan, 12 
Buğ ırmağı, 201  
Buhara, 3 S  
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Bulaşıcı hastalıklar, 22 
Burdur (Askaniyos) ,  1 39 
Burguntlular, 341 . 
Buyruk, 47 
Büdün, 47 
Bülücistan, 75, 252 
Bünyamin, 161 
Bürrüs, 325 
Büyük ana, 50 
Büyükasya, 127  
Büyük ata, 50 
Büyük Atlas Denizi, 279 
Büyük Britanya, 32 
Büyükdeniz, 25  
Büyük İskender, 1 78, 18 1  
Büyük Mendires, 34 
Büyük Pompe, 3 19 
Büyük Set, 54 
Büyük Türk Denizi, 26 
Büyük Zap, 86 

Caina, 80, 83 
Cainizm, 80 
Camcılık, 1 2 1  
Camiülaksa, 161 

c 

Carthagen (Yeni Kartaca) ,  284 
Cava, 25 ,  79 
Cebelitartk, 149, 1 50 
Cemiyet, 20, 24 
Cemiyet hayatı, 24 
Cengiz, 18� 
Cengiz oğullan, 58 
Cenin hayatı, 5 
Cennet, 3 
Cent, 39 
Cenubi Çin, 54, 55  
Cenubi Hun Devleti, 66, 67 
Cenubi Rusya, 169 
Cenubi Suriye, 258 
Cermen, 19  
Ceyhan, 128  
Ceyıhpk (Tcheichpik) ,  171  
Ceza, 47  
Cezer, 1 16 
Chretien, 334 
Cilalıtaş, 32, 105 
Cilalıtaş Devri, 10, 12,  1 3, 15 ,  190, 192, 

261 

Cize, 1 1 1  
Cnossos, 1 16 
Coğrafya, 9 
Coğrafi tahavvüller, 1 5  
Cortona, 266 
Cümudiyeler Devri, 26 

ç 
Çağatayca, 185 
Çagatay lehçesi, 188 
Çakmak taşları, 6 
Çanakkale, 29, 134, 1 38, 250 
Çanakkale boğazı; 201,  2 19, 247, 249 
Çay, 5 5  
Çenk, 58  
Çentiyo, 278 . 
Çentüri, 275 
Çeular, 57  
Çiçero, 306, 307, 3 12,  3 17, 3 1 8, 324 
Çiftçi, 12, 1 5  
Çin, 16, 2 5 ,  26, 28, 29, 34, 35,  36, 38, 

48, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 66, 78, 
79, 82, 127, 332 

Çin denizleri, 54, 68 
Çin devleti, 64 
Çin dili, 62 
Çin edebiyatı, 62 
Çin-Hindi, 16, 79, 82 
Çin-Hindi Yarımadası, 25  
Cinicilik, 63  
Çin İmparatoru, 5 1, 59  
Çinliler, 59, 67 
Çin Seddi, 58, 64, 65, 67 
Çin Türkeli, 26, 54, 55 ,  56, 182 
Çivi yazısı, 89, 90, 100, 137, 1 78, 1 79 
Çıkık çene, 1 7 
Çoban, 12,  1 5  
Çocukların Terbiyesi, 234 
Çota-Nagapur, 74 
Çömlek, 12  
Çu, 39 

Daclar, 328, 329 
Dacya, 328 

D 

Daja, 338 
Danimarka, 33, 106 
Dardanija (Dardenizce-Çanakkale ) , 134 
Dardanlar (Dardanien) ,  195 
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Daryüs, 71 ,  76, 176, 1 77, 178, 181 ,  182, 
2 17, 2 1 8  251, 2 5 3  

Davut, 148, 159, 160 
Dayak, 1 2 1  
Dayakko, 168, 169 
Dayya, 338 
Decebal, 328 
Deç, 337 
Dekkan, 73, 74, 75 
Delf, 230, 246, 247, 256 
Delf mabedi, 207, 2 10, 232 
Delos, 220, 222, 239 
Delos ittihadı, 22 1 
Delta, 102, 103, 104, 105, 108, l l  1, 1 12, 

1 l3, 1 14, 1 16, 1 19, 120, 148, 2 5 1  
Demagok, 227 
Demeter, 207 
Demir, 12,  14, 32 
Demirci, 106 
Demirden aletler, 7 
Demir Devri, 10, 14, 37 
Demir madeni, 1 3  
Demokrasi, 2 16 
Demokrasi idaresi, 24 1 
Demosten, 245, 246, 247, 248, 2 5 5  
Deni, 268 
Deniz, 3, 207, 241 
Denysd Halikarnasse, 268 
Derbent, 169, 183 
Derbikler, 1 74 
Derbisler, 174 
Derebeylik, 57, 5 8  
Deseli, 239 
Destanlar, 99 
Deva, 80 
Devanagari, 84 
Devlet, 20, 47, 48 
Devlet Hizmeti, 126 
Dicle, 30, 34, 4 1 ,  79, 86, 87, 91, 94, 105, 

128, 129, 164, 257 
Diespater, 278 
Digle, 86 
Diktatör, 275, 277, 278, 3 1 5, 3 18, 322 
Diklat, 86 
Dikle, 86 
Dimağ, 19 
Din, 23, 49, 126, 136, 140 
Dingir, 98 

Din fikri, 24 
Dini ayinler, 49 
Dini devirler, 49 
Dini efsane, 99 
Dini fikir, 2 1  
Dini idare, 76 
Din kitapları, 3 
Dinyeper, 342 
Dissiplin, 47 
Diyakletiyen, 337, 338 
Diyala, 86, 167, 1 7 1  
Diyalog, 230 
Diyarıbekir, 1 29, 194 
Diyonisos, 140, 228, 229, 2 3 1  
Diyonizi, 228, 229 
Dobruca, 70 
Doğankuşu, 120 
Dokumacılık, 1 2 1 ,  14 1 
Dolikosefal, 107, 263 
Dolmen, 12, 14, 166 
Domisiyen, 327, 328 
Don, 176, 201, 342, 345 
Dori, 1 39 
Doriler, 184 
Dorit, 204 
Dram, 84 
Drapamuın, 282 
Dravit, 29, 75, 76, 85 
Dravitler, 84 
Druitler, 3 10 
Dudhaliyas, 1 32, 133  
Dungi, 98 
Dünya, 3, 4 
Dünya ve Hayat hakkında yanlış fikirler, 

3 
Düzgün çene, 17 

Ebediyet, 123 
Ebr ırmağı, 284 

E 

Ebül-ghazi (Şecerei türki) , 185 
Edebiyat, 84 
Edirne, 329, 339 
Educa, 278 
Efes, 128, 143, 144, 201, 290 334 
Efor, 2 10 
Eforlar, 2 1 1  
Efganistan, 40 
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Ege, 53, 107, 1 36, 154, 189, 220, 24 1, 242 
Ege (Eke) ,  188, 203 
Egee, 185 
Ege Adaları, 267 
Ege Denizi, 16, 25, 127, 128, 1 39, 145, 

148, 184, 186, 187, 188, 190, 201, 
205, 2 19, 220, 221, 243, 258, 289, 
305 

Ege havzası, 3 1 ,  189, 190. 228, 253, 280 
Egeler, 1 50, 154, 191 
Ege medeniyeti (Adalar Denizi) ,  192 
Egyon (Ege şehri) ,  256 
Ehram, 107, 1 1 1 , 123, 125 
Ehrimen, 180, 18 1  
Ekbatan, 146, 181 
Eke, 185, 243 
Ekeler ( Eques) ,  267, 272 
El, 47 
Elagabal, 336 
Elam, 39, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 1 12, 

1 14, 126, 1 36, 168, 1 7 1  
Elamca, 178 
Elamlar, 90, 92, 93, 103 
Elamlıca, 129 
Elamlılar, 166 
Elat, 2 1 7  
Elate, 247 
Elbe, 323, 34 1 
Elbise, 1 1 , 12 
Elcezire, 97, 1 17 
Elçilik, 48 
Elen (El) ,  200 
Elenler, 188, 206, 208, 2 19, 257 
Elit, 187, 195 
Ellipi (Kirmanşah) ,  168 
EmHik vergisi, 330 
Endülüs, 149 
Enlil, 98 
Enniyüs, 295 
Eol, 281 
Eoliler, 201 
Eolya, 145, 186 
Epaminondas, 242, 244 
Epikürcüler, 295 

Erbil, 181, 2 5 1 
Erekteon, 232 
Ermeni, 326 
Ermenistan, 329 
Ermitaj, 38 
Esaret, ıs 
Esatir, 207 
Esir, 225  
Esirler, 12 1 
Eski Avrupalılar, 129 
Eski İtalya, 268 
Eski pers dili, 1 79 
Eskitaş Devri, 7 
Eski Türkler, 38, 48 
Esthetique, 126 
Eşil ( Eschyle) ,  70, 229 
Eşkaniyan, 182 
Eşkiyalık, 48 
Eti, 32, 33, 5 3, 85, 1 32., 1 36, 143, 154, 

181 ,  185 
Eti Devleti, 1 33 
Eti (Hata) medeniyeti, 30, 3 1  
Eti hiyeroğlifi, 137 
Eti İmparatorluğu, 131 ,  1 37, 186 
Etiler, 5 1 , 94, 1 1 3, 1 1 5, 1 18, 127, 129, 

1 30, 132, 133, 1 34, 1 35, 138, 14 1,  
142, 187, 195, 196, 264, 266, 267 

Etilikler, 128 
Eti Türkleri, 109 
Etna tepesi, 281 
Etoliler, 255, 256 
Etolya, 187, 195 
Etrüya, 261,  264, 269, 273, 283, 301 ,  

302, 307 
Etolyalılar 289 
Etrüsk, 261,  262 297 
Etrüskler, 32, 1 36, . 142, 1 50, 1 53, 188, 

202, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271 ,  272, 274, 280 

Eubee (Öbe) ,  185 
Ev, 234 
Ev Eşyası, 234 
Evek, 340 

Epir, 1 18, 195, 246, 279, 291,  
320 

Eran, 165 

3 14, 3 17, Eyilik ilahı, 5 3  
Ezioc ( Hesiode) ,  70 
Eziyongaber, 161 
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Falanj , 244 
Fakir halk, 1 2 1  
Farmas, 3 1 5  
Fars, 1 7 1  
Farsala, 3 14 
Febüs, 207 
Felsefe, 84 
Fena ruh, 87 

F 

Fenike, 1 34, 147, 148, 1 5 1 , 152 ,  250 
Fenikeliler, 51,  95, 140, 148, 1 50, 1 52, 

1 53, 1 54, 161, 173, 199, 268 280 
Fergana, 78 
Fetih Alişah, 183 
Feza, 2 
Fidyas , 232 
Fikri tekamüller, 49 
Fil, 1 1  
Fil dişi, 1 3  
Filibe, 245 
Filip, 244, 245, 246, 247, 248, 289, 292 
Filipin adaları, 25 
Filipopoli, 245 
Filip şehri, 319 
Filozof Aristo, 224,  248 
Fin, 18  
Fir'avun, 1 14, 1 15, 1 17, 1 18, 120, 125,  

1 30, 1 3 1 ,  132 ,  1 33, 1 5 7, 1 58, 160, 174 
Fir'avunlar, 92, 105, 1 10, 1 1 1, 1 16, 1 19, 

1 2 1, 124, 126, 2 5 1, 257 
Fir 'avunlar devri, 1 10, 1 12 
Firikler, 266 
Fırat, 3, 30, 34, 4 1 ,  86, 87, 93, 94, 105, 

1 1 3, 1 17, 128, 129, 1 30, 1 39, 164 25 1 ,  
3 1 3  

Fiabernas, 129 
Flaminyüs, 285 
Flaviler, 327 
Flaviyüs, 327 
Flüt, 126 
Foça, 189, 201 ,  202, 268 
Foçalılar, 1 54, 293, 309 
Foinikes (Phoinikes) ,  279 
Forum, 278 
Fosit, 195, 246 
Franklar, 341 
Fransa, 33, 263 
Fransa İmparatoru, 183 

Fraurt, 169 
Frikler, 127, 1 39, 187 
Frikva, 32, 131 ,  138, 139, 140, 14 1 ,  142, 

144, 145, 186, 250, 254 
Frikyalılar, 141 
Fosil, 3 
Fu-Hi, 56, 57  
Furs, 17 1  

G 
Galat, 255  
Galat Kırallığı, 2 55  
Galba, 291 ,  326, 327 
Galer, 338 
Galiyen, 333 
Galya (Gol) ,  262, 298, 308, 309, 3 10, 

3 1 1 , 312 ,  3 13,  3 18, 337, 338, 339, 341, 
346 

Gandara, 78, 79 
Ganj , 28, 34, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 

252  
Garbi Asya, 181  
Garbi Hun, 40 
Garbi İllirya, 339 
Garbi Roma İmparatorluğu, 343, 346 
Garbi Türkistan, 38 
Garp İmparatorluğu, 339 
Gaşga, 134 
Gaşgalar, 130 
Gazne, 177 
Gazneli, 183 
Gazneliler, 40 
Gazneli Mahmut, 83 
Gebider, 342, 345 
Genç Sipyon, 292 
Gediz, 128, 142 
Genişkafalı (brakisefal) ,  1 7 
Geo, 207 

«Geldim, Gördüm, Galebe çaldım», 3 1 5  
Genserik, 343, 344 
Georgiqueler, 324 
Gerdanlık, 1 1  
Gergedan, 1 1  
Germal, 270 
Germanya, 327, 332, 342, 345 
Germen, 19, 3 1 1 ,  339 
Germen ırkı, 341 
Germenler, 298, 3Q9, 3 10, 323, 336, 337, 

346 
. 
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Gessen, 158 
Geta, 336 
Giges, 144, 145 
Gine körfezi, 150 
Girit, 31 ,  1 12,  1 16, 1 18, 1 36, 1 37, 185, 

187, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 
204, 206, 2 10, 290 

Giritliler, 141, 195 
Girit san'ati, 198 
Girit sarayları, 200 
Girit Toreadorları, 197 
Gladiyatör, 296, 304, 307, 342 
Glyptik eserler, 198 
Gobi, 26, 55, 66 
Godavari, 73 
Gol, 149, 202, 255,  262, 287, 293, 303, 

308, 326, 327 
Goller, 33, 279, 284, 3 1 5  
Gollü, 304 
Gollüler, 262, 271 ,  272, 273, 284, 285, 

288, 309, 3 1 1 , 3 12,  3 1 3  
Gol Narbon, 293 
Golya, 269 
Gomata (Gaumata) ,  175 
Gordiyen, 337 
Gordiyos, 140 
Gordiyom (Kördüğüm),  1 39, 250 
Gotama, 81 
Göçebe hayatı, 13 
Gök, 100, 207 
Gök Irmak (Yan-Çe-Kiyan) ,  54 
Gök mabutlarr, 52 
Gök natürizmi, 5 1  
Göknil, 101 
Gökoğlu, 60 
Gök Tanrısı, 6o, 72, 180 
Göl, 4 
Göl evleri, 13  
Göl beldeleri, 1 3  
Göl kasabaları, 14 
Grafunder, 270 
Gramerciler, 83 
Granik, 2 50 
Grek, 77, 78, 1 84, 189, 229, 245, 248 
Grekler, 3 1 ,  32, 1 19, 178, 185, 191, 197, 

204, 2 17, 229, 231 ,  232, 233, 240, 243, 
244, 247, 249, 255, 267 

Grek lisanı, 1 84 

Grek Ressamlarr, 233  
Grek siteleri, 2 57, 286 
Gudea, 93, 97 
Gupta, 77 
Gutyum, 91 
Gutyumlular, 92 
Gücarat, 78, 79 
Gücerati, 84 
Gümrük resmi, 330 
Günah, 99 
Güneş, 1, 2, 3, 2 1, 23,  28, 99, 120, 121 ,  

122 ,  180 
Güneş (Horüs) ,  122 
Güneş alemi, 2 
Güneş hicri senesi, 9 

H 
Habeşistan, 101,  102, 1 1 1, 152· 
Habeşler, 19 
Haceri Esvet, 140 
Hades, 207 
Hadriyen, 328, 329, 330 
Hadriyanopolis, 329 
Halep, 129, 1 30 
Halife Ömer, 182 
Halikarnas, 204, 228 
Halk, 122 
Halkçılık, 48 
Halki, 20 1 
Halkidikya, 201, 243, 246 
Halk Mahkemeleri, 240 
Halk Meclisi, 226, 240 
Hami, 19, 107 
Hamilkar Barka, 282 
Hami Mısırlılar, 120, 122 
Hammer, 69 
Hamurabi, 93, 94 
Hamurabi Kanunu, 94, 98 
Han, 47 58 79 
Hannon, 282 
Hanbahk ( Pekin) ,  34, 35 
Hangmatana ( Ekbatan-Hemedan), 168, 

1 70 
Han sülalesi, 65 
Haram, 22  
Harappa, 29,  75 
Harem, 16 1 
Haremişerif, 161  
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Harici tesir, 49 
Harizm, 172, 174, 183 
Harkof, 70 
Harp (musiki aleti) 126 
Harp tanrısı 72 
Hars, 8, 20 
Harşa, 77 
Harzem, 40 
Harzemşahlar, 40 
Hasdrubal, 284, 286, 287 
Hassa askerleri, 337 
Hata, 54, 127, 128 
Hathor, 108 
Hatay, 54 
Hatnsitiva, 101, 102 
Hatusas ( Boğazköy) ,  129, 1 34, 1 36, 137 
_Hatusil, 1 18, 129, 131 ,  135, 1 39 
Havalar, sular ve mevkiler, 7 1  
Hava, 3 
Hayat, 2, 3, 5 
Hayatın menşei, 4 
Hayat ve ahlak, 2 1 1  
Hayat zinciri, 3, 4, 5 
Hayvan hikayeleri, 84 
Hayvanları ehlileştirme, 12 
Hayvan resimleri, 1 1  
Hazar, 31 ,  32, 35, 94, 104, 105 
Hazar Denizi, 16, 25, 29, 66, 69, 93, 106, 

152,  164, 166, 182, 194, 254, 342 
Hazar vilayetleri, 183 
Hediye kabulü, 124 
Hekimlik, 324 
Hellad, 192 
Hellat, 2 12 
Helenler, 192 
Heliyogabal, 336 
Hellespont, 201 ,  240 
Helos, 209 
Helvetler, 3 1 1  
Helyopolis, 123 
.Hem kara hem deniz hayvanları, 3 
Hendese, 126 
Henna, 296 · 

Heqa, 1 14 
Heqa-khast, 1 16 
.Heqa-khast = Cheikh de Desert, 1 13 
Hera, 203, 207 
Herakle, 274 

Herakles, 208, 2 10 
Heraklit, 143 
Hercules, 265 
Hermann Vamberi, 185 
Hermes-Merkur, 265 
Herkül, 208 
Hermikler, 272 
Heredot, 69, 70, 228, 229, 263, 264 
Herüller, 341 
Hesap, 126, 153  
Hesap günü, 124 
Het, 108 
Heykel, 161,  1 8 1  
Heykeltraşlık, 8 5 ,  97, 1 2 5  
Hicret, 9 
Hicri sene, 9 
Hik, 1 14 
Hikaye, 2 3  
Hiksos, 1 14 
Hilani, 1 37 
Hilotlar, 209, 2 10, 2 12 
Himalaya, 25,  26, 28, 29, 73, 74 
Hindistan, 40, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81 ,  

85 ,  152,  161 
Hindistani, 84 
Hindi, 84 
Hindu, 82, 83 
Hindukuş, 26, 76 
Hint, 16, 25,  26, 27, 28, 29, 36, 53, 59, 60 

68, 79, 82, 84, 94, 1 56, 176, 177' 180, 
194, 252, 323, 332 

Hint Arileri, 75 
Hint-Avrupa, 19, 263 
Hint-Avrupalı, 129, 189 
Hint Denizi, 25, 73, 79, 1 50, 252 
Hintli, 76 
Hirkanya, 182 
Hisarlık, 191, 193 
Hitay, 54 
Hitit, 128 
Hiyatlar, 57 
Hiyeroğlif, 41 ,  125,  1 32,  137 
Hiyeron, 281,  282 
Hıristiyan, 83, 334, 335 
Hıristiyanlık, 53, 162 
Hırkanya, 1 74 
Holagiı, 183 
Homer, 14 1 
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Honan, 67, 68 
Honoryüs, 339, 343, 344 
Horas, 324 
Horasan, 182 
Horüs, 106, 108, 109, 120, 123 
Hotan, 55, 56 
Hububat, 12 
Hukuk, 84 
Hukuku düvel, 48 
Hun, 46, 47, 48, 50, 5 1, 64, 65, 78, 79, 

1 17, 346 
Hun devleti, 5 1  
Hun İmparatorluğu, 58, 66 
Hunlar, 5 1 ,  67, 342, 343, 345 
Hun Türkleri, 344 
Hurma ağaçları, 88 
Hurma yaprakları, 125 
Huşağacı, 49 
Huyungnu, 64 
Hükümdar, 24 
Hür İmparatorluk, 329 
Hürmüz, 177, 180, 181 

. Hüseyin Kazım, 185 

İber ırmağı, 286 
İber kabileleri, 284 
İberler, 106, 309 
İberya, 266 

i 

İber yarımadası, 283 
· İbrahim, 156, 157 
İbraniler, 19, 51 
İbrani, 95, 1 5 5, 156, 159 
İbsha, 1 1 3 
İçtimai harp, 299 
İçtimai hayat, 4 
İdeogram, 28 
İfigeni, 229 
İke, ı ı4, 203 
İke-Sus, 1 14 
İkesus, 1 1 2  
İkesuslar, 1 15 ,  1 16, 1 17, 126, 157, 158 
İkesuslar devri, 1 10 
İkinci Arsak (Tridat) ,  182 
İkinci Murşil, 1 30 
İkinci Ardişir, 178 
İkinci Daryüs, 1 78 
İkinci Pepi, 1 1 1  

İkinci Ramses, 1 18, 123 
İkinci Sargon, 95 
İklim, 4, 15 ,  74 
İklimi tahavvüller, 1 5  
İktinos, 2 32 
İkonya (İconie) , 203 
İlahiyat, 84 
tıahlar, 52 
İllereli ( İllyrie = İllirya) ,  1 88 
1Ierget, 291 
İli, 39 
İli Balık, 39 
İli nehri, 65 
İllirya, 283,  290, 291,  337 
İlliryahlar, 245, 264, 289 
İliyada, 205, 206 
tık aletler, 6 
tık balıklar, 3 
tık çobanlar, 22 
İlk din telakkisi, 206 
İlk hayat, 1, 3,  5 
İlk hayat izleri, 3 
İlk insanlar, 1, 9 
İlk memeli hayvanlar, 4 
İlva, ( Elbe) ,  268 
İmparator ( Büyük),  302 
İmparatorluk, 58 
İmperium, 277 
İnci, 96 
İnci ( Sirderya) ,  39 
İncil, 334 
İndo-Germen, 266 , 
İndüs, 34, 75, 76, 79, 164, 177, 249, 252, 

275 
İngilizler, 120 
İngiltere, 263,  326 
İnsan, 2,  4, 5 , 2 1 , 23, 24 
İnsan ceddi, 5, 7 
İnsan cemiyetleri, 7, 8, 9, 10 
İnsanların ilk ceddi, 6 
İnsan resimleri, 1 1  
İnsan zekası, 2 
İon, 1 84 
ipekçilik, 63 
İpokrat (Hippocrate) ,  7 1  
İptidai felsefe, 20 
İptidai hücre, 5 
İptidai insan, 1 ,  2 1, 50, 122 
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lptidai ırk, 15 
İptidai lisanlar, 18  
İpsos, 2 54, 255  
lram (Hiram) ,  148 
İran, 40, 48, 68, 70, 71, 77, 86, 94, 127, 

146, 164, 165, 166, 168, 172, 173, 1 74, 
177, 1 78, 179, 182, 183, 194, 241,  244, 
2 5 1, 252 

İran Devleti, 1 19, 176 
İran dini, 180 
İran hakimiyeti, 2 1  7 
İranlı, 2 5 3  
İranlılar, 163, 229 
İran yayHUan, 26 
İrlanda, 2,  3, 165 
İrtiş, 37 
İsa, 9, 60,  163-, 333, 334 
!sanın üluhiyeti, 340 
İshak, 1 5 7  
İsin, 91,  93 
1sis, 122, 333 
İskandinavya, 165, 263 
İskelet, 7 . 
lskender, 76, 77, 79, 86, 1 39, 163, 182, 

244, 248, 249, 2 50, 2 5 1, 252, 2 5 3, 254, 
255,  2 58, 329 

lskender Ege (Egos) ,  2 54 
lskenderiye, 34, 122, 2 5 1, 258, 3 14, 3 19, 

32 1,  340 
İskender İmparatorluğu, 257 
lskit, 40, 69, 144, 169 
İskitler, 33, 70, 71, 72, 106, 1 76, 323, 342 
lskoçya, 202 
İslam, 38 
İslamlık, 5 3 
İslav, 19 
İsos, 250 
İspanya, 29,  106, 149, 1 50, 152,  197, 202, 

263, 266, 268, 279, 284, 285, 286, 287, 
291, 292, 293, 297, 298, 303, 304, 308, 
309, 3 10, 3 12,  3 14, 3 1 5, 3 16, 3 19, 326, 
327, 332, 338, 339, 341 

lsporat, 186 
İsrail, 1 5 7, 1 58, 160 
lsraililer, 159, 161  
lsrailiye Kırallığı, 162 
İstanbul, 29, 35, 124, 138, 182, 339, 340 
1stanköy (Cos) ,  71 ,  204 

lstep, 342 
İstibdat (Tiranlık) ,  2 1 5  
İşçi, 1 2 1 ,  125 
İşçiler, 83 
lştirya, 20 1  
İtalika, 299 
İtalya, 32, 142, 1 52, 188, 203, 204, 256, 

260, 261,  262, 263, 264, 265,  266, 267, 
i68, 269, 271 ,  273, 274, 279, 280, 285, 
286, 288, 289, 294, 302,  303, 305 ,  307, 
3 1 0, 3 13, 3 14, 3 1 8, 320, 32 1, 336, 337, 
338, 339, 341,  344, 346 

İtalyanlar, 326 
İtalyot, 271 
İtalyotlar, 262, 264, 299, 300, 30 1 
İterduca, 278 
İtil, 25 ,  64 
İye, 185 
iyon, 85, 177, 1 89, 190, 206, 2 1 3, 221 ,  

280 
İyon {İon) ,  185 
İyon Denizi, 186 
İyoni, 217 
İyonlar, 176, 200, 218 
İyonik lstili, 232 
İyonik Usulü; 2 32 
İyon siteleri, 2 14 
İyon şehirleri, 237, 250 
İyon medeniyeti, 258 
İyon müstemlekesi, 271 
İyonya, 31 ,  70, 143, 144, 145;  186, 202, 

203, 204, 2 16, 221  
İzabe fırınları, 38 
İzmir, 131 ,  1 37, ı.o i ,  202, 205 
İznik, 340 

1 
Irak, 87, 152  
Irk, 15 ,  18 ,  19, 75,  82 
Irklar, 16 
Isık Göl, 39 
Islav ırkı, 341,  342 
Isparta, 208, 209, 2 10, 2 1 3, 220, 22 1, 223, 

231 ,  23� 2 39, 24� 241,  24Z 243, 255 ,  
289, . 294 

' 

Ispartakus, 304 
Ispartalı, 2 12,  282 
Ispartalılar, 72, i ı ı ,  2 16, 222 



368 TARİH 
Isparta terbiyesi, 2 1 1  
Istar, 1 53 
Işık diyarı, 52 

Japon Denizi, 25 
Japonya, 16, 82 
Jermaniküs, 325 
Juno, 265 
Jüli, 313 
Jüliyen, 339 

J 

Jül Sezar, 301, 308 
Jünon, 207 
Jüpiter, 207, 278, 333 

K 
Ka, 109 
Kaan-Eti, 131, 132, 134 
Kaba kaplar, 13  
Kabartma resimler, 181 
Kabataş, 13 
Kabataş Devri, 10 
Kabile,'H, 23 
Kabile allahı, 21 
Kaçar, 183 
Kadeş, 1 18, 131, 132, 134, 195 
Kadaşman-Turgu, 132 
Kadiks (Gades),  149 
Kadıköy, 340 
Kadın, 7 
Kadın tanrı, 136 
Kadmüs, 149 
Kafatası, 6, 16 
Kafkas, 32, 134, 265 
Kafkas dağları, 26 
K�fkaslar, 26, 29 
Kafkasya, 70, 148, 152 
Kahire, 102, 1 1 1  
Kaiyüs Graküs, 297 
Kakmu, 94 
Kala, 94, 95 
Kalabra, 287 
Kalam, 88 
Kalay, 14 
Kaide, 86, 87, 88, 92, 93, 104, 1 12, 1 14, 

133, 1 37, 153, 156, 165, 170, 171,  173, 
181 

Kalde-Asur, 106 

Kaideler, 103 
Kaideliler, 1 32 
Kaligula, 325 
Kalmg, 46 
Kambis, 171,  174, 175 
Kambujya, 171 
Kamış, 126 
Kamp, 277 
Kampani, 273, 286 
Kampanya, 267, 271, 281, 299, 300, 304, 

308, 323 
Kan, 286, 298 
Kanan Diyarı, 1 57 
Kandavul, 143 
Kandehar, 78 
Kanişka, 78, 79 
Kansu, 56, 57, 58, 65, 66 
Kanun, 13  
Kanunlar, 159 
Kaoiton, 324 
Kaos, 207 
Kap, 12 
Kapadokya, 1 39, 144, 171, 176 
Kapisa, 77 
Kapisi, 77 
Kapitol, 272, 277 
Kapri, 325 
Kapu, 267, 286, 287, 304 
Kapu (Capoue) , 267 
Kara, 3 
Karadeniz, 16, 25, 29, 32, 40, 69, 95, 

121, i28, 130, 131 ,  134, 143, 145, 148, 
176, 188, 190, 201, 202, 205, 242, 247, 
328 

Kara Doğan, 182 
Kara Han, 52 
Karahanlılar, 40 
Kara Hatalar, 40 
Karakalla, 3 36 
Karakurum, 59 
Karakurum dağlan, 26 
Karanlık da�lar, 26 
Karanlıklar diyarı, 52 
Karaşar, 65, 68 
Karbon, 301 
Kargıca, 134 
Kargılar, 6 
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Karkamış, 30, 1 1 7, 1 19, 1 30, 133, 134, Keops, 1 1 1, 125  

137, 139 Kere, 267, 271 
Karlı (Cariens) ,  191 Kereste, 121 
Karmani (Kirman),  174 Kerimhan, 183 
Karmel dağı, 147, 15 5  Kerka, 86, 105 
Karnak, 1 17, 124 Kerka ırmağı, 30 
Kart hadatsch, 279 Kerkes (Serhas) ,  178 
Kartaca, 148, 149, 150, 255,  279, 280, Kornelya Kanunları, 301 

282, 283, 286, 288, 289, 290, 291, 292, -Kerrat cetveli, 99 
295, 344 Kestör, 276, 297 

Kartago, 2 79 Keten ziraati, 12 
Kartacalılar, 202, 256, 268, 274, 280, 281, Keyaniyan, 171  

282, 283, 285 ,  286, 293, 297 Keyhusrev, 1 19, 145, 168, 171  
Kartal köyü, 135  Keykavüs, 1 19, 171  
Karpat dağları, 328, 342 Keykubat, 171  
Kartecen, 287 Kheretimler (Giritliler) , 196 
Karun, 86, 87 Khet hor, 109 
Karun ırmağı, 30 Khian, 1 16 
Karya, 145, 186, 265 Khorsabat, 95 
Kast, 75, 76, 82, 83 Kibel, 140 
Kassiyüs, 3 1 6, 3 1 8, 3 19 Kiklat, 186, 190, 201, 2 1 3 

369 

Kaşider, 1 13 Kilikya, 1 30, 132, 133, . 144, 250, 265, 
Kaşlılar, 1 1 5  305 
Katağ, 54 Kilise kararları, 340 
Katakomp, 335 Kilise reisi, 335 
Katay, 54 Kimriler, 33, 106, 141 ,  144 
Katilina, 306, 307, 308 Kingan ( Kadırgan) dağları, 18, 25, 26, 
Katon, 268, 295, 296, 312 65 
Kaveri, 73, 74 Kinidi Sitezya (Ctesias) ,  168 
Kavimler kapısı, 29, 342 Kiren, 201 
Kayalar sicilli, 3 Kirenaik, 279 
Kazan Türkleri, 18 Kirnos, 268 
Kazmalar, 6 Kiropolis ( C yropolis = Kurus şehri) ,  1 72 
Kabil, 73, 77, 252 Kiş, 91, 96 
Kafur ağacı, 55  Kitabeler, 8 ,  181  
Kahine, 173  Kitap, 8 
Kainat, 1, 2 Kitara, 138 
Karvansaray, 85 Kiyaksar, 95, 169, 170, 175 
Kaşgar, 35, 65, 68, 78 Kiiyef, 70 
Katipler, 12 1  Kıbrıs, 95, 148, 191, 220, 334 
Katipler sınıfı, 100 Kıbrıs · ( Alasya) ,  130 
Kefren, 1 1 1  Kıbrıslılar, 131  
Kehanet, 52, 173 Kıpti, 19 
Kelkit, 128 Kıral, 83, 90 
Kelt, 293 Kıral allahlar devri, 1 10 
Kelder, 29, 32, 33, 262, 264, 309 Kıral Hamurabi, 157 
Kemikli hayvanlar, 5 Kıral Ka, 109 
Kenaneli, 1 1 5, 155 Kıral yolu, 143 



370 TARİH 
Kırgız, 38, 48 
Kırgız-Kazak, 18, 39 
Kırgız stepleri, 36 
Kırım, 26, 33, 70, 144 
Kırımlılar, 298, 299, 305, 34 1 
Kırım Türkleri, 18 
Kırmızı Nil, 103 
Kırmızı renkli insanlar, 16 
Kısa boylu, 17 
Kıtay, 54 
Kıyafet, 235  
Kızıl Deniz, 101,  106, 1 1 1,  1 50, 1 58, 161 
Kızılırmak, ' 34, 128, 129,  1 30; 1 34, 139, 

143, 144, 145, 170, 171 ; 172 
Kızova (Samsun) ,  132, 1 34 
Klan, 49 
Kleon, 238 
Kleopatra, 3 14, 3 19, 320, 32 1 
Klisten, 2 1 6, 2 1  7 
Klitüs, 252 
Kloaka-Maksima (Ciloaca-Maxima),  271  
Klodyüs, 282,  3 12, 3 1 3  
Klot, 325, 3 3 1 ,  337 
Klusuwn, 267 
Kııit (Cnide) ,  204 
Kııos, 190 
Knosos, 3 1 ,  197, 198, 199 
Koboş, 144 
Kodoman Daryüs, 250 
Kodu ( lskenderon ve Halep mıntakası ) ,  

1 34 
Kolari, 84 
Kollat, 274 
Kolofon, 144 
Komana, 1 39 
Konunat, 328, 329, 332, 335 
Komplo, 307 
Konfederasyon, 90 
Konfiiçyüs, 60, 61,  62 
Konstans, 338 
Konstao,tin, 335,  339, 340 
Konstantaniye, 346 
Konsül, 274, 275,  277, 287, 298, 299, 

300, 302, 306, 308, 3 12, 3 1 3, 320, 322, 
325,  328 

Konsüller, 278, 280 
Konsüllük, 273 
Kontinen, 279 

Konya, 35,' 203 
Kora, 25  
Korent, 193 ,  195 ,  2 16, 2 19, 222 ,  2 32, 

237, 241,  249, 257, 334 
Korent berzahı, 186, 247 
Korent stili, 232 
Korent körfezi, 188, 191,  . 199 
Korent usulü, 232 
Korku, 1 1 
Kornelya, 30 1 
Korsanlar harbi, 305 
Korsika, 260, 268, 269, 280, 283, 288 
Kosmoğrafya, 126 
Koyun, 12 
Köpek, 12 
Kördüğüm, 139, 140 
Kötülük ilahı, 5 3 
Köylü, 12 1 
Krak, 188 
Krasnoyarsk, 3 7 
Krasüs, 304, 306, 307, 308, 3 12 
Krezüs, 14 1, 145,  746, 171, 172 
Krişna, 73 
Kroton, 204, 262, 267 
Ksenefon, 230, 24 1, 
Kşattiya, 76 
Kubilay, 34 
Kuça, 65, 68 
Kudatgu Bilik, 4 1  
Kudüs, 1 37, 1 59, 16o, 161 ,  162, 163, 1 73, 

250, 305, 334, 340 
Kulan, 39 
Kum, 204, 302 
Kum (Cumes) ,  266, 271 
Kumaş, 12 
Kuraş, 1 7 1  
Kurban, 2 2 ,  23, 50, 5 2 ,  5 3, 124, 1 54 
Kurgan, 12,  36, 37, 38 
Kurt, 49 
Kurtuba, 3 5  
Kurultay, 4 7  
Kurus, 9 5 ,  145, 146, 168, 1 7 1 ,  172, · 1 73, 

174, 176, 177, 1 78, 2 1 7, 241, -,25 1  
Kurus (Keyhusrev) ,  162, 170 
Kustular, 1 12 
Kuşhatı, 78, '79, 85 
Kuşlar, 4 
Kuşlular, 94 
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Kut, 47 
Kutluk, 40 
Kutluk Han, 46 
Kutsiyet an'anesi, 22 
Kutup, 1 1  
Kutur, 93, 1 12 
Kuyruksuz maymunlar, 4 
Kuyumculuk, 12 1  
Küçükasya, 127, 128, 1 33, 1 39, 148, 196, 

205, 2 10, 2 1 7, 220, 24 1, 250, 26 1 ,  264, 
, ·. 265, 266, 267, 292, 293, 305 
Küçük 1skitya, 70 
Küçük Mendires, 34, 128, 143 
Küçük Zap, 86 
Kültepe, 1 36 
Küria Dostilia, 278 
Kütüphaneler, 126 
Kybele, 265 

L 
Lagaş, 91 
Lakonya, 187, 195, 208, 2 12, 238 
Latiyom, 306 
Labirent, 112 
Laik edebiyat, 126 
Utin, 19, 271  
Utin alfabesi, 46 
Latinler, 262, 268, 270, 273 
Latiyum, 262, 268, 270, 271,  272,  273 
Lejiyon, 276, 277, 308 
Lena, 18 
Leniograd, 37, 38, 70 
Leonidas, 2 19 
Lepidüs, 302, 3 17, 3 1 8  
Lesbos, 201  
Libi, 102, 2 5 1, 288 
Libi kıt'ası, 258 
Libililer, 280 
Libya, 105 
Liçinüs, 276 

' 

Lidya, 3 1, 32, 1 39, 141, 142, 143, 145, 
171 ,  172, 186, 2 17, 264 

· Lidyalılar, 95, 170, 265, 266 
· Lidya satrabr, 1 77 
Ligürler, 32, 262, 263, 264, 270, 283, 288, 

309 
Likya, 145 
Likürg, 2 10 

Lilibe, 282 
Limni, 148, 266 
Lisan, 7, 1 8, 19, 20, 22, 23  
Lider, (Lidyalılar) , 127, 142, 187 
Liviyüs Andraniküs, 295 
Lizandr, 240 
Loir, 3 1 1  
Lokri, 247 
Lokrit, 2 19  
Lombard, 341 
Londra, 37 
Langobartlar, 341 
Lop, 5 5  
Loryum, 224 
Lotüs, 103, 125 
Louvre, 106 
Loyang, 68 
Lozan Sulhu, 4 1  
Lukki (Antalya garbında Liki mrntaka-

sr} , 134 
Lukres ( Lucrece) ,  271 
Luksor, 1 17 
Lukullus, 305 
Luna, 265 
Lusitanyalr, 291 
Lut gölü, 155 
Lübnan, 147 
Lükümon, 267 
Lütetyüs, 303 

Ma, 140 

M 

Macar, 18, 342 
Macaristan, 76, 345 
Madencilik, 38, 67, 141 
Maden Devri, 10, 13, 14,

-
3 1 ,  191 

Maden ocakları, 38 
Madya, 144 
Mağ, 181  
Magadha, 77, 81  
Magyar, 342 
Mağara Devri, 1 1  
Mağaralar, 7, 1 1  
Magistra (Majistra}, 280, 302 
Mahkeme, 123 
Mah��ca, 83 
Malas (Dicle} ,  1 30 



372 TARİH 
Makedonya, 29, i7, 106, 181 ,  185, 189, 

190, 191,  201, 2 17; 2 1 9, 24 1,  243, 244, 
245, 246, 252,  254, 255 ,  258, 279, 286, 
287, 289, 290, 291,  293, 3 19, 339, 344, 
345 

Makedonya Kırallığı, 254 
Makedonyalılar, 249, 253, 256, 257 
Makedonyalı Büyük İskender, 120 
Maksimin, 336, 337 
Maksimiyen, 337, 338 
Mama, 98 
Mamertinler, 281 
Mamut, 1 1  
Man, 50 . 
Mançular, 5 5, 59 
Mançurya, 54, 55 ,  59, 64 
Manda, 134 
Manethon, 1 14, 1 1 5  
Maniheizm, 53 
Manisa, 290 
Manisa dağı, 140 
Mantua, 266 
Marasanticas, 128 
Maraton, 2 1 7, 2 18, 220, 222, 229 
Mari, 91,  92 
Mariyüs, 297, 298, 299, 300, 30 1 ,  303 
Mark-Orel, 328, 325" 
Marmara

·
, 127, 1 38 

Mars, 278, 296 
Marsilya ( Massilia) ,  202, 268, 280, 293, 

309, 314, 
Masa, 1 34 
Masal, 84 
Massinisa, 287, 288, 292 
Mastarna, 270 
Matbaacılık, 62 
Mayans, 336 
Maymunlar, 4, 5 
Mazaka (Kayseri) ,  1 39 
Mazdisini ( Mazdeizm) ,  180 
Mazdeizm, 53 
Medeniyet, 8, 20 
Medeni hayat, 10 
Medeni hukuk, 46 
Medeni san'at, 10 
Medine, 9 
Medya, 167, 168, 1 70, 173, 175, 176, 182 
Megar, 237 

Megaron, 200 
Mehmet Ağahan, 183 
Mekke, 9, 140 
Mekruh, 22 
Melekler, 52 
Melkar, 1 5 3  
Memeli hayvan devri, 6 
Memeli hayvanlar, 5 
Menderes, 128, 142, 144 
Menes, 108 
Menfis (Menphis) ,  109, 1 10, 1 1 1 , 1 12, 

1 14, 1 19, 120, 123, 125,  148, 1 5 1 ,  17$ 
Menhir, 12 
Meonyaldar, 142 
Meradaş Baladan, 95 
Mer'alar, 4, 1 5  
Merkezi Asya, 68, 78, 249 
Merıp.anatlar, 143, 1 70 
Merv, 172 
Mesalina, 325 
Mescidi Aksa, 161,  162 
Mesen, 32 1  
Mesenet, 134 
Mesenya, 187, 200, 2 1 2, 238 
Meses, 1 10, 1 1 1  
Mesih, 334 
Mesina, 281,  282 
Met, 144, 145, 172, 25 1  
Metapont, 262 
Mete, 5 1 , 65, 78 
Metekler, 224, 225 
Met İmparatorluğu, 95 
Metler, 167, 168, 170, 173, 180 
Metler Devri, 166 
Met muharebeleri, 178, 2 1 7, 220, 221  

222, 223,  228, 229, 243, 249, 256 
Met-Pers, 172,  176 
Metropoliten, 340 
Mev'ut memleket, 1 5 5  
Mezar, 1 2  
Mezar sarayı, 1 12 
Mezopotamya, 29, 3 1 ,  33, 36, 40, 59, 79, 

87, 89, 93, 96, 103, 105, 1 16, 127, 1 28, 
129, 1 37, 141,  155 ,  180, 250, 329 

Mezopotamya medeniyeti, 31 
Midas, 140, 141 
Midilli, 201 
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Mihi hat, 89 
Mika! (Mycal) ,  203, 220 
Miken, 1 37, 189, 1 90, 193, 195, 199, 206 
Mikeni, 192 
Miken medeniyeti, 199 
Mikerinos, 1 1 1  
Miladi sene, 9 
Milan, 283, 344 
Mile, 201, 202, 2 17, 2 1 8  
Milet, 128, 143 

· Milediler, 1 54 
Millet, 1 3, 20 
Milliyet, 82 
Milli efsaneler, 49 
Milli İstiklal Mücadelesi, 40 
Miltiyat, 2 18, 220 
Mimarlık, 124 
Minecilik, 1 2 1  
Mineli tuğlalar, 1 8 1  
Minerva, 265 
Ming, 59 
Ming sülalesi, 58 
Minos, 1 16, 190, 192 
Minos medeniyeti, 193 
Miron, 233 
Misi, 258 
Misor ( M ysore) ,  177 
Mistisism, 333 
Misya, 145,  186 
Misyeliler, 1 39 
Mitaniler, 194 
Mitanni, 1 30 
Mitra, 333 
Mitra (Dost) ,  180 
Mitridllt, 300, 305, 3 1 5  
Myrene, 193 
Mısır, 29, 30, 3 1 ,  32, 33, 51, 59, 71, 79, 

85,  92, 102, 103, 104, 105, 107, 1 1 1 , 
1 1 2, 1 1 3, 1 14, 1 1 5, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 
120, 1 2 1 ,  122, 123, 124, 126, 1 3 1 ,  132, 
1 33, 1 35, 143, 144, 148, 1 50, 1 5 1 ,  152,  
1 5 3, 1 54, 1 5 5, 1 57, 1 59, 171,  174, 175, 
178, 193, 194, 195, 196, 2 10, 2 32, 238, 
249, 250, '25 1 ,  254, 2 5 7, 265, 266, 269, 
289, 290, 294, 3 14, 3 19, 32 1,  336, 339 

Mısırdan çıkış, 158 
Mısırın 10 musibeti, 158 

Mısırlılar, 19, 95 ,  106, 1 2 1, 123,  1 30,. 
1 37, 141, 162, 257 

Mısır Kırallığı, 254 
Mısır papazları, 124 
Moğol, 16, 19 
Moğolistan, 16, 67 
Moğolya, 54, 55 ,  56 
Mohenko-daro, 75 
Mohencodaro, 29 
Moklos (Mochlos) ,  193 
Molok (Milit= Kıra!) ,  1 5 3  
Mongoloit, 16, 19 
Mora, 186, 190 
Morgan, 35, 105 
Morya, 77 
Moskova, 37, 70 
Möris, 1 1 2  
Muğ, 173 
Muhammed ,9, 60 
Muhammed, 9, 60 
Muharipler, 120 
Muhit, 19 
Muhtelit ırk, 15 
Muhteşem Tarkin, 270 
Mukaddesat, 2 3  
Mukaddesat na'aneleri, 2 2  
Mukaddes inek, 83 
Mukaddes Kitaplar, 1 56 
Mukden, 59 
Mumya, 123  
Munda, 74, 75,  84 
Murşil, 129, 1 3 1  

. Musa, 60, 1 58, 1 5 9  
Musevi, 156 
Museviler Meclisi, 2 10, 2 1 1  
Musiki hayatı, 126 
Mustafa Kemal, 40, 4 1  
Musul, 87 
Muvatalla, 1 3 1  
Mühendislik, 1 2 5  
Mülkiyet, 46, 47 
Müslüman, 83 
Müşrik, 83 
Müşterek mülkiyet, 98 

N 
Nabukodonosor, 95, 1 19, 162 
Nabonit, 173 
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Nabupolasar, H59 
Nadirşah, 183 
Naeviyüs, 295 
Naharene (Diyarıbekir=::Mittani) ;  1 34 
Naisüs, 337 
Nakış san'ati, 198 
Nakoleya, 14 1 
Naksos (Naxos) ,  177 
Namü, 105 
Nana, 140 
Nankin, 68 
Napoleon, 183 
Napoli, 204, 273,  325 
Narbon, 293, 309, 3 10, 3 1 1 , 3 16, 3 18 
Narbona, 298 
Narmada, 74 
Natürizm, 5 3  
N azaret, 3 3 3 
Nazım, 126 
Nehreyn, 1 1 7  
Nej (Nuhassa, Halep cenubundaki mm-

taka) ,  1 34 
Nekao, 1 19 
Nemfi (Nif - Kemalpaşa) ,  1 31 
Neolitik, 35 
Nep, 108 
Neptün, 207, 265 
Nesir, 126 
Neron, 325, 327, 332, 334 
Nerva, 328 
Ney, 138 
Nezir, 72 
Nicee, 340 
Nikaeda (Nis), 293 
Nikaia, 202 
Nikyas, 238, 239 
Nikyas sulhu, 238 
Nil, 30, 34, 95, 101 , 102, 103, 104, 105 ,  

106, 107, 1 12 ,  1 13, 1 14, 121 ,  249, 253, 
32 1, 332 

Nil-Giri, 74 
Ninova, 88, 89, 94, 95, 143, 144, 149, 

168, 169 
Nin-tar, 98 
Nippur, 89, 91  
Nirvana, 81  
Nis, 309 
Niş, 337 

Nom, 108 
Nome, 107 
Nomun, 1 14 
Norcium, 266 
Norik (Tirol) ,  298 
Nuhi, 102 
Nuşirevan, 183 
Nut, 108 
Nümidi, 292 
Nümidi kıralı, 286 
Nümidyah, 284 
Nümidye, 297 
Nüzket, 39 

Oba, 185 
Obc, 187 
Obi, 67 
Odeon, 231  
Odesa, 70 

o 

Odise, '205, 206, 295 
Odoakır, 346 
Ogüst, 80, 322, 323, 324, 332, 34 1 
Ogüstül, 346 
Oğul (Horüs ) ,  122 
Oğuz efsaneleri, 49 
Ok, 86 
Oktav, 3 17, 3 18, 32 1 ,  322 
Oktavya, 320 
Oktaviyüs, 300 
Olbiya, 201 
Olemp, 207, 2 12, 2 1 7, 232, 243 
Olemp mabedi, 233 
Olent, 246 
Olimpiyat, 208 
Olimpos, 186 
Ombri, 271 ,  287 
Ombriler, 262, 264, 267, 268, 2 72 
Omer (Homere) ,  70, 197, 203, 205, 206, 

2 16, 248, 295 
Omer şiirleri, 2 12 
Onbinler ricati, Z30 
Onbinlerin kaçışı, 241 ,  242 
On, emirler, 1 59  
On iki levha kanunu, 330 
Opis, 91  
Ordu, 84 
Oreliyen, 337 
Orest, 346 
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Orhomen (Orchomene) ,  189, 194 
Orhon, 39, 185 
Orhon kitabeleri, 46, 50 
Orhon nehri, 64 
Orhon-Yenisey yazısı, 4 1  
Orlean, 345 

· 

Ortaasya, 10, 12,  14, 15 ,  26, 27, 28, 3 1 ,  
33, 34 ,  36, 38, 39, 40 ,  46, 5 1 ,  53, 56, 
64, 69, 70, 72, 75, 88, 89, 99, 100, 105,  
106, 107, 128, 129, 147, 165, 166, 1 79, 
188, 189, 190, 264, 342 

Orta boylu, 1 7  
Orta Fırat, 91 
Orta Yunan, 256 
Ortazaman, 200, 232 
Osef, 1 14 
Osiris, 122, 123 
Oskolot, 69 
Osmanlı, 33, 54 
Osmanlılar, 183 
Osmanh saltanatı, 4 1  
Osmanh Türkleri, 34 3 
Ostrogot, 341 
Ostrogotlar, 342, 345 
Otokoton, 1 6, 28, 213  
Oton, 327 
Otrar, 39 
Otris ( Othrys) ,  193, 194 
Otuzlar, 240 
Ot yiyen hayvanlar, 4 
Öbe, 2 0 1 ,  2 1 5, 2 19 
Öbeliler, 243 
Ödip, 208 
Ödip efsanesi, 229 
Öküz, 1 1 , 12 
Öküz (Amuderya) , 39, 78, 1 64 
Ölçü, 23, 99 
Öldürücü hastalıklar, 22  
Ônasya, 27, 29, 32, 7 5 ,  96, 100, 127, 1 37, 

19 1,  341 
Öpatritler, 2 14, 2 1 5  
Öreliyen, 344 
Öripit, 229 
Örotas, 208, 209 

p 
Paflagonya, 131 ,  144, 145 
Paflagonyaldar, 1 39 

Palasar, 94 
Palaten, 271 
Palermo, 149 
Palesatiler, 196 
Palestin, 29, 31 ,  93, 94, 105, 106, 1 12, 

1 14, 1 16, 11 7, 1 18, 1 19, 133, 149, 1 55� 
157, 1 59, 160, 163, 174, 196, 290, 305, 
327 

Pali, 84 
Palmir, 337 
Pamfilya, 130 
Pamir, 26, 68, 73, 79 
Pandiya, 80 
Papa, 340 
Papaz-kıra!, 1 19 
Papazlar, 122, 123, 
Papirüs, 103, 125,  259 
Papulonya, 267 

· 

Paraliyen, 2 14 
Paraliyenler, 2 1 5  
Paris, 345 
Parmeniyen, 2 5 1  
Parnas, 207 
Parisiler, 180 
Parsua, 1 7 1 
Parsuvalar, 167, 171  
Part, 251 ,  257  
Partenon, 232 
Partiya, 174 
Partlar, 182, 326, 328, 329, 3 13  
Partlar Devri, 166 
Partlar Kıralhğı, 254 
Parya, 76, 83 
Parsi, 179 
Pasiyanüs, 327 
Patrici, 271, 272 
Patriciler, 271 ,  275, 276, 278 
Patriyark, 340 
Pazargat, 1 7 1  
Peçeli ilahe, 1 3  7 
Peçili, 59, 67, 68 
Pehlevi dili, 1 79 
Pehlevi yazısı, 178 
Pekin ( Hanbahk) ,  34, . 59 
Pella, 243 

· 

Pelasg, 188, 191, 266 
Pelesatiler, 1 19 
Pelopidas, 242, 244 
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Peleponez, 184, 185,  186, 187, 190, 191,  

192,  193,  195,  200, 204, 208, 209, 212,  
2 13, 221,  238, 242, 245,  2 56, 257, 344 

Peloponez muharebesi, 223, 228, 229, 237 
Pelüs, 120, 32 1 
Pencap, 73, 75, 77, 78, 174, 177 
Pencabi, 84 
Pene, 186 
Pent, 195 
Pepi, 1 1 1 , 123 
Per, 340 
Per Aa, 109 
Perikles, 222, 223, 226, 228, 230, 2 3 1 ,  

232, 2 37, 2 38, 2 39 
Perikles asrı, 223 
Periyek, 209 
Peryek, 2 1 2  
Pers, 95 ,  142 , 1 7 1, 174, 2 17, 249, 250, 

2 5 3, 337, 338 
Perse, 255, 290 
Persepolis, 249, 2 5 1  
Pers İmparatorluğu, 178, 182, 243 , 247 
Pers Kırallığı, 254 
Pers lisanı, ı 79 
Pers ordusu, 2 19, 220, 250 
Persler, 146, 169, 173, 175, 180, 2 17, 2 18, 

231 ,  241 ,  25 1, 257, 337 
Perus, 267 

· 

Pesinunt, 140 
Pharaon, 109 
Pidna, 290 
.Pilom, 277 
Pilos, 2 38 
Pire, 220, 224, 226, 2 38, 239, 240, 24 1 
Pire yarımadası, 2 1 3  
Pirene, 285, 287, 309 
Pirinç, 55 
Pirus ( Pyrrus ) ,  274, 28 1 
Pisametik, 120, 175 
Pisidya, 1 34 
Pitagor, 204 
Pittard, 105 
Pizistirat, 2 15, 2 16, 2 1 7  
Plate, 220, 2 2 1  
Plate muharebesi, 217  
Platon (Eflatun), 23 O 
Po ırmağı, 260, 269 
.Po havzası, 272 

Pol Emil, 286 
Pompe, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 

3 13, 3 14, 3 16 
Pompei, 269, 333 
Ponspilat, 334 
Pontifeks Maksimus, 278 
Pontus, 207, 300, 305, 315  
Porsena, 271 ,  272 
Poseidon, 207 
Posidon, 203 
Po vadisi, 298 
Pön harpleri, 279 
Pöni ( Preni ) ,  279 
Pöstüm, 204 
Plep, 27 1, 272 
Plepler, 275, 276, 293, 294, 297, 299, 

301 , 304, 306, 3 1 3  
Prakrit, 84 
Pretor, 274, 303, 308, 328 
Pretariyenler, 335 
Pretorlar, 276 
Probüs, 337, 338 
Prünas, 290 
Ptoleme ( Batlamyos ) , 2 14 
Ptoleme, 249, 254, 257, 289, 333 
Pterya, 143 
Pübliyüz Sipyon, 285,  286, 287 
Pumpelly, 35 
Put, 76 
Putifar, 1 57 
Putlara tapan, 83 
Putperestlik, 156 
Putuşapa, 132 
Pytheas, 202 

Ra, 1 16, 120, 123 
Raca, 83 
Raçputana, 74, 78 
Rahip, 24 

R 

Rahipler, 23, 99, 120 
Ramses, 1 10, 131, 1 32,  133, 1 35 
Raven, 344 
Ren, 309, 3 10, 3 1 1, 323, 326, 336,- 337, 

341, 342, 345 
Ren Devri, 1 1  
Regilla, 272 
Renk, 19 
Regiyon, 281 
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Riyaziye, 99 
Rodos, 204, 289, 290, 233  
Roma, 32,  78, 140, 142, 147, 163,  2 32, 

2 5 5 ,  262, 263, 268, 269, 270, 2 7 1 ,  272, 
2 73, 2 78, 282, 283, 284, 287, 289, 292, 
293, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 305, 
306, 307, 3 10, 3 12,  3 14, 3 1 6, 3 1 7, 318, 
320, 32 1, 322, 324, 325, 326, 32 7, 328, 
3 3 1 ,  332, 333, 334, 336, 338 339, 
340, 343, 346 

Roma Cümhuriyeti, 302 
.Roma hukuku, 330 
.Roma içtimai heyeti, 290 
Roma İmparatorluğu, 79, 80, 1 5 3, 328, 

329, 34 1 ,  342, 343, 344 
Roma Kanunu, 276 
Roma Kanunu (On İki Levha Kanunu) 

(Deçemvirler) ,  276 
Roma kilisesi, 335 
Roma Senatosu, 256 
Roma Şark İmparatoru, 345 
Roma tarihi, 324 
Romalı, 122, 189 
Romalılar, 120, 140, 150, 163, 182, 233, 

2 56, 2 5 7, 2 59, 265, 266, 273, 274, 281, 
283, 285, 286, 290, 291,  294, 296, 298, 
305, 309, 32 1,  324, 333, 33 5,  34 1 

Romanya, 329 
Romenler, 329 
Romülüs, 346 
Romülüs Ogüstül, 346 
Ron, 202 
Ruh, 123 
Ruhların saflaşma devri, 52 
Ruhun ilaçları haznesi, 126 
Rumeli, 188 
Rusella, 267 
Ruslar, 36, 183 
Rusya, 18, 69,  70, 1 76, 183, 188, 191,  

243, 305 
Rüşeymi hayat, 5 

.Saba, 160 
.Sabit yıldızlar, 1 
Sabin, 2 7 1  · 

s 

Sabinler, 262, 264, 270, 272 
.Sabiııli, 32 7 

Saffari, 183 
Safevi, 183 
Sagont, 284, 285 
Sağnak, 39 
Sahip, 1 14· 
Sain-Esprit, 340 
Saka, 76, 77, 78, 79 
Sakaeli, 78 
Sakalar, 69, 81 ,  172, 1 73 
Sakarya, 128, 1 38, 1 39, 141, 144 
Sakastan, 78 
Sakız, 201, 205 
Saksonlar, 34 1 
Sakyamuni, 8 1  
Salambrya, 186 
Salamin, 187, 2 19, 220, 229, 240 
Salamin muharebesi, 2 12,  2 17, 22 1 
Salgın hastalıklar, 22 
Salmanasar, 94, 132, 167 
Samanoğulları, 40, 183 
Samiriye, 162 
Sami:, 19, 89, 93, 107, 109, 1 1 2, 1 1 5, 129, 

1 5 5, 189 
Samiler, 86, 88; 91, 94, 129, 181  
Sami: lisanlar, 100 
Sami Mısırlılar, 120, 122 
Samni, 262 
Samniler, 2 62, 273, 274, 299 
Samniyoma, 288 
Samniyum, 244 
Samas, 32 1 
San'at, 140 
Sandon, 143 

. Sanskrit, 79 
Sanskritçe, 83 
Sansör, 276, 3 1 2  
Sapor, 3 3 7  
Sardanapal, 94 
Sardinya, 142, 149, 260, 280, 282, 283, 

288, 3 18 
Sargon, 92 , 97, 1 74 
Sargonlar, 95 
Sarı ırmak (Hoan-Ho ) , 26, 34, 54, 59 
Sarmizegetusa, 329 
Sarokos, 170 
Sart, 32, 34, 128, 143, 144, 145, 146, 176, 

177, 2 1 7, 2 19 
Sart ( Sardes) ,  1 72 
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Sardılar, 142 
Saru, 107, 108 
Sasan, 182 
Sasani, 183 
Sasaniler, 1 79, 182 
Sasaniler Devri, 166 
Satrap, 174, 176, 25 1 
Satraplıklar, 1 78 
Satürn, 278 
Sayda, 147, 149, 1 52 
Sayı, 23  
Says Devri,. 1 1 1  
Se-Çuan, 54 
Sektüs, 3 19 
Selanik, 334 
Selçuk, 33, 40, 183 
Selefküs, 1 82, 249 
Selefküsler, 182 
Selenga, 39 
Selöküs, 2 5 7  
Selösit, 257 
Sdösitler, 2 54, 291 
Selösitler İmparatorluğu, 257 
Sema, 1 
Semerdis, 1 74, ' 175 
Semerkant, 35,  40, 63 
Sen, 309, 3 1 1  
Sen-Atanas, 340 
Sen-Jan, 340 
Sen-Piyer, 325,  334, 340 
Sen-Pol, 334 
Sena, 2 10, 286, 303 
Senato, 273, 275,  276, 2 78, 289, 291, .  292, 

293, 295, 296, 297, 299, 300, 30 1, 302 , 
303, 304, 305, 307, 308, 312, 313, 3 1 7, 
3 1 8, 322,  324, 325, 327, 28, 330, 336, 
337 

Senatör, 304, 322, 336 
Senatörler, 312 
Senegal, 202 
Seneka, 325,  332 
«Sen de mi oğlum», 317 
Sepraniyüs, 285 
Septe boğazı, 150, 260 
Septim Sever, 336 
Serapis, 2 58, 333 
Serhas, 2 1 7, 2 18, 2 19 
Sertoryüs, 303 

Serviyüs, 270, 271;  273, 295 
Set, 108, 122 
Settiyon, 1 14 
Sever, 338 
Seyhan, 128 
Seylan, 73, 77 
Seyyar . yıldız, 1 

. Sezar, 306, 307, 308, 3 10, 3 1 1 , 3 1 3, 3 14, 
3 1 5-, 3 16, 3 17, 32 1 ,  332 

Sfenxler, 3o 
Sfenx (Sphynx), 125 
Sha'sou, 1 14 
Shos, 1 14 
Sibari, 262 
Sibaris, 204 
Sibir, 26, 36, 37, 39, 69 
Sicilya, 149, 1 50, 203, 238, 239, 260, 268> 

28 1 , 296, 304, 305, 306, 3 18, 3 19, 329, 
346 

Sicistan, 78, 172 
Sicistan Beyliği, 173 
Si  don ( Sayda ) ,  147 
Sih, 83 
Sihirbaz, 24 
Sikiyan, 54 
Silah, 1 2 ,  14 
Silla, 299, 300, 301,  302, 303, 307, 3 1 5 
Sime, 201  
Simon, 2 1 7, 220, 223 
Simon Sulhu, 220 
Sina, 1 1 1 , 1 12 
Sinna, 30 1 
Sindi, 84 
Sinop, 143, 201, 205 
Sine, 28, 78 
Sint ( İndüs } , 73 
Sipil, 140 
Sipyon, 287, 288, 290, 292 
Sipyon Emiliyen, 292 
Siraküz, 239, 258 
Siraküza, 204, 280, 286, 287 
Siraküzalılar, 272 
Siri Derya, 252 
Sir ırmağı, 40, 172 
Sisalpen, 283 
Sisam, 201 ,  203, 220, 240, 32 1 
Site, 82 , 90, 203, 224, 239, 240, 247, 255 
Site ilahı, 90 
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Siteler, 2 16, 24 1 
Siva, 82 
Siyah ırk, 16 
Siyasi tekemmül, 2 1 7  
Siyen (Assuan) ,  102 
Siyen-Pi, 65 
Siyen-Piler, 66 
Sizalbin, 3 18  
Sizik (Mamıarada) ,  201 
Sıfaks ( Syphax) ,  286, 287 · 

Sırat, 181  
Sırtlan, 1 1  
Skolot, 69 
Sofokl, 229 
Sofu Antonen, 329 
Soğdiyan ( Buhara-Semerkant) ,  1 72 
Soğt, 78 
Sokrat, 229, 2 30 
Solon, 2 14, 2 1 5 ,  2 16  
Somniyom, 301 
Soy, 50 
Soy odu,• 50 
Srabon, 186 
Statej , 225, 226 
Step, 27 
Stilikon, 343, 344 
Stoyikler, 295, 333 
Strimon, 243 
Struma, 243 
Subartu, 94 
Subbiluliyuma, 129, 1 30, 1 3 1  
Suçeu, 66 
Sudra, 76 
Sumatra, 25 ,  79 
Sumer, 53, 85 , 90, 91 ,  92, 93, 94, 96, 97 , 

98, 99, 126, 1 36, 1 53, 154 
Sumerce, 129 
Sumer-Elam medeniyeti, 30 
Sumerler, 41, 51, 88, 89, 100, 103, 129, 

1 38 
Sungarya, 59  
Sur, 148, 1 52, 153 ,  160, 250 
Surlular, 149 
Suriye, 29, 3 1 ,  40, 7 1 ,  92, 105, 1 12, 1 1 3, 

1 14, 1 1 5 ,  1 17,  1 18, 1 19, 127, 129, 13 1 ,  
1 37, 139, 144, 147, 1 5 5 ,  175 ,  1 82, 193, 
2 54, 257, 289, 290, 293, 294, 312, 329, 
332, 336, 337, 34 1  

Suriyeliler, 333 
Sus, 35 , 39, 89, 91,  106, 1 14, 120, 1 7 1 ,  

1 76, 249, 2 5  ı ,  2 5 2, 329 
Suyap, 39 
Süevler, 3 1 1  
Süffeder, 148, 280 
Süleyman, 148, 1 50, 1 59, 160, 161 ,  162 
Süryaniler, 1 73 
Süs eşyası, 14 
Sütken, 39 
Süveyş, 101 ,  105, 106, 1 58, 177 

ş 
Şah Abbas, 183 
Şahin kırallar, 14 1 ,  145 
Şahinler, 143 
Şahsi mülkiyet, 98 
Şalon, 345 
Şam, 35, 1 30, 250 
Şaman, 52 
Şamanlık , 52 
Şansi, 58, 66,  67, 68 
Şantung, 60, 68 
Şark İmparatorluğu , 3 39 
Şark memleketi, 1 27 
Şarki Afrika, 19 
Şarki Asya, 16 
Şarki İllirya, 339 
Şarki Roma imparatoru, 345 
Şarki Roma İmparatorluğu, 343 
Şeki, 39 
Şensi, 58, 66, 67 
Şeria, 1 55  
Şerir ruhlar, 53  
Şerone, 246; 247, 248 
Şiir, 126 
Şimal Denizi, 1 50, 1 5 1 ,  34 1 , 342 
Şimali Afrika, 27, 148, 149 
Şimali Asya, 16 
Şimali Buz Denizi, 18, 25 
Şimali Çin, 54,  60 
Şimali Hun Devleti, 66 
Şimali Moğolistan, 39 
Şimali Suriye, 250 
Şimali Tuna, 190 
Şövaliye ( Chevalier) ,  293, 308 
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Taahhüt, 52 
Tabiat, 1, 2 
Tabiate tapmak, 52 

T 

Tabiat üstünde esaslar ( Metafizik) ,  6 1  
Tabiri, 183 
Tahnit, 52 
Tahsildar, 1 2 1  
Tainis, 1 12 
Takai, 345 
Takvim, 9 
Takvimler, 99 
Talak, 296 
Talas, 39 
Tales, 203 
Tampon hükumet, 132 
Tamu dili, 84 
Tamagra, 233 
Tanais, 20 1 
Tanesvar, 77 
Tanist, 1 16 
Tangrı, 98 
Tanrı, 98, 100 
Tanrı dağları, 26 
Tanrı Horüs, 108 
Tanrı Kara Han, 53 
Tanrıkut, 5 1, 65 
Tanu-Ola, 64 
Tao, 60, 62 
Tao dini, 6 1  
Tapti, 74 
Tapu muamelatı, 98 
Tarant, 204, 263, 274 
Tarchu, 264 
Targıt (Targitaos ) ,  69 
Targuin, 104 
Tarih, 8, 9 
Tarih devirleri, 20 
Tarihin kaynakları, 9 
Tarihin tarifi, 8 
Tarihi devirler, 1 0, 46 
Tarihtenevelki devirler, 46, 86, 104 
Tarihtenevel zamanlar, 10, 14, i9, 88 
Tarih zamanlan , 1 0  
Tarık boğazı, 279 
Tarnn, 39, 5 5  
Tarkin, 270 
Tarku, 264, 270, 2 7 1  

Tarkuini, 267 
Tarkum (Tarchum), 267 
Tarquini (Tarchonion) , 264, 266 
Tarquinius, 264 
Tarsis, 149 
Tartessos, 202 
Tasitüs, 332 
Taş aletler, 7 
Taş Devri, 59, 104, 191,  261,  263 
Taşkent, 35 
Taşoz, 148 
Taştan yapılmış baltalar, 6 
Tatar, 18  
Tedavi tarzları, 99 
Teispes, 1 7 1  
Tek Allah, 163 
Tek zevce ( Monogami) ,  98 
Tel-Halef, 1 37 
Tello, 9 1  
Telugu dili, 84 
Temessül, 20 
Temettü vergisi, 330 
Temistokl, 2 19, 220, 2 2 1  
Temsil, 1 5  
Tenasüh, 7 6  
Tengri, 98 
Tentene san'ati, 14 1 
Teodos, 339, 340, 343, 345, 346 
Teodorik, 346 
Teoman, 65 
Tep (Thebes ) ( Mısır) ,  1 10, 1 1 1 , 1 12, 

1 16, 1 1 9, 1 32 
Tep (Yunan) , 149, 199, 242, 243, 244, 

248, 255,  2 57  
Tep prensleri, 1 1 7 
Tep sülalesi, 1 12 
Terle, 222 
Tepliler, 2 1 8, 24 1, 247 
Terentiyüs, 275 
Tereüs, 295 
Termopil, 2 19, 246, 247, 290 
Terör, 330 
Tesalüp, 15,  19, 20 
Tesalya, 29, 1 39, 185, 186, 187, 189, 190, 

191,  192, 193, 194, 20 1, 2 18, 2 19, 243, 
246, 2 56, 3 14, 344 

Teslis, 122, 340 
Tessin, 286 



Tessin suyu, 285 
Teşrihi benzeyiş, 15 
Teşup, 1 36 
Tet, 2 1 5  
Tetrarşi, 338 
Tevrat, 148,  1 56, 1 58, 161 ,  163 
Teze, 208, 2 14 
Tibet, 54, 55 ,  56 , 73, 82 
Tiber, 260, 272, 324, 32 5 
Tiberiyüs Groküs, 297 
Ticaret, 12, 14 
Tiglat, 94 
Tiglat-Palasar, 167 
Tilibunus, 130 
Timur, 183 
Tinis, 108, 109, 1 10, 1 1 1 , 1 2 3  
Tiran, 2 16 
Tir ( Sur) , 147 
Tirha (Tire) , 143 
Tirins, 199 
Tisin sülalesi, 58 
Tit-Liv, 268, 32 1 ,  324 
Titüs, 327 
Tiyana, 1 39, 140 
Tiyatro, 197 
Tıp, 126 
Tobol, 3 7  
Tohareli, 78 
Toharistan, 78 
Toktamı�, 144 
Tolunvius, 272 
Tomsk, 37 
Topalar, 68 
Topa Türkleri, 67 
Toponymi, 267 
Toprak, 3 
Toprak tanrısı, 60 
Tor, 204, 262, 264, 268, 280 
Tor (Taurique) , 70 
Torik (Taurique) ,  70 
Torik istili, 232 
Torik usulü, 2 32 
Torikos, 189 

İNDEKS 
Toroslar, 1 37, 145 
Toskana, 262 
Totem, 49 
Totemcilik, 49 
Totemizm, 50 
Totonlar, 298 
Tötoburg, 323 
Trabzon, 201 
Trak, 1 42 
Traklar, 1 38, 144 
Trako, 1 39 
Trako-Frikler, 142 

3 8 1  

Trakya, 29, 106, 1 18 , 128 , 1 38 , 142 , 144, 
176, 177, 181 ,  191 ,  193, 194, 20 1 ,  2 17, 
28, 2 19, 220, 2 38, 240, 241 ;  245, 246, 
290, 336, 338, 339, 345 

Trakyalı, 304 
Trakya yarımadası, 247 
Trajan, 328, 329 
Transilvanya, 329 
Trasimen gölü, 285 
Trazimen, 286 
Trebi, 285,  286 
Tribün konsül, 328 
Tribünler, 275,  278, 301 
Triyat (Triade) , 27 1  
Triyomvira, 308 
Triyomvirler, 3 18, 319  
Tuarekler, 104 
Tukyu, 40, 47, 48, 49, 50, 68 
Tukyu efsanesi, 49 
Tukyu Türkleri, 38 
Tumba, 12, 1 9 1  
Tubma-Tümülüs, 36 

Tuna, 16, 18, 29, 32, 69, 1 38, 1 76, 188, 
189, 243, 305, 323, 326, 327, 328, 336, 
337, 338, 34 1,  342, 344, 345 

Tuna havzası, 191  
Tuna kıyılan, 248 
Tunç, 12, 1 3, 14, 32 , 192 
Tunç devri, 10, 14, 37, 104, 19 1 ,  192, 

Torlar (Dorlar) ,  1 1 8, 188, 195, 200, 202 

194, 261 
Tunçtan aletler, 7 
Tunguzlar, 5 5  

205, 209, 267 
Torlar (Doriler) ,  1 33 
Toros, 92, 128, 290 
Toros mmtakası, 1 34 

Tunus, 39, 149, 282, 3 1 5  
Turdetani, 291 
Turduli, 291 
Turfan, 26, 65, 68 
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Turisina, 1 58 
Turova (Troie) ,  3 1 ,  1 34, 1 38, 1 39, 

1 89, 191 ,  193, 194, 201 , 205,  206 
Turovalılar, 195 
Turş, 265 
Turşalar, 142 
Turukku, 94 
Tutmes, 1 1 7, 124 
Tükidides, 229 
Tülliyüs, 270 
Tümülüs, 12 
Türe, 47, 48 
Türk, 26, 29, 35 ,  40, 56, 8 1 
Türk alfabesi, 46 
Türk cemiyeti, 5 1  
Türk Cümhuriyeti, 9 
Türk dili, 1 8  
Türk dini, 52 
Türk efsaneleri, 49 

145,  

Türkeli, 47, 79, 172, ı 73, 174, 180, 188, 
2 5 1  

Türk göçleri, 27 
Türk hanları, 5 1  
Türk-Hun, 40 
Türk-Hun İmparatorluğu, 64, 343 
Türk hükumeti, 90 
Türk ırkı, 20, 194, 34 1 
Türk lisanı, 46 
Türk milleti, 4 1  
Türk-Osmanlı, 40 
Türk-Tatar, 185 
Türkçe, 1 8, 84, 140 
Türkistan,  35, 1 16 
Türkistan Türkleri, 18, 1 72 
Türkiye, 73 
Türkler, 9,  12, 14, 16, 25 , 28 ,  30, 3 1 ,  33, 

34, 36, 38, 4 1 , 46, 5 1 , 53, 64, 69, 85, 
89, 109, 120, 122, 127, 176, 193, 203, 
305, 342, 343 

Türkün anayrdu, 26 
Türakalar, 267 
Türsen, 264 
Türsenler, 267 
Tyrrhen, 260, 269, 279 
Tyrsenler, 265, 266 
Tyrsenos, 264 
Tyrrhen meselesi, 283. 

u 
Udh, 77 
Ugarit, 1 34 
Ujayini, 79 
Ukrayna, 32 
Ulu Tanrı, 53  
Ulvileştirilmiş ata, 2 1  
Umman Denizi, 18, 73, 164, 165 
Ungun, 49 
Unutulmaz ata, 130 
Ur, 89, 9 1 ,  93, 98, 1 57 
Ural, 40, 69 
Ural dağları, 29, 36, 66, 342 
Ura Tübe, 172 
Urkhom, 93 
Urkom, 92 
Urmiye, 169 
Uruk, 89, 9 1  
Urukagina, 98 
Uruk hanedanı, 92 
Uygur, 35,  48 
Uygur alfabesi, 49 
Uygur harfleri, 46 
Uygur yazısı, 4 1  
Uygurca, 185 
Uzakşark, 78 
Uzunkafah ( dolikosefal) ,  1 7  

Üçleme, 82 
3 sülale, 57  

Ü 

Üçüncü Ardişir, 178 
Üçüncü Daryüs, 178, 1 8 1  
I I I  üncü Hatusil, 132  
Ç'çüncü Pisametik, 1 19 
Üçncü Ramses, 1 1 8, 1 19 
3 üncü Salmanasar, 95 
� üncü Tiglat-Palasar, 95 
Ülis, 206, 208 
"Q'luhiyet mefhumu, 24 
Üranüs, 207 
Üstün dağları, 26 
Ütik, 149, 287 
Üyük, 1 36, 1 37, 1 38 

v 
Vahdet mefhumu, 24 
Vahşilik, 10 
Valansiya, 292 
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Valantiniyen, 343, 346 
Valeriüs, 289 
Valeriyen, 337 
Van gölü, 127 
Vandal, 343, 346 
Vandallar, 342, 343, 344 
Vardar, 243 
Vardar ovası, 243 
Varhely, 329 
Varüs, 323 
Vatana hiyanet, 48 
Veda, 80, 84 
Vedalar, 76, 84 
Veii sitesi, 272 
Venedik, 262 
Venedikliler, 232 
Venet, 271 ,  283 
Venetler, 262, 264, 273, 3 1 1  
«Veni Vidi Vici», 3 1 5  
Venüs, 265, 294, 333 
Vcres, 306 
Vergiler, 227 
Verseil (Verceil) ,  298 
Versengetoriks, 3 1 1 , 3 12 
Vervaktor, 278 
Vesika, 8 
Vespasiyen, 327 
Vcsya, 76 
Vetulonya, 267 
Vey, 66, 68 
«Veyi mağluplara», 273 
Vezüv, 333 
Viktorya-Alber, 101 
Villanova, 264 
Vindeks, 326 
Vindhiya, 74 
Virgil, 324 
Viriyat, 291 
Vişnu, 82 
Vitelliyüs, 327 
Vizigot, 34 1 
Vizigotlar, 339, 342, 343, 344, 346 
«V <E ı1icitis», 273 
Volga, 40 
Volsini, 267 
Volsk (Volsque) ,  268 
Volsklar, 272, 273, 275 
Volterra, 267 

Vulci, 270 
Vulsi, 267 
Vusun, 65 

y 
Yahova, 156, 1 59, 163 
Yahuda, 161  
Yahuda Kırallığı, 162 
Yahudi dini, 334 
Yahudiler, 1 1 5 ,  174, 327, 332, 333, 334 
Yahudilik, 162 
Yahveh, 1 56 
Yakın Asya, 105 
Yakup, 1 57  
Yakut, 18 
Yakut Türkleri, 69 
Yangı Kent, 39 
Yapıg, 271  
Y apıglar, 262, 264 
Yarı hayat, 5 
Yarı ilah, 208 
Yarkent, 55 ,  65, 78 
Yayık, 69 
Yazı, 9, 89, 1 53  
Yazıhkaya, 136, 1 37  
Yazılı vesikalar, 8 
Yebus, 160 
Yedidağ ( Septimontium) ,  270 
Yedi Su, 39 
Yemekler, 235 
Yeniçay, 1 1 6  
Yenisey, 36, 37 
Yeraltı, 100 
Yeraltı mabutları, 53  
Yer natü.rizmi, 50, 5 1  
Yer-su, 50 
Yer-sular, 52  
Yer tanrısı, 72  
Yeryüzü, 100 
Yeryüzü mabutları, 50 
Yerde sürünen hayvanlar, 4, 5, 6 
Yedik Han, 5 3 
Yeşil ırmak, 128 
Yeşil Nil, 102 
Yezdicert, 183 
Yin, 60 
Yinler, 57  
Yıldız, 2 1 ,  22 ,  23, 99 
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Yontmataş Devri, 10, 1 1 , 14, 30, 129 
Yosef, 1 1 5  
Yueçi 78 
Yueçiler, 65 
Yueşi 58 

Yüliyüs, 3 1 6  
Yüzleri dar-uzun, 17  
Yüzleri geniş-kısa, 17  

z 
i Yuğ 52 
· Zadrakarta (Esterabat} ,  182 

Yugurta, 297, 298 Zakkaralar (Tökerler} ,  196 
Yukarı Mısır, 102, 103, 1 1 1 , 1 1 7, 175 j Zama, 288, 291 
Yunan, 32,  148, 149, 1 52,  168, 171,  176, Zaman, 19 
Yunan, 31,  32, 148, 149, 152, 168, 1 7 1 , 1 Zap, 167, 17 1  

176, 178, 1 85, 186, 187, 188, 189, 195, Zaratuştra (Zerdüşt) , 180 
200, 201,  204, 2 1 3, 2 16, 2 18, 243, 2 5 5 , !  Zeka 2 
2 56, 262, 264, 289, 291,  293, 294, 334, ! 

Zeno'bi, 337 
3 39, 344, 346 j Zenador, 332 

Yunan adalan, 1 5 2  : Zent, 179, 1 8 3  
Yunan alfabesi, 102 ! Zent yazısı, 1 78 
Yunan Denizi, 260 ! I Zentçe, 179 
Yunan san'ati, 70 : Zerdüşt, 1 8 1  
Yunan medeniyetleri, 189 · ı Zeüs, 207, 208, 2 5 1 ,  :2 59, 265, 333 
Yunan mitolojisi, 207 Zeüs mabedi, 2 1 3  
Yunan müverrihleri, 69 ı Ziggurat, 100 
Yunanistan, 29, 106, 1 18, 133, 138, 1941 Zincirli, 137 
Yunanlı, 324, 3 33 j Zincirli saray, 137 
Yunanlılar, 1 12, 120, 127, 140, 143, 153, : z· · k viml r 5 1  208, 2 1 7, 268, 272, 274, 278, 290, 332 1' �raatçı a 1 e ' 

Yusuf, 1 57, 1 58 Zıynet eşya arı, 12, 1 3  

Yüksek boylu, 1 7  Ziraat, 1 1  ,12  
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