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EDİTÖR’DEN
Sabri Cemil Yalkut 19. yüzyılda yaşamış olan diğer bütün Osmanlı münevverleri gibi devletin kötüye gidişinden rahatsızlık duyan ve buna bir hal
çaresi bulunması için çaba sarf eden bir yazardır. Yazar bu eserini kaleme
alırken bu sancıları çektiğini net olarak hissettirmektedir. Bu nedenle eseri
takdiminde de geleceğin daha ümit verici olması için mektep çağındaki
gençlere bir genel tarih bilinci verilmesinin önemine duyduğu inancı vurgulamaktadır.
Küçük Târîh-i Umûmî ismini taşıyan bu kitapta Sabri Cemil Antik Mısır’dan 1900’lerin başlarına kadar bir dünya tarihi denemesi yapmaktadır.
Kitapta, yazarın zamanın ruhuna uygun olarak özellikle Fransa tarihinin,
kültürünün ve modernleşme sürecinin etkisini derinden hissettiği görülmektedir. Özellikle de Fransa’daki hürriyetçi akımların Avrupa’nın tamamı üzerindeki etkisinden sitayişle söz etmektedir. Öyle ki zaman zaman Fransa’ya
duyduğu bu sempati nedeniyle onların sömürgecilik faaliyetlerinin dahi
diğer Avrupalıların (Örneğin, İspanyol, Portekiz ya da İngiliz) sömürgeciliklerine göre daha makul ve masum görmektedir.
Avrupa’nın sahip olduğu ekonomik ve teknik üstünlüğün Osmanlı aydınlarında yarattığı üzüntü ve çaresizlik duygusunun Sabri Cemil’de kısmen atlatılmış olduğunu ve gelecekle ilgili ümitvar olduğunu görmekteyiz.
Bunda o dönemde Osmanlı’da da Padişahın yetkilerini kısıtlayan yasaların
kabul edilmiş olması, Jön Türklerin faaliyetleri ile İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidar olması gibi nedenlerin etkili olduğu görülmektedir. Sabri Cemil,
~8~

özellikle Kanun-i Esasi (Anayasa) vurgusunu kitap boyunca sürdürerek
Osmanlı ile Avrupa arasındaki temel farkın mutlakıyet yönetimi ile özgürlükçü yönetim anlayışlarının bilime, sanata ve ekonomiye yansımalarını ön
plana çıkarır. Bu yüzden Osmanlı devletindeki son siyasi gelişmelerin Özgürlükçülük yolunda olduğunu söyleyerek Allah’ın inayeti ve halkın elbirliği etmeleriyle devletin düze çıkacağına inanmaktadır.
Her ne kadar son yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmeleri içermese de
bu eser özellikle genç arkadaşlarımız için genel bir dünya ve Avrupa tarihini
sunan, öz ve önemli noktaları vurgulayan ve detaylarda kaybolmayan bir
kitap olarak ön plana çıkmaktadır. Tarihimizin bir döneminde badirelerden
çıkış için sarf edilen bir çabanın ürünü olarak gördüğüm bu eser halen güncelliğini koruyan bazı sorunlarla yüzleşme fırsatı da sunmaktadır. Her ne
kadar eser yüzünü fazlaca batıya özellikle de Fransa’ya dönmüş gibi görünse de en nihayetinde oradaki maddi başarıların arkasında yatan tarihi genç
dimağlara anlatma gayesi nedeniyle kıymeti haizdir. Sefa Nur Sürmeli’nin
değerli çabasıyla sadeleştirilen bu eserin okuyucularına yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum.
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Zengin
Malatya - 2021
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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ
İnsanoğlu var olduğu günden beri geçmişini merak etmiş ve öğrenme
ihtiyacı hissetmiştir. Geçmişine dair öğrendiği bilgilerle de geleceğini inşa
etmiştir. Binaenaleyh tarih ilmi geleceğe dair tasavvurlarımız açısından vazgeçilmez bir bilim dalı olmaktadır. Sosyal tarih, siyasal tarih, ideolojik tarih
vb. muhtelif alanlarda birçok eser kaleme alınmıştır. Sadeleştirmesini yaptığımız bu eser ise Sabri Cemil Yalkut tarafından Osmanlı’nın son dönemlerinde yazılmış olan bir dünya tarihi kitabıdır. Sadeleştirme yapmaktaki
amacımız, günümüz toplumunun Osmanlı ilmi birikimine ulaşabilmesine
katkı sağlamaktır.
Yazarın ilmi çalışmasına saygısızlık yapmamak adına sadeleştirme yaparken metin içerisinden herhangi bir ibareyi değiştirmeyi veya çıkarmayı
uygun görmedik. Eseri yayına hazırlarken üstlendiğimiz mesuliyet, onu
genel okuyucuyla olduğu gibi buluşturmaktır. Eser okunurken bu hassasiyetimizin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmek isteriz.
Sadeleştirmede eser üzerindeki tasarruflarımız şu şekilde sıralanabilir:
1- Eserin 1328 yılı baskısı esas alınmıştır.
2- Eserde adı I. Sabri Cemil olarak geçen müellif, Soyadı Kanunun çıkmasından sonra Türkçe “Parlak talih” anlamına gelen “Yalkut” soyadını
aldığı tespit edilerek bu şekilde zikredilmiştir.1

1

Doğan Kamalı, İlknur, Sabri Cemil Yalkut’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Ünv., SBE., Balıkesir 2018, s.11. ; Özsarı, Mustafa, Üsküp’ten
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3- Kitabın içerik kısmına müdahale edilmemiş ancak bölümler numaralandırılmıştır.
4- Bazı cümlelerin günümüzdeki kullanılan söz dizimine uyması adına
ögeler arası değişiklikler yapılmıştır.
5- Müellifin üslubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.
6- Günümüzde farklı anlam taşıyan ya da kullanılmayan kavramlar
bugünkü kullanım şekliyle değiştirilmiştir.
7- Metinde bulunan parantez içerisindeki açıklama ve tarih bilgileri
müellife aittir. Müellife ait olmayan açıklamalar “sad.” ya da “ed.” ibaresi ile
dipnotta belirtilmiştir.
8- “Efendimiz, Peygamberimiz” ifadeleri Hz. Muhammed ya da Hz.
Peygamber olarak değiştirilmiştir.
9- “Kudüs-ü Şerif, Medine-i Münevvere” şeklinde yazılan şehir isimlerindeki sıfatlar çıkarılarak “Kudüs, Medine” ifadesiyle yazılmıştır.
10- Eser içerisinde yer alan harita ve resimler orijinal haliyle sadeleştirme
metnine tekrar eklenmiştir. Ancak haritalar ve resimler numaralandırılarak
altına kısa açıklamalar yapılmış tarafımıza ait olanlar dipnotta belirtilmiştir.
11- Metin içerisinde yer alan parantez, nokta vb. işaretlerin bir kısmını
sadeleştirme yaparken günümüzde kullanılmadığı için kaldırılmıştır. Gerekli görülen yerlerde ise eklenmiştir.
12- Metin içinde kullanılan köşeli parantezler editör tarafından eklenmiş
olup metnin aslında bulunmamaktadır.
Sadeleştirme çalışmamızı, “Son Dönem Osmanlı İlmî Müktesebâtını
Günümüze Taşıma Projesi” kapsamına alan Proje Genel Yönetmeni saygıdeğer hocam Doç. Dr. Feyza Betül Köse’ye, tenkit ve önerileriyle rehberlik
yapan Proje Editörü Arş. Gör. Asım Sarıkaya’ya, çalışmanın editörlüğünü
üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Fatih Zengin Hocama, bu günlere gelmem için beni
teşvik edip destek olan rahmetli babam Hacı Ökkeş Kirişci ve kıymetli anKaresi’ye Meşrutiyet Dönemi’nin Modernist Bir Muallim ve Muharriri: Sabri Cemil Bey, Geçmişten
Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu Tebliğ
Kitabı, Mayıs 2017, ss. 486-500, s. 493.
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nem Cahide Kirişci'ye, akademik çalışmalarımı daima destekleyen eşim
Muhammed Sürmeli’ye ve çalışmanın yayınlanmasını üstlenen SAMER Yayınlarına şükranlarımı sunuyorum.
Sefa Nur Sürmeli
Kahramanmaraş-2021
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SABRİ CEMİL
A. Hayatı
Meşrutiyet Dönemi’nin önemli modernistlerinden olan ve özellikle okul
öncesi çocukların eğitiminde kullanılan yöntem ve metot çalışmalarıyla2
dikkat çeken Sabri Cemil, 1882’de Kosova’nın Priştine kasabasında doğmuştur.3 Asıl adı Eyüp Sabri’dir. Babası Cemil Efendi’dir. Sabri Cemil Bey’in
annesi ise Hanımşah Hanım’dır. 4
Sabri Cemil 1904 yılında bölgede Hacı Molla olarak bilinen ve eğitimci
yönüyle tanınan Muhittin Efendi’nin kızı, Mahzade Hanım ile evlenmiş ve
Müellifin eğitim anlayışı hakkında bkz., Hamdi Hasan, ““Makedonya Türk Çocuk Edebiyatının İlk Eseri”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2/117-121. 2010.; Hamza Altın, “II.
Meşrutiyet Devri Pedagoglarından Sabri Cemil ve Amelî Fenn-î Tedris’i”. Turkish Studies
Dergisi. 8/2, 19-35. Ankara 2013.; Nuran Özlük, Sabri Cemil’den Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler.
İstanbul: Yedi Gece Kitapları Yay., 1. Basım, 2018.
3 İlknur Doğan Kamalı, Sabri Cemil Yalkut’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Ünv. SBE.. Balıkesir 2018, 5.; Musa Bardak, II. Meşrutiyet Döneminde Okul Öncesi Eğitim (1908- 1918). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. SBE..
Elazığ 2010, 48.; Gyülasfiye Melani, Makedonyalı Sabri Cemil’in Yeni Mekteb Dergisi’ndeki Yazılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ünv. TAE.. İstanbul 2014,16.;
Mustafa Özsarı, “Üsküp’ten Karesi’ye Meşrutiyet Dönemi’nin Modernist Bir Muallim ve
Muharriri: Sabri Cemil Bey”. Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki
Yeri ve Önemi Sempozyumu. 486-500. 11-14 Mayıs 2017.; Özlük, 7.
4 Doğan Kamalı, 5.
2
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bu evlilikten yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.5 Babasının 1908’de vefat etmesi
üzerine ailenin geçimini Sabri Cemil Bey üstlenmiştir.6 1912 yılı ortalarında
Balkan Savaşlarının başlamasıyla Sabri Cemil Bey ve ailesi zorunlu olarak
evlerini terk edip İstanbul’un Fatih ilçesindeki akrabalarının yanına göç etmişlerdir.7
Sabri Cemil Bey’in iyi bir eğitim hayatı olmuştur. İlköğretimini Üsküp’te
Mekteb-i Edep isminde özel bir okulda yapmıştır. Bu okulda modern tarzda
eğitim görerek birinci sınıftan itibaren Fransızca eğitimi almış ve birincilikle
mezun olmuştur. Akabinde Üsküp İdadisi ’ne girmiş bu okulu da birincilikle bitirmiştir. 1900’de İstanbul’da açılan Darülfünun’un edebiyat bölümünde
düzenlenen bir sınava girerek burayı birincilikle kazanmıştır. 1903’te, okulu
birincilikle bitirdiği için yönetmelik gereği kendisine altın madalya verilmiştir.8
Mezun olduktan sonra ilk resmi görevine İstanbul Mercan İdadisinde
kâtip olarak başlamıştır. Daha sonra Üsküp İdadisinde Fransızca ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1908’de II. Meşrutiyetin ilanı sırasında önce Üsküp İlk Öğretmen Okulunda, akabinde Üsküp Yeni Öğretmen Okulunda
müdür olarak görevlendirilmiştir. Sabri Cemil Bey’in idarecilik görevi, Balkan Savaşlarında Üsküp’ün Osmanlı hakimiyetinden çıkmasına kadar devam etmiştir. Balkan Savaşları sebebiyle İstanbul’a gelen Sabri Cemil eğitim
bakanlığına başvurarak yeni bir görev talep etmiştir.9 Bu talep üzerine
1913’te Şam’ın Cebel mahallesindeki Türk Lisesine müdür olarak atanmıştır.10
Sonraki yıllarda Karesi, Balıkesir, İzmit, Eskişehir ve Ankara gibi farklı
şehirlerde maarif müdürlüğü görevlerinde çalışmıştır. Son olarak kendi isteDoğan Kamalı, 6-7.
Doğan Kamalı, 5.
7 Doğan Kamalı, 6.; Melani, 16.
8 Doğan Kamalı, 6.
9 Doğan Kamalı, 7.
10 Doğan Kamalı, 8.
5
6
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ğiyle Kastamonu Erkek Muallim Mektebi’nde Fransızca ve edebiyat öğretimi görevini yerine getirmiştir.

11

1928 yılında tekrar İstanbul’a dönen Sabri

Cemil Bey, harf inkılabı sonrasında İstanbul’da açılan millet mekteplerinde
gönüllü olarak çalışmış farklı okullarda edebiyat öğretmenliği görevine devam etmiştir. 1948 yılında emekli olduktan sonra Üsküdar Kütüphanesi gibi
kurumlarda gönüllü çalışmalara devam etmiştir.12
Sabri Cemil Yalkut, 31 Aralık 1957 yılında 75 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiştir.13

B. Eserleri
Sabri Cemil güçlü kalemiyle yayın hayatında da yerini almış ve yoğun
bir tempoyla çalışmıştır. Çıkardığı dergiler, yayınladığı kitaplar, makaleler
ve çeviriler mevcuttur. Hem Üsküp hem de Türkiye kültür hayatında aranan
bir isim olmuştur. 14
Erken yaşlarda yazarlık yapmaya başlayan Sabri Cemil bilhassa eğitim
konusu üzerinde durmuş çocuk eğitimine ise ayrı bir önem atfetmiştir.15
Eserlerinden bazıları şunlardır:
1. Amelî Fennî Tedris-i (1910),
2. Küçük Târîh-i Umûmî (1910/1911),
3. Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler (1914/ 1915),
4. Resimli Yeni Türkçe Gramer (1928/1929),
5. Okunacak Parçalar I (1929),
6. Millet Mektepleri Alfabesi (1929),
Doğan Kamalı, 8-10.
Doğan Kamalı, 10.
13 Doğan Kamalı, 10-11.
14 Ali Aksakal, “Yalkut, Sabri Cemil”. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yalkut-sabri-cemil Erişim Tarihi: 25 Eylül 2020.; Bardak, 48.; Özlük, 7-8.
15 Doğan Kamalı, 16.
11
12

~ 15 ~

7. Çocuk Şiirleri I (1942),
8. Tanrı Elçisi Hz. Muhammed’in Şemail-i Şerifleri (1952),
9. Çocuk Şiirleri (1954),
10. Küçüklere 19 Mayıs Şiirleri (1961),
11. Çocuk Şiirleri II (1962).
Şu an sadeleştirmesini okuduğunuz eser olan Küçük Târih-i Umûmi
hakkında çarpıcı bir iddia dikkatimizi çekmiştir. Şöyle ki bu kitabın aslında
Fransızca bir dünya tarihi kitabının tercümesi olduğu şeklindedir.16 Fakat
yaptığımız araştırmalar neticesinde bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir
kaynak ile karşılaşmadık. Bu iddiaya ilgili makale dışında da başka bir kaynakta rastlanmamıştır.

C. Hakkında Yapılan Çalışmalar
Osmanlı’nın son dönemlerinde yetişen bir entelektüel olan Sabri Cemil,
muhtelif alanlarda birçok eser bırakmıştır. Bundan dolayı akademik camiada merak uyandırmış ve eserleri araştırma konusu yapılmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla müellif, 3 yüksek lisans tezi ve pek çok ilmi makaleye
konu olmuştur.
Bunlardan bazıları ise şunlardır:
1. Doğan Kamalı, İlknur, Sabri Cemil Yalkut’un Hayatı ve Eserleri Üzerine
Bir İnceleme, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Ünv., SBE., Balıkesir
2018.
2. Melani, Gyülasfiye, Makedonyalı Sabri Cemil’in Yeni Mekteb Dergisi’ndeki Yazılarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ünv. TAE., İstanbul 2014.
3. Bardak, Musa, II. Meşrutiyet Döneminde Okul Öncesi Eğitim (19081918), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Ünv., SBE., Elazığ 2010.

16

Özsarı, 492-493.

~ 16 ~

4. Altın, Hamza, II. Meşrutiyet Devri Pedagoglarından Sabri Cemil ve Amelî
Fenn-i Tedris’i, Turkish Studies Dergisi, Ankara 2013, ss. 19-35.
5. Altunçizme, Hikmet, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tiyatro, Yeni Türk
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cumhuriyet Ünv., SBE., Sivas 2015.
6. Engünün, İnci, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı (18391923), Dergah Yay., İstanbul 2009.
7. Hasan, Hamdi, Makedonya Çocuk Edebiyatının İlk Eseri, Güneydoğu
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KÜÇÜK TÂRÎH-İ UMÛMÎ

SABRİ CEMİL

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ
Hoca Efendilere,
Eski ve yeni mekteplerden başlıcalarının tarihi kısaca öğretilmelidir; zira
bu ilim pek geniştir. Her şeyi söylemek arzusundan kaçınılmalı ve kesinlikle
ayrıntıları feda etmek lazımdır. İşte bu kitapta bunlar feda edilmiştir.
Eğer birer birer alınarak muhtelif kavimlerin tarihi açıklanmak istenseydi tekrarlara düşülecek ve karışıklık ortaya çıkacaktı. Bundan dolayı özel
tarihlerin üstüne çıkmaya ve genel tarih, ana hatlarıyla göz önünde tutulmaya gayret edildi. İlk Çağ, Orta Çağ, Yakın Çağ ve Günümüz dönemlerinin
her birinde belli başlı kavimlerin doğal genel sınırlarına işaret edildi ve medeniyetin genel yapısı kendilerine düşen pay ölçüsünde anlatıldı.
En büyük yer Fransa İnkılabıyla başlayan günümüze ayrılmıştır. İnkılabın ortaya çıkardığı sonuçlar ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra XIX. yüzyılın büyük olayları, hükümetleri, ıslahatların ve inkılapların tarihi, siyasi savaşlar ve bilhassa Şark meselesi tarihi, Yunanistan, Belçika, İtalya ve Almanya gibi yeni hükümetlerin kurulmasını sağlayan milli savaşlar tarihi uzunca
açıklandı. Bu işler siyasi ve askeri işler [ile]sulh işleri [yani]; sanat, ticaret,
imar ve arazidir.
Açık bir lisanla öz olarak verilen genel tarih bilgileri mekteplilere büyük
hizmet edecektir. Bunlar Osmanlı Tarihi’nin tamamlayıcısı olacaktır. Zira
dünyada hangi konumu işgal ettiği bilinmeden insan kendi memleketinin
bütün tarihini öğrenemez. Bunlar vatan terbiyesinin de tamamlayıcısı ola~ 20 ~
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caktır. Sonra çocuklarımız daha mektepte Türkiye’nin menfaatleri nelerdir,
ne gibi tehlikeler onu tehdit ediyor ve ona ne gibi ümitler açılmıştır, hangi
vazifeleri yüklenmiştir gibi sorulara cevap arayacak ve bulacaktır.
İşte bunun için Osmanlı mekteplerinde okunacak olan şu kitapta Osmanlılık bahisleri nispeten geniş tutulmuş, genç fikirlerin, her ne kadar acı
olsa da doğru bir tarih eğitimi almalarına gayret edilmiştir.
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TARİH – ÇAĞ

Tarih
Tarih geçmiş zamanlardaki olaylardan bahseder. Bu olay ya bir devlete
veya bütün devletlere ait olur. Bir devlete ait olursa o tarihe ‘Târîh-i
Husûsî’17 bütün devletlere ait olursa ‘Târîh-i Umûmî’18 denir.

Çağ
Dünyanın başlangıcından zamanımıza kadar geçen olaylar birtakım devirlere ayrılmıştır, bu devirlere ise ‘Çağ’ denir. Dünyanın başlangıcından
Batı Roma İmparatorluğunu düşmesine kadar geçen zamana İlk Çağ, Batı
Roma İmparatorluğunun düşmesinden İstanbul’un fethine kadar geçen zamana Orta Çağ, İstanbul’un fethinden Büyük Fransa İnkılabına kadar geçen
zamana Son Çağ ve Büyük Fransa İnkılabından zamanımıza kadar geçen
zamana da Günümüz denir.

17
18

Özel tarih (sad.).
Genel tarih (sad.).
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İLK ÇAĞ
Dünyanın Başlangıcından Roma İmparatorluğumun Düşmesine
Kadar (Milattan 395 Sene Sonra)

1. MISIRLILAR
1.1. Mısırlılar
Avrupa’da beş bin seneden beri insan bulunurdu fakat ahalisi bugünkülere hemen hiç benzemiyordu. Mağaralarda yahut kulübelerde oturur, hayvan derileri giyer ve avladıkları hayvanların etini yerlerdi. Bunlar henüz
vahşidirler.
O zamanlar Mısır’da oturan insanlar ise barajlar yapmayı, şehirler kurmayı, çift sürmeyi ve bir hükümet altında birleşmeyi biliyorlardı. Bunlar
medeni bir kavim idiler. Medeni demek ilmin her tarafa yayıldığı, kanunların güzel yapıldığı, ticaret ve sanat ilerlediği [toplum] demektir.

1.2. Mısır
Mısırlıların memleketi pek sıcaktır ve oraya hemen hiç yağmur düşmez.
Fakat Mısır’ı baştan başa dolaşan Nil pek büyük bir nehirdir. Çok suyu vardır. Haziranda yüksek dağlardaki karlar eriyince kabarır, 8 – 10 metre yükselir ve taşar. Bütün memleket Eylül’e kadar su altında kalır. Yüksek yerlerde yapılmış köyler üç ay ada gibi su içinde kalır. Nil çekilince toprak üzerinde bir balçık bırakır. Bu çamur tarlalara pek yarar ve gübre koymaya gerek kalmaz. Çiftçilik eden bir millet için bu büyük faydadır.
~ 25 ~
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1.3. Firavunlar
Mısır kavmi Firavun namını alan bir hükümdara tabi bulunurdu. Firavun bir taht üzerinde oturur ve bir sarayda yaşardı. Buna ‘Güneşin Oğlu’
derler ve yanına girenler kendisine Allah’a ibadet eder gibi tapınırlardı.
Ölünce ona ibadethaneler yapar ve kurban keserlerdi.

Harita-1: Beni İsrail Devri Arabistan ve Civarı.19
Yirmi altı Firavun ailesi vardı ki bu yirmi altı sülalenin hükmü 2500 seneden fazla devam etmiştir. İlk on iki sülalenin hükümdarları bugün Kahire’nin bulunduğu yere yakın olan Memphis’de20 otururlardı. Diğerlerinin
payitahtı Mısır, İlyada (Teb) şehridir. Yaptırdıkları saraylar ve ibadethanelerin harabeleri bugün bile insana hayret veriyor.

19
20

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
Mısırda bulunan bir yer adıdır. Aşağı Mısırda Aneb Hetch’in başkenti (sad.)
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Resim- 1: Piramitlerin İnşası

1.4. Savaşlar
Bu hükümdarlar mızraklı, oklu askerlerin başında ve bir harp arabasına
binerek savaşırlardı. Afrika zencileri üzerine ve Suriye’ye ordular gönderirlerdi. Zincirlerle bağlanmış sürüler halinde esirleri beraberlerinde getirir,
büyük binalar yaptırmak için bunları çalıştırırlardı. Bunların en meşhuru 18.
sülale krallarından II. Ramses’di ki biz buna ‘Sizusitris’ deriz. Milattan 1400
sene evvel yaşıyordu.

1.5. Mezarlar
Mısırlılar zannederlerdi ki bir insan ölünce canı uçar fakat bir gün bedenine tekrar girmeye muhtaç olur. Ölünün bedenini muhafaza etmek için bir
çare bulmuşlardı. Ölüyü birtakım baharatlarla dolduruyor ve sargılarla sarıyor, böylece mumyalar yapıyorlardı. Sonra bir mezar yapıyorlardı ki bu,
yataklar, sofralar, entariler, mücevherler ve yiyecekle yer altındaki ölü için
bir ev gibiydi. Bunların birçoğu açıldı ve hala da açılıyor, buralarda mumyalar ve türlü türlü şeyler bulunuyordu.
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Resim- 2: Büyük Piramit

1.6. Piramitler
Kahire’nin yanında hala dimdik duran Mısır’ın üç meşhur piramidi mezar olmak üzere bina edilmişti. Bunların her birinde bir hükümdar gömülmüştü. “Büyük Piramit” denilen en büyüğü 160 metre yüksekliğindedir. Bu
dünyanın en yüksek binalarından birisidir. Bununla beraber onu yapanların
bizim gibi makinaları yoktu. Taşları yukarıya kadar çıkartmak için evvel
hafif meyilli bir kaldırım yapmak lazım gelirdi. Sonra bunu yıkarlardı, hükümdarlar bu işleri esirlerine gördürürlerdi.

1.7. Mısırlıların Sanatları
Mısırlılar büyük ibadethaneler inşa etmeyi de biliyorlardı. Kapı önünde
iki büyük taş dikerlerdi. Dört köşeli ve pek yüksek olan bu dikili taşlar
yekpâre bir kayadan yapılmış ve her tarafına hiyeroglif21 yazılar yazılmıştır.22 Mısırlılar taştan Sfenks, (Ebülhevl) başı kadın, vücudu aslan suretinde
olan bu heykelleri caddenin iki tarafına sıra ile dizerlerdi.
Mısırlıların tekerleksiz küçük sabanları vardı; bunlarla sürer, eker ve biçerlerdi. Mezarlarında buğday taneleri bulunuyordu, bu buğday bizimkinin
aynıdır. Öküzleri, keçileri, domuz ve büyük kaz sürüler vardı. Keten kumaşlar dokurlardı. Altın ve gümüş işlerler, cam ve çini yaparlardı. Mısır’da su

21
22

Eski Mısırlılar’ın birtakım resim ve şekillerden meydana gelen yazısı, resim yazı (sad.)
İstanbul’da Sultan Ahmet Meydanında görülen dikili taş Mısır’dan getirilmiştir.
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kenarında biten papirüs denen bir ot ile bir nevi kâğıt yapmayı biliyorlar ve
kamışlarla yazıyorlardı.

1.8. Yazı
Mısırlılar bir yazı bulmuşlardı. İşaretlerine hiyeroglif denilirdi. Bunlar
başta çok ve karışıktı. Her kelime için ayrıca bir işaret isterdi; kelimeler ise
pek çok olduğundan yazının öğrenilmesi uzun sürerdi. Fakat zamanla yazıyı öğrenmek pek kolaylaştı. Zira her bir hece için birer işaretten başka bir
şey kullanılmaz oldu.
Bunu da Suriye sahilinde yaşayan küçük bir kavim yani Fenikeliler buldu. Bunlar birçok şehirlerde otururlardı. En meşhuru Sur kasabasıdır. Bunlar tüccar olduğundan defterlerini tutmak için kolay bir yazıya muhtaçtılar.
Mısırlıların harflerini aldılar ancak yalnız yirmi tanesini kullandılar ve bu
yirmi harfle yazmayı buldular. İlk iki harf ‘elif- be’ydi. Alfabe kelimesi bundan kalmıştır.
Avrupa’da kullanılan alfabeler, Fenikeliler tarafından düzeltilmiş olan
Mısır yazısından çıkmıştır.

1.9. Mısır Mütehassısları
Yüz sene evvel âlimler eski Mısırlıları pek iyi tanımıyorlardı. İnkılap
zamanında bir Fransız ordusu Mısır’ı ele geçirdi (1789). Fransız âlimlerinden
bazıları ordu ile beraber gelmişti. Eski Mısırlıların mezarlarını karıştırdılar
ve pek çok şeyleri götürdüler. Fakat taşlar üzerine kazılmış yahut papirüs
üzerine yazılmış hiyeroglifleri henüz kimse okuyamıyordu. ‘Champolion’
namında bir Fransız öğretici Mısır yazılarını okumanın çaresini buldu
(1821). O zamandan beri büyük memleketlerde, vakitlerini eski Mısır’ı anlamak ile geçiren âlimler vardır. İşte bunlara Mısır mütehassısları derler.
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Resim- 3: Mısırda bir taş üzerine kazınan resimler ve hiyeroglif yazılar gösteren bir görsel.23

1.10. Mısır’ın Ehemmiyeti
Mısır kavmi dünyaya pek büyük hizmetler etmiştir. Mısırlılar başka kavimlerden evvel sürmek, dokumak, demir işlemek ve eritmek, heykel yapmak ve yazmayı öğrendiler. Çok önemli olan bütün bu şeyleri Avrupalılar
icat etmedi. Bunları Mısırlılar’dan öğrendi. Mısır bu yüzden en eski medenilerden olan bu eski doğu hükümetlerinin en meşhuru olmuştur. O eski zamanlarda doğuda büyük devletler vardı: Başkentleri Ninova olan Asurlar ve
başkentleri Babil olan Babilliler. . Biz bunlardan bahsetmeyeceğiz zira bunlar
medeniyet hususunda Mısırlılardan geri kalmışlardır. İleride göreceğiz ki
Mısır evvel İranlılar sonra da Yunanlılar tarafından ele geçirildi.

Ezberlenecek
1- Mısırlılar dünyanın en eski medeni kavmidir. Beş bin sene vardır ki
şehirler kurmayı ve yeri sürmeyi biliyorlardı.
2- Pek sıcak memleketlerde oturuyorlardı, Nil Mısır boyunca akar ve taşarak bereket verir.

23

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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3- Onlar Firavun denilen hükümdarlara itaat ve hatta ibadet ederlerdi.
Yirmi altı Firavun sülalesi vardı.
4- Firavunlar birçok ordular göndermiş, muharebeler yapmıştır.
5- Mısırlılar ölülerin vücudun kokular sürer ve mumya yaparlardı. Bunları büyük mezarlara yerleştirirlerdi.
6- Üç büyük piramit hükümdarların mezarlarından başka bir şey değildir.
7- Mısırlılar dikili taşlar ve sfenkslerle süslü büyük ibadethaneler yaparlardı. Onların sapanları, buğdayları, sürüleri vardı. Dokuma ve demircilik
etmeyi bilir, yazmak için papirüs yaparlardı.
8- Bunlar hiyeroglifleri icat etmişlerdi, bu karışık yazıdan Fenikeliler
elifbayı (alfabe) çıkarmıştır.
9- Mısır 1798’den beri araştırılmaya başlandı. Champolion isminde bir
Fransız hiyeroglifleri okudu. İşte o zamandan beri birçok Mısır mütehassısı
vardır.
10- Mısır kavmi meşhur oldu, çünkü medeniyeti öteki kavimlere öğretti.

2. İSRAİLOĞULLARI
2.1. Kabile Reisleri
Fırat ile Lübnan dağları arasında pek sıcak, kumlu hem de çöl olan büyük bir memleket bulunur. Bundan dört bin sene kadar evvel orada oturanlar göçebeydi. Evleri yoktu. Öküz, koyun ve deve sürüleriyle bir yerden
başka bir yere giderlerdi. Deriden yapılmış çadırlar altında yaşarlar, yerlerini değiştirince bu çadırları da beraber götürürlerdi. Bunlar birçok kabilelere
ayrılmışlardı. Her kabile büyük bir aile gibiydi. Baba, karılarına, çocuklarına
ve hizmetçilerine emir verirdi. Ona kabile reisi deniyordu.
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2.2. İsrail Kavmi
En meşhur kabile reisi Hz. İbrahim (as)’dir. Allah tarafından kendisine
peygamberlik de verildi. Şeria Nehri yanındaki Filistin’e gelip yerleşmişti.
Kabilesinin adamları diyorlardı ki; “Cenabı Hak Hz. İbrahim’e gökteki yıldızlardan daha çok bir zürriyet vaat etmiş. Hz. İbrahim de buna karşı Allah’ın her bir emrine itaat edeceğini söylemişti.” Hz. İbrahim’in kabilesinden
iki büyük millet Araplarla İsrailoğulları çıkmıştır. İsrailoğullarının reisi ve
peygamberi Hz. Yakup olduğu zaman Filistin’de büyük bir kıtlık oldu. Hz.
Yakup bütün kabilesiyle Mısır’a gitti. İsrail kavmi Mısır’da çok zaman kaldı
ve orada pek ziyade çoğaldı.

Harita-2: İsrail’in İspatı

2.3. Hz. Musa
O vakitler Mısır’da İsrailoğullarını büyük inşaatlarda çalıştıran ve onlara
esir gibi davranan bir hükümdar vardı. Beni İsrail’den Hz. Musa çıktı. Pey-
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gamber oldu. Kendi kavminin adamlarını kaçırmaya ve böylece Hz. Yakup’un gelmiş olduğu memlekete dönmeye teşvik etti.
İsrailoğulları Hz. Musa’nın idaresi altında gittiler. Hz. Musa İsrailoğullarını şeriatını kurdu. Bu şeriat ‘Yahve’ denilen tek Allah’a tapmayı emreder.
Hz. Musa, Hz. İsa’dan (as) 1.500 sene evvel yaşıyordu.

2.5. Filistin
İsrailoğulları, senelerce çöllerde kaldılar. En sonunda Filistin’e vardılar.
Orada oturan ahali ile savaştılar. Onları öldürdüler ve memlekete de yerleştiler. O zaman 22 İsrail kabilesi vardı. Hepsi aynı şekilde idare olunuyordu.

2.6. Hükümdarlar
Nihayet İsrailoğulları savaşta kendilerine emir verecek bir hükümdarları
olmasını Hz. İşmoil’den talep ettiler. O da (Talut’u24) Saul’i gösterdi. Başına
mübarek zeytinyağı dökerek onu hükümdar yaptı. Talut’un kendisine itaat
etmediğini görünce Hz. İşmoil bir başkasını, Hz. Davut’u tayin etti. Hz. Davut İsrailoğullarının düşmanlarını yendi ve Sion dağı üzerindeki Kudüs şehrinde yerleşti. Oğlu Hz. Süleyman ondan sonra hükümdar olarak Erez25 ağacından kendine bir saray yaptırdı ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı bina etti.

2.7. Peygamberler
Hz. Süleyman’dan sonra İsrailoğulları tekrar ayrıldılar. Kuzeydeki on
kabile İsrail devletini kurdu ve putlara tapmaya başladılar. Kudüs etrafında
oturan güneydeki iki kabile Yehuda hükümeti oldu. Bunlar Yehuda’ya (Allah’a) ibadete devam ettiler. Bu hükümetin adamlarına o zaman Yahudi dediler.
İki hükümet birbiriyle savaştılar. Sonra Ninova ve Babil Kralları kan dökücü büyük ordularıyla geldiler. Bunlar ekinleri yakar, şehirleri yıkar ve
insanları öldürürlerdi. İsrail devletinin başkenti olan Sâmâra şehri milattan
24
25

Talut, Ahd-i Atîk’te Şaul (saul) ismiyle anılır (sad.)
Sedir ağacı ed.
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711 sene evvel alındı. Yahudilerin başkenti olan Kudüs ise 589 sene evvel
alındı.
O zamanlar birtakım peygamberler bulunurdu. Bunlar görüyorlardı ki
Yahudilerin bahtsız olması ve her türlü ceza çekmesi Cenab-ı Hakk’ın emirlerini tutmadıklarından ve fena yola saptıklarından ileri geliyor. Bunun için
bunlar Kudüs’e ve başka şehirlere sık sık gelirlerdi. Hükümdarı ve halkı
putları kırmaya ve iyiliğe davet ederler; eğer doğru yola gelmezler ise belalara uğrayacaklarını söylerlerdi.
Bazen hükümdarlar bunları dinlerdi, ancak çoğu kez onları hapsettirir,
dövdürür ve hatta öldürtürdü.

2.8. Mesih
Belli başlı Yahudiler Babil’e götürülmüş hapsedilmişti. Orada yetmiş sene kaldılar. Fakat o zaman Asya’nın küçük bir kavmi olan İranlılar büyük
bir devlet kurmaya başlıyorlardı. Bunların hükümdarı Siros, Babil’i ele geçirdi. Yahudilerin Kudüs’e dönmelerine ve Mescid-i Aksa’yı yeniden inşa
etmelerine müsaade etti.
Yahudiler o zaman fakir ve küçük bir milletti. Fakat Allah’ın en sevgili
milleti olduklarını ve Cenabı Hakk’ın -onları şimdi cezaya uğratıyorsa dabir gün kendileriyle barışacağını ve Hz. Süleyman zamanından daha kuvvetli olacaklarını aralarında konuşuyorlardı. Peygamberler haber vermişlerdi ki Hz. Davut’un zürriyetinden biri Allah tarafından gelecek ve Yahudileri
yüceltecekti. Yahudiler ‘Mesih’ namını verdikleri bu zaatı bekliyorlar.

2.9. Kudüs’ün Harap Edilmesi
Yahudiler beş yüz seneden beri bekleyip duruyorlardı. Derken Hz. İsa
(as) dünyaya geldi. Bunlar onu Mesih olarak tanımak istemediler. Hz. İsa
Kudüs’e gelince Yahudiler kendisini otuz üç yaşındayken haça germek ve
böylece öldürmek istediler. Fakat o zaman Romalılar Yahudi memleketine
hüküm ederlerdi. Hz. İsa’nın doğumundan yetmiş sene sonra Yahudiler
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bunlara karşı ayaklandılar. Bir Roma ordusu Kudüs’ü kuşattı ve aldı. Mescit
yakıldı. Yahudiler götürüldü ve esir diye satıldı. Bu zamandan sonra Yahudi
devleti yoktur. Fakat her tarafa Almanya, Polonya (Lehistan), Fransa, Cezayir ve Asya’ya dağılmış Yahudiler vardır. Bunlar eski dinlerini muhafaza
ettiler.

2.10. Yahudi Milletinin Ehemmiyeti
Yahudi milleti küçücük bir milletti. Fakat bütün milletlerin putlara taptığı bir zamanda onlar tek olan Allah’a inanıyordu. Hristiyan dini de ondan
çıkmıştır. Onun için tarihte ehemmiyetlidir.

Ezberlenecek
1. Kabile reisleri çöllerde Fırat ile Lübnan arasında aileleriyle, sürüleriyle
bir taraftan başka tarafa giderlerdi.
2. Hz. İbrahim’den Araplarla İsrailoğulları çıkmıştır. Beni İsrail’den Hz.
Yakup yetişmiştir.
3. Mısır’da birleşmiş olan Beni İsrail Hz. Musa’nın idaresi altında oradan
çıkmışlardır. Hz. Musa Yahudi dinini kurdu ve onlara Allah’a ibadet etmelerini emretti.
4. Bunlar Filistin’de yerleştiler, orada on iki kabileye ayrılarak yaşadılar.
5. Sonra hükümdarların idaresi altında birleştiler. En kuvvetlisi Hz. Süleyman’dır. Bu zat hem peygamber, hem hükümdardır.
6. Nihayet iki hükümete ayrıldılar ki her ikisi de Asurlar tarafından yıkıldı.
7. Babil’den gelen Yahudiler küçük bir devlet kurdular ve Mesih’i beklemeye başladılar.
8. Hz. İsa gelince onu haça germek istediler. 70’de Romalılar tarafından
dağıtıldılar.
9. Yahudi Milleti, dini sebebiyle ehemmiyetliydi.
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3. YUNANLILAR
3.1. Yunan Kavmi
Yunanistan küçük bir memlekettir fakat Yunanlılar akıllı ve çalışkan
adamlardı. Hz. İsa’dan sekiz yüz sene evvel tarla sürmek ve hayvan beslemekten başka hemen hiçbir şey bilmezlerdi. Lakin kayık yapmayı, şehirler
kurmayı, heykel yontmayı, boyamayı ve yazmayı çabuk öğrendiler.

3.2. Yunan Kolonileri
Yunanlılar çoğalınca onlardan pek çok kişi mal aramaya uzağa gittiler.
Bir grup, gemilerle hep birden gider ve yabancı bir memlekete çıkarak kendilerine bir şehir bina ederlerdi. Buna koloni kurmak denilir.
Bütün Akdeniz sahilleri, Asya, Afrika, İtalya hatta Karadeniz kıyısından
Kırıma kadar Yunan kolonileri vardır.
Fransa’da Marsilya, Nis gibi şehirler Yunanlıların eski kasabalarındandır.

3.3. Memleketler
Yunanlılar bir milletten ibaret değillerdi. Her şehir, etrafındaki bölgede
küçük bir kavim oluştururdu ki bunun kendi hükümeti, ordusu ve donanması vardı. Bütün bu küçük kavimler birbiriyle savaşırdı. Bunlardan yüzlerce vardı. Onlara memleket denilirdi. En önemlileri Sparta ile Atina’dır.

3.3.1. Sparta
Sparta dağlık bir şehir, ahalisi de askerdi. Orada çocuklar bölük bölük
terbiye ediliyordu. Onlara güreşmek, sıçramak ve silah kullanmak öğretiliyordu. Zahmete alıştırmak için onlar fena beslenir, hasır üzerinde yatırılır,
yalınız bir palto giydirilir ve sık sık dövülürdü. Kızlar da hemen hemen erkek çocuklar gibi terbiye ediliyordu. Erkekler hep birlikte yemek yer ve talim eder dururlardı. Ne okumak ne yazmak bilmezler ve hemen hiç konuşmazlardı. Fakat onlar Yunanistan’ın en kuvvetli pehlivanları ve en âlâ
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cenkcileriydi. Savaşa çalgı çalarak bölükler halinde yürürlerdi. Her biri bir
kargılı26 silahlı hemde çıplak fakat bir baş zırhı ve geniş bir kalkan ile muhafaza olurlardı. Spartalılar’ın kanunlarını eski zamanlarda da son zamanda
da çok beğenirlerdi. Bu kanunları milattan sekiz yüz sene evvel yaşayan
Likurgus’un yaptığını Spartalılar söyler.

3.3.1. Atina
Atina ise gemici bir şehirdi. Atinalıların kendi şehirleri yanında büyük
bir iskelesi vardı. Pire denilen bu iskeleye Asya ve Mısır mallarını indirirlerdi. Böylece zengin oldular. Büyük ve güzel binalardan, güzel heykellerden
ve şiirlerden zevk aldılar. Yunanistan’ın en mükemmel sanatkârları oldular.
Atina’da ahali güzel nutuklar söylemeyi ve dinlemeyi severlerdi. Bütün
umumi işler ‘Agora’ denilen bir meydanda konuşulurdu.
Solon (Milattan hemen altı yüz sene evvel yaşıyordu) onlara mükemmel
kanunlar yaptı.

Harita-3: Eski Yunan
26

Mızrağa benzer savaş aleti (sad.).
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3.4. Medya Savaşları
Asya ile Mısır o zamanlar İranlıların elindeydi. Bunlar Hindistan’dan
Mısır’a kadar olan bütün ülkeleri otuz senede ele geçirmişlerdi. İranlıların
padişahı geçmiş hükümdarların en kuvvetlisiydi ki ona büyük padişah diyorlardı. Asya’nın ve Mısır’ın en büyük parçasına sahipti. Bu padişahlardan
‘Dara’ isminde biri Yunanistan’ı ele geçirmek istedi. Kendisinin hükümdarlığını tanımaları için Yunanlılara haber gönderdi. Birçokları korktular ve onu
dinlediler. Fakat Sparta ve Atina boyun eğmek istemediler ve İran elçilerini
öldürdüler. Dara, büyük bir donanma getirtti. İran ordusunu Atina yanındaki ‘Marathon’a’ indirdi. On bin Atinalı asker İranlıların karşısına çıktı.
Üzerlerine birdenbire saldırdılar ve onları denize döktüler. İşte bu birinci
Medya Savaşı oldu. (Medler bir kavimdir ki onların tarihi İranlılarla karışır.
Bunun için Medya Savaşı denildi.)
On sene sonra Dara’nın yerine geçen padişah Serhas, bir milyon kişilik
bir ordu ile ve beş yüzden ziyade gemiyle kendisi geldi. Atinalılar ve Spartalılar birleşerek Salamiyah’da İran donanmasını (Milattan 480 sene evvel) bir
sene sonra da Plate’de İran ordusunu bozdular. Bu ikinci Medya Savaşı oldu.

3.5. Pericles Devri
Baskınlardan sonra Spartalılar evlerine döndüler. Atinalılar savaşa devam ettiler. Gemileriyle bütün Yunan şehirlerinden, adalarından ve Asya
sahilinden İran askerlerini kovmaya gittiler. Öteki Yunanlıları, kendilerini
İranlılardan kurtardığı için kendilerine her sene çok para vermeye zorladılar. Bu para ile putlarına Atina’da güzel bir ibadethane ve daha pek çok binalar yaptılar. Yunanlılar (Merhameti, korkuyu kışkırtarak üzmek maksadıyla tiyatroda oynanan) drama ile (İnsanların fenalıklarına güldürerek düzeltmek için oynanan) komediyi icat etmişlerdir. Büyük bir meydanda, açık-
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ta bütün halkın önünde tiyatro oynarlardı. Meşhur dülgerler27 heykel yontanlar, resim yapanlar, şairler ve filozoflar Atina’da toplanırlardı. Atinalılar,
şehrin en hürmetli adamı Pericles’e itaat ederlerdi. İşte bunun için bu zamana Pericles devri denir.

Resim-4: Pericles

3.6. Makedonya
Atina uzun zaman güçlü bir memleket olarak kalmadı. Milat’tan 431 sene evvel Sparta ona savaş açtı. Yunanistan’ın her köşesinde Asya ve hatta
Sicilya’da otuz sene çarpıştılar. Zira bütün Yunan kavimlerinin kimisi Atina
kimisi Sparta tarafına geçmişlerdi.
Sonra Atina mağlup oldu ve ele geçirildi (Milat’tan evvel 1404). Fakat
öteki Yunanlılar Spartalılara itaat etmek istemediler. Savaşlar da yeniden
başladı. Bunlar kanlı savaşlardır. Ağaçlar kesilir, insanlar öldürülür, kadınlar ve çocuklar esir olarak satılırdı. Yine o zamanlar her şehirde zenginlerle
fakirler birbirleriyle dövüşürlerdi.
O zaman Yunanistan’ın kuzeyinde, Makedonya’da henüz adı çıkmamış
fakat yiğit ve iyi terbiye görmüş bir kavim vardı. Makedonyalıların kralı

27

Yapıların kapı, pencere dışındaki kaba tahta ve ağaç işlerini yapan usta (sad.).
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Philippe, kendine iyi bir ordu yaptı ve yavaş yavaş Yunanlıları İran padişahına karşı kendi müttefikleri olmaya mecbur etti. Atinalılar karşı duruyorlardı ancak Philippe onları Karuna’da mağlup etti (338).

3.7. İskender’in Fetihleri
Philippe’nin oğlu İskender, milattan 336 sene evvel kral oldu. İki sene
sonra İran Devleti’ni ele geçirmek için 35.000 kişilik bir ordu ile sefere çıktı.
İran padişahının, yirmi kat daha kalabalık orduları vardı. Fakat askerlerinin
silahları fenaydı. Birçoğu da zorla savaşıyordu. İyi hareket edemiyor ve birbirlerini şaşırtıyorlardı. İskender’in mükemmel askerleri vardı ve bu askerlerle üç büyük zafer kazandı. İran padişahına tâbi olan memleketlere kendini kabul ettirdi. Her tarafta şehirler kurdu. Bunlar hala bugün bile vardır.
Başlıcaları Mısır’da İskenderiye’dir. İskender, Hindistan’ın içerilerine kadar
gitti ve tekrar Babil’e döndü. Orada milattan 323 sene evvel sıtmadan öldü.
Henüz 33 yaşındaydı.

Resim-5: Büyük İskender

3.8. İskender’in Hükümetinin Parçalanması
İskender’in yerine kimse geçmedi. Ordusunun generalleri (paşaları) kim
üstün gelecek diye yirmi sene çarpıştılar. Sonra sağ kalanlar İskender’in hükümetini ayırmaya karar verdiler. Her biri bir parçasını aldı ve kral oldu. O
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zaman Makedonya, Suriye ve Mısır krallıkları gibi üç büyük ve birçok hükümetler meydana geldi. Bu krallıklar üç asır sürdü.

3.9. Yunan Krallıkları
Bu krallıkların tebaası Asyalıydı. Fakat kral Yunanlıydı. Bunun Yunan
askerleri ve memurları vardı. Sarayına Yunan âlimleri, heykelcileri ve kâtipleri getirtirdi. Bütün bu krallıkların ahalisi yavaş yavaş Yunanlıların âdetlerini ve dinini aldılar. Nihayet Yunancadan başka bir dil ile konuşmaz oldular.

3.10. İskenderiye ve Müzesi
Bu krallardan bazıları ilmi severlerdi. Mısır kralları payitahtları olan İskenderiye’de büyük bir kütüphane yaptılar. O zaman ne kâğıt vardı ne matbaa. Kitapları tamamen elle ve papirüs yaprakları üzerine yazmak lazım
geliyordu. Bunun için kitaplar pek seyrek ve pek pahalıydı. Büyük kâtiplerin kitapları her zaman kayıp olma korkusu ile karşı karşıyaydı zira her bir
kitabın ancak birkaç nüshası vardı. Bu kütüphanede üç yüz binden fazla
kitap bir araya getirildi. İskenderiye’de bir nebatat bahçesi, bir tecrübehane28
ve âlimler için bir köşk dahi vardı. Bu yerlere müze denirdi. Okuyup öğrenmek isteyen adamlar her taraftan oraya gelirdi. Dünyada bunun eşi asla
görülmemişti.

3.11. Yunanlıların Sanatları ve Âlimleri
Bir kavmin büyük şeyler yapması için kalabalık olmasına gerek yoktur.
Yunanlılar da Mısırlılar ve Yahudiler gibi küçük bir kavimdi. Bununla beraber bunlar başka milletlerden daha fazla şöhret kazandı. Yunanlılar; Mısır,
Asuriye, Babilistan ve İran’ı ele geçirmekle bütün bu eski milletlerin bildiklerini öğrendiler ve yeniden birçok şeyler buldular. Yunanlılar, hele Atinalılar şiirler, tiyatro kitapları ve tarihler yazdılar. Hala Homer, Aşil, Sofokles
gibi şairlerin Heredot Thucydides gibi tarih bilenlerin, Dimosthenis gibi ha28

Laboratuvar, ed.
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tiplerin eserleri hayretle ve lezzetle okunuyor. Onları taklit ederek iyi yazmak öğrenildi. Yunanlılar ibadethaneler yaptılar. Güzel heykeller ve kabartma resimler yonttular. Bunlardan bulunabilenler müzelerde pek kıymetli saklanıyor. Yunanlılar dünyadaki şeyleri anlayıp öğrenmeye ilk evvel çalışmışlardır. Bunlar bakmış ve düşünmüş ve her bir ilmin başlangıcını bulmuşlardır. Hipokrat, Hekimliği; Aristo, Tarihi Tabiiyi; Öklid, Geometri’yi;
Arşimet, Yer Çekimi’ni; Eratosthenes, Coğrafya’yı ve Hipparque, Astronomi’yi bulmuştur. Bizim mektebte güçlükle anlayabildiğimiz bu başlangıçları
Yunanlılar yapayalnız buldular. Onlara hayret etmeye hakkımız var. Zira
Yunanlılar birçok milletlerden evvel Romalıların sonra batı milletlerinin hele
İtalyanlarla Fransızların hocası oldular.

Ezberlenecek
1. Yunanlar pek akıllı küçük bir millettir. Bahrı sefidin (Akdeniz) her
sahili üzerinde birtakım koloniler kurdular.
2. Onlar küçük memleketlere ayrılmışlardı, birbirleriyle muharebe
ederlerdi. Başlıcaları Sparta ile Atina oldu.
3. Sparta dağlık ve askeri bir şehirdir. Yunanistan’ın en iyi ordusuna
sahipti.
4. Atina gemici ve sanatkâr bir şehirdir. Yunanistan’ın en büyük sanatkârlarına sahip oldu.
5. Atina ile Sparta İran padişahlarına karşı Medya muharebelerini yaptılar ve onları mağlup ettiler.
6. Sonra birbirleriyle savaştılar. Atina mağlup oldu.
7. Makedonya Yunanistan’ın en kuvvetli memleketi oldu. Makedonya
kralı İskender bütün İran devletini zapt etti.
8. İskender öldükten sonra hükümeti komutanları arasında parçalandı.
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9. Doğudaki birçok Yunan krallığı birleşti ve Doğu ahalisi Yunanlaştı.
Mısır krallığının payitahtı olan İskenderiye, kütüphanesi ve müzesiyle meşhur oldu.
10. Yunanlılar büyük kâtiplere maliktiler, pek güzel heykeller yaptılar
ve her bir ilmin başlangıcını buldular da onun için dünyada şöhret kazandılar. Bunlar başka milletlerin hocalarıdır.

4. ROMA CUMHURİYETİ
4.1. Romanın Kurulması
Roma İtalya’nın hemen ortasında Tiber nehri yanında bir tepe üzerine
bina edilmiş dört köşeli küçücük bir şehirdir. Milattan 754 sene evvel kurulmuştu. Ne bunu bina eden Romulus hakkında ne de evvelleri onu idare
eden kralları hakkında doğru bir şey bilemiyoruz.

4.2. Roma Cumhuriyeti
Roma kralları ahalinin ileri gelenleriyle uyuşarak hüküm sürerlerdi. Milattan 510 sene evvel bu ahali Kral Neron’u kovdu. Artık ondan sonra Roma’da kral bulunmadı. Her sene ‘konsül’ denilen iki hâkim seçilir, birlikte
bir sene hüküm etmek üzere tayin edilirlerdi. Büyük ailelerin başları işler
hakkında kendi düşüncelerini bildirmek için bir mecliste toplanırlardı.
Meclis’e ‘senato’ denirdi. Bu da ihtiyarlar meclisi demekti.

4.3. Eşraf ve Avamın Kavgası
Romanın eski ailelerinden türeyen Romalılara Patrisyen yani eşraf denirdi. Eski Romalılardan kalmayan öteki adamlara Pelebein yani avam derlerdi. Avam pek ziyade kalabalıktı. Zira etrafındaki şehirlerin bütün ahalisi
yavaş yavaş Roma milletine girmişti. Fakat eşraf yalnız başlarına hükmetmek istiyorlardı. Avam hükümeti ayırmak istedi fakat kabul olunmadı. Onlar da Roma’dan çıktılar. Senato onları tekrar getirmek için kendilerinden de
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reis bulunmasına müsaade etti. Bunlara (Pleb Tribünleri) avam azası denilirdi. Bunlar konsülleri iş yapmaktan men edebilirlerdi. Bunun için yalnız
“Veto (yasak!).” demek yeterdi. Eşraf ile avam birbiriyle yüz seneden fazla
çekiştiler. Sonunda eşraf, konsül olmak için avama müsaade etmeye karar
verdi (Milattan 366 sene evvel). O zaman avam rahat durdu.

4.4. Roma Ordusu
Romalılar çift sürer ve ticaret yaparlardı. Fakat bununla beraber yine
hepsi askerdi. Kayıştan yapılmış bir zırh giyerlerdi. Silah olarak kılıç, mızrak
ve kalkan kullanırlardı. Kendilerini korumak için hendekli istihkâmlar yaparlardı. 100-120 kişilik bölüklerle savaşmayı biliyorlardı ki başka hiçbir
millet bunu yapamazdı. Ciddi bir talim ve terbiyeleri vardı. Nöbetinden
ayrılan asker diğerleri tarafından değnek altında öldürülürdü. On yedi yaşında savaş talimlerine başlarlar ve ölünceye kadar devam ederlerdi. Roma
ordusu o kadar güzeldi ki yavaş yavaş bütün dünyayı ele geçirdi.

4.5. İtalya’nın Zabtı
Romalılar bütün İtalya ahalisini kendi idareleri altına aldılar. Bunun için
birtakım savaşlar yapması lazım geldi. Bu pek zahmetli oldu ve birçok asırlar sürdü. Milattan 222 sene evvel bütün yarımada ele geçirilmişti.

4.6. Pön Savaşları
O zaman Afrika’da bugün Tunus’un bulunduğu yere yakın, deniz kenarında Kartaca namında bir ticaret şehri vardı. Bu şehir Yahudilerin memleketi yanında bulunan Fenike’den gelme gemiciler tarafından kurulmuştu.
Sonra bunlar ticaret yaparak ve İspanya gümüş madenlerini işleterek pek
zengin olmuştu. Kartacalılar kendileri savaşmazlar fakat savaşmayı seven
vahşi kavimlerden asker yazar ve onlara çok para verirlerdi. Onlar bu ordu
ile Afrika’nın kuzeyi, İspanya ve Sicilya’yı ele geçirmişlerdi. Romalılar, Sicilya’yı almak istedikleri zaman Kartacalılara rast geldiler. İşte o vakit Roma
ile Kartaca arasında savaşlar başladı. Bunlara Pön Savaşları denir.
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Bu savaşlar üç tanedir. Birincisinde (265-245) Romalılar, Kartacalıları Sicilya’dan kovarlar. İkincisinde (218-201) Hannibal namında bir Kartaca paşası (generali) İspanya’dan kalkar Galya denilen Fransa’nın güneyinden geçerek Alp dağlarını aşar. İtalya’ya iner ve üç senede Romalılar üzerine üç
büyük savaş kazanır. Bu baskınların en meşhuru olan Caen savaşından sonra Napoli memleketine yerleşir. Fakat Roma yılmadı, Hannibal da ona saldırmakta yiğitlik göstermedi. Hannibal’ı İtalya’dan çıkartmak için Roma,
Afrika’ya ‘Scipio’ namında bir paşa gönderdi, bu adam, ordusunu Kartaca
yanında karaya çıkarmaya gitti. Hannibal de arkasından gitti ancak Zama’da
mağlup oldu (202). Kartaca sulh istedi. Romalılar da İspanya’yı ele geçirdi.
Üçüncü savaşta (249-246) Romalılar Kartaca’dan tamamen kurtulmak isterler. Şehri kuşatmaya gider, nihayet alır ve harap ederler.

Resim-6: Kartacının Zaptı

4.7. Doğu Fetihleri
Doğu’da İskender’in hükümeti parçalanalı beri birçok Yunan kralları
vardı. Romalılar bazen savaş yapmaya bile hacet kalmaksızın bunları birer
birer ele geçirdi. Makedonya krallarından ikisini: Philippe (197) ile Pirse
(167)’yi ve Suriye kralı Antiokhos (190)’u mağlup ettiler. Pön kralı Mithridatis’e karşı üç savaş yaptılar (78-64). Roma, en sonunda Makedonya, Yunanistan, bütün Küçük Asya, Suriye ve Mısır’a sahip oldu.
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4.8. Batı Fetihleri
Doğuya sahip olan Romalılar o zaman batıya döndüler. Kartacalılardan
İspanya’yı aldıklarını yukarıda gördük. Fransa’da o zaman Galyalılar otururdu. Bu Galyalılar ise bir dönem Romalılara ürküntü vermişti. Evvelce
İtalya’yı ele geçirmiş ve hatta Roma’yı almışlardı. Romalılar İtalya’daki Galyalıları yola koyduktan sonra Gaul yani Fransa’daki Galyalılara saldırdılar.
Alp ve Pirene dağları arasındaki ülkeleri ele geçirdiler (120); orada Aix ile
Narbonne şehirlerini kurdular. Sonra Sezar, Gaul’un kalan yerlerini Tara
nehrine kadar sekiz senede ele geçirdi (58-51).

4.9. İç Savaşlar
Bu aralık Roma, senato yani eşraf tarafından idare olunuyordu. Millet
meclisi yani forum denilen çarşı meydanında, bazı zaman da ta’lîm meydanında toplanırdı. Fakat her vakit senatoya itaat ederdi. Konsüller senatoya
danışmadan hiçbir şey yapmazdı.
Bütün bu savaşlarda o kadar adam öldü ki artık gerçek Romalı hemen
hemen kalmmamıştı. O zaman ordulara yabancılar ve başıboş herifler girdi.
Bunlar mağlup ettikleri ahaliyi yağmalayarak para kazanmak için askere
giriyorlardı. Savaşı vazife diye değil meslek diye yapan şu herifler Roma
hükümetine artık itaat etmiyorlar ancak komutanlarını tanıyorlardı. O nedenle komutanlar senatoya emretmek istediler fakat birçok komutan bulunduğundan ve her biri başlı başına hâkim olmak istediğinden birbiri ile kavga
ettiler.
Roma, İtalya ve Romalıların elinde bulunan memleketlerde böylece 80
sene dâhili savaşlar oldu. Başlıcaları; Marius ile Sulla arasında (88-82), Spartaküs ile Pompei arasında (82-80), Pompei ile Sezar arasında (45-49), Antonius ile Octavian arasında (32-30,43) olan savaşlardır.
Her defa üstün gelen paşa birkaç sene hâkim oldu fakat bu devam etmedi. Sonuncu defada herkes savaştan yorulmuştu. Son galip gelen Octavian her şeyi eline geçirdi. ‘August’ ve ‘İmparator’ diye iki yeni lakap aldı
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(28). Senato ortadan kaldırılmadı fakat elinde de bir şey bırakılmadı. Hükümet eden imparator oldu. August’ün idaresi zamanında Hz. İsa (as) doğdu.

Ezberlenecek
1. Roma, Hz. İsa’dan 754 sene evvel kurulmuştur.
2. Önce krallar tarafından, sonra 510’dan beri konsüller ve bir senato tarafından idare edilmiştir.
3. Eşraf ile avam birçok zaman kavga etti. Sonra eşraf vazgeçti ve hepsi
eşit oldu.
4. Romalılar eski zamanın en iyi askerine sahiptir. Bu yüzden dünyayı
ele geçirebildiler.
5. Evvela İtalya’dan başladılar (222-50).
6. Sonra üç Pön muharebesinde Kartaca’yı mağlup ettiler.
7. Ondan sonra doğuyu zahmetsizce zapt ettiler.
8. Galyalılar’ı mağlup ettiler ve batıyı ele geçirdiler.
9. Orduları artık hükümeti tanımadıklarından ve komutanlar devlete
hâkim olmak istediklerinden uzun iç savaşlar oldu. Bir komutan imparatorluğa hâkim olunca savaş sona erdi. (28).

5. ROMA İMPARATORLUĞU
5.1. İmparatorluk ve Vilayetler
Romalılar zaten birçok memleketler ele geçirmişlerdi. İmparatorlar daha
yüz seneden ziyade bir zaman fetihlere devam ettiler. Çöller karşısına veyahut Ren, Tuna gibi büyük nehirlerin önüne gelince o zaman durdular. Ele
geçirilmiş olan bütün memleketler Roma imparatorluğunu oluşturdu. Onlar
da bugün; İngiltere, İspanya ve Fransa denilen yerler ayrıca Tuna’nın güneyindeki bütün memleketler (İsviçre, Bavyera, Avusturya), Türkiye, Küçük
Asya, Suriye ve Kuzey Afrika’dır. Bu geniş alan 46 vilayete ayrılmıştır.
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Her vilayete orduya emir vermek ve hükmetmek için bir Romalı vali ve
vergileri toplaması içinde bir memur gönderilir. Konsül vekili denilen bu
valiler Roma tebaasını idareden ziyade onları soymak ile uğraşırdı. Senato
bunların böyle yapmasına müsaade ederdi. İmparatorlar ise onları gözledi.
Vilayetlere ahalisini çok ezmeyi yasakladı. Bunun için vilayet ahalisi senato
yerine imparatorların geçtiğini görünce bahtiyar oldular.

5.2. On İki Kayser29
Roma’da hüküm süren ilk on iki imparatora on iki kayser denilir (Milattan 28 sene evvel 96 sene sonraya kadar). Her şeyi yapmak bunların elindeydi. Her emirleri dinlenilir ve imparator canlı bir kanundur denilirdi.
Kayserlerden birkaçı bu büyük kuvveti dürüstçe hüküm sürmek için kullandı; Auguste, Vespasianus ve Titus gibi. Fakat çoğu hep kendi keyifleri
yolunda çalıştılar. Tiber, Neron ve Domitianus açgözlü ve zalimdiler. Hoşlarına gitmeyen adamları öldürtürler, zenginlerin mallarına el koyarlardı.
Başkaları da yarı deliydi: Caligula halkı kendine taptırdı. Beygirine konsül
lakabı verilmişti. Clodius ve Nerva gibileri de vardı ki bunlar hükümetmek
zahmetine girmemek için kendi yerlerine kölelerini yahut azatlılarını idare
etmek için bırakırdı.

5.3. Antoninler
Bunlardan sonra gelen beş imparator ise (96’dan 192’ye kadar) pek iyi
hükümdarlardı. Bunlara ‘Antoninler’ derler. Romaların o zamana kadar yazılı hiç kanunları yoktu. Her hâkim kendisi kanun yapar bunlarla hükmederdi. Antoninler bu kanunları bir araya toplayıp yazdırdılar ve buraya yeniden birtakım emirler kattılar.
Efendiler o zamana kadar kölelerini öldürmek hakkına sahiptiler. Onlar
bunu kaldırdılar. Roma hukukunu o kadar doğru yaptılar ki bu zamandan
beri ona ‘Yazılı Akıl’ denildi.

29

Eski Roma ve Bizans imparatorlarının lâkabı (sad.).
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Fransa kanununda Roma hukukundan alınan birçok kanunlar vardır.
Antoninler usta adamlardı. Bunlar Tuna’dan Roma hududuna saldıran ve
barbar (vahşi) kavimleri sürdüler.

5.4. Roma Medeniyeti
Romalılar evvelce pek kaba bir kavimdi. Çift sürmekten, dövüşmekten
başka hemen hiçbir şey bilmiyorlardı. Fakat Asya ve Yunanistan halkıyla
beraber yaşayarak güzel kitabeler yazmayı, nutuklar söylemeyi, güzel binalar ve heykeller yapmayı öğrendiler. İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere
uzun zaman barbar kalmıştı. Onların kasabaları yoktu. Memleket büyük
ormanlarla kaplanmıştı. Romalar bu memleketleri ele geçirince büyük cadde
yaptılar. Her yerde ibadethaneleriyle tiyatrolarıyla hamamlarıyla şehirler
kurdular. Yunanlılardan öğrenmiş oldukları bütün sanatları ahaliye öğrettiler. O zaman imparatorluğun bütün ahalisi Latince konuşmaya ve Romalılar
gibi yaşamaya başladılar. Misal: Fransa’da Romalılardan kalma yüzden fazla
şehir vardır. Romalılar zamanından kalmış harap binalar ve heykeller bile
bulunuyor. Fransız lisanı Latin dilinden çıkmıştır.

5.5. Askerlerin İdaresi
Antoninlerden sonra gelen imparatorlar (192-284) idare yolunda serbest
olmadılar. Askerler devlete hâkim olmuştu. Bir imparator bunlara istedikleri
kadar para vermezse yahut onlara itaat etmezse onu boğazlıyor ve yerine bir
başkasını geçiriyorlardı. O zaman birçok Roma orduları vardı. Bunlar İngiltere, Ren ve Tuna kenarlarında ve Suriye’deydi. Bunlar çok defa birbirleriyle
uyuşmazlardı. Her biri kendi imparatorunu tahta geçirir sonra aralarında
kavga ederlerdi.. Sadece on sene içinde (259- 270) yirmi imparator böyle öldü. O zaman kadın kıyafeti giyinen Suriyeli genç bir papaz yani Heliogabalus gibi birtakım yabancı imparatorlar da oldu.

5.6. Konstantiniye’nin Kurulması
Nihayet birçok imparatorlar geldi ki bunlar asker olarak kariyerlerine
başlamak ve kendilerini tanıtmak için oldukça kuvvetli bulunmuşlardı. İç
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savaşların önünü almak için karar verdiler ki ilerde hiç olmazsa biri batıda
diğeri doğuda olmak üzere birden iki imparator daima mevcut olacaktır.
Sonra imparator Konstantin 326’da kendine yeni bir şehir kurdurdu. Konstantiniye (İstanbul) denilen bu şehir dört senede tamamlandı. Bu şehir, Roma kasabalarına benzer büyük bir şehir oldu. Etrafındaki kasabaların ahalisi
zorla oraya getirildi ve doğu imparatoru Kostantiniyye’yi payitaht yaptı.

5.7. Aşağı İmparatorluk
Bu zamandan beri biri İstanbul’da öteki İtalya’da olmak üzere iki imparator oldu. Bunlar artık eski Roma imparatorları gibi asla yaşamıyorlardı.
Başlarına incili bir taç giyer, saraylar içinde bir altın taht üzerinde sırmalı
uzun entariler giyinmiş otururlardı. Secde eder gibi yere kapanmadan yanlarına varılmazdı. Bunların etrafında binlerce dalkavuklar, hizmetçiler vardıki imparatorlara Allah’a tapar gibi taparlardı. Sarayları eski İran padişahlarının saraylarına pek benzerdi. Bu hükümete aşağı imparatorluk yahut
Bizans denildi.

5.8. İmparatorluğun Düşmesi
İmparatorlar, hem saraylarını hem askerlerini idare etmek için çok paraya muhtaçtılar. Bunun için tebaalarından büyük vergiler alırlardı. Bir şehir
ahalisi vergisini ödeyemeyince çiftlik sahiplerini bütün şehir için ödemeye
zorlarlardı. Yüz sene sonra hemen bütün mal sahipleri çökmüştü. Tarla sürecek ve memleketi koruyacak adam bulunmaz olmuştu. Barbar çeteleri her
taraftan memlekete sokuldu. 476’da bu çetelerden birinin reisi olan Odoacre,
son Roma imparatorunu hükümetten çekti. Artık yalnız bir imparator kaldı.
Oda İstanbul imparatoruydu.

Ezberlenecek
1. Roma’nın idaresine geçen memleketler Roma imparatorluğunu teşkil
ediyordu. İmparatorluk her biri bir konsül vekili ile idare edilen vilayetlere
ayrılmıştır.
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2. İlk imparatorlar on iki kayser namını alır (milattan 28 sene önceden,
96 sene sonraya kadar) bunların çoğu zalim veya azgındı.
3. Sonra Antoninler geldi (96-192). Bunlar akıllı imparatorlardı. Ve Roma kanunu tamamlandı.
4. Roma hükümeti o zaman pek medenidir. Şehirleri çok, caddeleri yapılmıştı Hala nişaneleri bulunuyor.
5. Fakat Roma orduları barbarlar ile muharebe ederek hükümeti harap
ettiler.
6. İşleri yoluna koyan imparatorlar hükümeti ikiye ayırdılar ve İstanbul’u (Konstantiniye) inşa ettiler (326).
7. O zamandan beri imparatorlar etraflarında dalkavuklarla eski İran
padişahları gibi yaşadılar.
8. Hükümeti ağır vergilerle harap ettiler. Barbarlar memleketi hemen
boş buldular. Oraya girip Batı Roma İmparatorluğunu 476’da batırdılar.

6. HRİSTİYAN DİNİ
6.1. Eski Dinler
Yunanlılar ve Romalılar, dünya birçok ilahlar ile idare olunur ve bu ilahlar bir erkek veya bir kadın kıyafetinde bulunuyor diye inanırlardı. Bunları
somutlaştırmak için birtakım putlar, yani ağaçtan yahut mermerden heykeller yaparlardı. Bu ilahlar kıskanç, güç beğenir ve kendileriyle iyice uğraşmazlarsa darılırlar fikrinde bulunurlardı. Onlara saraylar (ibadethaneler)
yapar mücevherat getirir, öküzler ve koyunlar kurban ederlerdi. Onların
şerefine tiyatrolar oynarlardı. Fakat ilahlara hoş görünmek için temiz yürekli
ve merhametli olmak gerektiğine inanmazlardı.

6.2. Hristiyan Dini
Hz. İsa (as) ise ancak bir Allah bulunduğunu söyledi. Ona hoş görünmek, kurbanlar kesmek ve güzel ayinler yapmak faydasızdır. Her şeyden
evvel onu sevmek lazımdır. Başka insanları da sevmek ve onların fenalıkla~ 51 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

rına karşı yine iyilik yapmak lazımdır. Bütün insanlar kardeştir. Fakirler,
zenginler, köleler ve krallar hep birdir. Hz. İsa beraberlik ile kardeşliği vaz
etti.

6.3. Havariler
Hz. İsa öğrencilerine; “Gidiniz bütün kavimlere öğretiniz.” dedi. Öğrenciler, Havari yani elçi namını aldılar. Asya ve Yunanistan şehirlerinde vaaz
etmeye gittiler. Bunlar İncil’den bahsederlerdi. O zaman çok miskin adamlar, zavallılar ve köleler vardı. Efendileri bunları döver ve işkence ederdi.
Karanlık zindanlarda zincire vururlardı. Zira eski insanlara göre bir efendi
kölelerine istediğini yapma hakkına sahipti. Bu zavallı adamlar yeni dini
keyifle kabul ettiler. Zira bu din Hz. Musa’ya inanmak, iyi ve namuslu olmak şartıyla öldükten sonra göğe cennete gideceklerini vaat ediyordu.

6.4. Hristiyanlar Cemaati
Az vakitte Suriye’den İspanya’ya kadar hükümetin her şehrinde, evvel
pek az ve hemen hepsi fakir birtakım Hristiyanlar türedi. Sonra git gide çoğaldı, birlikte İncil’i okumak, ilahi söylemek ve bazı ayinler yapmak için
toplanırlardı. Bir toplanmaya, bir kilise (bir cemaat) derlerdi. Bütün kiliselerde birleşince Hristiyan kilisesini (cemaatini) teşkil etti.

6.5. Din Fedaileri
İmparatorlar, valiler ve hemen bütün halk eski dini muhafaza etmişlerdi. Onların ilahlarına inanmayan Hristiyanlara karşı pek kızmışlardı. İmparatorlar putlara tapmaktan kaçınan bütün Hristiyanları ölümle cezalandırmak için kanunlar yaptılar. Hüküm verilen Hristiyanlar Romalıların adetlerine göre öldürülürdü. Bunlar bir meydanın ortasında bir direğe bağlanır ve
halkı eğlendirmek için üzerlerine aslanlar, ayılar gibi yırtıcı hayvanlar salıverilir ve bunlara yedirilirdi. Fakat Hristiyanlar bu işkencelerden korkmazlar ve çok defa kendi kendilerini haber verirlerdi. İşkenceye uğrayanlara din
fedaisi denilirdi. Öldükten sonra Hristiyanlar onlara azizler gibi saygı duyar
ve kemiklerini yadigâr olarak saklarlardı.
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6.6. Hristiyanlık Galebesi
İmparatorluk ahalisi gördükleri zulümlere bakmayarak dinlerini değiştirmeye devam ediyorlardı. 300 senesi başında şehirlerdeki hemen bütün
insanlar Hristiyan olmuştu.
İmparator Konstantin, 311’de Hristiyan dinine müsaade etmek için bir
kanun yaptı. O zaman her şehirde Hristiyanların bir başı vardı. Buna: metropolit30 (gözleyici) denilirdi. Metropolitler pek kuvvetli oldu. Bunlar birleşir
ve Hristiyanların neye inanması lazımsa ona karar verirlerdi. Çünkü Hz.
İsa’nın İncil’i ortadan kalkmış ve yerine yüzlerce İncil gelmişti. Öyle ki büyük meclisi İznik cemaati oldu (325). O cemiyette dört İncil kabul edildi.

6.7. Putperestler
O zamanlar her adamın istediğine inanmasının ve dinini rahat rahat yaşamak için serbest bırakmanın daha iyi olacağını anlamazlardı. Onlar müsaadeli değildiler. Bunun için putperest imparatorlar Hristiyanlara zulüm ettikleri gibi Hristiyan imparatorlar da putperestlere eziyet etmeye başladılar.
Theodor 395’de putlara tapanları ölüme çarptırdı. Artık köylerden başka
neredeyse hiç bir yerde putperest kalmamıştı. Bunlar o zamanlarda bir putun yanında yahut kendilerince mübarek altında toplanırlardı. Altıncı asra
kadar bunlardan hala vardı.

Ezberlenecek
1. Yunanlılar ve Romalılar putlara tapar ve merhametle bakmazlardı.
Hz. İsa Allah tarafından gönderildi ve insanlara doğru yolu, birliği ve kardeşliği öğretti.
2. Havariler İncil’den vaaz ettiler ve birçok insan, özellikle de fakirler
Hristiyan oldular. Sonra bunlar toplandılar.
3. Bunlara eziyet ettiler ve onları hayvanlara yedirdiler.

30

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde en
yetkili makamda bulunan din adamı (sad.).
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4. Yavaş yavaş bütün memleket Hristiyan oldu. Metropolde o zaman
pek kuvvetliydiler ve büyük meclisler kurarlardı.
5. Hristiyan imparatorlar da putlara tapanlara eziyet etmeye başladılar.

Birinci Bölüm Üzerine Düşünceler
1. İlk medeni kavimler doğu kavimleriydi. Cemaat ile yaşamayı, iyi çift
sürmeyi ve madenler işlemeyi öğrendiler. Bunlar sanatı, ilmi ve ticareti icaat
ettiler.
2. Bu doğu kavimleri arasında en ehemmiyetlileri Mısırlılar ve Yahudilerdir. Mısırlılar oldukça büyük ve güzel binalar yaptılar, Yahudilerden de
Hz. İsa doğdu.
3. Mısır medeni iken henüz barbar (vahşi) bulunan Avrupa tarihi de
Yunanlılarla beraber görünmeye başlar. Yunanlılar, Mısır’ı ve Asya’nın büyük bir parçasını ele geçirdiler. Zaten bu fetihten önce medeniydiler sonra
daha ziyade oldular.
4. Sonra Yunan kavmi güçten düşer. Romalılar tarafından mağlup edilip ele geçirilir. Romalılar Yunanlıların idaresi altında bulunan bütün memleketleri egemenlikleri altına alırlar.
5. Bundan başka Afrika’nın bütün kuzeyi, İspanya, Gaul (Fransa) ve
Britanya’nın (İngitere’nin) bir kısmını ele geçirdiler. Bunlar medeniyeti Yunanlılardan almışlardı. Şimdi de barbar yaşayan bu batı memleketlerini medeni yaptılar.
6. Doğuda doğmuş olan bu medeniyet böylece batıya doğru yayıldı.
Fakat Roma kavmi de düştü. Hükümetine barbarlar ve Cermenler saldırdı.
Onu harap ettiler.
7. O zaman İlkçağ tarihi biter. Orta Çağ başlar. Eski zaman ile son zaman arasında geçen zamana Orta Çağ derler.
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1. CERMEN İSTİLASI
1.1. Cermenler
Cermenler, bugün Almanya denilen memlekette otururlardı. Bunlar
vahşi kavimlerdi ki çift sürmeyi ve hayvan beslemeyi biliyorlardı. Fakat ne
okumak ne resim yapmak ne de şehirler bina etmeyi bilmezlerdi. Kırda ahşap evlerde otururlardı. Bunlar dövüşmeyi çok severlerdi. Çok defalar birbirleriyle dövüşürlerdi. Zira küçük kavimlere ayrılmışlardı. Birçoğu mal
aramak için çetelerle giderlerdi. Roma ülkesine girerler ve şehirleri yağmalamaya koyulurlardı. Fakat Roma orduları daha ileri gitmelerine izin vermezdi.

1.2. Gotların İstilası
Vizigot ve Ostrogot diye ikiye ayrılmış olan Gotlar Cermen kavimlerinin
en büyüklerindendi. 375’de Hunlardan kurtulmak için kendi yurtlarından
kaçtılar. Roma İmparatorluğuna girdiler. Hunlar Asyadan gelmiş birtakım
barbarlardı. Bunlar her tarafı yağmalıyorlardı. İmparatorlar evvel Gotlarla
savaştı. Sonra onları kendi hizmetlerine aldı. Fakat Vizigot kralı olan Alaric
ayaklandı. Romayı aldı ve yağmaladı (409). Onun yerine geçen kral bütün
halkıyla gidip Fransa’nın güneyinde ve İspanya’nın kuzeyinde yerleşti. Bu
memleket Vizigot krallığı oldu.
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1.3. Burgond ve Vandal İstilası
İtalya’yı korumak için imparatorlar Gaul’den Roma askerleri getirtmişlerdi. Artık hiç kimse Ren geçidini tutmuyordu. İki Cermen kavmi aradan
Gaul’e girmek yolunu buldular.
Burgond ‘Saone’ deresinde (vadisinde) ve Jura’da yerleştiler. Bu memleket Burgon krallığı oldu. Bu adamlar pek büyük, oldukça yumuşak huylu ve
Hristiyanlardı.
Vandallar bütün Gaul’ü sonrada bütün İspanya’yı aştılar. Evvel güneyinde hala ‘Endülüs’ denilen memlekette yerleştiler. Sonra da bugün Cezayir ve Tunus dediğimiz memleketleri ele geçirdiler. Buralar da Vandal krallığı oldu. Vandallar merhametsizlerdi. Geçtikleri yerlerde büyük binaları
yıkarlar ve papazları öldürürlerdi. Fakat bunların krallığı çok uzunsürmedi.
İstanbul İmparatoru Jüstinyen, Afrika’yı 534’de tekrar aldı.

1.4. Frank İstilası
Franklar Belçika’da küçük gruplar halinde bulunurlardı. İmparatorlar,
bunların artık hemen hemen hiç kimse bulunmayan bu memlekete girmelerine izin vermişti veonları kendi hizmetine almıştı. Bu gruplardan birinin
reisi olan Clovis, bütün Frankların kralı oldu. Bütün Gaul’ü ele geçirdi. Gaul
de o vakitten beri ‘Frank’ namı aldı.

1.5. Anglo Saxons İstilası
İngiltere’ye o zaman Britanya denilirdi. Romalıların elinde bulunurdu.
Fakat Romalılar ordularını geri çektilerye aldılar. Ahali İskoçya dağlılarına
karşı kendilerini nasıl koruyacağını bildiğinden hizmetlerine Saksonları aldılar. Bunlar söylediğimiz bütün şu kavimler gibi Cermendiler. Saksonlar aileleriyle beraber gemilerle Cermenya’dan geldiler. Sonra İngiltere’nin güneyine yerleşir yerleşmez kendilerini çağırmış olan ahaliyi hep öldürdüler (455).
Danimarkadan gelen ‘Anglo’ namındaki başka Cermenlerde böyle yaptılar.
VI. asırda ülkenin güneyinde dört Sakson krallığı, kuzeyde üç Anglo krallığı
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türemişti. Bu zamandan beri o memlekete ‘İngiltere’ yani Anglo memleketi
derler.

Haita-4: Şarlman Krallığı Devri Cermen Kavimleri31

1.6. Ostrogot ve Lombard İstilası
Ostrogotların kralları Teodoric (526- 489) İtalya’da eski imparatorlar gibi
hüküm sürdü. Sonra İstanbul İmparatoru Jüstinyen bir ordu gönderdi ve
İtalya’yı tekrar aldı (554). Fakat az sonra yine Cermen kavimlerinden biri
olan Lombardlar Alp dağlarını aştılar (568). Po vadisinde yerleştiler. Bu da
Lombard krallığı oldu.

1.7. İstila Neticeleri
İstila böylece yüz sene kadar sürdü. Birçok şeyin değişmesine sebep oldu. İstiladan evvel yalnız bir Roma imparatorluğu vardı. Sonra ise birçok

31

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.

~ 58 ~

─ Sabri Cemil ─

barbar krallıklar oldu. Bu krallıklarda iki türlü ahali vardı. Biri kral ile beraber gelmiş olan Cermenler öteki İmparatorun Romalılar denilen ve memleketlerinde kalmış olan eski tebaasıydı. Cermenler ve Romalılar birlikte yaşadılar. Cermenler barbarlıklarını bir parça azalttılar fakat Romalılar bildikleri
medeniyeti unuttular. Artık ne yollar ne de büyük binalar yaptılar. Okumaktan ve öğrenmekten kesildiler. Memleket o kadar fena sürüldü ki bir parçasını çalılar, ormanlar kapladı.

1.8. Cermenlerin Hristiyanlaşması
Cermenlerin hepsi önceleri putperestti. Fakat dinlerini çok umursamazlardı. Roma imparatorluğuna girenler Hristiyanlığı kabul ettiler. Gotlar,
Vandallar, Burgondlar ve Lombardlar kendi istekleriyle bu dine girdiler.
Fakat bütün dini, metropolitlerin söyledikleri gibi kabul etmediler. Bunlar
ekanim-i selaseye32 inanmazlardı. İlk evvel Franklar Katolik olmuşlardı. Bu
zamanlar papa denilen Roma metropoliti her taraftan hürmet görmeye başladı. Papa Gregoire İngiltere’ye misyonerler (papazlar) gönderdi. Bunlar
Anglo-Saksonları Hristiyan yaptılar (597). Daha sonra Papa VIII. asır başlangıcında Cermenya’da bulunan Cermenleri de Hristiyan yapmaya girişti.

1.9. Şarlman ve Batı İmparatorluğu
Frankların kralı Şarlman, İtalya’nın büyük bir parçasını ele geçirdi.
Cermenya fetihlerini bitirdi ve 800’de Papa tarafından kendisine imparator
tacı giydirildi. Bunun imparatorluğuna Roma imparatorluğu derler. Halbuki, Roma imparatorluğuna hiç de benzemiyordu. Fakat barbarların istilasıyla
parçalanmış olan batıda bir imparatorun idaresi altında bir kere daha birleşmiş oldu ve asla eski imparatorluğa girmemiş olan Cermenya da yeniden
katıldı.

32

Hristiyanların tanrı mefhûmunda yer alan üç asıl; baba (Allah), Rûhü’l-kudüs ve oğul (Hz.
Îsâ) şeklinde ifâde edilen üçlü tanrı anlayışı, teslis (sad.).
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Ezberlenecek
1. Cermenler Almanya’da oturan vahşi bir kavimdir. Birçok Cermen
Roma devletinde mal aramaya giderlerdi.
2. Gotlar Hunlar’ın önlerinden kaçarak imparatorluğa girdiler. Önce
imparatorun hizmetine sokuldular sonra Roma’yı aldılar. Ve İspanya’da
Vizigot krallığını kurdular.
3. Burgondlar ve Vandallar Ren tarafını asker korumadan mahrum bularak Gaul’e girdiler. Burgondlar, Burgondya’da Vandallar da Afrika’da
birer krallık kurdular.
4. Belçika’da yerleşmiş olan Frank kralı Clovis zamanın da Gaul’e sahip
oldular. Gaul o zamandan beri Frank namını aldı.
5. Saxonslar ve Anglolar İmparatorların bırakmış oldukları büyük Britanya’ya geçtiler. Ve orada yedi krallık kurdular. O memlekete İngiltere denir.
6. Ostrogotlar, İtalya’da bir krallık kurmuşlardı. Bunlar Teodoric zamanında konuşlandılar. Bunların yerine Lombardlar geçmiştir.
7. Barbarların istilası iki asır devam etti. Bu istila yarısı Romalı, yarısı
barbar olan ve eski Roma İmparatorluğundan daha az medet bulmak üzere
birçok krallıklar meydana koymuştur.
8. Ancak putperest olan Cermenler yavaş yavaş Hristiyan oldular.
Franklar, Anglo Saxonslar ve Cermenler gönderilen papazlar sayesinde papaya itaat ettiler.
9. Şarlman, İtalya’ya ve Cermenya’ya sahip olunca imparator oldu. Ve
Roma İmparatorluğunu kurdu.
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2. MÜSLÜMANLAR
2.1. Araplar ve Arabistan
Cermenler batı imparatorluğunu ele geçirirken Araplar da doğu imparatorluğunun bir parçasını fethediyordu. Arabistan sıcak bir memlekettir. Oturulacak bazı yerleri var ise de birçok yerleri kumluk, çorak ve çöldür.
Araplar, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’den gelmiştir. Bunlar Arabistan’da
ticaret ve çobanlık yaparak yaşarlardı.
Araplar Roma hükümetine girmemişler ve Hristiyan olmamışlardı. Her
kabilenin bir putu vardı. Putları, Arabistan’ın en büyük şehri olan Mekke’de
Kâbe içinde tutar ve onlara taparlardı. O zaman Araplarda kan davası gütmek, ilk doğan kızları öldürmek gibi fena adetler vardı. Lakin bununla beraber keskin fikirli, misafire ikram eden yiğit bir kavimdi. Dilleri birdi. Bunun için bunlar terbiye olunur, birleştirilir ve kendilerine bir hizmet gördürülürse onu yapabilirlerdi

2.2. Hz. Muhammed (sas)
Mekke’de en eski, zengin ve seçkin bir kabile vardı. Buna ‘Kureyş’ kabilesi derlerdi.
Bu kabilenin başı Abdulmuttalib’ti. Bunun oğlu Abdullah’tan Rebiulevvel ayının on ikinci pazartesi günü sabaha karşı ‘Muhammed’ namında bir
masum dünyaya geldi. O zaman şaşırılacak pek çok şeyler olmuştur. Sonradan bütün Müslümanların peygamberi olan Hz. Muhammed Amine’den
doğduğu zaman babası ölmüştü. Arapların adetleri üzere kendilerini ‘Halime’ namında bir sütanneye verdiler. Dört yaşına varınca anasının yanına
getirildi. Altı yaşında iken validesi Hz. Âmine öldü. Dedesi Abdulmuttalib’in yanına gitti. İki sene sonra Abdulmuttlib de ölünce amcası Ebu Talib
ile kaldı.
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Yirmi beş yaşındayken Kureyş kadınlarından Hz. Hatice ile evlendi. Hz.
Muhammed’in akıllılığını, sağlamlılığını ve iyi huyunu bütün Araplar beğeniyorlardı.

2.3. Hz. Muhammed’in Peygamberliği ve Müslümanlık
Hz. Muhammed kırk yaşına gelince peygamber oldu. Yani o zaman
Arabistan’daki sapık Araplarla bütün insanlara doğru yolu göstermek için
Allah tarafından gönderildi. Kur’an-ı Kerim yirmi üç senede Cenab-ı Hak
tarafından Hz. Muhammed (sas)’e gelmiştir. Allah’ın din ve dünyaya dair
bütün emirleri Kur’an-ı Kerim’dedir. Kur’an da buyrulmuştur ki: “Ancak bir
Allah vardır, Muhammed Allah’ın kulu ve peygamberidir. Abdest alıp günde beş vakit namaz kılınız, senede bir ay oruç tutunuz, zenginler malının
zekâtını versin, Mekke’ye hacca gitsin, hınzır (domuz) eti yemeyiniz, kötü
bir iş işlemeyiniz, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret
gününe, hayır ve şerrin Allahtan olduğuna, öldükten sonra insanların dirileceğine inananlar ve Allah’ın şu emirlerini tutanlar cennete gidecek ötekiler
de cehennemde hep yanacaklardır.” İşte İslam dininin kısaca hükümleri. Bu
İslam dini zulmü yasaklamış doğruluğu, birliği, beraberliği ve kardeşliği
emretmişti. Bilmemek ve çalışmamak bu büyük dinde pek büyük bir ayıptır.
İnsanlara gerçekten insanlığı öğreten İslam dini onları hep iyi yollara götürür. Bugün dünyada 300 milyon Müslüman vardır.33

Resim-7: Araplar
33

Kitabın basıldığı 1910 yılı itibariyle ed.
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2.4. Hicret-i Nebeviyye
Önce Araplardan azı bu dini kabul etti ve Müslüman oldu. Çünkü putlara tapmaya alışmış olanlar bu yeni dinden hoşlanmadılar. Hz. Muhammed’e (sas) eziyet etmeye kalkıştılar. Hatta öldürmek bile istediler. Lakin
Peygamberimiz Allah’ın emriyle Mekke’den çıktı ve Medine’ye geldi. Buna
Hicret-i Muhammediye denir. Hz. İsa (as.)’ın doğumundan bu zamana kadar 622 sene geçmişti. İşte biz Müslümanlar tarihimizi bu seneden başlayarak sayarız.

2.5. Müslümanlığın İlerlemesi
Putlara tapan Araplar yavaş yavaş gördüler ki bu din pek büyük, pek iyi
ve pek doğrudur. Onun üzerine birer birer Müslüman oldular. İslam dinine
girenler çoğaldı. Ondan sonra Müslüman olmayan Araplarla savaşmaya
başladılar. Bir yandan dinin parlaklığı, öbür yandan kılıç korkusu ile İslam
dini ilerliyordu. Hz. Muhammed nihayet hicretin VIII. senesi Mekke’yi feth
etti ve bütün putları kırdılar.

2.6. Hz. Muhammed (sas)’in Vefatı
Hz. Peygamber birçok padişaha elçiler göndermiş, mektuplar yazmış ve
kendilerini İslam dinine davet etmişti. Bunlardan bazıları Müslüman olmuşlardı. Sonra oralara dini güçlendirmek için ashabdan (Peygamberimizi görüp konuşan Müslümanlardır) bir kısmı gönderildi. Hz. Muhammed 63 yaşlarında Medine’de vefat buyurdular (Hicri XI. Sene). O zaman bütün Araplar Din-i Muhammedîyi kabul etmişlerdi.

~ 63 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

Harita-5: Arap Hükümeti ve çevresini gösteren harita34.

2.7. Hulefa’yı Raşid’in ve Fetihler
Hz. Muhammed (sas)’in yerine geçirilenlere ‘halife’ denir. Müslümanlar
halifeye peygambere itaat eder gibi ederler. Halife demek hem kumandan,
hem padişah ve hem de peygamber vekili demektir. İlk dördüne ‘Hulefa’yı
Raşid’in’ denir. Bunlar: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.
Bunlar Mekke’de otururlardı. Başka kavimleri doğru yola getirmek ve İslam
dinini dünyanın her tarafına yaymak istediler.
Müslümanların birçok orduları vardı. Her biri bir tarafa ilerler, karşısında kimse duramazdı. Zira bilirler ki savaşta dini ve vatanı yolunda ölen her
Müslüman doğru cennete gider. Bunun için onlar ölümden korkmaz arslan
gibi savaşırlardı. Peygamberimiz’in vefatıyla yerine geçen Hz. Ebubekir oldu. Bu büyük zat Hz. Peygamber’in kayınpederiydi. Halifeliği zamanında
Arabistan’da ayaklanan birtakım adamlar terbiye edildi. Irak’ın bir parçası
Acemlerden35 Şam da Romalılar’dan alındı.

34
35

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
Arap ırkından olmayanlara Araplar’ın verdiği isimdir (sad).
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Hz. Ömer zamanında bütün İran ele geçirildi. Basra ve Kufe şehirleri
kuruldu. Romalıların elinden Halep ve Sayda tarafları, Kudüs, Mısır ve
Trablusgarp alındı. O zaman İslam hükümeti hem büyümüş hem de pek
zenginleşmişti. Kıbrıs Adası ve Tunus tarafları da Hz. Osman zamanında
alınmıştır. Hz. Ali (Hz.Peygamber’in damadıdır) zamanında vuku bulan
dâhili savaşlar Müslümanları iyice yıpratmış ve parçalamıştı. Bu sebeple
Şam’da başka bir İslam devleti kuruldu (Hicri 41. Sene),

2.8. Ümeyye Devleti
Muaviye’nin Şam’da kurmuş olduğu bu hükümete ‘Ümeyye’ devleti
denir. Bunlar 14 padişahtır. İçlerinden Yezid ne kadar zalimliğiyle kötü şöhret kazandıysa Hz. Ömer bin Abdulaziz de iyiliği ve doğruluğuyla o kadar
şöhret kazandı. Emevîler zamanında İslam toprağı pek çok büyümüştür.
Türkistan, Sudan, Hindistan’ın kuzeyi, Tunus, Cezayir, Fas ve Arapların
Endülüs dedikleri İspanya hep İslam memleketi oldu. İslam hükumeti o
zaman Atlas Okyanusundan Sind nehrine kadar büyümüştü. Bunlar kendilerini ahaliye sevdirmez ve peygamberimizin sülalesine zulmetmekten çekinmezlerdi. Bunun için hükümetleri çok sürmedi bitti.

2.9. Abbasi Devleti
Emevî Devleti’nin yerinde iki devlet meydana çıktı. Birisi Bağdat’ta Abbasi diğeri İspanya’da (Kurtuba’da) Endülüs. Ebu’l-Abbas Abdullah tarafından (Hicri 132) kurulan Abbasi Devleti’nden 37 padişah gelmiştir. Bunların
arasında Harun Reşit ile oğlu Me’mun pek meşhurdur. Zamanlarında birçok
medrese açılmıştır. Bağdat’a birtakım âlimler getirilmiş, pek çok kitap tercüme ettirilmiştir. Bunun için Müslümanlar o vakit Dünya’nın ilim ehliydi.
Kendi çalışmaları sayesinde ilimde birçok şeyler bulmuşlardır. Fakat yavaş
yavaş savaşmayı unuttular da zevk-ü sefaya daldılar. Saraydaki Türk askeri
padişahları istediği gibi çevirdiler. Derken Türkmenlerden Tuğrul Bey, Selçuklu Devleti’ni kurdu. Abbasi Devleti hükümetinden çıkan Afrika üç hükümete ayrılmıştı. Fas’ta İdrisiler, Kayrevan’da Ağlebiler, Kahire’de Fatimi~ 65 ~
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ler. İşte koca bir İslam hükümetinin ötesinde berisinde kurulan böyle birçok
küçük devletler büyümeye çalışırken Abbasi hükümeti Moğulların hücumuyla söndü gitti (656). Afrika’da birtakım korsanlar vardı. Bu korsan Araplar, bütün Sicilya’yı ve güney İtalya’nın bir parçasını aldılar.

Harita-6: Arap Hükümeti ve çevresini gösteren harita36.

2.10. Endülüs Devleti
Abbasi Devleti henüz yeni kurulurken Emevîlerden Abdurrahman,
şimdi İspanya dediğimiz Endülüs’e geçti. Orada Endülüs Emevî Devleti’ni
kurdu. Bu devlet pek parlak günler geçirmiştir. Padişahları memleketlerini
mâmur ve zengin etmeye çalışır, ilme pek ehemmiyet verirlerdi. Arada sıra36

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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da kuzeyde türeyen Hristiyan beyleriyle savaşırlardı. İçlerinden III. Abdurrahman ile Hişam’ın sadrazamı el-Mansur Hristiyan krallarının ilerlemesini
kesti. Fakat bunlar da zulme daldılar. Birbirlerini ezmeye kalkıştılar. Gırnata, İşbiliye ve Toledo gibi birçok Müslüman memleketleri Hristiyanların eline düştü ve birer beylik oldu. Nihayet birçok zulümlerle Müslümanları Endülüs’den çıkardılar.

Resim-8: el-Hamra Sarayı

2.11. Arap Medeniyeti
Araplar yalnız cenkci değildiler. Şiiri ve ilmi de severlerdi. Yunanlılardan da birçok şey öğrendiler. Bağdat, Şam ve Kurtuba’da büyük büyük
medreseler açtılar. İtalya’da bulunan Salerno medresesi Avrupanın en eski
tıp (hekimlik) mektebiydi. Araplar kimya ile uğraşmaya başladılar. Astronomi ve matematikten birçok şeyler buldular. Avrupa’ya cebir ilmini öğrettiler. Barutu ve pusulayı tanıttılar. İnsana hayret verecek birtakım saraylar
ve camiler bina ettiler. Şehirleri etrafındaki arazi bir bahçe gibi sulanır, sürülür ve ekilirdi. Bütün Orta çağda da Araplar Hristiyanlardan kat kat medeniydiler. O zaman Avrupa krallıklar içinde kalmıştı.

Ezberlenecek
1. Arabistan sıcak ve çöl bir memlekettir. Orada yaşayan Araplar putlara taparlardı. Birçok iyi huyları da vardır.
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2. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas) Mekke’de Kureyş kabilesinden dünyaya geldi. Babası Abdullah bin Abdulmuttalip annesi Âmine
binti Vehb’dir. Babası, kendisi doğmadan, annesi de altı yaşında iken vefat
etti.
3. Hz. Muhammed yirmi beş yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi. Hz.
Muhammed sözü ve özü doğru bir kişi olarak kabilesi arasında tanınırdı.
4. Cenabı hak Hz. Muhammed’e (sas) kırk yaşında peygamberlik verdi
ve Kur’an-ı Kerim’i kendisine 23 senede gönderdi. Hz. Muhammed’in kurmuş olduğu dine İslam dini derler. Müslümanlar Allah’ı bir bilir ve Hz.
Muhammed’i kulu ve peygamberi kabul eder. Bu dünyanın en büyük emirleri; doğruluk, birlik, beraberlik ve kardeşliktir.
5. Ancak birkaç kişi Hz. Muhammed’in dinini kabul etti. Ötekileri putlarını kıramadı. Peygamber efendimize eziyet etmeye başladılar. Oda Allah’ın emriyle Mekke’den Medine’ye gitti. Hicret yılı o zamandan başlar.
6. Ondan sonra İslam dininin büyüklüğünü ve kıymetini anlayarak birçoğu Müslüman oldu. Nihayetinde Mekke feth edildi.
7. Hz. Muhammed efendimiz hicretin 11. Senesinde Medine’de altmış
üç yaşında vefat etti.
8. Hz. Peygamberin vefat etmesiyle Müslümanların hem din hem dünya işlerine bakmak üzere Hz. Ebu Bekir halife oldu. Bundan sonra da sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldular. Bu dördüne Hulefa-yi
Raşidin derler.
9. Bunlar zamanında birçok savaşlar yapıldı. Acemlerden İran, Romalılardan Suriye, Mısır, Trablusgarp ve Kıbrıs zabt olundu. Buralara bütün İslam dinini yaydılar.
10. Hulefa-yi Raşidin’den sonra Şam’da kurulan hükûmete Emevî devleti derler. Bunların zamanında İslam hükûmeti Atlas Okyanusundan Sind
nehrine kadar büyümüştür.
11. Bunlardan sonra Bağdat’ta Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi padişahlarından bazıları ilme ve medeniyete çok değer vermiştir.

~ 68 ~

─ Sabri Cemil ─

12. İspanya’da yerleşen Endülüs devleti önce pek parlaktı. İlme, memlekete pek büyük hizmetler ettiler. Lakin küçüle küçüle en nihayetinde bitti.
13. Araplar birçok medreseler açtılar. Hekimlik ve kimya ile uğraştılar.
Güzel büyük binalar yaptılar. O zaman bütün dünyanın en ilerlemiş kavmi
Araplardı.

3. AVRUPA’DA DEREBEYLİK
3.1. Şarlman Hükümeti’nin Parçalanması
Şarlman’ın hükümeti elli sene sürdü. 843’de torunları Verdun Antlaşması’yla memleketi üç krallığa ayırdılar: Fransa, Almanya ve İtalya. Sonra
meydana çıkan küçük krallıklarda yine başka krallar evvel Şarlman ailesinden oldu. Sonra her bir krallık da bir memleket ailesi oldu ve hüküm sürdü.
Bu krallar kuvvetli değildiler. Her krallık küçük vilayetlere ayrılmıştı. Her
vilayette bir dük ya da bir kont vali olarak bulunurdu. Bu dük yahut kont
kendi düklüğünde veya kontluğunda gerçekten bir hâkimdi. Daha doğrusu
vilayet kendi mülküydü. Zira kralın onu oradan çıkarmaya hakkı yoktu.
Dük veya kont öldüğü zaman da oğlu veya kızı onun yerine geçerdi.

Resim-9: Korsanlar

3.2. Sinyorlar ve Şövalyeler
O zaman bir mülk bugün olduğu gibi yalnız bir ev etrafındaki bir parça
topraktan ibaret değildi. Bu en aşağı bir köydü. Çiftlik sahiplerine ‘Sinyor’
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yahut ‘Baron’ derlerdi. Her biri kendi mahallinde hâkimdi. Hepsinin yanında bir sürü hizmetçi ve asker bulunurdu. Evi bir kaleydi. Buna şato denilirdi. Bütün sinyorlar ve arkadaşları beygir üzerinde gezerlerdi. Bunlar zırh ile
sarılıydı. İşte bunlara şövalye derlerdi. O zaman en şerefli akıncı olmak üzere savaş yapılırdı. Bir bey denecek yerde bir asker denilirdi. Bu şövalyeler
yapacak bir işleri olmadığı için ömürlerini birbiriyle savaşmakla geçirirlerdi.

3.3. Metropolidler ve Papazlar
Her şehirde bir metropolit ve her kilisede bir papaz vardı. Bunlar zengindiler. O zaman krallar ve kontlar pek serttiler. Çok defalar komşularını
ve hatta akrabalarını öldürürlerdi. Günahları sebebiyle cehenneme gitmekten korktukları zaman ölmeden evvel bir kiliseye canlarının rahatlaması için
bir mülk verirler ve kendilerine dua etmesi için papazlar tutarlardı. Metropolitler ve papazlar böylece pek büyük sinyorlar olmuştu. Bazı metropolitler
(Misal Mayens ve Coloni metropolitleri) bütün bir büyük vilayete sahiptiler.
Birçok sinyorlardan kat kat kuvvetli bulunuyorlardı.

3.4. Çiftçiler
Romalılar zamanında köylülerin birçoğu esirdiler. Efendileri bunları
uzağa satar, döver, öldürür ve hayvan gibi kullanırlardı. Çift süren bu köylülerin toprakları kralların, sinyorların ve papazlarındı. Her biri toprağını
ekerdi. Buna karşılık da sinyor için çalışırona para, buğday, şarap ve tavuk
verirdi. Şu kadar var ki bir köylüden toprağını geri almaya sinyorun hakkı
yoktu. Köylü ölünce onun yerine oğlu geçerdi. Köylüler daha zavallılardı.
Çok defalar pek fena işlere uğrarlardı. Fakat efendileri artık kendilerini çocuklarından ayıramıyor ve uzağa satamıyordu. XI. asır köylüleri, Romalıların köylülerinden daha iyiydiler. Arada ince bir fark vardı. Fakat köylüler
hala serbest değildiler. Kendi sinyorlarının emirlerini tutmaya mecburdular.
Her sinyorun memleketinde bir kâhyası vardı. Bu kâhya köylülerden para
toplayabilir, onları cezaya çarptırıp ölüme mahkûm edebilirdi. Köylerinden
çekilip gitmeye köylülerin hakkı yoktu.
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3.5. Kasabalılar
X. asırda Avrupa’da köylülerin oturduğu köylerden başka hiçbir şeyleri
yoktu. Fakat birçok köy büyüdü ve kasaba oldu. Kendilerini korumak için
ahali şehir etrafında bir tabya ile kuleler yaparlardı. Bu kuvvetli yerlere kasaba derlerdi. Köylüler gibi kasabalılar da önce bir sinyora tabilerdi. Zira
hür insanlar yalnız şövalyelerdi. Fakat kasabalılar arasında birtakım tüccarlar ve işçiler vardı. Bunlar para kazanırdı. İşte bunlar sinyorlardan kendi
kendilerini idare etme hakkını satın aldılar. O zaman şehirleri bir ‘komün’
yani nahiye demek oluyordu.

3.6. Derebeylik Zamanında Avrupa
Bütün Avrupa’da böylece birtakım sinyorlar ve şövalyeler, metropolitler
ve papazlar, köylüler ve kasabalılar vardı. İşte bu zamana derebeylik zamanı
denir. O zaman başlıca memleketler Almanya, İtalya ve Fransaydı. İskandinavya hükümetleri olan İsveç, Norveç ve Danimarka pek önemli değildi.
Bohemya, Macaristan ve Polonya henüz meydana çıkıyorlardı. Rusya o zaman yoktu. İspanya, Arapların elindeydi. Sonra oradan Portekiz, Castelya,
Leon, Navara ve Aragon gibi küçük Hristiyan Krallıkları türedi. Bunlar
Araplar ile savaşlar yaptılar.

3.7. İngilterenin Normandler Tarafından Zabtı
Bu zamanın en büyük olaylarından biri Normandlar tarafından İngiltere
krallığının kurulmasıydı. Norveç’ten gelen birtakım korsanlar reisleriyle
beraber Fransa’da 911’de yerleşmişlerdi. Tutukları memlekete ‘Normandiya’
denildi. Dükası Fransa’nın en kuvvetli sinyoru oldu. Normandiya dükası
William, İngiltere’yi 1066’de ele geçirdi. Normandiya ile birleşmiş olan İngiltere, Avrupa’nın en önemli memleketlerinden biri oldu. Bundan başka
Norman şövalyeleri Araplardan Sicilya’yı ve Napoli memleketini aldılar.
Orada iki Sicilya Krallığını kurdular.

~ 71 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

Ezberlenecek
1. Şarlman hükümeti birçok krallıklara ayrıldı. Krallıklar vilayetlere ayrılmıştı. Her biri bir Dük veyahut Kont tarafından idare edilirdi. Bunlar
memleketin gerçekten hâkimiydiler.
2. Sinyor denilen büyük çiftlik sahipleri ve arkadaşları şato dedikleri
kalelerde yaşarlardı. Bunlar şövalye suretinde silahlanmışlardı ve birbiriyle
savaşırlardı.
3. Metropolitler ve papaların büyük mülkleri vardı. Bunlar büyük sinyorlardır.
4. Köylüler sinyorların topraklarını eken ve onlara itaat eden çiftçilerden başka bir şey değildir. Fakat bunların birer tarlası vardı ve halleri Roma
köylülerinden daha iyice idi.
5. Kasabalı denilen şehir ahalisi sinyorlardan kendi kendilerini idare
etme hakkını satın almışlardır.
6. Bu zamana derebeylik devri denir. Başlıca memleketler: İtalya, Almanya ve Fransa’dır.
7. Normandiya Dükü İngiltere’yi zapt etti. Ve Norman şövalyeleri iki
Sicilya Krallığını kurdular.

4. HAÇLI SAVAŞLARI
4.1. Hristiyanlar
Avrupa’da oturan milletler birtakım kavimlere ayrılmaya başlıyordu.
Her kavim de birçok memleketlere ayrılmıştı. Fakat bu milletler aynı medeniyete ve dine sahiptiler. Onlar Hristiyandılar ve Papa’ya itaat ediyorlardı.
Hristiyanlar XI. asırda Hristiyan olmayan milletler arasında kalmıştı:
1- Doğuda Suriye ve Mısır Müslümanları,
2- Batıda İspanya Müslümanları,
3- Kuzey doğuda henüz vahşi ve putperest olan Oder nehri kenarındaki
Slavlar ve Pruslar.
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Papalar Hristiyan olmayanları bu dine sokmak istiyorlardı. Bunun için
şövalyeleri bunlarla savaş etmeleri için kışkırttılar. Bu türlü savaşlara Ehli
Salib (Haçlı) savaşı denildi. Zira savaşa gidenler entarilerine ve kollarına
birer salib yani haç koyarlardı.

4.2. Doğu Haçlı Seferleri
Haçlı savaşlarının en büyüğü Asya ve Mısır da yapılmıştır. Savaş sekiz
kere olmuştur. Birinci de savaşa gidenlerin hemen hepsi Fransızdı. Bunlar
Kudüs’ü aldılar (492/1099) ve bir grubu orada kaldı. Kudüs Krallığını kurdular. Fakat Müslümanlara karşı dayanamadılar ve yardıma Avrupa şövalyelerini çağırdılar.
İkinci Haçlı ordusu Fransa kralı ve Almanya İmparatoru ile beraber geldiler. Bu ordu Müslümanların kumandanı Selahaddin Eyyubi tarafından
Kudüs, Akka, Yafa ve Beyrut’un alınmasını engelleyemedi. Üçüncü Haçlı
ordusu Almanya imparatoru, Fransa ve İngiltere kralları idaresi altındaydı.
Akka şehrini kuşatarak tekrar almaktan başka bir iş beceremediler. Şövalyeler demir zırhlarıyla doğu sıcağına dayanamıyorlar, hemen hepsi yollarda
ölüyordu. Dördüncü Haçlı hücumunda şövalyeler Asya’ya denizden gitmek
istediler. Fakat Venedikliler bunları Müslümanlarla savaşacakken İstanbul’a
dönmeleri için kandırdılar. O zaman İstanbul’a Katolik olmayan Hristiyan
bir İmparator hükmederdi. Şövalyeler onu çektiler (600/1204) ve yerine
kendilerinden bir Fransız geçirdiler. Sonra memleketi ayırarak prens, düka
ve kont oldular. İşte bu hükümet İstanbul Latin İmparatorluğu oldu ve 60
sene kadar sürdü. Müslümanlar, Kıbrıs Adasından başka bütün Kudüs krallığını ele geçirmişlerdi. Daha dört Haçlı savaşı oldu. Beşinci seferde Mısır’ı
almak hülyasına dalarak Dimyat’ı kuşatmışlardı. Fakat Müslümanlar tarafından gösterilen yiğitlik ve gayret üzerine bir şey yapamadılar. Altıncısı
Almanya İmparatoru idaresi altındaydı. Kudüs’e sahip olan Müslümanlarla
savaşacağına onlarla birleşti. Son iki Haçlı ordusunu Fransa kralı Saint Louis
getirdi. Bu adam, Mısır’ı almak istedi fakat yedinci Haçlı savaşında esir düştü. Sekizincisinde de Tunus tarafında veba hastalığından öldü (668/1270).
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İşte iki yüz sene kadar süren bu haçlı savaşlarından Hristiyanlar ne kadar coşmuş ve Müslümanlara ne kadar zulüm etmiş ise Müslümanlar da
bunları memleketlerinden kovmaya daima onlara karşı mertçe davranmaya
o derece çalışmışlardır.

4.3. İspanya Haçlı Seferleri
Müslümanlar bütün İspanya’yı fethetmişler, Endülüs Emevî Devleti’ni
kurmuşlardı. Fakat Pirene dağlarında yerleşmiş olan küçük Hristiyan Hükümetleri onlarla savaşmaya başladı. Bunlar şehirleri birer birer ele geçirerek güneye doğru yavaş yavaş ilerlediler. Beş küçük Hristiyan Krallığı meydana çıktı: Portekiz, Castelya, Leon, Navarra ve Aragon.
İspanya şövalyeleri Endülüs Müslümanlarıyla savaşarak vakitlerini geçiriyordu. Bunlar XI. asırda ‘Valencia’ şehrini aldılar (468/1075). Fransa,
İngiltere ve İtalya’da Haçlı Hristiyan şövalyeleri kalıyordu.
Bu savaşlar altı yüz seneden ziyade sürdü. Hristiyanlar hızlı gitmiyorlardı. Zira çok defa birbiriyle kavga ediyorlardı. Bununla beraber nihayet
Müslümanlara İspanya’nın güneyinde küçük ‘Gırnata’ hükümetinden başka
bir şey kalmadı.

4.4. Prusya Haçlı Savaşları
Hristiyan Almanlar X. asırdan beri ‘Elbe’ nehrinin öbür tarafında putperestlerle savaşıyordu. Bunlar ‘Brandenbourg’ denilen kumluk memleketi ele
geçirmişler ve küçük ‘Berlin’ şehrini kurmuşlardı. O zaman Kudüs krallığında papaz şövalyeler vardı. Bunlar kilisede oturur, evlenmezler ve Müslümanlarla savaşırlardı. Hristiyanlar Kudüs’ten çıkarıldığı zaman hepsi Alman olan bu şövalyeler Vistul nehri taraflarına geldiler ve orada Marienburg
kalesini yaptılar. (Bu memleketlerde o zaman ‘Bürüs’ denilen putperest bir
kavim otururdu. Prus ismi bunlardan kalmışdır. Fakat bugünki Prusyalılar
Almandır.) Pruslar’ı Hristiyan dinine sokmak için şövalyeler her sene alay
alay gider, köyleri yakar ve ahalisini öldürürlerdi. Bütün Hristiyan memle-
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ketlerinden gelen şövalyeleri yardıma alırlardı. Zira bu savaşlar da Haçlı
savaşlarıydı.

4.5. Haçlı Savaşlarının Neticeleri
İspanya ve Prusya savaşları Hristiyanların iki memleketi ele geçirmesine
yaradı. Büyük Doğu savaşları, milyonlarca Hristiyan’ı öldürdü. Kurmuş
oldukları Hristiyan hükümeti yerleşemedi. Bununla beraber bu savaşlar
faydasız oldu.
1. Başka başka memleketlerin Hristiyan şövalyeleri o zamana kadar her
biri bir köşede yaşardı. Bunlar birlikte çarpışmaya gitmekle tanışmış oldular.
2. Hristiyanlar doğu Müslümanlarını yakından gördüler. Bu Müslümanların güzel evleri ve entarileri, iyi hekimleri ve mükemmel mektebleri
vardı. Hristiyanlar gördüklerinden birçoklarını aldılar. Haçlı savaşlarından
sonra Avrupa olduğundan daha medeni oldu.
3. Hristiyanlar Müslümanları barbar ve kötü kimseler bilirdi. Kudüs’e
geldikleri zaman ise Müslümanların ne iyi adamlar olduğunu gördüler, anladılar.

Resim-10: Sınır Şövalyeleri

Ezberlenecek
1. Hristiyan şövalyeleri on birinci asırda Hristiyan olmayan milletlerle
muharebe etmeye başladılar. Bu savaşlara Haçlı Savaşları denir.
~ 75 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

2. Hristiyanlar doğu Müslümanlarına karşı sekiz savaş yaptılar. Bunlar
Kudüs krallığını kurdular. Fakat çok sürmedi, batırıldı ve yerine İstanbul
Latin İmparatorluğunu kurdular. Bu da çok sürmedi.
3. Hristiyanlar Endülüs Müslümanlarına karşı pek çok muharebeler
yapmışlar ve birçok krallıklar kurmuşlardı.
4. Hristiyan Almanlar (Brandenbourg’u) zapt ettiler. Bunlar putperest
Pruslarla muharebe ettiler. Ve Prusya dükalığını kurdular.
5. Haçlı Savaşları milyonlarca insanı öldürdü. Fakat Hristiyanları birbirine yaklaştırmak ve onları daha ziyade medeni etmek gibi faydası oldu.

5. ORTA ÇAĞ’DA ALMANYA, İTALYA VE TÜRKİYE
5.1. Alman İmparatorları
Almanya’da krallık babadan oğula geçmezdi. Kral seçilir öylece tâbi
olunurdu. Bir kral ölünce Alman sinyorları başkasını seçmek için şehir dışında bir arazide toplanırlardı. Fakat son kralın oğlu veya kardeşi seçilirdi.
Adet böyleydi.
Almanya da böyle üç büyük kral ailesi vardır:
1. X. asırda Saks ailesi ki Almanya’nın kuzeyindeydi.
2. XI. asırda ki Franconie ailesi ki ortadaydı.
3. XII. ve XIII. asırda Souba ailesi ki güneyindeydi. Bu Almanya kralları
çok kuvvetlliydiler. Zira Alman sinyorları henüz krala itaat ederlerdi. Fakat
XIII. asırda bu âdeti kaybetmeye başladılar.
İtalya X. asırda pek büyük bir karışıklık içindeydi. O zaman I. Otto namında bir Alman kralı Alp dağlarını bir ordu ile aştı, Roma’ya geldi ve imparator tacını giydi (962). O zamandan beri her bir Almanya kralı seçildikten
sonra bir Alman şövalye ordusu toplar ve İtalya’ya geçerdi. Önce ‘Lombard’
krallığının demir tacını almak için ‘Pav’ şehrine sonrada imparator tacını
almak için Roma’ya giderdi. Bu beş yüz sene böyle sürdü. Böylelikle İtalya
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ve Almanya’nın imparatoru her vakit birdi. Fakat imparator Almanya’da
oturduğu için İtalyanlar ona hemen hiç itaat etmezlerdi. Çok defa Romaya
gelebilmek için çarpışmak gerekirdi.

5.2. Papalar
Papa Roma’nın sinyoru hem de bütün Hristiyanların reisiydi. Papalar
önce Almanya imparatoru tarafından seçilirdi. O zaman bunlar imparatora
itaat ederlerdi. İmparator metropolitleri ve papaları da tayin ederdi. İmarator birtakım büyük cemaaatler kurar ve kilise reisiymiş gibi kendi bildiğini
işlerdi. Sonraları papalar kilisenin, papa olmayan bir kimse tarafından idare
edilmesini istemediler. 1059’da papa, kardinaller yani Roma papazları tarafından seçilecektir diye karar verildi.

5.3. Papa ve İmparatorların Kavgaları
Papalar, imparatorları ve kralları metropolit papazları tayin etmekten
men etti. Metropolitler ve papazlar, imparator ve krallar tarafından yönetilen büyük mallara sahip olduklarından imparator ve krallar buna direndiler
ve papalara karşı kavgalar açtılar.
İmparator IV. Henry ötekilerden daha kuvvetli bir surette karşı durdu.
Papa VII. Gregoire bunu aforoz etti. Yani lanetleyip Hristiyanlıktan kovdu
ve kendi şövalyelerine ona karşı ayaklanmalarını emretti. Tebaası tarafından
bırakılmış olan imparator papadan af istemek için Roma’ya geldi. VII.
Gregoire ‘Kanusa’ şatosundaydı.
İmparator kar içinde çıplak ayakla kapı önünde üç gün bekledi (1076).
İmparator V. Henry papayla 1122’de barıştı. Metropolitlerin de sabit danışmanlar tarafından seçilmesine razı oldu.
Otuz sene sonra imparator I. Friedrich İtalyanları kendine zorla itaat ettirmek için büyük bir ordu topladı. Milan şehrini harap etti (1162). Fakat
öteki Lombard şehirlerinin hepsi ona karşı birleştiler. Papa da bunlardan
taraf oldu. Zira imparatorun İtalya’da hâkim olmasını istemiyordu. Papa
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tarafında olanlara ‘Guelfe’, imparatorla olanlara ‘Giblin’ derlerdi. İmparator
mağlup oldu ve sulh istedi (1176). I. Friedrich yiğitti. Bütün Alman ahalisi
ona hürmet ederdi. İmparator Haçlı Savaşına gitti ve Anadolu’da bir nehirde boğuldu. Almanlar bunun ölümüne inanmak istemiyorlardı.
Onun ailesinden olan imparatorlar Papa’ya karşı savaşa tekrar başladılar. II. Friedrich’e Napoli krallığı miras kalmıştı. Bunun hizmetinde Müslüman askerleri vardı. Lombardları mağlup etti. Papa bunu birçok defalar aforoz etti ve tebaasına ayaklanmalarını emretti. Bu imparator öldükten sonra
papa şu yılan soyunu telef etmek istediğini söyledi. Napoli krallığını Saint
Louis’in kardeşi Şarl Danji’ye verdi. Buda I. Friedrich ailesinden genç Conrada’nın başını kestirdi (1269).

Harita-7: Haçlı Savaşları.37

37

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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5.4. Almanya İmparatorluğu’nun Harabı
O zamandan beri Almanya’da bir imparator bulunur ve en kuvvetli yedi
prens (Üçü metropolitti) tarafından seçilirdi. Bunlara seçilmiş prensler denilirdi. Fakat şu seçilmişlere mahsus olarak az kuvvetli bir prens seçilirdi.
İmparatorun artık ne parası ne askeri vardı. Artık kendisini dinletemiyordu. Prensler ve hatta sinyorların her biri kendi mülkünde tamamıyla
hâkimdi. Birçok şatoda haydut şövalyeler otururdu. Bunlar yolcuların ve
ticari gemilerinin önünü keser, eşyalarını alır ve parasız salıvermemek için
kendilerini yer altında zindanlara koyarlardı. Artık adalet yoktu. O zaman
Almanya’da ancak yumruk hakkı yani en kuvvetli olanın hakkı kaldı deniliyordu.

5.5. İtalya Şehirleri
İtalya’da büyük sinyorlar az bulunurdu. Her şehir tabyalarla38 sarılıydı.
Ordusu ve mahkemesi vardı. Küçük bir hükümet gibi kendi kendine idare
olunurdu. Bu şehirlerin en zenginleri ve en kuvvetlileri Venedik ve Cenevizdi. Her ikisinin de birer limanı ve birçok gemileri vardı. Bunların tüccarları Hindistan’dan gelen ipek, biber ve fildişini almak için Mısır’a ve Asya’ya
giderler ve bunları Avrupada pek pahalı satarlardı. Venedikliler hemen bütün Yunan adalarını ve Yunanistan’ın bir parçasını böyle ele geçirmişti.
İtalya şehirleri birbiriyle savaşırlardı. XV. asırda ahali kendileri savaşmak yerine aylıklı yabancı askerler kullanırdı. Birçok şehirde bu askerlerin
reisi ahalinin ileri gelenlerini hapsetti veya öldürdü ve böylelikle şehrin
hâkimi oldu.
Venedik, eşrafından oluşan bir meclis tarafından idare edildi durdu. Fakat bütün öteki şehirler birer zalimin eline düştü.

38

Tabya, Bir istihkâmın siperlerinden dışarıya taşacak şekilde ve tek olarak yapılmış top yeri,
küçük ve tek istihkâmdır (sad.)

~ 79 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

5.6. Hans Şehirleri
Almanya’da dahi birçok şehir başlı başına idare olunurdu. Ahali, eşraf
dedikleri eski aile adamlarına itaat ederdi. En kuvvetlileri kuzey şehirleriydi: Lübeck, Hambourg Berhem ve Kolonya Danziği. Bunların gemileri odun,
iç yağı, meşin ve kürek aramak için Norveç ve Rusya’ya, kalay ve yük almak
için İngiltere’ye giderdi. Onların tüccarları bunları bütün Almanya’ya tekrar
satarlardı. Birbirlerine yardım etmek için bu şehirler 1241’de Hans (ticaret
şirketi) namıyla bir ittifak imzalamışlardı. Seksen kasaba bu ittifaka girmişti.

5.7. İsviçre Kantonları39
Dağlarda ‘Lusern’ gölü etrafında serbest kalmış birtakım köylüler vardı.
Ülkede malı bulunan ve bir Alman prens olan Avusturya dükü bunları kendine zorla itaat ettirmek istedi. Bu köylülerin silahları vardı. Bunlar birleştiler ve birbirlerini koruyacaklarına dair yemin ettiler. Bu şövalye ordusu
memleketlerine girdi. Zaten kalkışmış olan köylüler onları mağlup etti.
‘Morgorten’ de hepsini öldürdüler (1315). İttifak o zaman yalnız üç kanton
tarafından yapılmıştı. 1353’de birleşmiş sekiz kanton vardı. Fakat yavaş yavaş bütün İsviçreliler de girdiler ve onüç kanton ittifakını yaptılar. İsviçreliler silah olarak uzun kargılar taşır ve sık küme halinde yürürlerdi. ‘Burgonya’nın kuvvetli dükü Yiğit Şarl, kendi meşhur şövalyelerinin, piyade40 köylüleri çarçabuk ezebileceğini düşündü.
Fakat şövalyelerin hepsi iki büyük savaşta: Grandson ve Murten’de kırıldı (1476). İşte o zaman İsviçre kavmi doğdu. O zamandan beri İsviçrelilere
sataşmaya hiç kimse yeltenmedi. Bunlara Avrupa’nın en mükemmel piyade
askeri gözüyle baktılar ve bütün krallar ordularında böyle asker bulunmasını istediler.

Kanton, İsviçre Cumhûriyeti’ni meydana getiren ve bâzı iç işlerinde serbest olan idârî bölgelerden her biri (Sad.)
40 Yaya savaşan asker sınıfı (sad.)
39
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5.8. Papalığın Düşmesi
Papa, imparatoru mağlup etmişti. Elli sene kadar bir süre herkes buna
itaat etti. Fakat 1300’de papa III. Boniface Fransız metropolitlerinden ve papazlarından vergi almak için Fransa kralı Philippe bir mektup gönderdi.
Paraya ihtiyacı olan ve kendi memleketinde hâkim olmak isteyen Philippe
gelen mektubu yaktı. Papa bunu aforoz etmek istediğinde bir Fransız şövalyesi İtalyalı gönüllü ordusunu topladı ve papayı Roma yakınındaki mülkünde tuttu (1303). Biraz sonra kardinaller papa olmak üzere V. ‘Kaleman’
namında bir Fransız seçtiler. Bu Roma’yı bıraktı. Avignon şehrine yerleşti.
Papalar, Avignon’da 70 sene kalmıştır. O zaman bunlar Fransa krallığının
istediğini yaparlardı.

5.9. Büyük Ayrılık
İtalyalılar bunu tanımadılar. Nihayet papa XI. Gregoire Roma’ya
1376’da geldi. Hristiyanlar ikiye ayrıldılar. İspanya ve İskoçya, Avignon
papasına, öteki memleketler de Roma’daki Papa’ya itaat ederlerdi.
İşte buna büyük ayrılık derler. Nihayet bütün memleketlerin metropolitleri Constance şehrinde büyük bir cemaat kurdular (1414). Bunlar papaları
çekilmeye zorladılar. Bir yenisini seçtiler. Böylece sadece bir papa kaldı.
Metropolitler tekrar Bale konsilinde toplandılar. Herkesin şikâyet etmekte
olduğu kilise işlerini yoluna koymak istediler (1431). Fakat büyük ayrılık
kiliseye en büyük haksızlığı etmiştir. Birçok memleketlerde papanın nüfuzuna karşı ayaklandılar. O zamandan beri papa Orta çağ başlarında olduğu
gibi asla kuvvetli ve itibarlı olmamıştır.

5.10. Savaşlar
Şarlman zamanında batı imparatoru ile papa, kendi idaresi altında birleşmiş ve Hristiyanlık epeyce kuvvet bulmuştu. Sonra papa Hristiyanlığı
idare etmiş ve doğuyu ele geçirmek için şövalyeler göndermiştir. Fakat papa
ile imparator birbiriyle çekiştiler. İmparatorluk harab olmuştu. Sonra Papa
da Fransa kralına mağlup olmuştur. Avrupa kralları birbirleriyle savaşıyor~ 81 ~
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lardı. Normandiya Dükası İngiltere’yi ele geçirince Fransa kralları İngiltere
krallarıyla sık sık savaşırlardı.
Bunlara “Yüz Yıl Savaşları” derler.

5.11. Türkler
Osmanlılar, Orta Asya’da Horosanda oturan Kayı han kabilesindendir.
Bundan 700 sene evvel o taraflara Tatarlar hücum ediyorlardı. Bu kabilenin
reisi ‘Süleyman Şah b. Kaya Alp’ birçok Türkle birlikte Erzurum taraflarına
gelmişti. Bunun oğullarından ‘Ertuğrul Bey’, Söğüt, Eskişehir ve Domaniç
taraflarına yerleşti. Türk kavmi yiğit bir kavimdi. Bunlar, etraflarında bulunan Rumlarla savaşırdı. Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’ye beylik verildi. Nihayet hicri 699 senesinde bağımsız bir padişah oldu. İşte bunun için
Osman Gazi’nin kurmuş olduğu devlete Osmanlı devleti denir. Ondan sonra fetihlere daha ziyade ehemmiyet verildi. Bursa ele geçirildi ve payitaht
oldu. Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi İzmit’e kadar birçok yeri ele geçirdi.
Dünyanın en mükemmel askeri olmak üzere yeniçeri ordusunu kurdu. Bunun oğlu Süleyman Paşa ile ilk önce seksen kişiyle Rumeli’ye geçmiş ve Gelibolu taraflarını ele geçirmiştir (758).

Resim-11: Osman Gazi41

41

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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5.11.1. Türklerin Rumeli’ye Yayılması
Sultan Murat Hüdavendigar zamanında Ankara, Rumeli’nin güney tarafları ve Bulgaristan fethedildi.
Avrupa’da Hristiyanlar birbirleriyle kavga ederken Osmanlılar mükemmel ordularıyla ilerliyorlardı. Sırplar Osmanlı hükûmetinin önünü kesmek için Murat Hüdavendigar’la Kosova ovasında savaştılarsa da mağlub
oldular. Sonra I. Sultan Murat’ı şehit ettiler (791). Oğlu Sultan Yıldırım Beyazıt Anadolu’da bulunan birtakım küçük beylikleri aldı. Eflak beyini vergiye bağladı. Niğbolu’da Fransız, Alman ve Macar haçlı ordusunu bozdu. Mora ve Selanik taraflarını ele geçirdi. Yıldırım Beyazıt Tatar padişahlarından
Timurlenk’e mağlub oldu (805). Yıldırım Beyazıt ölünce oğulları birbirine
düştüler. Her biri bir tarafta padişah olmak istiyordu. Nihayet Çelebi Sultan
Mehmet hepsine üstün geldi ve Edirne’de padişah oldu. Bu büyük sultan
bozulmuş olan işleri eski yoluna koydu.

5.11.2. İstanbul’un Osmanlı Eline Geçmesi
Çelebi Sultan Mehmet’den sonra padişah olan II. Sultan Murat, İstanbul
İmparatorunu vergiye bağladı (825). Selanik’i tekrar aldı. Sırbistan’da Semendre kalesini ele geçirdi. Macarlar ise Osmanlı toprağına doğru ilerliyordu. Lakin Varna ve Kosova’da bozguna uğradılar. Arnavutluk’da İskender
Bey ile epeyce uğraştılar.
II. Sultan Murat’ın yerine geçen oğlu II. Sultan Mehmet Rumların elinde
bulunan İstanbul’u 200.000 asker ve toplarla kuşattı. Denizden gemilerle
sardı ve 53 gün içinde feth etti (857). Bunun için kendisine ‘Fatih’ derler.
Ondan beri Osmanlı hükümetinin payitahtı İstanbul olmuştur. İşte böylelikle Doğu Roma İmparatorluğuna son vermiştir.
Türklerin ele geçirmiş oldukları memleketler Anadolu ve Rumeliydi.
Osmanlı hükümeti pek doğrulukla iş görürdü. Onun için az vakit içinde
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orada bulunan Hristiyanlar Osmanlı oldu, birçoğu da Müslüman dinine
girdi. Türkler Hristiyanlara kendi canları ve malları gibi bakmışlardır. O
büyük Osmanlı padişahları Müslümanlar ile Hristiyanları eşit tutmuş ve
hatta bunları bir vatan kardeşi yapmaya çalışmışlardı. Zaten Türklerin tutmuş olduğu İslam dini de böyle emreder.

5.11.3. Orta Çağın Sonu ve Avrupa’nın Hali
İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi ile Orta Çağ son bulur.
Bu tarihte Avrupa ne haldeydi?
Fransızlar İngilizler’i kovdu, büsbütün krala kaldı. Kral büyük vergiler
koyar veya bir orduya sahip olurdu. Yüz Yıl Savaşlarında mağlup olmuş
olan İngiltere ve Fransa da elinde bulunan yerleri kaybetti. İşte o zaman kanlı bir dâhili savaş başladı. İspanya Hristiyan prensler tarafından yavaş yavaş
ele geçirildi. Kastilya ve Aragon ayrı ayrı hükümetler halinde bulunurdu
fakat sonra bir krallık olarak birleştiler. O zaman Avrupa’nın batısında üç
büyük krallık vardır, Fransa, İngiltere ve İspanya. İtalya ve Almanya’da ise
memleket birçok küçük Prensler ve küçük cumhuriyetler arasında parçalanmıştı.
İsveç ve Norveç kendilerinden bahis olunacak kadar önemli değildi.
Rusya henüz barbardı. Avrupa’nın doğusu da Türkler tarafından feth edilmişti. O zaman fetihler, askerlik, kanun, ilim ve adalet doğuda Osmanlılar’da görünüyordu.
Avrupalılar Türklerin bu kuvvetinden korkuya düşmüş, ilerlemelerine
mani olmaya çalışıyorlardı. Fakat Osmanlı hükümeti bayrağını düşman
memleketlerinde dalgalandırıyor ve İstanbul gibi dünyanın en güzel şehrini
ele geçirmiş bulunuyordu.

Ezberlenecek
1. Orta Çağ’da 963’den beri Almanya kralı aynı zamanda İtalya İmparatoruydu. Fakat İtalyalılar kendisine pek itaat etmezlerdi.
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2. Papa önce kendisini tayin eden İmparatora itaat ederdi. Fakat
1059’dan beri Roma kardinalleri tarafından seçildi.
3. İmparator ve Papa birbiriyle iki asır kadar geçindiler. Papa yedinci
Gregoire, dördüncü Henry’i gelip af istemeye mecbur etti. İmparator Friedrick zorla barıştı. İmparator, papa tarafından mağlup edildi.
4. O zamandan beri Almanya İmparatoru o kadar zayıfladı ki artık her
iş çığırından çıktı. Almanya hudut şövalyeler tarafından yağmalandı.
5. İtalya’da şehirler kendi kendilerine idare edilirdi. Hele Venedik ve
Ceneviz ticaretleri sayesinde daha güçlüydüler.
6. Kuzey Almanya’nın büyük ticaret şehirleri de başlı başına idare edilirdi. Bunlar Hansa denilen bir ittifak ile birleşmişti.
7. İsviçre’nin serbest köylüleri, Avusturya şövalyelerini Morgorten’de
mağlup etmişler. Ve onuncu kanton ittifakını bağlamışlardı.
Bunlar Grandson ve Murten’de kasabalı şövalyeleri mağlup ettiler. Ve
Avrupa’nın en mükemmel piyade askeri oldular.
8. Papa da Fransa kralı tarafından mağlup edildi ve gelip Avignon’da
birleşti.
9. Papa tekrar Roma’ya gelince Avignon’daki Papa ile arasında büyük
bir ayrılık oldu ki Constance Meclisi ile nihayet buldu.
10. Bundan 700 sene evvel Orta Asya’dan gelen Türkler Anadolu da Söğüt ve Domaniç taraflarında yerleşmişlerdi. Osman gazi 699’da tek başına
Osmanlı devletini kurdu.
11. Türkler yiğit ve doğru bir Müslüman kavmidir. Bunun için az vakit
içinde birçok yerler fethe ettiler. Anadolu’da Rumlardan ve Rumeli’de Bulgar ve Sırplardan pek çok yerler aldılar.
12. Osmanlılar Balkan yarımadasına yerleşmişlerdi. Sonra Rumlarla 53
gün savaşarak İstanbul’u fethettiler (857). İstanbul o zamandan beri payitaht
olmuştur.
13. İstanbul’un fethedilmesiyle Orta Çağ biter. Osmanlı Devletinden
başka o zaman üç büyük krallık vardır. Fransa, İngiltere ve İspanya. İtalya
ve Almanya ise ayrılmışlar ve zayıf düşmüşlerdi.
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İkinci Bölüm Üzerine Düşünceler
1- Cermenler Roma imparatorluğunu yıktılar ve onun yerine birçok
krallıklar kurdular. Bunlar biraz medeniydiler ve sonra Hristiyan oldular.
2- Şarlman bunları bir imparatorluk halinde topladı. Fakat bu imparatorluk da bozuldu ve bütün Avrupa’da derebeylik oldu.
3- Almanya kralları Almanya ve İtalya’nın ikisinden yeniden bir imparatorluk kurdular. Fakat imparatorlar kendilerine galebe çalan papalarla kavgalar ettiler.
4- Bu sırada İslam dinine girmiş olan Araplar bütün batıyı fethettiler.
Avrupadaki Hristiyanlar bunlara karşı Haçlı Savaşlarını gerçekleştirdiler.
5- Sonra Papa da Fransa kralına mağlub oldu. İtalya ve Almanya ayrı
kaldılar. Doğuda Türkiye; Batıda Fransa, İspanya ve İngiltere kuvvetli birer
hükümet oldu.
6- Orta Asya’dan gelen Türkler Anadolu’ya yerleştikten sonra Hristiyanlardan Balkan adasını aldılar ve İstanbulu fethettiler. İşte o zaman Orta Çağ
biter, Yakın Çağ başlar.
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1. İCATLAR VE KEŞİFLER
1.1. Yeni Zaman Başlangıcı
XV. asrın sonunda birçok şey icat edilmiş veyahut mükemmel bir hale
getirilmiştir. Bu esnada bilinmeyen birtakım memleketler keşfedildi. Fikirler,
edebiyat, bilim, sanayi ve din hakkında yeni düşünceler hatırlara geldi. Bütün bunlar yeni bir tarih devrinin başladığını haber veriyor ki bu son devirdir.

1.2. Barut
Tüfekleri ve topları doldurup patlattıkları barut, Avrupa da ancak XIV.
asırdan itibaren tanınmıştır. Çinliler bunu yapmayı bilir. Fakat şenlik fişeklerinden başka bir yerde kullanmazlardı. Avrupalılar barutu savaşlarda kullanmayı düşünmüşler ve toplar yapmışlardır. İlk toplar pek ağır ve kullanılmaları zordu. Henüz tüfekler yoktu. Fitilli tüfekler pek elverişli değildi.
Tüfek atmak için her zaman fitili yakmak gerekirdi. Sonrada tekerlekli topları yapmak öğrenildi. VIII. Şarl bunlardan 140 tane İtalya’ya götürmüştü.
Fitilli tüfeğe bir ateşli taş konuldu ve çakmaklı tüfek oldu. O zamandan beri
uzaktan savaşmak ve toplarla kaleleri yıkmak mümkün oldu. Piyadeler ateşli tüfeklere sahip olduklarından beri süvarilerden daha dehşetli oldu. Hep
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bunlar savaş sanatında bir başkalığa (inkılaba) sebep oldu. Şatoların yıkılması daha kolay oldu. Süvariler ağır silahlarıyla, demir başlık ve zırhlarıyla
güllelere, kurşunlara dayanamaz oldular.
Bilirsiniz ki şatolar sinyorlarındı. Süvarileri besleyen de bunlardı. Ateşli
silahlar icat edildiğinden beri sinyorlar savaşta eski ehemmiyetlerini kaybettiler. Birçok topları ve piyade askerleri bulunan krallar kendi memleketlerinde hâkim oldular ve birbiriyle savaştılar.

1.3. Pusula
Pusula, daima kuzeyi gösteren mıknatıslı bir iğnedir. Avrupalılar bunu
da XIV. asırdan beri bilir. Bu da gemicilikte bir inkılap yapmıştır. Pusula
bilinmeden evvel gemiciler deniz kenarından uzaklaşmazdı. Pusula ile kaybolma korkusu olmadan engin denizlerde bile gidebilirler. Zira pusula onlara kuzeyi gösteriyordu. İspanyalılar ve Portekizler yeni dünyanın keşfinde
bunun faydasını gördüler.

1.4. Afrika ve Hindistan’ın Keşfi
XV. asırda Portekizliler yavaş yavaş Madeira, Kanarya adaları ve Gabon
Sahilini keşfederek batı Afrika boyunca ilerlemiştir. 1484’de Portekizli bir
gemici Ümit Burnu’na kadar gelmişti. O zaman Portekiz’den dört gemi ile
kalkan Vasco de Gama, Ümit Burnu’nu dolaştı. Afrika’nın doğu sahilini keşfetti ve Hindistan’a geldi (1498). Portekizliler orada sömürgeler kurdu ve
ticaret yaptılar.
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Harita-8 ve 9: Dünya Haritası42

1.5. Amerika’nın Keşfi
Kristof Kolomb, yer yuvarlaktır ve batı tarafından tam bir tur atarak
Hindistan’a gelinebilir, fikrinde bulundu. Nihayet İspanya kralını kendisine
üç kötü gemi vermeye razı edebildi. Denize koyuldu ve iki ay sonra 1492’de
Lucayes (Bahama) adalarından birine vardı ve Amerikayı keşfetmiş oldu.
1520’de İspanya Kralı hizmetinde belirlenen ‘Macellan’ isminde başka
bir gemici Büyük Okyanusu aştı. Amerikayı güneyinden dolaştı. Macella’nın
gemisi İspanya’ya üç sene içinde döndü. İşte ilk defa dünya dolaşılıyor devri
âlem seyahati yapılıyordu.

1.6. Meksika ve Peru’nun Zabtı
Amerikada birtakım vahşiler otururdu. Fakat iki büyük krallık vardı.
Kuzey Amerika’da Meksika ve Güney Amerika’da Peru. Meksika ve Peru’da zengin altın ve gümüş madenleri vardır. Bu iki hükümetin kralları pek
büyük hazineler toplamışlardı. İspanyollar bunu öğrendi ve gidip almaya
karar verdiler. 1519’da İspanyalı Fernand Cortez, Meksika’ya 700 asker, 18

42
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beygir ve 10 topla giriyordu. Meksikalılar ne Avrupalıları görmüştü ne de
beygirleri. Onlar bu beyaz insanları güneşin oğulları zannediyorlardı. Bunları güzel güzel karşıladılar. Meksika’ya girmelerine müsaade ettiler.

Resim-11: Meksikada Fernand Cortez
İspanyollar bundan cesaret alarak krallık hazinelerini ele geçirmeyi başardılar. Meksikalılar ayaklandılar ve 100.000’den ziyade adam ile Cortez’i
sardılar. Bununla beraber nihayet Cortez onları mağlub etti. Sonuncu kral
ateş üzerine konularak yakıldı Meksika, İspanyol müstemlekesi oldu (1521).
Pizarre’nin kumandası altında başka bir İspanyol çetesi Peru’ya girdi ve
kralı esir etti (1529). Kendisinin kurtulması için bir oda dolusu altın vermeye
zorladılar sonrada boğdular. Peru da İspanyollar tarafından ele geçirilmiş
oldu.

1.7. Avrupalıların Hükümeti
Portekizliler ve İspanyollar o zaman Avrupa’nın dışında birtakım büyük
memleketler elde etmişlerdi. Portekizliler, doğuda, Afrika’da, Asya ve Okyanusya’da hüküm sürerlerdi. Bunların Güney Afrika, Hindistan ve Çin
sahillerinde birtakım iskeleleri vardı. Bunlar oralardan doğu eşyası, pamuk,
ipek, fildişi ve baharat almaya giderlerdi. Molon ve Brezilya bunlarındı.
İspanyollar, batı Amerika’da hüküm sürerlerdi. Antilles adaları, Meksika, Brezilya dışında bütün Güney Amerika ve Okyanusya’daki Filipin adaları hep bunların elindeydi.
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1.8. Zenci Ticareti
Amerikaya giden İspanyolların hemen hepsi zalim serserilerdi. Bunlar
para elde etmek ister ve memleket ahalisini zorla madenlerde çalıştırırlar,
onlara eziyet ederler ve zavallıları köpekleri ile avlarlardı. Ahalinin hepsi
ölüyordu. Bu nedenle Afrika’dan zenciler satın alınır ve Amerika’ya getirilirdi. Orada bunlar esir gibi çalıştırılırdı. İspanyollar buna 1517’de başlamışlardı. Portekizlilerin, Fransızların ve İngilizlerin de siyahi esirleri bulunurdu.

1.9. Keşiflerin Sonuçları
XV. asra kadar Avrupalılar dünyanın yalnız bir köşesini tanıyorlardı.
Büyük keşiflerden beri ise biz bütün dünyayı tanıyoruz.
Asya ve Afrika’da yetişen şeyler pamuk, şeker ve ipek pek seyrek bulunur, bunun içinde pek pahalı olurdu. Şimdi biz bol bol alıyoruz. Avrupalılar,
Avrupa’da sıkışmış kalmışlardı. Şimdi ise bütün Amerika ve Okyanusya’da
varlar.

Ezberlenecek
1. On beşinci asrın sonundaki keşifler ve icatlar ile Yakın Çağ başlar.
2. Avrupa’da on dördüncü asırdan beri bilinen barut, toplar ve fitilli tüfekler daha sonra çakmaklı tüfekler yapmaya yaramış ve savaş sanatında bir
inkılap meydana getirmiştir.
3. Pusula engin denizlerde uzun yolculuklar yapmaya yardım etti.
4. İspanyollar Amerika’yı keşfetti. Ve ilk önce bütün dünyayı dolaştılar.
5. Portekizliler bütün Afrika’yı keşfetti. Ve Hindistan’a Ümit Burnu yoluyla gittiler.
6. Fernand Cortez tarafından zapt olunan Meksika ile Pizarro tarafından zapt olunan Peru İspanyol müstemlekesi oldu.
7. Portekizler o zaman Şark’ta, Afrika’da, Hindistan’da Maluku adalarında ve Brezilya’da hüküm sürdüler, İspanyollar da Garp’ta Amerika’yı ele
geçirdiler.
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8. Bu müstemlekeleri ekip biçmek için İspanyolların da öteki kavimlerin de zenci köleleri vardı.
9. Bu keşifler Avrupalılara bütün dünyayı tanıttı ve onları hâkim olmaya hazırladı.

2. YENİLENME DEVRİ
2.1. Matbaa
Evvelleri ancak elde yazılmış kitaplar bulunurdu. Böyle kitapları edinmek için zengin olmak gerekirdi. 1530 tarihine doğru Gutenberg namında
bir Alman matbaayı icat etti. Artık bir kitabın milyonlarca kopyası çıkarılabiliyordu. Bunun içinde çok kitap sahibi olmak ve bunları pek ucuza satmak
mümkün oldu.

2.2. Kültürel Yenilenme
Eski Yunan ve Latin müelliflerinin kitapları pek azalmıştı. Bazılarının
yalnız birer nüshası kalmıştı ki matbaa icat olunur olunmaz bütün bu kitapları basıp dağıtmaya başladılar. Zengin olmayan da bunları alıp okuyabildi.
Adeta eski zamanlar yeniden doğuyordu. İşte bu zamana Kültürün yenilenmesi devri adı verildi.

2.3. Sanayinin Yenilenmesi
XV. asır ortasında ‘Flemen’ isminde biri yağlı boyaları keşfetmiştir. İtalyanlar, Yunanlıların ve Romalıların büyük binalarıyla heykellerini taklide
başlamışlardı. XV. asırda İtalya’da birçok heykeltraş, ressamve dülger43 vardı. En meşhurları heykeltıraş ‘Michelangelo’ ve ressam ‘Leonardo Da Vinci’
ile ‘Rafael’di.
O zamanın birçok prensi şiiri, güzel heykelleri ve levhaları severdi. Şairleri, ressamları yanlarına getirtir ve onlarla uzun uzadıya görüşürlerdi. Bu

43

Yapıların kapı, pencere dışındaki kaba tahta ve ağaç işlerini yapan usta (sad.).
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prenslerin en meşhurları Roma’da Papa III. Leon ve Floransa’da Cosimo de
Medici. Bu zamana sanayinin yenilenmesi devri denildi.

2.4. Avrupada Yenilenme
Yenilenmeye İtalyanlar başlamıştı. En meşhur ustalar İtalya’da bulunurdu. Fakat İtalyanları taklit ederek yetişen büyük ustalar vardı. Fransa ve
Almanya yenileşmişti. İspanya, İngiltere ve Hollanda’da yenilenme başlamış
fakat XVII. asırda ilerlemiştir.

2.5. İlimler
XVI. asır dâhi âlimler devridir. Belçikalı Vesalius insanın vücudundan
bahseden otopsi ilmini meydana çıkardı. ‘Kopernik’ adında bir Polonyalı
dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfetti.

Ezberlenecek
1. On beşinci asır ortasında Gutenberg tarafından icat edilmiş olan
matbaa birçok kitap basılmasına imkân sağladı.
2. Eski kitapları basılması ve dağıtılmasına başlandı. İşte bu maarifin
tecdidi oldu.
3. İtalya’da büyük ressamlar ve heykeltıraşlar yetişti. Prensler bunları
teşvik ederlerdi. İşte bu sanayi tecdidi oldu.
4. İtalya’da başlayan tecdit Almanya ve Fransa’ya yayıldı.
5. Vesalius ve Kopernik gibi âlimler de yetişti.

3. REFORM VE DİN SAVAŞLARI
3.1. Katolik Kilisesi
Orta Çağ’da Avrupa’nın bütün Hristiyanları Katoliktiler. Yani hepsi bir
itikadda bulunurdu. Hepsi metropolitlere ve Papa’ya itaat ederlerdi. Bir
Hristiyan, papanın ve metropolitlerin hoşuna gitmeyen bir söz söylediğinde
dediğini geri alması için onu zorlarlardı. Dinlemezse dinsiz, bidat sahibi
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olurdu. Bunu hapsederler, muhakeme eylerler ve bir odun yığınının üzerinde yakarlardı. Yahut bir zindana koyar oradan bir daha çıkarmazlardı. Zira
o zamanın adamları vicdanın hür olduğunu kabul etmezlerdi.
Bir memlekette birçok dinsizler bulunduğu zaman onlarla savaşırlardı.
XIII. asırda Alijó Savaşından sonra dinsizleri aramak ve muhakeme etmek
için ayrıca mahkemeler kuruldu.
Buna ‘Engizisyon’ derler. Fakat en iğrenç ve kanlısı İspanya engizisyonu
oldu. XV. asırda bu mahkeme 18 senede 10.000 kişiyi yaktırdı.

3.2. Almanyada Islahat (Reform)
XVI. asrın başlangıcında birçok kimse papazlardan hoşnut değildi. Papazlar çok zenginleşti. Papa çok para sarf ediyor, kardinaller kötü bir yolda
gidiyorlar diyorlardı. Metropolitler böyle bir kiliseyi ıslah etmek gereklidir
diyordu. ‘Luther’ namında Alman papası nasihat etmiş ve papanın aleyhinde bir kitap yazmıştı. Papa bunun kitabını bir mektup yollayarak muhakeme
etti. Luter 1520’de papanın mektubunu meydanda yaktı ve dedi ki: “Hristiyanlar Papa’ya değil incillere itaat etmelidir.” Birçok Alman prensi tarafından Luther himaye edildi ve alınıp yakılmaması için onu kurtardılar. Luther
incili Almancaya tercüme etti ve Almanların çoğu onun ıslahını kabul ettiler.
Bu ıslah prenslerin işine yarıyordu. Zira metropolitleri ve papazları kaldırıyordu. Ayrıca bunların mallarını alıyorlardı. Luther taraftarı olanlara protestan denildi. İsveç kralı 1529’da bütün ahalisiyle protestan oldu.
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Resim-12: Luther

3.3. Fransa’da Islahat
Fransa’da da birçok kimse incilleri okumak ve artık Papa’ya itaat etmemek istiyorlardı. Fakat bunlar çok kalabalık olmadıklarından hükümet bunları hapseder ve ölüme mahkûm ederdi. Bununla beraber ‘Calvin’ isminde
bir Fransız ıslahat yaptı. Fransa’yı bıraktı ve Cenova’ya gitti (1541). Ahali
buna şehrin idaresini verdi. Bu nedenle onlara ‘Kalvinist’ denildi. Fransa’da
hala güney tarafında Kalvinistler vardır. Bütün İskoçya ile Hollanda dahi
Kalvinist oldu.

3.4. İngiltere’de Islahat
İngiltere kralı VIII. Henry ıslahatı kabul etmek istememişti. Fakat Papa
ile bozuşmuş olduğundan İngiltere’nin ayrı bir kilise oluşturacağını ve Papa’ya değil, krala itaat edileceğini ilan etti (1525). Sonra Papa’ya itaate devam etmek isteyen Katolikleri kestirmeye ve daha bütün ıslahatları isteyen
Protestanları yaktırmaya girişti. 70.000 kişi mahkûm oldu.
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Henry öldükten sonra İngilizler Protestan oldular fakat kilisenin eski
usulünü bozmadılar ve metropolitlerini çekmediler. İngiltere’nin bu protestan kilisesine ‘Anglikan’ kilisesi denildi. İskoçya kraliçesi ‘Mary Stuart’ Katolikti. Tebeası tarafından kovuldu ve İngiltereye kaçtı. Fakat Kraliçe Elizabet,
bunu yakalattı ve on sekiz sene sonra mahkûm ettirdi (1587).

3.5. Din Savaşları
O zaman Avrupa’daki bütün Hristiyanlar birbirine düşman olarak iki
tarafa ayrıldı. Güney memleketleri İspanya, Portekiz ve İtalya büsbütün [Katolik] kalmışlar ve Protestanlara eziyet ediyorlardı. Tamamen Protestan olmuş olan kuzey memleketleri İngiltere, İskoçya ve İsveç de Katoliklere eziyet veriyorlardı.
Fransa ve Almanya’da her iki taraf birbirini ezemeyecek kadar çok kuvvetliydiler. Bunlar birbiriyle çarpıştılar. Fransa’nın din savaşları, IV. Henry
‘Nantes’ emir namesiyle dinlerini icraaya müsaade edinceye kadar yani kırk
sene sürdü.
Almanya’da Protestan prensler Katolik imparator Şarlken ile savaştılar.
Fransa Protestanlarına eziyet çektiren Fransa kralları bununla beraber (Politika) için Almanya Protestanlarını korudular.

3.6. Peyiba’nın Ayaklanması
Peyiba denilen Belçika ve Hollanda, İspanya Kralınındı. Hollandalılar
Protestan olmuşlardı. Kral bunları zorla tekrar Katolik yapmak istedi. Hollandalılar ayaklandılar (1582). İspanyol askerlerini kovdular ve kanlı savaşlardan sonra vilayetler birleşerek Protestan cumhuriyetini kurdular.

3.7. Cizvitler
‘Ignacio de Loyola’ namında bir İspanyol katoliği Protestanlarla savaşmak için Jezuvit (Hz. İsa) cemaatini kurmuştu. Cizvitler, Katolik dinini büyük ve küçüklere öğretmek ile sorumlu birtakım papazlardı. Bunlar bir tabur gibi oluşturulmuşlardı. Reisleri, general namını alır. Cizvitler her şeyde
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ona itaat ederler, general de Papa’ya itaat ederdi. Cizvitler pek sabırlı ve
kurnazdılar. İş becermek için en fena çareleri kullanmaktan korkmazlardı.
Bunlar güney Almanya, Avusturya ve Polonya’yı tekrar Katolik yapabildiler. Güney Amerika’nın bütün vahşilerini Hristiyan dinine koydular.
Bunun için pek kuvvetli oldular.

3.8. Islahat Neticeleri
Islahat ilk önce hepsi aynı dine tabi olan Avrupa’yı ayırdı. Devletler arasında birçok savaşlar, hükümetler içinde ahalinin birbiriyle çarpışmalarına
sebep oldu. Fakat nihayet anladılar ki akıllı adamlar birbirini öldürmemeli
ve herkes bir din tutmakta hür olmalıdır. İşte böyle hüriyyet ve vicdan doğdu.

Ezberlenecek
1. Orta Çağ’da bütün Hristiyanlar Katolik’ti. Ve papaya itaat ederlerdi.
Dinsiz olan yakılır veya hapsedilirdi. Bunlara karşı engizisyon mahkemeleri
kurulmuştur.
2. On altıncı asırda Katolik kilisesi ıslah edilmeye muhtaçtı.
3. Luther namında bir Alman papazı Almanya’da ıslahat da bulundu.
Prensler bunu korudular ve Almanlarla İsveçliler Protestan oldular.
4. Calvin, Cenova’da ıslahatta bulundu. Buda İskoçyalılar, Hollandalılar ve birçok Fransızlar tarafından kabul edildi.
5. İngiltere’de sekizinci Henry Papadan ayrılmıştı. Fakat Protestanlara
eziyet ediyordu. O öldükten sonra İngilizler Protestan ve Anglikan kilisesini
kurdular. İskoçya kraliçesi Katolik Mary Stuart İngiltere kraliçesi tarafından
öldürüldü.
6. Bütün Avrupa memleketleri, kimisi din eziyetleriyle kimisi din savaşlarıyla karışmıştı. Muharebeler Fransa’da Nantes emir namesiyle nihayet
buldu.
7. Hollanda Protestanları İspanya kralına karşı ayaklandılar. Birleşmiş
olan vilayetler cumhuriyet kurdular.
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8. Ignacio de Loyola papazlar cemaatini kurdu. Bu Cizvitler, Güney
Almanya’yı, Avusturya’yı ve Polonya’yı tekrar Katolik yaptı. Ve Amerika
vahşilerini Hristiyan dinine soktu.
9. Islahat Avrupa’da birçok ayrılıklara ve pek çok muharebelere sebep
oldu. Fakat nihayet vicdan hürriyetini meydana getirdi.

4. FRANSA HANEDANI VE İSPANYA HANEDANI SAVAŞLARI
4.1. İtalya Savaşları
XV. asrın sonunda Fransa ve İspanya kralları pek kuvvetliydi. Bunlar fetih yapmak istediler ve her ikisi de İtalya’ya hücum ettiler.
İtalya birçok hükümetlere ayrılmıştı. Başlıcaları; Venedik Cumhuriyeti,
Milano Dükalığı, Toscana Dükalığı, Papa Hükümeti, Napoli yahut yeni Sicilya Krallığıydı. Bu hükümetler birbiriyle iyi geçinemiyorlardı. Bunun için
başkaları tarafından buranın alınması kolay oldu.
VIII. Şarl, Napoli krallığını ele geçirmek için savaşlar yaptı. Bunun yerine geçen XII. Louis’de bu krallıkdan başka Milano dükalığını da ele geçirmek istedi.
O zaman Fransa krallarının en büyük hasmı İspanya Kralı Katolik Ferdinand’dı. Böylece Fransa ve İspanya kralları arasında savaşlar başladı ki bu
savaşlar pek uzun zaman sürdü.
Krallığının başlangıcında I. Fransuva İtalya da Marignano muzafferiyetini kazandı (1515). Milano dükalığını ele geçirdi. Fakat yine biraz sonra
kaybetti. Şarlken, kral olduktan sonra İspanya kralları olduğundan daha
kuvvetli oldu.

4.2. Şarlken
1519’da Almanya İmparatoru olmak üzere seçilen Şarlken büyük bir
imparatorluğa sahip bulunuyordu. İspanya, Belçika, Felemenk, Fransa Kont-
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luğu, Avusturya, iki Sicilya krallığı, Milano, Meksika ve güney Amerika hep
Şarlken’in elindeydi. Sadece Fransa ile İngiltere bunun değildi.
Fakat I. Fransuva ile II. Henry gibi Fransa kralları bununla hemen bütün
ömürlerince savaştılar (1515-1559). Bunlar Osmanlılar ile ittifak ettiler ve
imparatorlara karşı ayaklanan Alman Prensleriyle de birleştiler. Bu ittifaklar
sayesinde Fransa, Meç, Tül ve Ordon şehirlerini ele geçirdi. Şarlken de imparatorluktan çekilmeye mecbur oldu (1556).

Resim-13: Şarlken

4.3. Osmanlıların İlerlemesi
Fatih Sultan Mehmed İstanbul’dan sonra Sırbistan, Bosna Hersek, bütün
Arnavutluk ve Mora taraflarını ele geçirdi. Trabzon ve Erzurum tarafları da
Osmanlıların eline geçti. Sultan II. Beyazıd zamanında Osmanlı donanması
şöhret bulmuş Akdeniz’in her tarafını gezmiştir.
İranda Şah İsmail Safevi Şia mezhebini yayıyordu.
Yavuz Sultan Selim, Müslümanların böyle ayrılmasını değil birleşmesini
istiyordu. Bunun için Şah İsmail’e karşı savaştı.
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İranlıları perişan ederek Çaldıran Savaşını kazandı (hicri 920 senesinde).
O zaman Mısır Çerkezlerin elindeydi. Orası da fetih olundu. Mısır’da bulunan Abbasi halifesi, hilafeti Sultan Selim’e verdi. İşte o zamandan beri Osmanlı padişahları yalnız Osmanlıların değil dünyadaki bütün Müslümanların halifesi oldu. Cezayir Beyi Hayrettin Bey’in Osmanlı hükümetine girmesiyle Mısır’dan Fas’a kadar olan yerler hep Osmanlı toprağı oldu.

4.3. Osmanlıların En Parlak Devri
Yavuz Sultan Selim’in yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçince
Belgrat ve Rodos’u ele geçirdi. Fransa kralı I. Fransuva (yukarıda görüldüğü
gibi) Osmanlı devletinden yardım istemişti. Bunun üzerine Osmanlılar Almanya ile savaştı. Budapeşte ile bütün Macaristan’ı ele geçirdiği gibi Viyana
şehrini de kuşattı.
Bundan başka Osmanlı hükümeti denizden Tunus ve Trablus taraflarını,
İranlılardan da Bağdat ve Bitlis taraflarını hatta Yemen ve Basra taraflarını
ele geçirmiş Hindistan’a bile bir donanma göndermişti (970). Kanuni Sultan
Süleyman zamanında Osmanlı ordusunun bir ucu doğuda Hindistan’da, bir
ucu batıda Viyana’da bulunuyordu. Bu kadar genişlemiş olan Osmanlı devleti en parlak bir devre girmişti. Padişahların gösterdiği rağbet sayesinde
askerlik, ilim ve edebiyat pek çok ilerlemişti.

Resim-14: Yavuz Sultan Selim
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4.4. II. Philippe
Şarlken çekilince hükümeti parçalandı. Bohemya ve Macaristan kralı
olan kardeşi Ferdinand Avusturya’yı aldı. Oğlu Philippe de İspanya, İtalya,
Belçika, Felemenk ve Amerika sömürgelerini ele geçirdi. 1580’de kendisine
Portekiz ile beraber bütün Portekiz sömürgeleri miras kaldı.
Philippe, Madrid şehri yakınlarında kır ortasında karanlık bir saray
içinde kapalı yaşardı. Yalnız kendi ülkesinde değil bütün Avrupa’da Protestanları tamamen yok etmek istedi. İngiltere’yi almak için 135 gemiden oluşan ‘yenilmez ordu’ namıyla bir donanma yolladı fakat gemileri fırtınadan
harap oldu (1588).
Krala karşı Katolik müttefiklerine yardım etmek için Fransa’ya para ve
asker gönderdi. Bir kısmı Protestanlığı kabul etmiş olan Felemenk ve Belçika’daki tebaasına o kadar zulüm ve eziyet etti ki bütün ahali ayaklandılar.
İspanya’da kalmış olan Müslümanları oradan çıkardılar.
O kadar para sarf etti ki öldüğü zaman bir milyar borç bıraktı. Bununla
beraber hiçbir şeyi becerememiş ve İspanya da büsbütün harap olmuştu.
1598’de Fransa kralı IV. Henry, ‘Verdun Antlaşması’nı ona zorla imzalatmıştı.

4.5. Otuz Sene Savaşları
İşte böylece Fransa kralı pek kuvvetli bir düşmana karşı gelmişti. Şarlken, Philippe’i mağlup etmişti. Fakat bir zaman geldi ki İspanya kralları amcazedeleri olan Almanya imparatorları ile ittifak ettiler.
Almanya imparatoru II. Ferdinand Cizvitlerin elinde büyümüştü. Zorla
Katolik dinini yerleştirmek istedi. Kendi Bohemya ve Avusturya memleketlerinden başladı. Bohemyalılar ayaklandı ve subaylarını Prag şatosu pencerelerinden aşağı attılar (1618). O zaman Otuz Sene Savaşları başladı. Ferdinand bir ittifak ile bütün Almanya Katolik Protestanlarını topladı ve Protestanları mağlup etti. Sonra amcaoğlu olan İspanya kralı ile birleşti ve Avusturya ailesi Şarlken zamanında olduğu gibi tekrar kuvvet buldu. O vakit

~ 102 ~

─ Sabri Cemil ─

İsveç Kralı Protestan Gustav Adolf, Almanları kurtarmaya ordusuyla geldi
(1630). Üç büyük savaş kazandı. Sonuncusunda öldü (1632).

Harita-9: XIII. asırdan XVII. asra kadar Avrupa44
Fransa kralı Katolikti. Fakat Avusturya ailesinin çok kuvvetli olmasını
istemezdi. XIII. Louis, Richelieu ile tanışarak imparatora karşı Almanya’ya,
İspanya kralına karşı da Belçika’ya ordular gönderdi. İmparatorlar ve İspanyollar, Fransızlarla İsveçliler tarafından mağlup edildi. İmparator sulh istedi.
Bu savaş pek kuvvetli olmuştu. Ordular savaşı meslek edinmiş birtakım
haydutlardan oluşmuştu. Bunlar şehirleri yağmalar yahut onları tekrar satın
almaya zorlarlardı. Köylülerin öküzlerini ve ekinlerini alırlardı. Paralarını
gizledikleri yeri söyletmek için ayaklarını yakar yahut parmaklarını ezerlerdi. Çok defalar da keyif için savaş sonunda bütün Almanya’da onlara eziyet
eder veya öldürürlerdi.

44

Bu açıklama sadeleştiren tarafıından eklenmiştir.
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Köyleri soyulmuş, şehirleri harap edilmişti.

Harita-10: İtalya ve çevresi45

4.6. Vestfalya ve Pirene Sulhü
Sulh, Vestfalya’da 1648’de kararlaştırıldı. Almanya’nın küçük prensler
ve şehirler arasında parçalanmış kalmasına, Almanya İmparatorunun prenslere hükmedememesine, her prensin keyfine göre tebaasını Katolik yahut
Protestan yapabilmesine karar verildi. O zaman Almanya da 350’den ziyade
bağımsız hükümet oldu.
Vestfalya sulhunda Fransa Alsas’ı kazandı. Almanya imparatoru Vestfalya sulhünü yalnızca imzalamıştı.
İspanya ise Fransa ile savaşmaya devam ediyordu. Ama yine mağlub
oldu ve Pirene sulhüne imza atmaya mecbur kaldı (1659). Bu sulh ile Fransa,

45

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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Artois ve Roussillan’ı kazandı. XIV. Louis İspanya kralının kızı ile evlenerek
günün birinde bu memleketin kendisine miras kalacağını ümit etti. Vestfalya
ve Pirene barış antlaşmalarından sonra Fransa kralları kuvvetli prenslerden
oldu.

Resim-15: Otuz Yıl Savaşları

Ezberlenecek
1. Fransa ile İspanya kralları İtalya’nın birçok küçük hükûmetlere ayrılmış olduğundan istifade ederek burasını zapt etmek isterler ve İtalya savaşlarına başlarlar.
2. Fransa kralı önce üstün gelse de sonra İspanya Kralına mağlup olur.
3. İspanya’ya, Felemenk ve Belçika’ya, Avusturya’ya, Amerika’ya ve
İtalya’nın bir parçasına sahip olan sonra da Almanya’da İmparator olan
Şarlken Avrupa’nın hâkimi olmak sevdasına düştü. Türkler, Fransızlar ve
Almanya Protestanları birleşince mağlup oldu. 1556’da iktidardan çekildi.
4. Osmanlılar Yavuz Sultan Selim ve Sultan Süleyman gibi büyük padişahların himmetiyle (çaba) hep ilerlediler. Afrika’da Mısır, Tunus, Cezayir,
Avrupa’da Mora’yı, Sırbistan’ı, Bosna’yı, Macaristan’ı fetih ederler.
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5. İspanya ve Portekiz kralı II. Philippe İngiltere, Hollanda ve Fransa’daki Protestanları korumaya çalışır. Her yerde mağlup düşer ve İspanya’yı harap bir halde bırakır.
6. Almanya imparatoru ve İspanya kralının amcası oğlu ikinci Ferdinand Almanya da hâkim olmaya çalışır ve Otuz Yıl Savaşlarına başlar.
7. İspanya ile birleşir fakat İsveç kralı Gustaf Adolf sonradan Fransa
kralına mağlup olur.
8. Almanya’yı harap eden bu muharebe Vestfalya ve Pirene Barış Antlaşmalarıyla biter. Avusturya ailesi büsbütün mağlup düşer, Fransa kralı da
kuvvetli prenslerden olur.

5. İNGİLTERE İNKILABI
5.1. Mebusan Meclisi ve Kral
Osmanlı devleti doğuda dünyanın en büyük ve en parlak hükümeti
olurken İngiltere karışıklık içindeydi. İngiltere kralı her istediğini yapamazdı. Daha evvel 1215’de büyük İngiliz sinyorları meşrutiyeti kral John’a zorla
kabul ettirmişlerdi. Kendilerine sormadan İngilizler’den para almaya kral
mecbur edilmişti. İngiltere kralının ihtiyacı olduğu zaman sinyorları ve şehir
mebuslarını toplardı bu cemaate Mebusan Meclisi denilirdi. Bilirsiniz İngiltere kralları Fransa krallarına karşı Yüz Yıl Savaşlarını yaptı. Sonra İngiltere’de korkulu bir iç savaş başladı (1460- 1490). Buna İki Gül Savaşı denildi.
Zira kavga eden her iki ailenin armasında birer gül vardı. York ailesinde
beyaz bir gül, Lancaster ailesinde kırmızı bir gül bulunuyordu. Hemen bütün sinyorlar bu savaş yüzünden çökmüştü.
İngiltere kralları kendilerini zahmetsizce tanıtıyorlar fakat yine meclisi
toplamaya devam ediyorlardı. İngiltere hükümdarlarının en kuvvetlisi kraliçe Elizabeth oldu (1558-1603). Elizabeth, İspanya kralı II. Philippe’in hücumlarına karşı durdu. Katolik karışıklığını bastırdı. II. Philippe, Fransa kralı II. Fransuva’dan dul kalan İskoçya kraliçesi Mary Stuart’ı ona karşı desteklemeye çalıştı. Mary Stuart, Elizabeth tarafından esir edildi ve astırıldı.
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5.2. Mebusan ile Kral Arasındaki Kavgalar
1603’de Elizabeth’in çocuksuz olması nedeniyle amcaoğlu Stuart ailesinden İskoçyalı kral Jaques46 İngiltere hükümdarı oldu. O zamandan beri
İngiltere ve İskoçya’da bir kral bulunur. Jaques’in oğlu I. Charles Mebusan
Meclisi’nden sıkılıyordu. Mebusları onbir sene hiç toplamadı. İngilizlere
sormadan vergi koyardı. ‘Hampton’ namında yiğit bir adam millet mebusları tarafından kabul edilmeyen bir vergiyi koymaya kralın hakkı olmadığını
söyleyerek ödemedi. Kral Anglikan metropolitlerine itaat etmek istemeyen
bütün Protestanlara eziyet ederdi. İskoçyalılar ayaklandılar (1637).
Kral eline para geçirmek için İngiliz mebusanı toplamaya mecbur oldu.
Meclis, başvekilini ölüme mahkûm etti. O zaman iç savaş başladı (1642).
Bütün eşraf I. Charles tarafından olmuştu. Eziyet çeken protestanlar millet
meclisi ordusunu oluşturdu. I. Charles mağlup oldu. Esir düştü ve başı kesildi (1649). İşte ilk defa bir hükümdarı, halkı ölüme mahkûm ediyordu.

5.3. Cromwell
Mebusan meclisi cumhuriyeti ilan etmişti. Fakat taraftarları iki orduya
ayrıldı. En sert olan Püriten tarafı Cromwell tarafından idare olunuyordu.
Cromwell orduyu kurmuş ve kral mağlup olmuştu. Cumhuriyet istemeyen
İskoçyalılar ve İrlandalılar I. Charles’ın oğlunu kral tanıdılar. Cromwell bunları mağlup etti (1651-1649).
Sonra İngiltere’ye geldi. Millet mebusanlarını kovdu. Meclisin anahtarını cebine koydu ve kapısına bu levhayı astırdı: “Krallık büyük bir ev”. O
zaman İngiltere’yi ‘Hâmî’ namıyla yapayalnız idare etti (1658-1653). İşte
bunun hükümeti zamanındadır ki İngilizler kuvvetli bir döneme sahip olmaya başladılar.

46
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5.4. 1688 İnkılabı
İngilizler bir krala sahip olmak isterlerdi. 1600’de I. Charles’ın oğlunu
tekrar çağırdılar. II. Charles da babası gibi fena idare etti. Din ve mebusan
muhaliflerine eziyet etti. Eline para geçirmek için Fransa kralı XIV. Louis’in
asker aylığına başladı.
II. Jacques (1688- 1683) daha fena bir halde idare etti. İngilizler bundan
yüz çeviriyorlardı. Çünkü kendisi Katolikti. Hükümet, meclisi toplamadan
hükmederdi. O zaman Hollanda’da pek kurnaz bir prens vardı. ‘William
Oranj’ namında olan bu prens II. Jacques’in kızıyla evlenmişti. İngilizleri pek
kızgın görünce İngiltere’ye 15.000 asker ile çıktı. Bayrağında “Din ve hürriyet için” diye yazılıydı. İngilizler bunu kabul ettiler. II. Jacques kaçtı ve William Mebusan Meclisi tarafından 1689’da İngiltere kralı ilan edildi.

5.5. Hükümet-i Meşruta
William, kral ilan edilmeden evvel millet meclisi İngilizlerin hukuk beyannamesini yani Anayasa’yi yazdı ki her bir İngiltere kralı bunu tanıyacağına dair söz vermeye borçludur. Millet mebusları her sene toplanmaya
mecburdur. Bunlar vergiyi tasdik eder ve kanunlar yaparlar. Kralın idaresizliği görüldüğü zaman onu tanımamaya hakları vardır. Hiçbir İngiliz muhakeme edilmeden hapis edilemez ve ancak jüri denilen memleket ahalisi tarafından muhakeme olunabilir. Bu usulde kral keyfine göre her istediğini emredemez. Memleket ahalisinin hukukuna ve Anayasa’ya riayet etmeye mecburdur. Millet kendini Mebusan Meclisi ile idare eder. Bu suretle Hükümeti
Meşruta namı veriliyor. İngilizler bu idareyi kabul eden birinci millettir.
Onlar büyük bir inkılap yaptılar ki bu da Fransızların inkılabını hazırladı.

Ezberlenecek
1. İngiltere kralı büyük meşrutiyetten beri (1215) paraya ihtiyacı olduğu
zaman Mebusan Meclisi’ni toplamaya mecburdu.
2. Kral I. Charles, Stuart ailesinden olup hem İngiltere hem de İskoçya
hükümdarıydı. Bu kral Mebusan Meclisi’ni on bir sene toplamadı.
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3. Millet meclisi açılınca dâhili bir muharebe başlar. I. Charles mağlup
ve esir edilir. Başı kesilir.
4. İngiltere o zaman cumhuriyet halinde bulunur fakat General
Cromwell Meclisi dağıtır ve hâmî ismi altında hükümet eder.
5. Krallık II. Charles ile tekrar yerleşir. Fakat yerine geçen II. Jack Katolik olduğundan ve İngilizlerce sevilmediğinde 1688’de kovulur ve yerine
Hollanda prensi William Oranj geçer.
6. Kral William tarafından kabul ve yemin edilmiş olan hukuk beyannamesi yani anayasa İngiltere’de meşrutiyet yönetimini güçlendirir.

6. AVRUPA’NIN FRANSA’YA KARŞI İTTİFAKI
6.1. XVI. Louis’in Muzafferiyetleri ve Fetihleri
Fransa, Vestfalya ve Pirene antlaşmalarından sonra Avrupa’nın en kuvvetli bir memleketiydi. Fakat Avrupa bu kuvvetten ürktü. XIV. Louis bütün
prenslerin düşmanı oldu.
Bu evvela İspanya’ya hücum etti. Ondan Belçika’da birtakım şehirler ve
yerler aldı. Sonra da Hollanda’ya saldırdı. Fakat İspanya kralı, Almanya
imparatoru ve daha başka prensler ona karşı birleştiler; yine galip geldiler.
Fransa kontluğunu elde ettiler.
Sonra kendisine karşı duracak hiçbir kimse yok zannederek XIV. Louis
Fransa’ya gürültüsüzce birçok şehirler ve yerler kattı. Strazburg şehri o zaman ele geçirilmiş oldu. Bu savaşlar Fransa’yı yoruyordu. Nantes emirnamesinin bozulması (1685) oradan birçok adam ve birçok mülkün eksilmesine
sebep oldu.

6.2. XIV. Louis’e Karşı İttifak
Bütün Avrupa prensleri XIV. Louis’e kızmışlardı. Fakat hiçbiri ona karşı
gelecek kadar kuvvetli değildi.
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William Oranj İngiltere kralı olunca Augsburg ittifakını kurdu. Bu suretle XIV. Louis Ren nehri kenarındaki bütün şehirleri ve köyleri harap etmek
suretiyle savaşa girişti. Bir defa daha galip geldi. Fakat artık parası kalmamıştı ve sulh istemeye mecbur oldu (Ryswick Antlaşması 1697). Üç sene
sonra İspanya kralı II. Charles, XIV. Louis’in torunu Anjou dükasına hükümeti bıraktıktan sonra öldü.
Fransa evvelkinden daha kuvvetli görünüyordu. Fakat o zaman İngiltere, Hollanda ve Almanya imparatoru XIV. Louis’e karşı korkunç bir ittifak
kurdular. Fransa şan ile buna karşı durdu. Fakat Utrecht ve Rastatt’da İngiltere, Hollanda ve başka düşmanlarıyla uzlaşıyordu (1714).
XIV. Louis’in torunu İspanya kralı kaldı. Belçika, Almanya imparatoruna verildi. Fransa, Kanada gibi güzel sömürgelerinden bazılarını İngiltere’ye
bırakmaya mecbur oldu. XVIII. asırda Fransa artık Avrupa’nın hatırı sayılılr
hükümetlerinden değildi. O zaman pek korkunç iki hükmet Rusya ve Prusya oluştu ve İngiltere büyük bir sömürge edindi.

Ezberlenecek
1. XIV. Louis prenslere saldırarak ve onlardan zahmetsizce birtakım
yerler alarak bütün Avrupa’da birçok düşman kazanır.
2. İngiltere kralı olmuş olan William Oranj (Augsburg) ittifakıyla Avrupa’nın bütün hükümetlerini XIV. Louis’e karşı toplar ve bunu sulh istemeye mecbur eder.
3. XIV. Louis’in torunu İspanya kralı olunca Fransa’ya karşı yeni bir ittifak kurulur. Fransa da birçok belalardan sonra (Oudegracht) sulhunu elde
eder.
4. Fransa o zaman zayıflar ve Fransa kralının artık Avrupa’da ismi
okunmaz.
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7. RUSYA İMPARATORLUĞUNUN KURULMASI
7.1. Ruslar
Ruslar Hristiyan’dılar, bununla beraber Papa’yı tanımazlardı. Çar denilen hükümdarlarına itaat ederlerdi. Çar bunlar için hem imparator, hem papa demektir. Çarın milyonlarca tebaası ve pek büyük bir ülkesi vardı. Zira
1581’den beri bütün Sibirya onun elindeydi. Fakat kendisi Rusya’nın ortasında Moskova’da otururdu. Hiçbir iskelesi yoktu ve tebaası fakir ve vahşiydi.

7.2. Büyük Petro
Çar Büyük Petro (1765-1682) pek çalışkan bir adamdı. Rusları, Avrupalılar gibi yapmak istedi. Petro memleketini bıraktı. Gemi yapmak için Hollanda’da kendisi marangoz gibi çalıştı. Sonra Rusya’ya birtakım Avrupalı gemiciler, mühendisler ve işçiler getirdi ki Ruslara bunları öğrettiler. Tebaasını
Avrupalılar gibi giyinmeye zorladı. Entari giyinmeyi ve sakal uzatmayı
kendilerine yasakladı. Askerleri ayaklanınca başlarını kendisi kesti. Ailesi
ona karşı geldiği zaman oğlunu öldürdü ve karısını kamçı ile dövmeye
mahkûm etti. Petro için “Yarı yiğit, yarı yırtıcı.” derlerdi.

Resim-16: Rus Çarı Büyük Petro
~ 111 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

7.3. İsveçliler Üzerine Fetihleri
O zaman İsveçliler, Baltık Denizi etrafında bulunan bütün memleketlere
sahipti. Birtakım iskeleler edinmek için Petro bu memleketleri elde etmek
istedi. Bunun üzerine İsveçlilere savaş açtı. İsveç kralı XII. Karl47 büyük bir
generaldi. 1700’de Rusları mağlup etti. Fakat Polonya’yı (Lehistanı) ele geçirmek üzere iken Petro Baltık Denizi kenarında yeni bir şehir kurdu. ‘Saint
Petersburg’ denilen bu kasaba Rusya’nın payitahtı oldu. Nihayet XII. Karl
1709’da Rusya’yı ele geçirdi. Fakat ordusu bozuldu ve esir edildi.

7.4. Türklerle Savaşı
Türkler iki asır kadar doğuda hâkimdiler. 1683’de bir Türk ordusu
Avusturya’ya gelip Viyana’yı kuşatmıştı. Fakat Osmanlı padişahları hemen
hiçbir şey ile uğraşmadıklarından ve askerleri hep ayaklandıklarından Türkler kuvvetlerini çabucak kaybettiler. 1718’de Avusturyalılar bunları Macaristan’dan çıkarmıştı. Mağlup olan Karl’ın desteği ile Osmanlı Devleti Rusya’ya
bir savaş açtı.
Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Rus ordusunu kuşattı. Fakat Katerina’nın kurnazlığıyla hem kocası Petro hem de Rus ordusu kurtuldu (1711).
Rusya imparatoriçesi Katerina (1796-1762) Türklerin elinden İsmail, Gili,
Bender, Akkaraman ve İbrail kalelerini ala ala Rusya’yı büyüttü. Bunun generalleri Osmanlı donanmasını Çeşme’de yaktı (1880). İki savaşta (1774 ve
1796) Kırım’ı ve Dinyester Nehri’ne kadar Karadeniz kenarındaki memleketleri ele geçirdi.

7.5. Polonya’nın Taksimi
Polonya (Lehistan) o zaman büyük fakat idaresi kötü bir memleketti.
Hep asker bulunan eşraf kral seçmek ve işleri konuşmak için at ile bir ovada
toplanırlardı. Fakat ekseriyet tarafından olmayanlar çekilip gider ve bunları
itaat etmeye kimse zorlayamazdı. Bunun için Polonyalılar her ne kadar yiğit
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Aynı isim milletlere göre farklı telaffuz edilmektedir. Şarl, Charles ya da Karl. ed.
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ise de zayıftılar çünkü parça parçaydılar. Polonyalıların komşuları bundan
yararlandılar. Rusya imparatoriçesi, Prusya kralı ve Avusturya imparatoriçesi her biri Polonya’nın bir parçasını zorla almak için 1772’de uzlaştılar.
Rusya imparatoriçesi Katerina en büyük payı aldı. Hükümdar, 1795 ve
1793’de tekrar başladı ve bütün Polonya’yı alıncaya kadar rahat duramadılar. Polonyalılar karşı durmaya çalıştılar. Rus ve Prus askerleri onlara boyun
eğdirmek için Polonya’ya girdiler. Bu, bayağı bir haydutluk oldu. Rusya o
zamandan beri Avrupa’nın en geniş hükümetidir.

Resim-17: Rusya İmparatoriçesi Katerina

Ezberlenecek
1. Rusya XVII. asırda geniş bir memleketti. Fakat orada fakir, barbar ve
yarım Asyalı bir halk otururdu.
2. Rusya çarı Büyük Petro Rusları medenileştirmeye başladı ve Avrupalıların giyinişini kabul etmeye zorladı.
3. Çar, İsveç kralından bütün Baltık vilayetlerini zapt etti. Ve orada Saint Petersburg’u bina ederek kendisine payitaht yaptı.
4. Osmanlılar pek zayıf düştüğünden Baltacı Mehmet Paşa’nın elinden
Rusya imparatoriçesi Katerin’anın kurnazlığıyla Ruslar Türklerden yavaş
yavaş Karadeniz kenarındaki birçok vilayetleri aldılar.
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5. Polonyalılar kavgalarla pek zayıflamış olduklarından Rusya, Prusya
ve Avusturya Polonya’yı zorla paylaştılar. 1772, 1793, 1795’de olmak üzere
üç defa taksim ettiler.
6. Rusya böylece dünyanın kuvvetli hükümetlerinden biri oldu.

8. PRUSYA HÜKÜMETİNİN KURULMASI
8.1. Brandenburg ve Prusya
Prusya krallığı yeni bir krallıktır. Bir kral idaresi altında birleşmiş olan
Brandenburg ve Prusya denilen iki parçadan oluşmuştur. Brandenburg, Berlin etrafında kumluk bir memlekettir. Almanlar bunu Orta Çağda putperest
Slavlardan almış ve bundan bir markilik48 yapmışlardı.
1417’de Hohenzollern ailesinden güney Almanyalı bir sinyor Brandenburg markisi olmuştu.
Prusya, Rusya’ya yakın bataklık bir memlekettir. Kudüs’ten gelen şövalyeler burasını XIV. asırda ele geçirmişlerdir. Sonra bu şövalyelerin büyüklerinden biri ki bu da Hohenzollern ailesindendi. 1525’de protestan oldu
ve Prusya’da bir dükalık yaptı. 1617’de Brandenburg markisine Prusya miras kaldı.
Ondan sonra gelenler Almanya’nın her tarafından özellikle de Ren tarafından birçok şehirler ve küçük vilayetler edindiler.
1071’de Brandenburg seçilmiş imparatordan “Prusya kralı” ünvanını satın aldı.

8.2. Prusya Hükümeti
Prusya krallığı yalnız bir memleketten ibaret değildi. Ayrı ayrı birçok vilayetlerden oluşuyordu. Prusya kralının bu vilayetlerin birinden ötekine
gitmek için kendisinin olmayan birtakım memleketlerden geçmesi gerekirdi.
48

Avrupa’da kont ile dük arasındaki soyluluk ünvanı, asalet payesidir (sad.).

~ 114 ~

─ Sabri Cemil ─

Bütün bu vilayetleri itaat ettirmek için Prusya kralları pek sağlam memurlar
kullanmaya mecbur oldular. 1740’da vefat eden I. Friedrich- William’ ın
60.000 askeri vardı. Ordusuna katmak için en büyük adamları arardı. Kendisi de her zaman öyle bir asker gibi yaşardı. Sarayı, saltanatı yoktu. Buna
‘Çavuş kral’ denilirdi.
Başka memleketlerden prensler ve nazırlar hala güzel ve parlak ziyafetler vermeyi düşünür ve saltanat sürmek için memleketin parasını sarf ederlerdi. Prusya’da ise krallıkta, nazarlarında devleti büyütmek için pek kuvvetli olmak lazım geleceğinden başka bir şey düşündükleri yoktu. Bunların
saltanatı yoktu ve parayı boşuna sarf edeceğine epeyce biriktirdiler. İşte bunun için Prusya kuvvetli bir hükümet oldu.

8.3. Büyük Friedrich
II. Friedrich (1740-1783) Prusya krallarının en kurnazı ve zamanının en
büyük generaliydi. Birtakım âlimlerin kâtiplerinden dostu oldu. Berlin’e
yakın bir köyde Potsdam’da oturur, orada saraysız, daima subay gibi giyinmiş yaşardı. Her şeyden evvel krallığını büyütmek ister ve en yakışıksız
muamelelerden çekinmezdi. Almanya imparatoru II. Karl ölünce ordusunu
Avusturya vilayetlerinden Silezya’ya soktu, orasını ele geçirdi (1761). VI.
Karl’ın kızı Maria Theresia orasını kendisine bırakmaya zorladı. Maria Theresia, Silezya’yı tekrar almak istedi ve 1756’da Fransa, Rusya, İsveç ve Alman prensleriyle birleşti. O zaman Yedi Yıl Savaşı başladı. Avusturyalılar,
Ruslar, Fransızlar ve İsveçliler Prusya’ya dört taraftan giriyordu. Friedrich
ordusuyla memleketinin bir ucundan öbür ucuna koşuyordu. Askerleri iyi
ve çabuk davranıyor. Ve eskisi gibi galip geliyorlardı. Nihayet Maria Theresia sulh imzalamaya karar verdi (1763).
Friedrich o zaman Polonya’yı kendisiyle paylaşmak için Rusya imparatoriçesi Katerina’yı zorladı.
1776’da memleketinin iki parçasını birleştiren bütün bir vilayeti Polonyalılardan aldı. Prusya’da 1740’da ancak iki buçuk milyon nüfus vardı.
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1785’de ise beş buçuk milyona çıktı. Prusya ordusu Avrupa’nın en mükemmel ordusu olarak tanınmıştı.

Resim-18: Büyük Friedrich

Ezberlenecek
1. Prusya krallığı bir anda Prag’da Prusya dükalığından teşekkül etmiştir. Bunlar 1617’den Hohenzollern idaresi altında ve 1701’de krallık suretinde birleşmiştir.
2. Prusya krallarının pek sağlam memurları ve kuvvetli bir ordusu vardı. Bunlar paralarını biriktirdiler ve hele krallıklarını büyütmek için kuvvetli
olmaya çalıştılar.
3. Kurnaz ve aldırmaz bir adam olan II. Friedrich Avusturya’dan Silezya’yı aldı. Ve yedi sene muharebesi sırasında birleşmiş olan bütün Avrupa’ya karşı orayı kurdu.
4. Polonya’nın paylaşmasına karar verdi ve bir vilayetini aldı. O, Prusya’ya bulduğundan iki kat daha büyük yer bıraktı.
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9. İNGİLTERE İMPARATORLUĞUNUN KURULMASI
9.1. Avrupalıların Müstemlekeleri
Portekizliler ve İspanyollar dünyanın bilinmeyen yerlerini keşf eden
Avrupalı kavimlerin ilkiydi. Bunlar Amerika, Afrika, Asya ve Okyanusya’da
işlerine yarayan birtakım memleketlere yayıldılar ve en zengin memleketleri
ele geçirdiler. Fakat oraları pek fena olduğundan müstemlekeleri fakir ve
zayıf oldu. İtalyanların ve Almanların müstemlekesi yoktu zira bunlar bir
millet oluşturmuyor ve uzakta yerleşecek kadar kuvvetli bir hükümete sahip
değillerdi.
Fakat Fransızlar, İngilizler ve Hollandalılar XVII. asırda birtakım büyük
müstemlekeler edindiler. Hollandalılar Cava ve Sumatra gibi büyük adalarda yerleştiler. Fransızlar, Amerika’nın bütün kuzeyi (Akadya, Kanada), Mississippi memleketini (Louisiana) ve Antiller’de Haiti adasını ele geçirdiler.
İngilizler kuzey Amerika’nın bütün doğu sahilini ele geçirdiler.

9.2. Hindistan’ın İngilizler Tarafından Zabtı
XVIII. asırda İngilizler ve Fransızlar müstemlekeler için savaştılar. O
zaman Hindistan’da iki ticaret kumpanyası (şirketi) vardı: biri İngiliz şirketi
Madras öteki Fransız Pundişardı. Fransız kumpanyası müdürü Duplaksi,
Hindistan’ı ele geçirmeye başlamıştı. Bu pek zor değildi. Zira memleket, pek
yaramaz bir askere sahip olan birçok küçük prensler arasında parçalanmıştı.
Ahali de kendilerini korumaya çalışmıyordu. Bu pek güzel bir fetih olmuştu.
Zira Hindistan’ın bugün 200 milyondan fazla nüfusu vardır.49 Çokca pamuk,
pirinç, biber ve ipek yetiştirir.
İngilizler, Fransa hükümetinden Duplaksi’nin memuriyetinden çıkarılmasını istediler, hükümet de onu görevden aldı (1854). O zaman İngilizler
Hindistan’ı kendileri ele geçirmeye başladılar. 1757’de tek bir savaş koca

49

1910 yılı verilerine göre ed.
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Bengal memleketini onlara verdi. Sonra Fransızlar müstemlekelerini harap
ettiler ve Hindistan’a sahip oldular. Hala da onların elinde bulunuyor.

9.3. Kuzey Amerika’nın İngilizler Tarafından Ele Geçirilmesi
Amerika da tabi ki böyle oldu. 1754’de Fransa ile İngiltere arasında savaş başlayınca İngiliz göçmenler Kanada’daki Fransız göçmenlerine hücum
ettiler. Fransız göçmenler iyi savaştılar ve önce galip geldiler. Fakat İngiltere
hükümeti İngiliz göçmenlerine destek için ordular gönderdi. Fransa hükümeti ise kendi adamlarına kimseyi göndermedi.
40.000 kişiye karşı Kanadalıların ancak 5.000 adamı vardı. Savaş içinse
lazım olan şeyleri yoktu. İngilizler Kanada’yı ele geçirdi ve 1763’de Fransa,
Kuzey Amerika’dan bütün kalanı İngiltere’ye bıraktı.
Bütün savaşlarda Fransız göçmen ve gemicileri vazifelerini tamamıyla
yaptılar. Fakat o zaman Fransa XV. Louis’in fena idaresi altındaydı. Bundan
başka müstemlekelerin bir millete lüzumlu olduğunu hemen hiç kimse anlamıyordu. Fransa’ya hiçbir şey kazandırmayan Almanya ve İtalya savaşlarında birçok paralar dökülüyor ve asker kırılıyordu. Fransa’ya dünya imparatorluğunu verecek olan müstemlekelere ise dört beş bin asker göndermekten çekiniliyordu.

Ezberlenecek
1. İspanya ve Portekiz müstemlekeleri hükümetlerinin idaresizliğinden
yok oldular. Fransızlar, İngilizler, Hollandalılar XVII. asırda hele Kuzey
Amerika’da ve Hindistan’da birtakım müstemlekeler edindiler.
2. Hindistan’ın Fransız kumpanyası müdürü Duplaksi XVIII. asırda
Fransa için Hindistan’ı zapt etmeye çalıştı. Fransa hükümeti onu azletti.
Hindistan o zaman İngilizler tarafında zapt olundu; bunlar Bengal körfezinden başladılar (1757).
3. Amerika’da Fransa hükümeti tarafından gözetilmeyen Kanada,
Fransız muhacirleri İngilizlere beyan etti. Daha sonra Fransa hemen bütün
müstemlekelerinden vazgeçti.
~ 118 ~

─ Sabri Cemil ─

4. Fransa, hükümetinin kusuru yüzünden dünya imparatorluğunu elden kaçırdı, bunu yakalayan İngilizler oldu.

10. BİRLEŞİK DEVLETLERİN KURULMASI
10.1. Amerika Müstemlekelerinin Ayaklanması
Kuzey Amerika’daki İngiliz göçmenleri kendi kendilerini idare ederlerdi. Zira İngiltere hükümetinin İngiliz göçmenlerini rahatsız etmemek ve onların işlerine karışmamak âdeti vardır. Sadece bir defa bile bu âdeti bıraktığında İngiltere orada pek büyük müstemlekelerinden birini kaybetti.

Harita-11: Dünya Haritası50

50

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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1770’de İngiltere hükümetine para lazım oldu. Göçmenlerine kendilerine danışmadan bir vergi koydu. Göçmenler ödemeyeceklerini söylediler.
Kalkıştılar ve İngiliz valilerini kovdular.
İngiltere hükümeti bunları yola getirmek için bir ordu gönderdi. Her vilayet göçmenleri o zaman birtakım vekiller tayin ettiler. Bunlar Philadelphia’da51 toplandılar ve bir kongre kurdular. 4 Temmuz 1776’da bu kongre
hükümetleri İngiltere’den ayrıldı ve Kuzey Amerika Birleşik Devletleri
Cumhuriyeti’ni kurduğunu ilan etti.

Resim-19: George Washington

10.2. Birleşik Devletlerin İstiklali
İngilizlerle Birleşik Devletler arasındaki savaşa Amerika Bağımsızlık Savaşı denilir. Bu 1774’den 1783’e kadar sürdü. Birleşik Devletler önce mağlup
oldu. Orduları yoktu. İngiltere hükümeti ise 20.000 Alman askeri yazmış,
bunları Amerika üzerine göndermişti. Fakat Fransız gönüllüleri Amerikalılara yardıma gitti. Sonra Fransa hükümeti onlara bir ordu gönderdi ve İngi51

Pensilvanyanın en büyük eyaletlerinden birisidir.

~ 120 ~

─ Sabri Cemil ─

lizler mağlup oldu. Bunlar 1783’de sulh yaptılar ve Birleşik Devletler’in hürriyetini tanıdılar. O zaman Birleşik Devletler’in en büyük adamı ‘Washington’du ki bu savaşta ve hükümette şöhret kazandı.

Ezberlenecek
1. Kendi kendilerini idare etmeye alışmış olan Kuzey Amerika’nın İngiliz muhacirleri kendilerine danışmadan vergi koyan İngiltere hükümetine
karşı ayaklandılar (1770).
2. Philadelphia kongresinde toplanmış olan vilayetler mebusları Birleşmiş Devletlerin istiklalini ilan ettiler.
3. Amerika Bağımsızlık Savaşında Birleşik Devletler Fransa’nın yardımıyla İngiltere hükümetini kendi hürriyetlerini tanımaya mecbur ettiler.
4. Birleşik Devletler o zamanlar George Washington tarafından idare
olunur.

Üçüncü Bölüm Üzerine Düşünceler
1- Yakın Çağ birtakım büyük icatlar ve keşifleriyle anlaşılır.
2- Pusula, Amerika’yı bulan gemicilere kılavuzluk etti. Matbaa, dünyaya
birtakım yeni bilgiler saçan âlimlere yardım eder ki bunun kiliseye karşı
kalkışan ve ıslahat yapan adamlara da yardımı oldu. Savaşlarda barutun
kullanılması ellerine korkunç silahlar verdi.
3- İşte böylelikle her şey değişti. Dünya büyüdü. Avrupalılar içinde önce
İspanyollar ve Portekizliler sonra da Hollandalılar buraları ele geçirdiler.
Fransızlar geniş müstemlekeler edindiler.
4- Fakat Avrupa birçok müstemlekeler edinmeye, ticarete ve sanata koyulacağına uzun savaşlarla karma karışık olur. Pek kötüleşmiş olan Fransa
ve İspanya kralları fetih sevdasına düşer ve İtalya’yı paylaşamazlar. İspanya
kralı Şarlken imparator olunca Fransa ve İspanya aileleri arasında büyük bir
kavga başlar. Her yerde din savaşları siyasi savaşlara karışır.
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5- XVII. asır ortasında İspanya ailesi mağlup düşer ve Fransa Avrupa’da
birinci dereceye çıkar. Bunun gibi doğuda da Osmanlı hükümeti pek ziyade
genişler ve kuvvet bulur. Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman
devirleri pek parlak bir surette geçer. Fakat sonraları Türkiye de Fransa da
kuvvetlerini iyi kullanamazlar.
6- 1806’da kendisine hürriyet veren siyasi inkılabı yaptıktan sonra; İngiltere Fransa’nın en korkulu düşmanı olur. Fransızların müstemlekelerini ellerinden alır ve büyük bir hükümet kurar. Yeni ve korkulu iki hükümet yani
Rusya ve Prusya zuhur eder. Fransa önce olduğu gibi artık Avrupa gidişini
bırakır, inkılap ile insanlık yolunu tutmak üzere bulunur.
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1. AVRUPA’DA FRANSIZ İNKILABI
1.1. Günümüz
XVIII. asrın sonunda Fransa, Avrupa ve bütün dünya için yeni bir tarih
başlar.

1.2. İnsan Haklarının İlanı
1789’da Fransa’da toplanmış olan millet meclisi bütün Fransızları hür ve
eşit ilan etmişti. Fakat o yalnız Fransızlar için çalışmak istemiyordu. Yalnız
Fransızların değil diğer bütün milletlerin de sahip bulunacakları hakları ilan
etmek istedi. Ve insan haklarını ilan etti.

1.3. 1789 İlanının Başlıcaları
Bu beyanname ile 89 maddeleri denilen hükümet kuralları konulmuştur.
Onlar da şunlardır:
1- Bütün insanlar hür ve aynı hukuka sahiptir.
2- Herkes, başkasına zarar vermeyecek her bir şeyi yapmakta serbesttir; düşünmekte, yazmakta, dinini tutmakta ve kitaplar bastırmakta hürdür.
Herkes istediği yere gitmekte, istediği şehirde oturmakta ve istediği sanatı
işlemekte hürdür. Hapsedilemez; bir cinayetten şüphe edilirse ancak o zaman tutuklanır. ‘Jüri’ denilen ahaliden oluşan bir meclisten başka yerde muhakeme olunamaz.
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Resim-20: Hollanda Donanmasının Ele Geçirilmesi
3- Kanun herkes için birdir. Bütün ahalinin memur ve subay olmaya
hakkı vardır. Bunların yalnız kendi tabiatlarına bakılır; ailelerine yahut zenginliklerine itibar olunmaz. Bütün ahali aynı vergileri vermekle yükümlüdür.. Kanun önünde hepsi bir ve beraberdir.
4- Ahali vekillerini (mebusları) seçmek için toplanırlar. Yalnız bu Mebusan Meclisi’nin vergileri tasdik etmeye ve kanunlar yapmaya hakkı vardır. Nazırlar, mebusları dinlemekle yükümlüdür. Zira hüküm ve idare eden
nazırlar değil, millettir.

1.4. 89’da Avrupa’nın Hali
Bu kuralların çoğu size pek tabii görünür. Bir memleket ki ne çalışmak
ne söylemek ve ne de düşünmek serbest değildir. Hükümet, adamları hapse
koyabilir, paralarını alabilir yahut onları keyfi için astırabilir. Orada nasıl
yaşanabilir diye düşünürseniz, düşününüz ki biz Osmanlılar bile daha düne
kadar, 10 Temmuz 1324 tarihine kadar böyle bir hükümeti mutlaka idaresi
altında yaşıyorduk.

~ 125 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

89 inkılabından evvel İspanya, İtalya, Almanya, Rusya, Fransa ve Kuzey
Amerika – bizim eski hükümetimiz gibi – kralların ve nazırlarının keyfine
göre idare olunurdu. Hollanda, İngiltere, İsviçre ve Birleşik Devletlerden’den başka hiçbir millet kendi kendini idare etmiyordu. Millet değil fakat
yalnız tebaa vardı.

1.5. Avrupa Sarayları
Almanya ve İtalya birçok prens arasında parçalanmıştı. Bu prensler
Fransa kralı XIV. Louis’in tahtını alıyor, büyük kral imzasını atıyorlardı. Ona
benzemek için bahçeli ve heykeli fıskiyeli büyük büyük şatolar yaptırıyorlardı. Peruklu, nakışlı, entarili hizmetçiler etrafından ayrılmazlardı. Yaşayışlarını, kalkmak, yemek ve yatmak için saat saat düzenlemişlerdi. Bütün bu
saltanat onlara pahalıya mal oluyordu. Zira her biri kendi komşusundan
daha güzel saltanat sürmeye çalışıyordu. Bunun için tebaaları üzerine büyük
büyük vergiler koymuşlardı. Zaten kendileri idare etmezlerdi. İnsanların
yönetilmesini memurlarına ve adamlarına bırakıyorlardı. Tebaalarıyla tanışmazlardı ve bunlar şikâyet ettikleri zaman kendilerini hapis ile korkuturlardı. Bütün milletler, saray adamları ve hükümet adamları, yani eşraf ve
prensin sevgilileri tarafından idare ediliyordu.

1.6. İnkılaba Karşı İttifak
Fransızlar hürriyetten ve eşitlikten bahsetmeye başladıkları zaman bütün bu prensler ve adamları alt üst olmaktan korktular. Bunlar yalnız kendi
kuvvetlerini muhafaza sevdasında bulunmuyorlardı. Fakat birçoğu milletlerin kendilerini idare etmek ellerinden gelmeyeceğine ve en iyi hükümetin
(askerler büyüklerine boyun eğdiği gibi) herkesin kendisine itaat ettiği bir
hâkime sahip olmaktan ibaret bulunacağına gerçekten inanmıştı.
Bunlar diyorlardı ki Cenab-ı Hak hükümdarları emir ve idare etmeye
memur ettiği gibi itaat etmelerini de tebaaya emretti. Bunlar 89 kaidelerini
tanımadılar. Fransa’dan gelen kitapları yasakladılar. Hürriyeti ağzına alanları hapsettiler. İnkılabı tanımamak için Fransa’dan kaçan Fransız göçmenle~ 126 ~
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ri kabul ettiler. Sonra imparator, Prusya kralı ve Sardunya kralı 1791’de tebaasına karşı Fransız kralına yardım etmek için ‘Bilinç’ ittifakını imzaladılar.

1.7. 1792 Savaşları
Kanun meclisi 20 Nisan 1792’de imparatora savaş ilan etti. Prusya generali Brunswick bir büyük ordu ile Fransa’ya daldı ve eğer Fransızlar krallarını inkılaptan evvel olduğu gibi kabul etmezlerse Paris’i harap edeceğine
dair bir beyanname çıkardı.
Fransızlar Valm’de galip geldiler. Bunlar Belçika’yı, Savoie’ye, Ren nehrinin sol tarafını hemen kolayca ele geçirdiler.
Fransızlar her girdikleri yerde bir inkılap yapıyorlardı. Memurları görevden alıyor ve ahaliye yenilerini seçtiriyordu. Kiliselerin ve eşrafın mallarını ele geçiriyordu. Sinyorların hukukunu ve imtiyazlarını kaldırıyorlardu.

1.7. 1792 İttifakı
Jakobenler yani şiddetle cumhuriyet taraftarı olanlar Fransa’ya hâkim
olmuşlardı. Kendi deyimleriyle “Avrupa’nın inadına bir kral başı atmak”
istiyorlardı. Bunlar XVI. Louis’in başını kestiler. O zaman Avrupa’nın bütün
memleketleri Fransızlara karşı birleştiler. Avusturya, Prusya, Almanya ve
İtalya’nın bütün prensleri, İspanya, İngiltere ve Hollanda, Fransa’ya savaş
açmak ve onu tekrar bir kral seçtirmeye zorlamak için bir ittifak kurdular.
Fransa, Avusturyalılar, Prusyalılar, İngilizler, İtalyalılar ve İspanyollar tarafından birdenbire beş taraftan hücuma uğradı. Fena kumanda edilmiş ve
silahlanmış olan Fransız orduları her yerde mağlup düştüler. Fakat müttefiklerin generalleri ağır ağır ilerliyorlardı. Zira Paris üzerine yürümeden
evvel bütün küçük istihkâmları almak istiyorlardı. Fransızlar bu nedenle
birçok asker toplamak için vakit kazandılar. Fransa ittihat cemiyetini (konvansiyon) Hochegibi pek genç ve pek yiğit birtakım generaller kumanda etti.
1793 sonunda Fransız orduları müttefikleri kovmada başarılı olmuşlardı.
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1.8. İnkılap Fetihleri
1793’de Fransızlar Fransa’ya hücum etmiş olan memleketlere girdiler.
İspanya’da iki Fransız ordusu, Ren kenarlarında ve Belçika’da bir ordu vardı. İttifak bozuldu. İspanya kralı, Prusya kralı ve birçok Alman prensi Basel
şehrinde sulh yaptılar (1795). Fransa cumhuriyetini tanıdılar. Fransa ise savaşa devam ediyordu; Fransız orduları ilerleyip durdular. Belçika’yı ele geçirmiş olan askerler Hollanda’ya pek soğuk bir kışta yırtık, kundurasız ve
yiyeceksiz girdiler. Donmuş olan kanalları yürüyerek geçtiler ve Fransız
süvarileri buz üzerinde koşarak Hollanda gemilerini yakalamaya gittiler.
İtalya’da Bonaparte tarafından mağlup edilen Sardunya kralı 1796’da
sulh istedi. Sonra Avusturyalılar mağlup düştü ve İtalya’dan çıkarıldı. Bunlar 1797’de sulh yaptılar. Alman prensleriyle antlaşmalar yapmak için Almanya’da (Rastatt’da) elçilerden oluşan büyük bir kongre kurulmasına karar
verildi.
Fransa üç elçi göndermişti; Avusturya süvarileri bunları boğazladılar
(1799). Savaş yeniden başladı. Avusturyalılar bu defa Rusya ile birleştiler.
Rus ordusu Fransızları İtalya’dan kovdu fakat İsviçre dağlarında André
Masséna tarafından 1799’da mağlup oldu.

1.9. Fransa ile Müttefik Cumhuriyetler
Fransızlar bütün bu savaşları kendi ülkelerini büyütmek için yapmamışlardı. Savoie’yi Belçika’yı ve Ren’in sol tarafını (bu memleketlerin ahalisinden Fransız olmaya razı olup olmadıklarını sorduktan sonra) Fransa’ya
katmakla yetindiler. Fransız orduları tarafından ele geçirilmiş olan öteki
memleketlerin bağımsızlığı ilan edildi. Fakat ahali tarafından seçilmiş bir
cumhuriyet hükümeti kurmak için prensleri ve eşrafı kovdular. Böylece altı
küçük cumhuriyet meydana çıktı: Hollanda’da Batavya Cumhuriyeti, İsviçre’de Helvetik Cumhuriyeti, Cenevre’de Ligurya Cumhuriyeti, Kuzey İtalya’da Subalpin Cumhuriyeti, İtalya’nın ortasında Roman Cumhuriyeti ve
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Napolide Parthenopean Cumhuriyeti. Bunların hepsi Fransa ile müttefikti,
eşitti ve milletle hükümet kaidelerini tatbik ediyorlardı.
İşte cumhuriyet askerlerinin yaptıkları şeyler, bunlar bütün Avrupa köylülerini ve kasabalarını – Fransızlar gibi – kanun önünde hür ve eşit yapmaya çalışıyorlardı.

Ezberlenecek
1. Günümüz 1789 Devrimi ile başladı.
2. Millet Meclisi 1789’da yalnız Fransızlar için değil fakat bütün milletler
için insan hakları beyannamesi yazdı.
3. Beyanname, 89 kaidelerini korudu ki bunlar: hürriyet, kanun önünde
eşitlik ve milletin kendi kendini idare etmek hakkıdır.
4. Bu sırada hemen bütün Avrupa memleketleri krallık ve nazırların
keyfine göre idare edilirlerdi.
5. Almanya ve İtalya’nın küçük prensleri XIV. Louis’e benzemeye çalışıyorlar ve tebaasını kendilerine danışmadan idare ediyorlardı. Eşraf ile
prensler arasındaki sevgi pek kuvvetliydi.
6. Krallık hukukuna dokunur gibi görünen 89 kaidelerinden prensler ve
nazırlar korktular. Bunlar Fransız göçmenlerini kabul ettiler. Ve inkılabın
önünü almaya çalıştılar.
7. 1792’de Fransa ile Prusya, Sardunya ve Avusturya arasında savaş başladı. Ölmeden üstün gelen Fransızlar Belçika’yı, Savoie’yi ve Ren’in sol tarafını zapt ettiler.
8. 1793’de Jakobenler, XVI. Louis’in başını keserek bütün Avrupa Fransa’ya karşı birleşti. Fransa mağlup oldu. Ve beş hücuma uğradı. Fakat Fransızlar büyük ordular hazırladılar ve 1793 nihayetlerinde müttefikleri kovdular.
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9. Fransa orduları düşman memleketlerine girdiler, Asya ve Prusya krallarını (bal) sulhunu imzalamaya zorladılar; Hollanda’yı, İtalya’yı ve İsviçre’yi zapt ettiler.
10. Fransa yalnız Belçika’yı, Savoie’yi ve Ren’in sol tarafını kendisine
kattı. Fransızlar tarafından zapt edilen öteki memleketler – Fransa cumhuriyeti ile müttefik – altı cumhuriyet teşkil ettiler.

2. İMPARATORLUK SAVAŞLARI
2.1. Fransa İmparatorluğu
General Bonaparte Mısırdaki savaşından sonra, 18 Brumaire’de52 (Yani
10 Kasım’da) mebusları askerleriyle dağıtarak Fransa Anayasani ayakaltına
aldı.
Fransa’da önce ‘Konsül’ diye 1804’te ‘İmparator’ namıyla hükümet sürdü. Fransızlara hiç danışmadan vergiler alır, orduyu toplar, kanunlar yapar
ve savaş ilan ederdi.
Hulasa eski krallar gibi hükümet eder ve herkesin kendine bir şey demeden itaat etmesini isterdi. Fakat Napolyon çok akıllı bir generaldi ve dünyanın en iyi askerine sahipti. Napolyon artık Fransızlardan başka hiçbir
kavmin hürriyetini tanımıyordu. İtalya’nın bir parçasını ve Fransa’ya dokunmayan ‘İlirya’ vilayetlerini aldı.
1810’da Hollanda’yı ve kuzey denizinin bütün sahillerini aldı ve ahalisine danışmadan bunları Fransız vilayetleri yaptı.
Akrabasına başka memleketleri çiftlik gibi veriyordu. Kardeşi Louis’e
Hollanda krallığını verdi sonra tekrar aldı. Kayınbiraderine Mora’yı Kule ve
Büyük Dükalığı sonra Napoli Krallığını, damadı Augen’e İtalya Krallığını;
kardeşi Jerom’e Vestfalya Krallığını, kardeşi Joseph’e İspanya krallığını verdi. Bu krallar kendisine itaat ederdi.

52

Fransız Devrim Takviminin ikinci ayı.
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2.2. Napolyon’a Karşı İttifak
Marengo’da mağlup olan Avusturyalılar 1801’de, İngilizler de 1802’de
sulh yapmışlardı. Sulh iki sene sürmedi. İngilizler savaşa yeniden başladılar.
Avusturyalılar ve Ruslar Fransa’ya karşı İngilizlerle birleştiler. Bu üçüncü
ittifaktı. İngiltere’ye çıkmak için Napolyon’un hazırlamış olduğu büyük ordu Avusturya’ya saldırdı ve yanına kadar geldi ve Österliç Büyük Savaşı’nı
kazandı. Avusturya barış istedi (1805).

Resim-21: Napolyon

2.3. Almanya’da Napolyon
Napolyon Almanya’da büyük ordusunu yürüttü ve Almanlara her istediğini yaptırdı. O zamana kadar 200 küçük prens arasında parçalanmış olan
Güney Almanya üç hükümet suretinde birleşti: Bavyera Krallığı, Wurtemburg Krallığı ve Bad Büyük Dükalığı. Napolyon, Prusya krallığını da büyütmüştü. Fakat Prusya kralı, büyük Friedrich’in eski ordusu Fransız ordusundan daha kuvvetli olacağını düşünerek savaşa girdi. 1806’da Jena’da
mağlup düştü. Bütün şehirleri alındı. Gözleri yılmış olan askerler çarpışmadan teslim oldu. Tilsit Antlaşması’yla (1807) Napolyon Prusya kralından
memleketinin yarısını aldı. Aldığı yerleri kardeşi için Vestfalya krallığı yaptı.
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Ren ve Elbe arasındaki bütün Alman hükümetleri o zaman bir ittifak ile
birleştiler ki Prusya ve Avusturya bunlarla değildi. Napolyon kendisine bu
ittifakın hâmisi dedirtti. Napolyon gerçekten Almanya’nın sahibiydi. Zira
1806’dan beri artık Almanya imparatoru yoktu. Eski Almanya İmparatoru,
Avusturya İmparatoru namını almıştı.

2.4. Kara Muhasarası
Bu aralık Fransa ile İngiltere arasında savaş devam ediyordu. Napolyon
İngilizler’i denizde yenememişti, bunların kökünü kazımak istedi. 1806’da
yalnız Fransızlara değil Hollanda, Almanya, İspanya ve İtalya milletlerine
de İngiliz gemisi ya da mallarını almalarını yasakladı. Bulunan İngiliz malları ele geçirilecek ve yakılacaktı. Buna Kara Muhasarası denildi. O zaman
İngilizler Fransa ve Almanya’ya şeker, kahve, pamuk ve çuha gibi bütün
lüzumlu şeyleri getirirdi. Yedi sene Fransızlar, Hollandalılar, Almanlar ve
İspanyollar yoksulluktan çok çektiler. Artık ne şeker ne de başka bir şey ele
geçmiyor, birçok tüccar iflas ediyordu.

2.5. İspanya’da Napolyon’a Karşı Ayaklanma
1808’de Napolyon kardeşi Joseph’i İspanyolların inadına İspanya kralı
yaptı. Onu yerleştirmek için İspanya’ya gitti ve her zamanli gibi galip geldi.
Fakat Fransa’ya döndüğü zaman İspanyollar her tarafta ayaklandılar. Bunlar
büyük bir ordu oluşturmazlardı. Küçük çeteler halinde toplanır ve dağlarda
gizlenirlerdi. Savaşlarda Fransızlar her vakit galip geliyordu. Fakat memlekete yerleşmek için küçük ordular halinde ayrıldıkları zaman İspanyollar
bunları ansızın basar, esir eder ve hepsini öldürürlerdi. Bu savaş beş sene
sürdü ve binlerce Fransız askerinin canına mal oldu.

2.6. Avusturya’da Napolyon’a Karşı Ayaklanma
1805’de Avusturyalılar, Avusturya kontrolünde kalmak isteyen birtakım
vilayetleri zorla bırakmışlardı. Sulhu yeni savaşa hazırlanmak için kabullenmişlerdi. Avusturyalı General Arşidük Şarl askerlerini salıverirken bunlara: “Evlatlarım, tekrar başlayacağımız vakte kadar dinleniniz.” demişti.
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Napolyon İspanya’ya girdiği zaman Avusturya ona harp ilan etti (1809); ilk
defa olmak üzere Avusturya imparatoru milletini çağırdı. Avusturyalılara:
“Avrupa’nın hürriyeti sizin sancaklarınızın altına sığındı. Alman kardeşlerimiz selametini sizden bekliyor” dedi. Avusturyalılar Wagram’da yeniden
mağlup oldu (1809). Napolyon bunlardan birkaç vilayeti daha aldı.

Harita-12: Avrupa
Bu vilayetlerden birtakımlarını elinde tuttu ve Tirol’u Bavyera’ya verdi.
Fakat Fransız ve Bavyera askerleri Tirol’e girince Avusturyalı kalmak isteyen Tiroller ayaklandılar. Beş günde memleketlerini kurtardılar. 6000 Fransız ve Bavyera askerini esir ettiler. Yeni bir Fransız ordusu Tirol’e hücum
etti. Dağların reisi Andreas Hofer ele geçirildi ve Mantua’da kurşuna dizildi.
Almanlar buna hürriyet fedaisi gözüyle baktılar ve ölümüne dair acıklı bir
destan düzdüler ki hala bu şarkıyı söylerler.
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2.7. Napolyon’a Karşı Almanya’nın Kini
Napolyon kendine karşı duranların hepsini ezmişti. O kadar memleketler katmıştı ki Fransa o zaman 130 vilayete (şimdikinden 44 fazla) sahip bulunurdu. Avrupa’nın öteki yerlerinde krallar ona itaat ederlerdi.
Her yerden asker alır ve askere lüzumu olduğu vakit başka milletlerden
de isterdi. Fransız orduları sade Fransızlardan oluşmuyordu; İtalyanlar, İspanyollar ve birçok Almanlar vardı. Bu askerler Avrupa’yı dolduruyordu;
hemen hemen bütün şehirlerde oraları bekleyen askerler vardı. İspanya’ya,
Napoli’ye ve Prusya’ya giden yolların üzerinde de bir düzine asker görülürdü. Zira her tarafta savaş yapılırdı.
Almanlar öteki milletlerden daha fazla eziyet çektiler Fransızlardan yüz
çevirmeye başladılar. Âlimler, Almanları şu büyük düşmana karşı birleşmeye çağırmak için birtakım kitaplar yazdılar ve Prusya’da Fransızlardan kurtulmak için bir cemiyet toplandı.

2.8. 1813 Ayaklanması
Napolyon’un 300.000 askeri vardı. Rusya imparatoru da dostuydu. Kimse bunlara karşı gelmiyordu. Fakat 1813’de Napolyon Rusya imparatoru ile
bozuştu ve ona savaş açtı. Bütün Avrupa krallarını zorla kendisiyle ittifak
ettirdi ve Rusya’ya Fransız, İtalyan, Alman, Prus ve Avusturyalılar’dan oluşan 350.000 kişilik bir ordu götürdü. Moskova’ya kadar gitti. Fakat çıkmak
istediği zaman pek soğuk bir kıştı. Askerlerinin pek çoğu soğuktan yahut
açlıktan telef oldu. Çoğu da onları arkalarından beygirlerle kovalayan mızraklı Rus kazakları tarafından öldürüldü.
Almanlar Napolyon’dan kurtulmak zamanı geldiğini gördüler. Prusya
nazırları 1807’den beri yeni bir ordu kurmaya çalışıyorlardı. Bunlar askerlere
yiğitlik vermek için askerde subay olabileceklerini ilan etmişlerdi. Silah talimi yapan ve savaş başlar başlamaz orduya gelmesi gereken birtakım
adamlardan oluşan bir ihtiyat alayı oluşturdular. 1813’de Prusya kralı milletine karşı bir beyanname çıkardı. Darülfünunlarda okuyan delikanlıların
~ 134 ~

─ Sabri Cemil ─

hepsi askere yazıldı. Fransızlara karşı Almanların hala söylediği birtakım
vatan şarkıları yapıldı. O zaman ancak beş milyon nüfusu bulunan Prusya
250.000 kişilik bir ordu çıkardı.
İngilizler, Ruslar, Prusyalılar, Avusturyalılar ve İspanyollar hep Napolyon’a karşıydı. Napolyon’un büyük ordusu da mahvedilmişti. Genç askerlerle yeni bir ordu oluşturdu ve yine Dresden Büyük Savaşını kazandı. Fakat
Leipzig Milletler Savaşı’nda (1813) 300.000 müttefike karşı Napolyon’un
ancak 130.000 askeri vardı. Üç Gün Savaşından sonra Napolyon geri çekilmeye mecbur edildi. O çekildikçe arkasından Almanya’da ayaklanıyordu.

2.9. Fransa İstilası
Müttefikler bütün Almanya’yı aştılar Fransa’ya hücum ettiler. Artık onu
koruyacak ordu kalmamıştı. Napolyon 18 yaşındaki delikanlıları getirtti ve
bu askerlerle 1814’de hürriyet verecek Fransa Savaşı’nı yaptı. Müttefikler
Paris’e kadar geldiler ve kendileriyle birlikte XVIII. Louis’i getirdiler. Napolyon 1815’de tekrar geldi ve XVIII. Louis’i düşürdü. Waterloo’da galip
gelen müttefikler Fransa’yı yeniden istila ettiler. Her taraftan da 1.200.000
kadar asker girdi ve bu defa orda kaldılar. Fransa iki sene düşman elinde
kaldı. Ruslar Loren’de İngilizler kuzeyde, Pruslar Saint Vilvar arasında ve
Avusturyalılar Ren Vadisi’nde yerleşmişlerdi. Fransız ordusundan kalan
askerleri krala zorla salıverdirdiler.

2.10. Viyana Antlaşması
1814’de sulh şartlarını düzenlemek için bütün krallar elçilerini Viyana’ya göndermişlerdi. Bir Viyana kongresi oldu ki yedi ay sürdü. Bütün Avrupa devletlerinin ve hatta Fransa’nın orada birer memuru hazır bulundu.
Öteki krallar, hukuka bakmayarak bütün devletleri zorla kendi ittifakına
aldığı için Napolyon’a atıp tutuyorlardı. Kendileri de Napolyon gibi yaptılar. Kendilerine hiç danışmaksızın milletleri sürüler gibi aralarında paylaştılar. En kuvvetli hükümetlere vermek için en düşkün devletlerden birtakım
memleketler aldılar. Bütün Avrupa haritasını kendi keyiflerine göre değiş~ 135 ~
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tirdiler. Bu kongrede yalnız Napolyon’un kattığı yerler değil Belçika, Ren
memleketi ve Savoie de Fransa’nın elinden alındı. Prusyalılar Alsas Loren’i
de almak istemişlerdi. Rus imparatoru bırakmadı.
Ren memleketi Prusya ile Bavyera arasında paylaşıldı. Belçikalılara
sormadan Belçika Hollanda ile birleştirildi. Avusturya bütün kuzey İtalya’yı
aldı ve İtalyanları dinlemeyerek orada Lombard- Venedik Krallığını kurdu.
Rusya, Polonyalılara aldırmayarak Polonya’yı tekrar elde etti. Prusya, Saksonlara sormadan Sakson krallığından bir vilayet aldı. İsveç, Danimarka
kralından Norveç’i ele geçirdi. İngiltere Avrupa’da hiçbir şey almadı. Fakat
o Hollanda’dan ele geçirmiş olduğu Ümit Burnu memleketini ve bir Fransız
sömürgesi olan Fransa adasını elden çıkarmadı.

2.11. İmparatorluk Savaşlarının Neticeleri
Napolyon milyonlarca adam tüketti ve on beş sene kadar Avrupa’daki
bütün kavimleri rahatsız etti.
Bu muharebeler kime yaradı?
Rusya, Prusya, Avusturya ve Bavyera hep büyüdü. Fransa ise devrimden evvel nasılsa yine öyle küçüldü.
Napolyon, Almanya ve İtalya’yı bir millet gibi birleşmeye bırakmayan
birçok küçük hükümetleri batırdı. Almanya’da 350 hükümet vardı ancak
bunlardan 35’i kaldı. Ele geçirdikleri bütün memleketlerde Fransızlar imtiyazları kaldırdılar ve kanun karşısında eşitliği yerleştirdiler. İtalya ve Ren
memleketinde Fransız kanunu muhafaza etti. Başka memleketlerde krallar
bile tebaası Napolyon’a karşı savaş edebilsin diye birtakım ıslahat yaptılar.
Bunun için Almanlar ve İtalyanlar savaşlar da kazandılar. Fransızlar bu hususta kaybettiler. İnkılabın kendilerine vermiş olduğu Belçika ile Ren memleketini elden çıkardılar.

~ 136 ~

─ Sabri Cemil ─

Ezberlenecek
1. Brumaire (1899) darbesiyle konsül, sonra da Fransızların imparatoru
(1804) olan General Bonaparte Fransa’yı mutlak bir hâkim suretinde idare
etti ve Avrupa memleketlerini ahalisine danışmadan [savaşlarda] kullandı.
İtalya’nın bir parçasını, İlirya vilayetlerini, Hollanda’yı, kuzey denizi sahillerini Fransa’ya kattı. Biraderlerine, akrabasına İtalya’da, Almanya’da ve İspanya’da birçok krallıklar verdi.
2. 1801 ve 1802’de sulh yapmış olan Avusturya, Rusya ve İngiltere,
1805’de üçüncü ittifakı kurdular. Napolyon Österliç’te galip geldi (1805).
3. Jena’da (1806) Prusya’ya galebe çalan Napolyon bütün Almanya’ya
sahip oldu ve kendisine ittifak hamisi unvanını verdi.
4. İngiltere’yi zarara uğratmak için Avrupa’da İngiliz malı almasını yasak eden Kara muhasarasını yaptı.
5. Napolyon’un kardeşi Joseph’i (1808) kendilerine sormadan kral
yapmış olduğu İspanyollar kalkıştılar ve teşkil ettikleri küçük ordularla birçok Fransız askeri tepelediler.
6. Avusturya imparatoru milletine hitap etti ve Napolyon’a muharebe
açtı (1809). Ve Wagram’da mağlup oldu. Ve birkaç vilayet daha kaybetti.
Fakat Napolyon’un Avusturya’dan zorla aldığı Tirollüler, Andreas Hofer
idaresi altında ayaklandılar.
7. Almanya o zaman Napolyon’un yağma eden, ahaliyi inciten ordularından hep çekiniyordu. Bunun üzerine Almanlar Fransa’dan yaka silkmeye
başladılar.
8. Napolyon, Rusya İmparatoru ile bozuşmuş olduğundan Rusya’ya
daldı. (1812). Ve Moskova’ya kadar girdi. Fakat ordusu Rusya’dan çıkarken
soğuktan kırıldı. Prusya ve Avusturya ona savaş açtılar (1813). Leipzig mağlup düştü ve Almanya’yı bırakmaya mecbur edildi.
9. Müttefikler Fransa’ya hücum ettiler, Napolyon imparatorluğundan
çekilmeye mecbur edildi. (1815) de tekrar gelince Waterloo’da yine mağlup
oldu. Müttefiklerin orduları yeniden Fransa’ya girdiler ve orada iki sene
kadar kaldılar.
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10. Viyana kongresi (1814) Avrupa haritasını değiştirdi; hükümdarlar
memleketleri ahalisine danışmadan paylaştılar. Fransa bunun inkılap fütuhatını kayıp etti, Prusya, Avusturya, Rusya ve İngiltere hepsi büyüdüler.
11. Napolyon muharebelerinin neticesini, öteki devletleri büyütmenin
Fransa’yı da iyice küçültmekten ibaret oldu.

3. 1815’DEN BERİ AVRUPA’DA İNKILAPLAR VE SİYASİ ISLAHAT
3.1. Meşrutiyet Yönetimi
Bir millet iyi idare edilmek için kendi kendini idare etmekte serbest olmalıdır. Hükümdar ve vekil onlara hâkim olmamalıdır. Bilakis bunlar anayasaya ve memlekette vekillerine (mebuslara) itaat etmelidir. Mebuslar hiç
olmazsa senede bir kere toplanmalıdır. Bunlar kanunlar yaparak vergiyi
tasdik eden, vekillere (nazırlara) bakan bir meclis kurarlar. İşte buna Meşrutiyet Yönetimi denir. Hükümdarı her istediğini yapan hükümete Mutlakiyet
Yönetimi, Baskıcı Yönetim53 denilir. Bu fena bir idaredir. Zira millet orada
hür değildir. Fransız inkılabından sonra Avrupa’nın bütün memleketlerinde
Meşrutiyet Yönetimi isteyen birtakım adamlar vardır; bunlara hürriyet taraftarı, ahrâr denilir. Aksine Mutlakiyet Yönetimi’ni tutmak isteyenlere de mutlakiyet taraftarları, mutlâkiyyun adı verilir.
Bu iki fırka 1825’de her yerde çarpışmaya başladılar.

3.2. Kutsal İttifak
1815’de en kuvvetli olan Mutlakiyetçilerdi. Napolyon’a karşı ittifak etmiş olan krallar tebaasına bir anayasa vereceklerini ve imtiyazlarını kaldıracaklarını vaad etmişlerdi. Fakat onlar içlerinden devrimden nefret ederlerdi.
Tebaalarına muhtaç kalmadıkları zaman onlara bir hak bile vermeye yanaş-

53

Hükümeti Müstebdi bir tamlama olup dikdatör/baskıcı yönetim anlamına gelmektedir (sad.)
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madılar ve hatta Fransızların eski idareyi kaldırdıkları vilayetlerde bunu
tekrar koydular.
Hürriyet düşmanı olan bu krallar, aralarında “Kutsal İttifak” adını verdikleri bir ittifak kurdular. Bunlar milletlerine karşı birbirini korumak için
sözleşmişlerdi. Prusya, Rusya ve Avusturya imparatorları bu ittifakın başındaydılar.
Alman Dârulfünûn öğrencileri kralların vaat etmiş olduğu hürriyetleri
istediler; bunlar bir arada toplandılar ve vatan şarkıları söylediler. Krallar
bunları haydutlar, katiller gibi kalelerde hapsettiler.

3.3. İtalya ve İspanya’nın Ayaklanması
İtalya’da Napoli ve Sardunya kralları, Papa ve Avusturyalılar şartları
inkılaptan evvelki hale çevirmek istemişlerdi. Eşrafa ve papazlara imtiyazlarını tekrar vermişlerdi. Ahaliden Fransızların onlara getirmiş oldukları bütün şeyleri: eşitliği, Napolyon kanununu, gazateleri ve hatta mektepleri almışlardı. Sardunya kralı Fransızların zamanını hiç görmek istemiyordu.
Fransızlar tarafından yapılmıştır diye Nis yanındaki o güzel Corneille yolunu az kalsın bozduruyordu. İspanya kralı da bu kafadaydı. Bundan başka
askerlerinin aylığını da vermiyordu. Onlara yetmiş maaş borçluydu. 1820’de
özgürlükçüler her yerde ayaklandı ve memleketlere anayasayı vermeleri için
kralları sıkıştırdılar. Fakat krallar birbirlerini tutuyorlardı. En büyük bir iradeye sahip bulunan Avusturya imparatoru özgürlükçülerin reislerini tutkladı ve bunları zindanlara koydu.
Sonra Sardunya ve Napoli krallarına milletlerine karşı yardım etmek
için Avusturya ordularını Turan ve Napoli’ye gönderdi. Özgürlükçülerin
orduları mağlup oldu. Hükümdarlar yeniden kendi keyiflerine göre idare
etmeye başladılar. İspanya’da askerler özgürlükçülerin tarafında yer almışlardı. Bir anayasa kabul etmeye mecbur kalmış olan kral VII. Ferdinand öteki hükümdarlardan yardım istedi. Fransa kralı İspanyollara karşı kendisine
yardım etmeye memur oldu.
~ 139 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

1823’de bir Fransız ordusu İspanya’ya girdi ve İspanyalıları zorla Ferdinand’ın idaresi altına soktu.

3.4. İspanya Müstemlekelerinin Ayaklanması
İspanya’nın Amerika’da birtakım büyük sömürgeleri vardı ve bu sömürgeler ahalinin kendi kendilerini idare etmesine müsaade etmezdi. Onlara valiler gönderir ve göçmenlerden (yerli İspanyollardan) hiçbirinin hükmünde bir memuriyete geçmesine müsaade etmezdi. Sömürgelere İspanyol
gemilerinden başkasını salıvermezdi ve göçmenleri daha cahil ve itaatli
yapmak için kitap veya gazete almalarını büsbütün yasaklamıştı. 1811’de
Meksikalılar ayaklanmaya başladılar. İlk kalkışanlar kurşuna dizildi. Fakat
1812’de askerler de o tarafa geçti ve Meksika 1823’de müstakil bir cumhuriyet oldu ki artık İspanya’yı tanımaz oldu.
İspanyolların bütün müstemlekeleri böylece birbiri arkasına ayaklandılar. Ayaklananlar evvel mağlup oldular zira iyi tertip edilmiş değillerdi. Fakat daima yeniden silah alırlardı. ‘Milletlerin Kurtarıcısı’ lakabını almış olan
Bolivar İspanyolları kovmak için bir memleketten ötekine giderdi. Nihayet
1826’da göçmenler her yerde galip oldular ve Amerika’da artık İspanyol
askeri kalmadı.
Bir İspanyol imparatorluğu yerine o zamandan beri on altı cumhuriyet
kuruldu: Meksika, Orta Amerika’nın altı cumhuriyeti, Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin Cumhuriyeti, Paraguay ve Uruguay.
1822’de Portekiz’in bir sömürgesi olan Brezilya da bu defa bağımsız bir
hükümet oldu. Brezilya imparatoru namını aldı. Fakat 1889’da Brezilyalılar
o zaman hüküm süren hükümdardan hoşnut olmadıklarından onu kovdular
ve cumhuriyeti kabul ettiler.

3.5. 1830 Harekâtı
Bu işler 1815’den 1830’a kadar Fransa’da XVIII. Louis ve X. Şarl’ın hüküm sürdüğü sıralarda olup bitiyordu. XVIII. Louis 1814’de Hükümet-i
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Mutlaka’yı tekrar kuramamıştı. Fakat Fransızların bir anayasaya sahip olmaları hakkını tanımak istememiş ve kendisi bir lütuf olmak üzere onlara anayasayı vermişti. Bu kanuna göre de mebusları tayin etmek hakkına sahip
olmak için en aşağı 300 frank vergi vermek lazımdı. O halde ise hükmeden
millet değil ancak pek zengin adamlardır. Bununla beraber XVIII. Louis taraftarları bu anayasayı pek özgürce buluyorlardı.
1830’da X. Şarl mebusları dağıttı ve yalnız başına birtakım kanunlar
yapmak istedi. Mebuslar dayandılar, Parisliler silahlandılar ve Louis, Philippe’yi getirdi 1830’da devrim yaptılar.

Resim-22: 1830 İhtilalinde Paris’te Sokak Savaşı
Avrupa’daki özgürlükçüler bu haberi sevinçle öğrendiler, onlar da Fransızlar gibi davranmaya çalıştılar. Krallarından Fransızlar’a olduğu gibi kendilerine de bir anayasa verilmesini istediler. Hele İtalya ve Almanya’da
epeyce coştular. Hükümetler her istenilen şeyleri vermediler fakat bazıları
birtakım müsaadeler ve imtiyazlar verdi. İngiltere’de inkılap olmadı. Zira
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İngilizlerin her vakit hür bir hükümeti vardı. Manchester gibi 100.000 nüfuslu şehirler bir mebus bile tayin edemiyorlardı. Hâlbuki iki üç evvelsi köyler
iki tane gönderiyordu. 1832’de seçim hususunda bir büyük ıslahat yapıldı.
250 frank kazancı olanlar seçilmiş oldu. Bununla beraber bir memleket vardı
ki orada hiçbir ıslahat yapılmadı; o da Rusyaydı. Orada hüküm süren çar I.
Nikola tebaasını bir asker taburu gibi kullanmak istiyordu. İtaat etmeyenleri
Sibirya’ya ağır işlere gönderiyor ve onları konut ile döndürüyordu. (Konut
kayıştan yapılmış rus kamçısıdır.)
Çar Nikola bir milletin kendi iradesini değiştirebilmesini kabul etmiyordu. Louis, Philippe’yi Fransa kralı tanımaktan her zaman çekindi.

3.6. 1848 Harekâtı
1830 inkılabı Fransa’da bütün imtiyazları kaldırmamıştı. Büyük çiftlik
sahipleri ve tüccarlar memleketi yalnız başlarına idare ediyorlardı. Louis,
Philippe ve bakanları bu kanunu değiştirmek istemediklerinden Parisliler
1848 inkılabını yaptılar ve cumhuriyeti ilan ettiler. Umumi ıslahat kabul
edildi.
1830’da olduğu gibi Avrupadaki özgürlükçüler Fransızların yolunu
tutmak istediler. Bunlar silahlandılar ve krallarını Meşrutiyet hükümeti kurulması için zorladılar.1815’den beri kralların işlerine bakan Avusturya bakanlarından meşhur prens Metternich istifasını vermeye mecbur oldu. Berlin’de birtakım istihkâmlar yaptılar ve askerleri kovdular. İtalya’daPapa’nın
tebaası cumhuriyeti ilan ettiler.
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Resim-23: Prens Metternich
Napoli kralının tebaası, “Yaşasın Anayasa!” diye bağırarak ayaklandılar. Cumhuriyet taraftarlarından Manes isminde bir İtalyan Avusturyalıları
Venedik’ten kovdu ve bir cumhuriyet kurdu.
Fakat krallar 1815’de olduğu gibi birbirini tutuyordu.
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Resim-24: 1848 İhtilalinde Ölülerin Gezdirilmesi
Rusya imparatoru Avusturya imparatoruna bir Rus ordusu gönderdi.
Bu arada Macaristan’a girdi. Büyük savaşlardan sonra Macarları zorla yoluna koydu (1849). Prusya kralı Bad memleketine bir Prusya ordusu gönderdi.
Ele geçirilen özgürlükçüler kurşuna dizildi veya hapsedildi. Avusturya imparatoru Piyemonte’deki özgürlükçülere karşı bir Avusturya ordusu gönderdi ki Loir’de mağlup oldu (1849). Bir başka orduyu da Venedik cumhuriyeti taraftarları üzerine yolladı. Fransa hükümeti bile papayı iade etmek için
Roma’ya bir Fransız ordusu gönderdi. Sonra Fransa cumhuriyeti reisi Louis,
Napolyon Anayasasını beğenmedi. Bun bozdu ve iki kanun yaptı. 1851’de
Fransa mebuslarını hapsettirdi ve imparator unvanını alarak bir Mutlakiyet
hükümeti kurdu. O zaman İngilizlerden, Hollandalılardan ve Belçikalılardan başka Avrupa’da Meşrutiyet yönetimi kalmadı.
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3.7. Özgürlükçülerin Zaferi
1849’da galip gelen Mutlakiyetçiler Avrupa’da uzun zaman hâkim kalmadılar. 1860’dan beri özgürlükçüler her yerde gitgide güçlendi. Kralların
uzlaşması devam etmedi. Birbiriyle savaştılar ve milletler bundan kazançlı
çıktı. Prensleri milletlerine karşı koruyan Avusturya imparatoru Fransızlar
tarafından 1859’da, Prusyalılar tarafından da1866’da mağlup edildi ve tebaasına Avusturya’ya 1861’de, Macaristan’a 1867’de anayasayı verdi.
İtalya tebaasını ezen bütün küçük prenslerin malları, mülkleri İtalya kralı olan Piyemonte tarafından alındı. Fransa’da Meşrutiyet Yönetimi 4 Eylül
1870’de devrilmiş ve yerine cumhuriyet kurulmuştu. İspanya’da kraliçe İsabel 1866’da kovalanmıştı. İspanyolların iki sene kadar bir cumhuriyeti oldu.
Sonra bir kral aldılar. 1870’de Amadeo di Savoia’yı, 1876’da kraliçe İsabel’in
in oğlu Alphons’u kral tayin ettiler. Fakat Cortez denilen kişi onları mebuslarla idare etmeye söz verdi. ‘Don Carlos’ namında bir İspanyol prens mutlak hükümdar olmak istedi. Bask dağlılarına imtiyazlarını koruyacağını ve
kendilerinden vergi almayacağına dair söz vererek bunlardan kendisi için
bir ordu yaptı. 1872’de İspanyollar ile Carlos taraftarları arasında savaş başladı. 1876’da kral taraftarları dağlarına püskürtüldü ve Fransa’ya kaçmaya
mecbur edildi.

3.8. Avrupa’daki Kavimlerin Siyasi Hali
Mebusan meclisleri bugün yalnız cumhuriyet halinde bulunan Fransa,
İsviçre, Birleşik Devletler ve Güney Amerika’da memleketlerini değil fakat
birer krallık olan İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz, Avusturya,
Macaristan, İsveç, Norveç ve Danimarka’yı da idare ederler.
Almanya’da her memlekette ayrıca bir meclis olduğu gibi bütün memleketinde Reichstag namında umumi bir meclisi vardır. Fakat Prusya kralının kumanda etmesi âdet olmuştur. Reichstag onu tanımak istemediği zaman kendisini çevirir ve bir başkasını tayin ettirir. Almanlar tamamıyla hür
değildirler.
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Rusların Meclisi yoktur. Onların çarı kendi başına idare eder. Bunun için
birçok Rus durumdan hoşnut değildir. Bir Anayasa isterler. Başkaları da
Mutlakiyet yönetimine olan kızgınlıklarından dolayı (nihilist) yani ihtilalci
olmuşlardır. Bunlar: “Her hükümet kötüdür ve hepsini mahvetmek lazımdır.” derler. İmparator Alexandria’ı öldürmeye birçok defalar yeltendiler ve
1881’de buna muvvafak oldular. Fakat hoşnutsuzluk bu prensten sonra gelenler zamanında arttı ve Rusların Japonlara karşı uğursuz bir savaşta uğradıkları mağlubiyetten sonra şimdiki çar II. Nikola 1905’de tebaasına bir
Anayasa vermeye mecbur oldu. Orada da bundan sonra prens ve vekillerini
teftiş edecek seçilmiş bir meclis bulunacaktır.

3.9. Umumi Rey
Memleketlerin çoğunda mebusları seçmek için bütün ahali rey vermez.
Seçilmiş olmak için küçük bir servet veya ilim ve terbiye sahibi olmak istenir. Fransa, İsviçre, İspanya ve Birleşik Devletler’de 21 yaşından itibaren
bütün ahali seçilmiştir ve reylerin hepsi eşittir. Bu usule umumi rey denilir.
Almanya’da Reichstag’a mebuslar umumi rey ile tayin edilir.

3.10. Rusya’da Köylülerin Azad Edilmesi
Rusya’da çiftçiler hürriyeti medeniyeye bile sahip değildi. Bunlar kendilerini çalıştıran, döven, hatta satabilen efendilerin elinde esirdiler. Yumuşak
ve insan olan II. Alexandria 1863’de bütün Rus köylülerinin hür olduklarını,
onların da çiftlik sahibi olabileceklerini ilan etti. Bu zamandan beri artık
Rusya’da herkes hür oldu.

3.11. Zenci Esaretinin Kaldırılması
Amerika’da XVI. asırdan beri tarlalarda Afrika’dan getirilmiş zenci esirler çalıştırılıyordu. XVIII. asırdan beri hürriyetçiler bu zencilerin azad edilmesini ve artık yenilerinin satın alınmamasını istediler. Fransızlar 1789’da
esareti kaldırmakla iyi bir çığır açmışlardı. Fakat göçmenler pamuk ve kahve
ekmek için zencilerden vazgeçmenin kabul olamayacağını söylüyor ve esareti kaldırmıyorlardı. Fransızlar 1848’de bunu yeniden kaldırdılar, öteki Av~ 146 ~
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rupalılar da onlar gibi davrandılar. Zenci ticareti de yasaklandı. İngilizlerle
Fransızlar zenci taşıyan gemileri yakalamak için Afrika sahiline vapurlar
gönderdiler. Esir tüccarlarına korsan muamelesi yapıldı ve yakalanınca gemilerinin direğine asılırlardı. Fakat Birleşik Devletler cumhuriyetinde birçok
güney hükümeti esirlerini salıvermek istemezlerdi. Bu memleketler çok sıcaktır. Ekici namını alan çiftlik sahipleri sıcaktan pek o kadar korkmayan
zencileri çalıştırmaya alışmışlardı. Onlara para vermek icap etmediğinden
pek zengin olmuşlardı. Sıcak memleketler olmayan kuzey hükümetlerinde
çiftlik sahiplerinin esirlere ihtiyacı yoktu. Bunlar esaretin kalkmasını istediler. Güney hükümetleri dinlemedi. İttifak ayrıldı. Ayrıca bir ittifak yapıldı.
Kuzey tarafları bunları zorla ittifaka sokmak ve esareti kaldırmak için kendileriyle savaştılar. Savaş 1860’dan 1865’e kadar sürdü. En aşağı bir milyon
adam öldürüldü. Bu aralık İngiltere ve Fransa artık pamuk almıyorlardı; az
kaldı bunlar güney Amerika tarafından oluyorlardı. Nihayet kuzey hükümetleri daha kalabalık olduğundan galip geldiler. Güney hükümetleri yağmalandı ve harap edildi. Bütün Birleşik Devletlerde zenci esareti kaldırıldı
(1864).
Bugün artık ne Avrupa’da ne de Amerika’da esir yoktur. Müslümanlardan bazılarının hala köleleri vardır. Arapların esir tüccarları zencileri zorla
kaçırmak için Afrika’nın ötesine giderler. Bu esirleri sopa ile getirir Mısır ve
Türkiye’de satarlar.

Ezberlenecek
1. Fransa inkılabından beri Avrupa’nın bütün memleketleri iki fırka oldu: keyfi idareyi isteyen mutlakiyetçiler ve milletin kendi kendine idare
edilmesini isteyen hürriyetçiler.
2. Mutlakiyetçiler 1825’de daha kuvvetliydi, Napolyon’a karşı birleşen
krallar Kutsal İttifakı kurdular ve birbirlerini milletlerine karşı korumak
üzere sözleştiler.
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3. İtalya ve İspanya özgürlükçüleri 1820’de ayaklandılar ve prensleri
memleketlerine anayasayı vermek hususunda zorladılar. Fakat İtalya’da
Avusturya imparatorunun ordularıyla İspanya’da da Fransa kralının ordusuyla mağlup oldular (1823).
4. Hükümetin zulmüne uğrayan Amerika’daki İspanyol sömürgeleri
göçmenleri İspanya’ya karşı ayaklandılar. On sene süren ve Bolivar’a şöhret
kazandıran savaştan sonra istiklallerini ilan ettiler ve on beş cumhuriyet
kuruldu.
5. Fransızlar tarafından X. Şarl’a karşı yapılan 1830 inkılabından sonra
Avrupa’nın bütün memleketlerinde karışıklıklar baş gösterdi. İngiltere
1832’de seçim hususunda ıslahat yaptı.
6. Genel seçimi kabul ettiren 1848 inkılabı bütün Avrupa karışıklıkları
da beraberinde getirdi. Özgürlükçüler önce Avusturya’da, Prusya’da, İtalya’da galip oldular. Fakat hükümdarlar birbirlerine yardım ettiler. Özgürlükçüler macerasında Rus ordusu tarafından, Almanya’da Prusya ordusu
tarafından, İtalya’da Avusturya ordusu tarafından mağlup düştü. III. Napolyon’un hükûmetleri zorlamasıyla (1868) artık hükümeti mutlakalardan
başka hemen hiç bir şey kalmadı.
7. Özgürlükçüler 1860’dan beri yeniden kuvvet buldular. Avusturya
1861’de, Macaristan 1867’de, İtalya 1815’de birer kanunu esasi aldı. İspanya
kraliçesi İsabeli kovdu (1868) ve Carlos taraftarlarını püskürttü (1867).
8. Millet mebusları bugün Avrupa’daki bütün hükümetleri idare ediyor. Yalnız Almanya ile Rusya farklıdır. Almanya’da Prusya kralı Reichstag
kendisine zor ile itaat ettirir. Rusya’da ise çar yalnız başına idare eder. Bunun için Nihilistler tarafından her zaman öldürülmek korkusu vardır.
9. Memleketlerin çoğunda bütün ahali seçmen değildir. Genel seçim
sadece Fransa’da, İsviçre’de, Birleşik Devletler’de ve Almanya’da kabul
edilmiştir.
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10. Rusya’nın esir köylüleri Çar II. Alexandria’nın bir emri ile 1863’da
azat edildiler.
11. Önce Fransa tarafından 1789’da kaldırılmış sonra tekrar başlamış
olan zenci esareti Fransa tarafından 1848’de sonra Avrupa’nın öteki memleketleri tarafından tamamıyla kaldırıldı ve zenci ticareti yasaklandı.
12. Birleşik Devletler Cumhuriyeti içinde Güney hükümetleri kölelerini
muhafaza etmek ve birlikten ayrılmak istediğinden onlarla savaştı (18601865) ve onları esareti kaldırmaya mecbur etti.
13. Köleler bazı Müslüman memleketlerde hala bulunuyor.

4. DOĞUDA SİYASİ MUHARBELER
4.1. Siyasi Savaşlar
1815’den beri birçok yerleri ele geçirmek isteyen hükümdarların açtıkları
siyasi savaşlar olmuştu. Kavimler oluşturmak isteyen milletlerin açtığı milli
savaşlar da oldu. Birinci savaşlar evvel yapılanlara benzerdi. Bunlar gözlerini doyurmak için prensler tarafından yapılmıştır. İkincileri ise Fransa inkılaplarından hemen evvel hiç görülmemiş birtakım savaşlardır. Bunlar hür
olmak isteyen milletler tarafından yapılmıştır. Milli savaşları makbul ve şanlıdır; ötekiler çirkin ve fenalıktan başka bir şey yapmamıştır. Bugün siyasi
savaşların patladığı yer Osmanlı ülkesidir.

4.2. Osmanlı Ülkesi
Türk hükümeti 1789’da bütün Küçük Asya, Suriye, Mısır ve Yunanistan’la beraber Osmanlı Avrupa’sından ibaretti. Fakat o zaten pek zayıflamıştı. Padişahın parası yoktu. Paşalar itaat etmez, askerler ayaklanırlardı.
1808’de Mısır valisi Mehmet Ali Paşa kendini Mısır’ın müstakil Hidiv’i54

54

Osmanlı Devleti yönetiminde iken Mısır vâlilerine Mehmed Ali Paşa’dan sonra verilen
unvandır (sad.).
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olarak ilan etmek istedi. Sonra Osmanlı Avrupası’ndaki küçük Hristiyan
milletleri Rusya imparatorunun yardımıyla ayaklanmaya başladılar. Sırplar
1817’de Türk ordularını püskürttü. Yunanlılar 1828’de Yunanistan krallığını
kurdular.

Resim-25: Mehmet Ali Paşa

4.3. Şark Meselesi
Osmanlı hükümeti, Rusya çarı Nikola’nın dediği gibi hasta bir adamdır.
Ruslar da mirasa konmak için hasta adamın öldüğünü görmek istiyorlardı.
Cezayir’e toplu halde sahip olmak maksadıyla İstanbul’u elde etmek fikrini
besliyorlardı. Bunun için Türk hükümetini mahvetmeye çalışıyorlardı. [Avrupalılar], Rusların doğuda çok güçlü olmasından dolayı İstanbul’un Ruslar’ın eline geçmesini istemezdi. Bunlar da Türk hükümetini korumaya çalışıyor. İşte Şark meselesi buradan kopuyor.
1833’de Mısır Hidiv’i, Suriye’yi Osmanlılardan almıştı. Türkler onu
1839’da tekrar almak isteyince yine mağlup oldular. Fransa, Mısır Hidivi’ni
İngiltere de Osmanlı padişahını tutuyordu ve Avrupa’nın öteki devletleriyle
uzlaştı. Fransa’ya ağız açtırmadı. Mısır Hidiv’i Mehmet Ali Paşa’yı ele geçirdiği yerleri geri vermeye mecbur etti.
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4.4. Kırım Savaşı
1853’de Rusya çarı Nikola Türkiye üzerine karadan bir ordu ve Karadeniz’deki Osmanlı kasabalarını topa tutmak için bir donanma gönderdi. O
zaman İngiltere ve Fransa sonra da Piyemonte Ruslara karşı Türkiye’yi korumak için ittifak ettiler. Türkiye’ye büyük bir ordu gönderildi. Rusları çekilmeye mecbur etti. Sonra Fransız ve İngiliz ordusu 500 gemi ile Rusların
deposu ve tersanesi olan Sivastopol limanını kuşatmaya geldi. Muhasara 336
gün sürdü. Ruslar’a 1.600.000’den ziyade top attılar. Birçok asker öldürüldü
veya koleradan telef oldu. Sivastopol limanı alındı (1855). Nikola’nın yerine
geçen imparator II. Alexandria sulh istedi. Paris’te büyük bir kongre kuruldu (1856). Rusya artık Karadeniz’de savaş gemisi bulundurmamaya bir daha
Türkiye işlerine karışmamaya söz verdi.
Fakat Osmanlı hükümetinden iki Hristiyan vilayeti olan Eflak ile Boğdan’ı aldı. Bunlar Romanya krallığını kurmak için birleştiler.

4.5. 1877 Savaşı
Rusya Türkiye’yi ele geçirmekten vazgeçmemişti. 1871’de Fransa’nın
mağlubiyetinden sonra Karadeniz’e tekrar gemilerini koydu. Karadağlılar
Türklerle savaşıyordu. 1876’da Sırplar da Türkiye’ye küçük bir orduyla hücum ettiler ve tamamıyla mağlup oldular.
Rusya o zaman büyük bir ordu gönderdi. Bu, Romanyalıların ordusuyla
birleşerek Tuna’yı aştı. Türk ordusu kendini pek iyi korudu. Plevne Muhasarası altı ay sürdü (1877). Fakat Ruslar pek kalabalık olduklarından Türk
ordusunu esir ettiler ve İstanbul önüne geldiler. Sultan Hamid, Ayestefanos
antlaşmasını kabul etti (Mart 1878).
Fakat Rusları doğuda hâkim bırakmak isteyen İngiltere ile Almanya Berlin kongresini kurdular. Bu kongre Türkiye işlerini bir parça yoluna koydu.
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4.6. Türkiye’nin Parçalanması
Eskiden Türklere tabi olan bütün küçük milletler hükümet oluşturdular.
Sırbistan, Romanya, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan gibi tamamıyla
müstakildirler. Avusturya, Bosna Hersek’i aldı. Rusya Asya’da birkaç şehir
aldı. İngiltere, Kıbrıs adasını aldı. Yunanlılar, Teselya’yı aldı. 1896 ve 1897 de
Girit adasında Türklerle Rumlar çapıştılar. Rumlar ayaklandı. Yunanlılar da
yardıma bir donanma gönderdi. Avrupa’nın öteki hükümetleri Yunanistan’ın Girit’i ele geçirmesine izin vermedi. Fakat Girit’in başlı başına idare
olunmasını kabul ettiler ve Yunanistan kralının ikinci oğlu prens Georgios’u
vali tayin ettiler. Avrupa’da Osmanlıların elinde Arnavutluk, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilayetleri, Makedonya, Selanik ve Trakya (Edirne) den
başka bir şey kalmıyordu. Arnavutluk’a Avusturya ile İtalya göz dikmiştir.
Makedonya’da Rumlar, Sırplar ve Bulgarlar vardır. Müslümanlarla beraber
Hristiyanların da soyulmasını, hor görmesini bırakan saltanatın zulmüne
uğramış bulunan Makedonya ahalisinden birtakımı 1901’den beri ayaklandılar. Avrupa devletlerinin bu şiddetlere ve zulümlere nihayet vermek için
olaylara olan müdahaleleri hâlâ tamamıyla bitmemiştir. Bereket versin ki
Osmanlı milletinin ilerlemesi için canlarını feda etmekten çekinmeyen Jön
Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyetini genişletti. Ancak birlik olmak ve meşrutiyeti kabul etmekle göz açabileceğini anlayan Osmanlılar nihayet 10
Temmuz 1324 tarihinde hürriyeti ilan ettiler. Bunun üzerine Avrupa hükümetleri de müdahaleden el çektiler.

4.7. Mısır İşleri
Mısır, Türkiye’den sayılır fakat hemen hemen müstakil bir Mısır Hidiv’i
ile idare olunan bir Müslüman memleketidir. Süveyş Kanalı kazılalı Kahire
ve İskenderiye’de birçok Avrupalı tüccarlar yerleşeli beri Avrupalılar Mısır
işleriyle uğraşmaya başlamışlardır. Bunlar Avrupalı hâkimlerden oluşan bir
mahkeme kurdular zira bunların iddiasına göre Müslüman hâkimleri Hristiyanları daima haksız çıkarıyordu. Birtakım İngiliz ve Fransız nazırları
gönderdiler çünkü Hidiv maliyesini nasıl idare edeceğini bilmiyordu. Mısır
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askeri, Hidiv’e karşı ayaklandılar. İngilizler bir ordu asker gönderdi. Asileri
mağlup ederek reisleri olan A’râbî Paşa’yı tutukladı. 1822’den beri İngilizler
Mısır’ı işgal etmişlerdir. Fakat birçok Fransızlar da vardır. Hidiv’in yanında
bulunan eski Mısır uzmanları Fransız âlimlerindendir. Mısır’ın işgali İngilizlerin başına on altı sene süren bir savaş açtı. Napolili bir Müslüman kendisini mehdi (yani Allah tarafından gönderilmiş doğru yolu gösterecek zat) diye
ilan etti. Mısır’ın yukarı tarafında bulunan Müslümanları Hidiv’e karşı ayaklandırdı. İngiliz ordularından birçoğunu mağlup etti. Nil üzerinde bulunan
Hartum şehrini ele geçirdi. Valisi İngiliz Gordon kendi askerleri tarafından
öldürüldü (1885).
1898’de İngiliz generali Kitchener, Hartum’u tekrar aldı. O zamandan
beri bütün Nil memleketi İngilizlerin elindedir.

Ezberlenecek
1. 1815’den beri ülkeleri büyütmek için hükümdarların yapmış oldukları siyasi savaşlar ile hür olmak isteyen milletler tarafından yapılan savaşlar
vuku buldu.
2. Siyasi savaşlar yapıldığı zaman Osmanlı hükümeti büyük fakat zayıftı; Mısır’ı (1808), Sırbistan’ı (1817), Yunanistan’ı (1828) kaybetmişti.
3. O zamandan beri Ruslar İstanbul’u almak isterler, İngilizler de Osmanlı devletini koruyarak Ruslara vermemeye çalışırlar. Şark meselesi
1840’da İngilizler tarafından Mısır Hidiv’i Mehmet Ali Paşa’ya açılan bir
savaşla meydana çıktı.
4. 1854’de Kırım savaşını ortaya çıkardılar. Rusların hücumuna uğramış olan Türkleri kurtarmak için İngiltere ile Fransa Sivastopol’ü kuşattılar
ve aldılar (1855). Paris kongresi Rusya’ya barış yapmasını emretti.
5. 1877’de Karadağ ve Sırbistan Türkler tarafından mağlup edilince
Ruslar Türkiye’ye hücum ettiler ve Plevne muharebesinden sonra İstanbul
sınırlarına kadar geldiler.
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6. Berlin’de düzenlenmiş olan Ayestefanos Antlaşması 1878’de Türkiye
işlerini bir parça yoluna koydu. Fakat Osmanlı ülkesinin bir parçası elden
gitti.
7. Avrupalılar birçok Avrupalı tacirlerin bulunduğu Mısır işleriyle uğraşmaya başladılar. Mısır’a Avrupalı hâkimler, Avrupalı maliye nazırları ve
bir de bütün Nil vadisini tutan bir İngiliz ordusu geldi ve girdi.

5. 1815’DEN BERİ MİLLİ VE KAVMÎ SAVAŞLAR
5.1. Kavmiyet
Evvelleri bir hükümet bir kralın elinde bulunan bütün memleketlerden
oluşurdu. Kavimler ve milletler yoktu. Yalnız krallıklar ve devletler vardı.
Aynı hükümette ne adetleri ne de dilleri bir Macarlarla-Avusturyalılar gibi
birbirlerini hemen hiç sevmez birtakım adamlar toplanmış bulunuyordu.
Buna karşı da bir millet İtalyanlar gibi birçok hükümetlere ayrılmıştı. Zira
krallar vilayetlerini (ahaliye hiç bakmayarak) birbirlerine verir, satar ve alırlardı. Milletler olmaya başlayınca bunlar: “Bir hükümet beraber olmak isteyen adamlardan terkip edilmelidir.” diye düşündüler. Ahalinin isteğiyle
oluşmuş bir hükümet ve kavim, bir ümmettir. Avrupa’da birbirinden ayrı
kavimlerden başka bir şey bulunmaması fikri kavmiyetin başlıca kaide ve
esasıdır.

5.2. Kavmiyet Hareketleri
Bu kavmiyet kaidesinin tatbiki 1789 kaidesinden daha zordur.
1. İtalya ve Almanya gibi birtakım küçük hükümetlere ayrılmıştı. Yalnız bir kavim yapmak için birçok küçük hükümetleri ortadan kaldırmak
gerekiyordu. Küçük hükümetler ise kendilerinin kaldırılmasını istemiyordu.
2. Müstakil olmak isteyen birçok memleket bunları muhafaza etmek isteyen daha ziyade büyük ve kuvvetli bir memlekete zorla tabiydi. Mesela
İrlanda İngiltere’nin, Lombardiya da Almanya’nın elinde bulunuyordu. Av-
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rupa’nın hemen bütün memleketlerinde vatanını seven insanlar her kavim
müstakil olsun diye inkılaptan beri ayaklanmaya başladılar.
Fransızlar kavmiyet için kalkışmadılar zira Fransızlar çoktan beri bütün
ahaliyle beraber bulunmak isteyen tek bir millet oluşur.

5.3. Yunanistan’ın İstiklali
1821’de Rumlar Türklere karşı ayaklandılar. Birçokları öldürüldü. Türkiye hizmetindeki birtakım haydutlar Yunanistan’ı soydular, kuruttular.
1827’de Mesolongi ahalisi iki sene muhasara altında kaldıktan sonra şehirlerini korumak yolunda kendilerini öldürdüler. Geridekiler metropolitlerle
baruthaneye sığındılar. Osmanlılar gelince metropolit barutu ateşledi.
Fransa ve İngiltere özgürlükçüleri Yunanlılara yardım göndermeye
mecbur etti. İngiliz, Fransız ve Rus gemileri birleşerek Osmanlı donanmasını
Navarin’de mahvettiler. Türkiye hükümeti Rumların bir Yunanistan krallığı
kurmasına razı oldu.

5.4. Belçika’nın İstiklali
1814’de Belçika, sorulmadan Hollanda kralına verilmişti. 1830’da Fransa
inkılabını öğrenince ayaklandılar, birtakım korunaklar yaptılar ve Hollandalıları kovdular. İşte Belçika krallığı bu şekilde kuruldu.
Kral olarak da I. Leopold namında bir Alman prensi alındı. Hollandalılar Anvers korunaklarını muhafaza etmişlerdi. Bir Fransız ordusu 1832’de
gidip Anvers’i aldı. Bunu Belçikalılara geri verdi.

5.5. İtalya Krallığı’nın Kurulması
1815’den beri İtalya; Piyomonte, Avusturya’ya ait bulunan Lombardiya,
Venedik Krallığı, Toscana, Papa hükümetleri ve Napoli krallığı isimleriyle
beş hükmet arasında parçalanmıştı. Lombardiya ve Venedik İtalyanları,
Avusturyalıların elinden kurtulmak istemişlerdi. Bunlar bir araya toplandılar fakat Avusturyalılar bu toplananları hapsettiler. Venedik ayaklanınca
tekrar zorla aldılar (1849). İtalya’da o zaman iyi idare olunan ancak bir mem~ 155 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

leket vardı; bu da Piyemonte’ydi. Piyemonte başvekili Mösyö de Caror, bütün İtalyanları Piyemonte kralı idaresi altında toplayarak İtalya ittihadını
yapmayı düşündü. Bütün İtalya vatanperverleri Caror’a yardım etmek için
bir kavim cemiyeti kurdular. Piyemonte Avusturyalıları kovacak kadar
kuvvetli değildi. Yardıma Fransa yetişti. Fransızlar Piyemontelilerle birleşerek Magenta’da sonra da Solferino’da galip geldiler (1859). Avusturya imparatoru Lombardiya’yı Fransa’ya bıraktı. Ahaliye Piyemonte krallığıyla birleşmek istediğini anlattıktan sonra Fransa’da orasını Piyemonte’ye verdi.
Merkez İtalyanları Toscana, Parma, Modena ve Romagna da prenslerini
tekrar almak istemediler ve Piyemonte ile birleşmeye muvaffak oldular
(1860).
Sonra Garibaldi isminde herkesin tanıdığı İtalyalı bir vatanperver 1.000
İtalyan köylüsüyle Sicilya’ya çıktı. Sicilyalılar Napoli kralına karşı ayaklandılar (1860). O aralık Piyemonteliler kilise hükümetlerine girdiler ve bunları
Papa’dan aldılar. Bunlar Roma’yı alıyorlardı. Fakat Fransa hükümeti Papa’nın hükümeti cismaniyeyi muhafaza etmesini yani Roma’da her vakit
hâkim bulunmasını istediği için küçük bir Fransız ordusu gönderdi. Bu muhafaza ordusu Roma’da on sene kaldı. Piyemonteliler Napoli krallığına girdiler. Orada ahali bunları iyi karşıladı. Napoli kralı Gaeta’da muhasara edildi ve krallığından vazgeçmeye mecbur oldu. O zaman Piyemonte kralı Vittorie Emanuele bütün İtalyanlar tarafından kral olarak tanındı ve 1861’de
İtalya kralı oldu.
Avusturyalıların elinde bulunan Venedik memleketi ile Papa’da kalan
Roma memleketinden İtalya hala mahrumdu. 1861’de Avusturya, Prusya ile
savaşa girişince Prusyalılarla ittifak etmiş olan İtalyanlar Venedik’e girdiler.
Bunlar Kostoza’da mağlup oldular. Fakat Avusturya Prusya tarafından mağlup edildi. İtalya da Venedik’i kazandı. 1870’de Almanların hücumuna uğramış olan Fransa Roma’daki Fransız askerini çekti ve İtalyanlar oraya girdiler. Papa orada kaldı. Fakat İtalya kralı Roma’ya yerleşiyordu. Roma bugün
İtalya krallığının payitahtıdır.
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İşte böylece İtalya’nın birleşmesi 11 senede oldu. Bununla beraber birçok
İtalyan hoşnut değildir. Bunlar İtalyanca konuşulan her memleketi İtalya ile
birleştirmek isterler. İtalya’da bir fırka vardır ki İngiltere’den Malta Adasını,
Fransa’dan Nis ve Korsika’yı, Avusturya’dan Tirol ile Trieste büyük limanını ister.
Yunan, Belçika ve İtalya kavimlerinin üçü de bağımsızlıklarını elde etmek için Fransa’dan yardım görmemişlerdi.

5.6. Alman Birliği
1815’de İtalya hâlâ, Cermen ittifakını oluşturan 35 hükümet arasında ayrılmış bulunuyordu. Almanların çoğu Almanya’nın yalnız bir kavim suretinde birleşmiş olmasını istiyorlardı. Fakat belli başlı iki hükümet olan Prusya ile Avusturya Almanya’nın kalanını kim idare edecek diye kavga ediyor
Almanlar da ikisi arasında parçalanıyorlardı. 1848’de Alman özgürlükçüleri
Frankfurt’ta kurulan büyük bir meclise bütün Almanlardan birtakım mebuslar tayin etmeye muvaffak oldu. Bu meclis Almanya imparatorluğunu ilan
etti ve bir Anayasa yaptı. Fakat Alman kralları tebaasının kendi kendisini
idare etmesini istemezlerdi. Onlar bu Anayasa’yı kabul etmediler, Almanya
da öyle parça parça kaldı. Danimarka kralı Holstein ve Schleswig dükasıydı.
Bu iki memlekette Almanlar çok ve Cermen ittifakına girmiş bulunurlardı.
Kral bunları Danimarka ile birleştirmek istedi. Ahaliyi tanımadılar ve kral
ölünce Avusturya, Prusya ve öteki Almanya hükümetleri büyük bir ordu
gönderdiler ve buradan Danimarkalıları kovdular (1864). Fakat vaat ettikleri
gibi bu iki dukalığı serbest bırakacakları yerde Prusya ile kendilerine aldılar.
1866’da Prusya ile Avusturya bozuştular. Öteki Almanların hepsi Avusturya tarafında oldu. Fakat Prusya İtalya ile ittifak etti. Prusyalı askerlerin
yeni icat olunan iğneli tüfekleri vardı. Bunları eski tüfeklerden daha çabuk
atıyorlardı. Avusturyalılardan daha iyi de manevra yapıyorlardı. Bunlar
hücum ettiler ve Sadova Büyük Savaşı’nı kazandılar (3 Temmuz 1866).
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Avusturya’nın artık Prusyalıları durdurabilecek bir ordusu yoktu; bunun için Prag antlaşmasını imzaladı ki bu antlaşmayla ittifaktan çıkıyordu.
Yani Almanya işleriyle uğraşmaktan vazgeçiyor ve Prusya’yı büsbütün
hâkim bırakıyordu.
Prusyalılar bundan kazandı; Hannover krallığını, Nassau dukalığını,
Hesse ve Frankfurt serbest şehrini ahaliye sormadan kattılar.

5.7. Almanya İmparatorluğu
Diğer kuzey Almanya hükümetleri katılmadı. Fakat bunlar Prusya kralına itaat eden kuzey ittifakını oluşturdular. Güney hükümetleri Güney ittifakını kurdular, bunlar daha hür kalıyorlardı. Lakin savaş olursa ordularını
Prusya kralı hizmetine vereceklerdi. Berlin’de toplanan Reichstag umumi
meclisine mebus göndermeye hepsi mecburdu.
1870’de Fransa hükümeti Prusya’ya savaş açtı. Prusya ile araları açılmaya başlayan güney hükümetleri tekrar barıştılar. Bütün Almanlar Fransa
üzerine birlikte yürüdüler, Paris muhasara olunurken Prusya kralı William
öteki Alman prenslerini oturduğu Versay köşkünde topladı ve ikinci 18 kanun ile 1871’de kendisini Almanya imparatoru ilan etti.
İşte böylece Prusya Almanların uzun zamandan beri istedikleri Almanya birliğini gerçekleştirdi. Fakat bu birleşmeyi zorla ve kendi menfaati için
yaptı. Almanlar bir kavim suretinde birleşmişlerdi fakat bunlar hür değillerdi zira Prusya kralına itaat etmeye mecburdular. Alman birliği, vatanperverlerinin istediği gibi olmamıştır. Avusturya’da 10 milyondan fazla ve İsviçre’de 2 milyon Alman vardır ki bunlar Almanya imparatorluğunun dışındadır.
Buna karşı Prusya da Almanya imparatorluğuna 17.000.000 Fransız
koymuştur ki bunlar Alman olmak istemezler.
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5.8. Alsas Loren
1871 Frankfurt Antlaşması’yla Almanlar kendilerine Alsas ile Loren’i
vermesi için Fransa’yı sıkıştırdılar ve ahalinin rızasını almaksızın bunları
Almanya’nın bir memleketi yaptılar.
Alsas Loren’e öteki memleketler gibi kendi kendini idare etme hakkını
bile vermediler. Bu yerleri Prusyalı memurlar tarafından idare ettiler ve orada Prusyalı askerler bulundurdular. Alsaslılar ve Lorenliler bunu şiddetle
protesto ettiler. Çoğu kendilerinin sevmediği bir Alman hükümetine itaatten
ise memleketlerini terk ettiler. Delikanlılar Fransız ordusunda hizmet etmeye gittiler. Orada kalanlar Alman hükümetini tanımamakta devam ettiler.
Berlin Reichstag’ına gönderdikleri mebuslar, bu katılmayı protesto etmekten
geri durmadılar.

5.9. Macaristan
Avusturya imparatoru aynı zamanda Macaristan krallıydı. Macarlar’ı
Avusturyalılar idare ediyordu. Macarlar birçok defa ayaklanmışlardı fakat
Avusturyalılar onları her vakit eziyor ve kalkışanların başını kesiyordu. Son
kalkışma 1848’de o kadar kuvvetli oldu ki Avusturya imparatoru tebaasını
yola getirmek için dostu Rusya imparatorundan bir Rus ordusu istemeye
mecbur kaldı. Avusturyalıların mağlubiyetleri sayesinde Macarlar çarpışmadan kurtulmuşladır. 1860’da imparator Fransızlara mağlup düştükten
sonra Macaristan’a bir anayasa verdi.
1867’de Prusyalılara mağlup olduktan sonra ülkesini Avusturya ve Macaristan diye ikiye ayırmaya razı oldu. O Macaristan kralıdır fakat Macaristan’ın Meclis-i Mebusan’ı ve ayrıca bir idaresi vardır. Macarlar da artık
Avusturyalılara itaat etmezler.

5.9. Polonya
Polonyalılar (lehler) daha az bahtlıydılar. 1807’de I. Napolyon Varşova
büyük dükalığını kurarak bunları hemen kurtarmıştı. Fakat 1814’de Rusya,
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Prusya ve Avusturya tarafından tekrar alınmıştı. Onları zorla tutuyorlardı.
Kurtulmaları için birçok defalar uğraştılar fakat hiçbir vakit kuvvet toplayamadılar.
En kalabalık olan ve en çok eziyet gören Rusya Polonyalılarıdır.
1830’da Varşova’da ayaklandılar ve Rus ordularına bir sene kadar karşı
durdular. Fakat bunların ordusu pek küçüktü ve Varşova alındı.
Rusya İmparatoru memleketlerini korumuş olan Polonyalıları Sibirya’ya
ağır işlere gönderdi. Varşova’da bir kale yaptırdı ve gülüp Polonyalılara:
“Eğer siz müstakil bir Polonya hülyasında gezerseniz büyük belalara uğrarsınız. Ben burada bu kaleyi yaptırdım ve size söylerim ki küçük bir hareket
üzerine şehri topa tutacağım.” dedi.
Polonyalılar 1863’de yine ayaklandılar. Ruslar bunları yola getirdi ve
hapistekileri Sibirya’ya gönderdi.

5.10. Slav Harekâtı
Avrupa’nın doğusunda oturan milletler bir cinstendir ve hemen hemen
aynı lisanı söylerler. Bunlara Slav derler. Onlarda: Ruslar, Polonyalılar (Lehler),(Çehler), Hırvatlar, Sırplar ve Bulgarlardır. Bunlar yalnız bir kavim oluşturmazlar. Bir kısmı Rusya’ya, başka bir kısmı Prusya’ya, diğerleri Avusturya’ya tabidir. Bir kısmı ise Osmanlı hükümetine ait iken müstakil olmuştur.
Avusturya Slavları kendi kendine idare edilmeyi, Bohemya ve Galiçya
krallıklarına sahip olmayı isterler.
Macaristan’a tabi olan Slavlar istiklallerini isterler. Bir Macar vilayeti
olan Hırvatistan’da bunlar 70.000 Macar ile idare edilen 2 milyon Slav’dır.
Bunlar ayrıca bir krallık oluşturmak isterler. Eğer muvaffak olurlarsa Türkiye hükümetinin parçalandığı gibi Avusturya imparatorluğu da parçalanacaktır. İçlerinden çoğu bütün Slavların Rusya imparatoru kumandası altında
tek bir kavim suretinde birleşmelerini isterler; bunlara Panslavist derler.
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5.11. İrlanda
İrlanda evvel İngiltere tarafından ele geçirilmişti. İngilizler arazileri aldılar. İrlandalıları ancak çiftçi olacak bir halde bıraktılar. İrlandalılar Katolik’tir. İngilizler bunları Protestan papazlarına para vermek için sıkıştırdılar.
İrlandalılar 1650 ve 1690’da ayaklanmaya çalıştılar fakat her vakit ezildiler.
1830’dan beri tekrar kalkışmaya başladılar. O’Connell namında bir İrlandalı
hatip açıkta 30.000 kişilik büyük meclislerde nutuklar söylerdi. Fenian denilen İrlandalı çeteler İngiliz çiftlik sahiplerini öldürerek memleketi dolaşıyorlardı. Fenianlar 1867’de ayaklandılar.
1886’da Döbeln şehrinde gün ortasında bir İngiliz valisini öldürdüler
bunun olduğunu gören İrlandalılardan hiçbiri katili haber vermek istemedi.
1884’de dinamit (top barutundan daha kuvvetli patlayıcı bir madde) ile
Londra’nın birçok evi kullanılamaz hale getirildi.
İngilizler birtakım ıslahatlar yapmak istediler fakat İrlandalıların kendi
kendilerini idare etmelerine hiç razı olmadılar. İrlandalıların istediği ise budur.

5.12. Norveç ve İsveç
Avrupa da ilk olarak 1905’de bir millet çarpışmadan müstakil olabildi.
Norveçliler 1814’de gönülsüz olarak İsveçlilerle birleşmişlerdi. Bunlar komşularıyla iyi geçinemezdiler; 1905’de istiklallerini ilan ettiler. İsveçliler bu
ayrılığı kabul etmek akıllılığında bulundular. Norveçliler ayrı bir krallık
suretinde birleşti ve kral olarak Danimarkalı bir prens aldılar.

Ezberlenecek
1. Her hükümet evvelce aynı krallık tebaasından teşekkül etmiştir. Ve
tebaaya hangi hükümete tabi olmak istedikleri sorulmazdı. XIX. asırda Avrupa’daki milletler kavimler halinde teşekkül etmeye başladılar.
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2. Millet fikri birçok savaşa sebep oldu. Çünkü kavimlerin çoğu ya hükümetler arasında parçalanmış veyahut istemeyerek başka bir kavme tebaa
olmuşlardır.
3. 1821’de Türkler’e karşı ayaklanmış olan Rumlar 1826’da Mesolongi
muhasarasından, 1827’de Navarin deniz muharebesinden sonra Fransızların
ve Rusların yardımıyla Yunanistan krallığını teşkil etmeye muvaffak oldular.
4. 1830’da Belçikalılar Hollanda kralını kovdular ve Fransızların yardımıyla Belçika krallığını kurdular.
5. İtalyanlar Avusturyalılardan kurtulmaya boşuna çalıştıktan sonra
Piyomonte kralı etrafında yeniden birlik oldular. Fransızlar tarafından yardım edilmiş olan Piyomonteliler Avusturyalıları Magenta ve Solferino Ribanu’da mağlup ettiler (1859). Bunlar sıra ile Lombardiya’yı, Orta İtalya’yı,
Sicilya’yı, Napoli krallığını, kilise hükûmetlerini topraklarına kattılar ve 1861
de İtalya krallığını teşkil ettiler. 1866 da Venedik’i, 1870 de de Roma’yı ele
geçirdiler.
6. Almanya 35 hükümete ayrılmıştı. 1838’de Frankfurt Meclisi bir Almanya imparatorluğu kurmaya muvaffak olmamıştı. Schleswig ve Holstein
dükalıkları sebebiyle Danimarka’ya karşı yapılmış olan savaştan sonra
(1864), Prusya ile Avusturya cenge tutuştular. Prusya Sadova’da (1866) galip
gelerek Almanya’da hâkim oldu. Ve Hannover, Hesse, Nassau ile Frankfurt’u zorla ilhak etti.
7. 1866’dan beri iki ittifak teşkil eden Almanlar birlikte Fransa ile muharebe ettiler (1870) ve Prusya kralı Almanya imparatoru ilan edildi.
8. Almanya ittihadı öteki Almanların ezilmesiyle Prusya birliğine karşı
yapılmıştı. Bu doğru bir yolda yapılmamıştır çünkü Almanya imparatorluğu
dışarıda 10 milyon ahali bıraktığı gibi içeride 3 milyon Polonyalı ve Fransız
bulunduruyor.
9. Frankfurt Antlaşması’yla (1871) Almanya imparatorluğuna katılmış
olan Alsas– Lorenliler kendilerine sorulmadan Prusyalılar tarafından idare
olunur ve protesto etmekten geri durmazlar.
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10. 1848’de bir Rus ordusu tarafından savaşa sürülen ve Avusturyalıların zulmüne uğramakta olan Macarlar Avusturya’nın bozguna uğraması
üzerine bir kavim teşkil edebildiler (1867).
11. Rusya’ya, Prusya’ya, Avusturya’ya zorla baş eğmiş olan Polonyalılar
1830 ve 1833 ayaklanmaları sonucunda inadına boyun eğmediler ve Polonyalı vatanperverler Sibirya’ya gönderildiler.
12. Avrupa’nın doğusunda oturan Slav kavimlerinden bazıları Türkiye’den, bazıları Avusturya’dan, başkaları Macaristan’dan ayaklanmaya kalkıştılar. Bunların çoğu Panslavist’dir. Rusya imparatoruna bağlı olarak tek
bir hükümet teşkil etmek isterler.
13. Yerlerini almış olan ve kendilerini Protestan papazlarına para vermeye zorlayan İngilizlerin zulmüne uğramış İrlandalılar 1830’dan beri ayaklandılar. İrlandalı fenianlar İngilizleri tepelemeye ve Londra’yı berheva etmeye çalıştılar.
14. 1905’te Norveç İsveç’ten kan dökmeden ayrı ve müstakil bir krallık
teşkil etti.

6. AVRUPA’NIN ŞİMDİKİ HALİ
6.1. Silahlı Barış
Gördünüz gibi Avrupa 1815’den beri milli ve kavmi ayaklanmalar, doğuda siyasi savaşlar ile karışmıştı. Şark meselesi hala bitmemiştir zira Avrupalılar Türkiye’nin epeyce zayıflamasına bakıyorlar fakat Osmanlı hükümeti
bundan sonra izlemeyecek, çalışıp kuvvet bulacaktır. Milli kıyımlar da hala
bitmemiştir. Alsas Loren kendi halinden hoşnut değildir. Polonya kendisini
parçalayan üç devletin idaresi altında kalmayı kabul etmiyor. İrlanda, İngiltere’ye karşı ayaklanmaya her vakit hazırdır. Sulh antlaşması temin edilmiştir. Fakat bilinir ki para ve asker bulunduğu zaman antlaşmalar savaşların
önünü alamaz. Bunun için Avrupa’daki bütün milletler savaşa hazırlanıyorlar. Birtakım hükümetler birlikte ittifak etmişlerdir: Almanya, Avusturya~ 163 ~
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Macaristan ve İtalya üçlü ittifak; Fransa ile Rusya ikili ittifak olmuştur. Fakat
her millet bilir ki her şeyden ziyade kendine güvenmek lazımdır. Hepsi büyük bir orduya ve iyi kalelere sahip olmaya çalışır. Büyük bir orduya sahip
olmak için artık evvelden olduğu gibi yalnız gönüllüler veya kara askeri
alınnmaz. Birçok memleketlerde askerlik zorunlu kabul edilmiştir. Memleketin bütün ahalisi birçok seneler askerdir. Almanya 3 milyon, Rusya
3.600.000, Avusturya-Macaristan 1.800.000 asker çıkarabilir.
Bu orduların binlerce topları vardır. Böyle tahribat sebepleriyle Avrupa
Milletleri bilir ki dehşetli bir savaş olur. Bunun için yirmi beş seneden beri
Avrupa’da büyük bir savaş olmamıştır.

6.2. İmparatorluk Taraftarlığı
Bununla beraber XIX. asrın sonunda Avrupa’daki hemen bütün milletler, yaptıkları şeyleri satmak için, dünyada ele geçirilecek birtakım ülkeleri
aradılar. İngiltere dünyanın en geniş memleketini sömürge olarak ele geçirdi. Fransa, İngiltere’den sonra sömürgeleri en çok olan ülkedir. İngiltere,
Almanya, Birleşik Devletler ve Rusya’da müstemlekelerini genişletmek istiyor.
Memleketini, imparatorluğu büyütmek isteği ki imparatorluk taraftarlığıdır. Hâlbuki imparatorluk taraftarı olanlar hükümetlerini ancak savaşarak
genişletebilir. Bunun için ise çok asker ve gemi sahibi olmaya mecburdurlar.
Fransa’nın birçok sömürgesi vardır; bunlar ona yeter, oraları büyütmek değil, ekmek ister. Fransa imparatorluk taraftarı (emperyalist) değildir. Fakat
müstemlekelerini korumak için birçok gemilere ihtiyacı da vardır. Fransa
emperyalist olmadığından Avrupa’nın birçok devletleri onunla iyi geçinir;
iki memleketin arasını açacak meseleleri savaşsız yoluna koymak için İngiltere ile birlik olmuştur. Bu hesap düzgünlüğünden beri her iki millet birbirine büyük bir dostluk gösterir; işte buna dostane birleşme derler.
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6.3. İdare Usulü
Askerler, toplar ve gemiler pek pahalıya mal olur. Her sene Fransa ordusu ve donanması için bir milyar sarf edilir. Kuvvetli olan komşuları kendine hücum etmesin diye hiçbir memleket ilk evvel silahı bırakmak istemez.
Silahı bırakmak paralarını birlikte düşünmek için 1899’da Rusya İmparatoru
Lahey şehrinde Avrupa Devletleri memurlarını sulh konferansında (meclisinde) topladı. Memurlar silahı ortadan kaldırmak çaresini bulamadı. Fakat
bunlar daimi bir hüküm meclisi kurdular; bu meclis Lahey’de bulunur ve
kendisine danışacak, memleketler arasındaki davalara bakacaktır. Hüküm
meclisi ne Transvaal Savaşı’nın (1899-1902) ne de Çin Seferi’nin (1900) önünü alamadı. Fakat 1903’te Birleşik Devletler cumhuriyeti reisi büyük bir savaş patlatabilecek bir kavgayı meclise havale etmeye Almanya, İngiltere ve
Venezuela’yı razı etti.
Sonra Avrupa’nın başlıca devletleri aralarında birtakım daimi hüküm
antlaşması imzaladılar ki bunlarla aralarında baş gösterecek uygunsuzlukların çoğunu Lahey Meclisi’ne havale etmeye sözleştiler. Fransa, Büyük Britanya ile bu yolda bir antlaşma imzaladı. Dünyanın her tarafında birçok yürekli insanlar vatandaşlarının fikrini birleştirmeye çalışıyorlardı. Savaş insanları acıtan belaların en büyüğüdür. Eğer milletler daima doğru olmak
isterlerse savaştan sakınabilirler; bu adamlara barışsever denir.

Ezberlenecek
1. Ne şark meselesi, ne milli ayaklanmalar bitmemiştir. Emperyalizm
(imparatorluk taraftarlığı) başlıyor. Avrupa’nın bütün milletleri muharebe
için hazır duruyorlar.
2. Büyük ordular çıkarmak için onlar zorunlu askerliği başlatmışlardır.
Toplar döker. Askere şimendiferler yaparlar.
3. Bütün hazırlıklar pek pahalı olur. Bunların artık muharebe yapmamak
ve hükme müracaat etmek için uzlaşabilmeleri istenir.
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7. FEN, SANAT VE TİCARET
7.1. XIX. Asırda İlim ve Fen
Bir asırdan beri yetişen âlimler şimdiye kadar hiç görülmediği kadar
çoktur.
Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika’da binlerce adam dünyada nasıl
şeyler olup bittiğini meydana çıkarmak için uğraştılar. Bunların birçoğu fenleri icat etmiş veya yeniletmiş veyahut genişletmiştir: hikmet, kimya, ilm-i
tabakat, tarih-i tabii, ilm-i tıp. Bu bilim adamlarının çoğu Fransız’dır: Asper,
Tenar, Keylusak, Şevrul, Barthole, Cuvier, Jouffroy, Saint-Hillier, Claude
Bernard, Pasteur.
Lakin âlimler yalnız kendi memleketleri için çalışmaz bunlar bütün
dünya için uğraşırlar.

7.2. Fenlerin Tatbiki
Büyük mütefenninler yalnız fenni bulmakla kalmadılar. Mühendisler
faydalı şeyler, makineler, boyalar, hava gazı ve gübre elde etmek için bu
fenni kullandılar. Buna fen sanata tatbik olunur derler. XIX. Asırda fennin
sanata o kadar tatbikatı oldu ki birçok sanatlar başka kalıba girdi.

7.3. Makineler
Arkwright adlı bir İngiliz pamuk ipliği makinesini icat etti. John Key
adında biri ipek dokuma sanatını buldu. Bu sanatlar daha hızlı çalışmaya,
bu sebeple de daha çok şey yapmaya yarar. Watt isminde bir İngiliz 1776’da
ilk buharlı makineyi icat etti ve o zamandan beri bu usul daha iyi kullanıldı.
Tek bir buhar makinesi pek ağır şeyleri kımıldatabiliyor veya bir fabrikanın
bütün makinelerini çevirebiliyor. Desprez namında bir Fransız yüksekten
düşen sulardan ve sellerden hasıl olan kuvveti uzağa götürme yolunu buldu. Birleşik Devletler’de Niagara Çağlayanları 30, 40 kilometre uzağındaki
makineleri çeviriyordu.

~ 166 ~

─ Sabri Cemil ─

Çağlayanların bu kuvvetine Beyaz hava, “Maden Kömürü” denildi. Zira
makineleri yürütmek için bundan da siyah hava gibi fayda görüldü. Birtakım yazı makineleri ve yalnız başına bütün gazeteleri basan başka makineler
düşünüldü.

7.4. Vapurlar ve Şimendiferler
Buhar makineleri tanınınca gemileri ve arabaları yürütmek için bunları
kullanmak hatırlara geldi. Jouffroy adlı bir Fransız 1776’da buharla çalışan
bir gemi icat etti. Fakat ne fayda ki onun bu icadına aldıran olmadı.
Fulton isminde bir Amerikalı 1807’da bir vapur yaptı ki onunla Hudson
Nehri’nden aşağı indi. 1814’te İngilizler demir çubuklar (raylar) üzerinde bir
lokomotif yürütmeyi düşündüler sonra içinde ticari mallar ve yolcular taşınılan vagonlar yapıldı. İşte şimendiferler55 böyle icat edildi. İngiltere ilk demir yoluna 1828’de sahip oldu. Bu icat pek çok tüccarın mallarını ucuzca
taşımaya ve az zaman içinde büyük seyahatler yapmaya yaradı. Tramvaylar
ve şimendiferleri yürütmek için kullanılan elektrik daha çabuk ve daha ucuz
seyahat etmeye müsaade etti.
Bayağı yollarda petrollü otomobil arabaları raylar üzerinde giden şimendiferler kadar hızlı yürürler. Otomobil arabalarının motorları (muharrikleri) sandallar üzerine konuldu ki şimdi bunlar büyük gemiler kadar hızlı
gidebiliyorlar. Nihayet bunları idare etme çaresi hemen hemen bulundu.

7.5. Elektrikli Telgraf
Elektriğin tatbik olunmasıyla telgraf makineleri icat edildi ki bunlar bir
saniyeden az bir zaman içinde dünyanın bir ucundan öteki ucuna haber verebiliyor. Elektrikli telgraf ancak 1860’dan beri bulunmuştur. Bugün Avrupa
ve Amerika’nın bütün şehirleri arasında telgraf hatları vardır. Deniz altından telgraflar dahi yapılmıştır. Bir demir tel, büyük bir kauçuk (lastik) boru

55

Şimendifer Franszıca bir kelime olup demir yolu anlamına gelmektedir. Ancak bu kelime
Türkçe de sık sık tren anlamında da kullanılmaktadır. Ed.
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içerisine yerleştirilir. Denizin dibine bırakılır. Buna kablo derler. Elektrikli
telefon uzakta bulunan iki kişinin birbirlerini görmeden konuşmalarına yarar. Telsiz telgraf ile gemiler birbirleriyle ve sahildeki limanlarla haberleşebilirler.

7.6. Aydınlatma
Le Bon isminde bir Fransız 1885 tarihine doğru kömürden ışık veren bir
gaz çıkarmak çaresini buldu. Bu keşif İngiltere’de daha iyi geliştirildi. Hava
gazı ile aydınlatma yavaş yavaş her memlekette kabul edildi.
Amerika ve Rusya’da petrol gazı çıkarılan birtakım kuyular bulundu.
Büyük şehirlerde sokaklar ve evler aydınlatılır.

7.7. Sanat
O zamandan beri birçok başka şey de icat edildi. Başlıcaları şunlardır:
fotoğraf, altın ve gümüş kaplamaya hizmet eden Galvanoplasti, büyük kayaları zahmetsizce havaya uçuran dinamit. Havadan çıkarılıp kumaşların boyatıldığı boyalar. Tabii gübre işini gören kimyevî gübreler, ispirto, kâğıt ve
kumaşlar yapmak için daha masrafsız yollar bulundu. Avrupa’ya yer elması, yeni bitkiler ve yeni ağaçlar getirildi. Birtakım yeni ilaçlar ve birçok hastalıklardan korunma çaresi bulundu. Ameliyat yapılırken hastaları uyutacak
birtakım usuller ortaya çıktı. Pasteur, kuduz veya kuşpalazı gibi bulaşıcı
hastalıklarından sakınmanın veya bunları iyileştirmenin mümkün olduğunu
keşfetti. İspat etti ki pislik birçok hastalıklara sebeptir. Bulaşıcı hastalıklardan sakınmak, komşularını da korumak için temiz olunmalıdır.

7.8. Genel Fuarlar
1851’de İngiltere ilk umumi fuarı açtı. Dünyanın bütün milletleri mahsulatını oraya götürür, Özel yapılmış bir saray içinde onları sergileyebilirdi.
17.000 sergici vardı. Öteki memleketler İngilizleri taklit ettiler. Fransa’da
1800, 1867, 1878, 1889 ve 1900 tarihlerinde beş büyük fuar olmuştur. Viyana,
Brüksel, Londra ile Amerika’da Philadelphia ve Chicago’da da fuarlar açıldı.
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Bu fuarlarda her milletin ticari malları ve makineleri bir araya getirildi. Her
kavim ötekilerin nasıl çalıştığını görüyordu. Fuarlar sanayi mektepleri gibidir.

7.9. İktisat İlmi
Bir kavim nasıl zengin olur diye düşünüldü, taşınıldı. Bu ilme iktisat ilmi denildi. Evvelleri hangi kavmin altını ve gümüşü çok var ise işte o en
zengindir diye düşünülürdü. Sonra görüldü ki gerçekten zenginlik çok buğday, üzüm, öküz, koyun elde etmekten; kumaşlar, makineler, koyun derileri,
sanat aletleri yapmaktan başka bir şey değildir. Zira faydalı olan, altın ve
gümüşü kazandıran hep bunlardır.

7.10. Sanatta Hürriyet
Zengin bir millet birçok faydalı şeyler ortaya koyandır. Evvel çok şey ortaya koymak için birçok kaideler koymak gerektiğini düşünürlerdi. İşçiler
nasıl çalışmalıdır. Hangi maddeleri kullanmalıdır ve her çuha topu ne kadar
uzunlukta olmalıdır. Hep bunları hükümet söylerdi. Yeni bir makine veya
başka bir şey icat eden adamlardan ceza olarak para alındı. Hükümet esnafa,
çocuklara muamele eder gibi ediyordu. Görüldü ki ahaliyi iyi çalıştırmak
için en güzel çare onları rahat bırakmaktır. O zamandan beri iktisatçılar daima sanatta hürriyet istedi.

7.11. Ticarette Hürriyet
Evvelleri düşünülürdü ki ancak mahsulatını başka memleketlere götürmemek ve başka milletlerin mallarını getirip kullanmamakla o memleket
fayda görmüş olur. O zamanlar eğer bir Fransız tüccarı satmak için İngiltere’ye buğday götürmek isteseydi buğdayına el konulurdu.
Eğer bir tüccar Fransa’ya İngiltere demiri getirtmek isteseydi demirler
ele geçirilirdi. XVIII. asrın âlimleri ticareti serbest bırakmak yani tüccarlara
istediklerini göndermeye yahut almaya izin vermek daha iyidir demeye başladılar. Zira eğer İngiliz işçileri daha iyi demir yapıyorsa demire muhtaç
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olan Fransızlar bunu İngiltere’den almakta karlıdırlar ve eğer Fransızlar
buğdaylarını İngiltere’de Fransa’dan daha pahalıya satabilirlerse daha çok
para kazanacak ve daha ziyade faydalı şeyler satın alabileceklerdir. Fakat
âlimler kanunları değiştiremiyor. İş başında olan adamlar da bunları dinlemek istemiyorlardı. İngiliz iktisatçıları sonunda hükümete anlatabildi ki
başka memleketlerin mahsulatının girmesine izin vermekle İngiltere kazanacaktır. 1822’de yapılan bir kanun her yabancı geminin İngiliz gemilerinin
verdiği vergiden başka bir şey vermeksizin, yabancı memleketlerin mallarını
getirmesine müsaade etti.

7.12. Serbest Ticaret ve Korumacılık
O zamandan beri Avrupa’nın her memleketinde o eski yasakçılık usulünden vazgeçildi. Bugün iki usul vardır: Korumacılık ve serbest ticaret usulü.
Korumacılık: Yabancı memleketlerden gelen mallara (bunlar orada o
kadar pahalı olmadığı zaman) gümrük koymaktan ibarettir. Serbest ticaret
ise bilakis hiç para almadan malların girmesine izin vermektir. Memleketler
o zaman ürünlerini serbestçe değiştirirler işte buna serbest ticaret denir. Serbest ticaret ilk önce İngilizler tarafından 184656’da kabul edilmişti. İmparator III. Napolyon Serbest ticaret taraftarıydı. 1860’ta İngiltere ile ticaret antlaşmaları imzaladı. Ondan sonra Avrupa’nın bütün hükümetleri aralarında
birtakım ticaret antlaşmaları yaptılar. Fakat bu antlaşma sayesinde Rusya ve
Amerika çiftçileri buğdaylarını Fransa’da Fransız çiftçilerinden daha ucuz
sattılar. Kendi çiftçilerini korumak için Fransa Hükümeti 1892’de ağır gümrükler koydu. Bunun üzerine hemen diğer bütün memleketler Fransız malları üzerine gümrükler koydular: Fransız tüccar ve sanatkârları yabancı
memleketler de güçlükle müşteri bulabildiler.
Bugün yalnız İngiltere ile Belçika serbest ticaret taraftarı kalmıştır.

56

Orijinal metinde hataen 1486 yazılmıştır. Ancak dünyada serbest ticareti ilk yasalaştıran ülke
olan İngiltere bunu 1846’da gerçekleştirmiştir. ed.
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7.13. İtibar (Kredi)
İngiltere’nin XVIII. Asırda büyük bir bankası vardı. I. Napolyon 1800’de
Fransa bankasını kurdu. Bu bankalar para yerine geçen birtakım biletler çıkarıyorlardı. Bu biletleri değiştirerek banka para alır ve onu tüccarlara verir.
O zamandan beri her memlekette birtakım bankalar ve bu devreli şirketler
kuruldu. Bunlara itibar şirketleri derler. Zira bunlar kendilerine bir kâr bırakan parayı ödünç verirler. Tüccar ve esnaf kendi mallarını henüz satmadan
böylece para elde edebilir ve bu para ile başka mallar satın alır. Şimendifer,
maden gibi büyük bir işe girişileceği zaman masrafı ödeyecek oldukça zengin bir adam bulunamaz; zira çok milyon istenir. Bu kocaman para birtakım
küçük hisselere ayrılır. Mesela eğer bir şimendifer 10 milyon para ile yapılacaksa her biri biner franklık 10.000 hisse senedi yapılır. Bir hisse satın alan
adam 1000 frank verir, sonra şimendifer para kazanmaya başlayınca ortaya
çıkan kârın on binde birini alır. Bütün büyük işler hisse senetleriyle kurulmaktadır. Hisse senetleri borsada satılır.

Ezberlenecek
1. XIX. asırda Avrupa’nın bütün memleketlerinde birçok âlimler vardır
ki bunların keşifleri dünyaya fayda verir.
2. Âlimlerin keşifleri sanata tatbik olunca üretim ve meslekler bambaşka
bir hale büründü.
3. İplikçilik ve dokumacılıkta buhar makinesi işçilerden daha fazla iş
yapmaya yarar.
4. Buhar makinesi nakliyeye tatbik edilince vapurlar (1807) ve şimendiferler ( 1828) meydana çıktı.
5. Elektrik, telgraf ve telefon icat edildi.
6. Hava gazı ve elektrik ile aydınlatma şehirlerin sokaklarını ve mağazaları aydınlatmaya yaradı.
7. Fotoğraf, galvanoplasti, dinamit, havadan çıkarılan boyalar, kimyevi
gübreler, otomobiller ve birçok yeni şeyler, ilaçlar icat edildi.
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8. Genel Fuarlar her milletin mallarını ve makinelerini bir araya getirir.
İlk fuar İngiltere’de açılmıştı (1801). Paris’te de beş tane olmuştur.
9. İktisat ilmi gösterdi ki zenginlik altın ve gümüşte değil faydalı şeylerdedir.
10. Görüldüğü bir memleketi zenginleştirecek faydalı şeyler meydana
çıkartmanın en iyi çaresi sanata hürriyet vermekten ibarettir.
11. Bilim adamları ticarette de serbest bırakmanın daha iyi olacağını söylediler.
12. O zamandan beri Avrupa’nın her memleketinde [ticarette] iki fırka
vardır: Korumacılık taraftarı ki yabancı mallarından gümrük almak demektir. Serbest dolaşım taraftarı ki hiç mal almaksızın bütün malların girmesine
izin vermekten ibarettir. Serbest Ticaret fırkası İngiltere’de 1846’dan beri
hâkimdir. Fransa’da 1892’den beri korumacılık usulü vardır.
13. Bankalar biletler yapar. Ve bunların karşılığında para alır bu parayı
da tacirlere verir. Daha birçok kredi şirketleri de kurulmuştur.
14. Büyük teşebbüsler hisse senetleri ile tertip edilmiştir.

8. AVRUPA HARİCİNDE AVRUPALILAR
8.1. Hindistan’da İngilizler
Hindistan birçok hükümetlere ayrılmıştı. İngilizler bunları sıra ile yüz
sene içinde ele geçirdi. 1716’dan 1816’ya kadar bunlar 300 milyon tebaası
olan bir ülkenin hâkimi oldular. Memleket pek sıcak ve havası pek fenadır.
(Kolera bize Hindistan’dan gelir) Avrupalılar orada güçlükle yaşarlar. Bunun için İngilizler Hindistan’a ancak ticaret yapmak, Hinduları idare etmek
ve ordularını kumanda etmek için giderler. Fetihler yapmak için İngilizlere
lazım olduğu kadar İngiliz askeri yoktu. Asker olmak üzere Hindistan yerlilerini aldılar. Bunları da İngiliz subayları tarafından kumanda edilen sipahi
alayları yaptılar.
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Hindular hâlâ eski Hint dininde bulunur. İnek mübarek hayvandır diye
inanıyorlardı. İngiliz subayları bunlara ineğin iç yağı ile yağlanmış fişekler
attırmak istediler sipahiler ayaklandılar. Bu umumi bir ayaklanma oldu.
Bunların reisi Nana Saheb İngilizleri kadın, erkek hep kesiyor ve çocukları
ateşe attırıyordu. İngiliz askerleri isyan eden sipahiler üzerine yürüdü ve
Hindu esirlerini topların ağzına bağladılar. Hind’i tekrar almaya muvaffak
oldular. O zamandan beri isyan olmamıştır. Hindular da İngilizce konuşmaya ve İngiliz adetlerini kabul etmeye başladılar. 1876’da İngiltere Kraliçesi
İngiliz Parlamentosu (Meclisi Mebusan) tarafından “Hindistan İmparatoriçesi” olarak ilan edildi.

8.2. Asya’da Ruslar
Rusya, Kafkas Dağlarına dayanmıştır. Hint İngiliz İmparatorluğu, Himalaya Dağlarına dayanmıştı. İşte böylece Ruslar ve İngilizler Ermenistan,
Acemistan, Afganistan, Türkistan gibi büyük memleketlere ayrılmıştı. Fakat
Ruslar 1799’da bu memleketleri ele geçirmeye başladı. Türkiye’de İstanbul
tarafına ilerledikleri gibi Hindistan’a doğru da ilerliyorlar. İngilizler, İstanbul’u almasına mani olmaya çalıştığı gibi Hindistan’a kadar gelmesine de
mani olmaya uğraşıyor. Fakat Ruslar daima ilerliyor. 1804’te Kafkasya Kıtası’nı, 1828’de Ermenistan’ın bir parçasını ele geçirdi. 1838’de Herat’ı muhasara etmek için Acem şahına yardım ediyorlardı. İngilizler Acem şahını geri
çekilmeye mecbur etti. Sonra Afganistan’a bir ordu gönderdiler. Evvel ses
çıkarmamış olan Afganlar 1842’de ayaklandılar.
Tek bir subaydan başka bütün İngiliz ordusu öldürüldü. Bununla beraber İngilizler Afgan emiri ile barıştı. 1863’te Herat’ı almasına yardım ettiler.
İkinci bir savaştan sonra (1878-1879) İngilizler Afgan Emiri yanına bir orta
elçi koydular. Umman Denizi boyunca Hindistan’ı Acemistan’dan ayıran
Belucistan’ı ele geçirdiler. Bu tarafta durmuş olan Ruslar kuzeye doğru ilerlediler. Yavaş yavaş bütün Türkistan’ı (1860’tan 1867’ye kadar) 1873’te Hive
memleketini, 1884’te Merv memleketini ele geçirdiler. Bir ittifak ile Ruslar ve
İngilizler Orta Asya’daki yerlerinin arasında olan sınırı Rusların faydasına
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olacak şekilde çizdiler. Ruslar Türkistan, Aşvera ve Hazar denizinden Hindistan’a doğru giden Mavera’yı, Hazar şimendiferlerini yaptılar. Acemistan,
Rus ve İngiliz ülkeleri arasında müstakil kalıyor. Fakat Ruslar İran’ın kuzeyinde, İngilizler de güneyinde şimendifer yapma müsaadesini almışlardır.

8.3. Sipahilerin İdamı
Ruslar Sibirya’da güneyden ilerlediler. 1808’de, Fransa’dan dört defa
büyük bir memleket olan, Amur Nehri vadisini Çin’den aldılar. Pasifik Okyanusu sahilinde Vlady Vostok namında bir Rus limanı kurulur. Ruslar,
Moskova’dan Vlady Vostok’a kadar Asya’nın bütün kuzeyini aşan Mavera
şimendiferlerini yaptılar. İşte bu şimendifer yolu Avrupa’dan Çin’e ve Japon’a giden en kısa yoldur.

8.4. Çin Savaşları
Çin pek zengin ve pek kalabalık bir memlekettir. 400 milyon kadar ahalisi yani hemen tüm Avrupa kadar nüfusu vardır. Çinliler çok pirinç, çay ve
pamuk yetiştirir; porselen (çini) ve ipek yaparlar. Onlarla büyük bir ticaret
yapabilir. Çin Hükümeti ecnebileri sevmez ve Avrupalıların Çin’e girmesini
istemezdi. Çinlilerin çoğunda afyon içmek âdeti vardır. İngilizler, Çin’de çok
afyon satıyorlardı. Çin Hükümeti bunu yasakladı ve 1839’da İngiliz gemileri
tarafından getirilmiş 22.000 sandığı denize attırdı. İngilizler Çin ile savaş
yaptı ve 1832’de Avrupalıların mallarını çıkarmaya ve satmaya hakkı olacak
beş liman açmaya Çinlileri zorladı. Fakat Çin Hükümeti bu antlaşmayı zorla
kabul etmiş olduğundan Fransız misyonerlerine (Hristiyanlığı neşre memur
papalara) ve İngiliz tüccarlarına kötü muamelede bulunmaya devam etti.
İngiltere ile Fransa birleşti ve Çin’e karşı iki sefer yaptılar (1858- 1860).
12.000 Fransız’dan ibaret küçük bir ordu Palikagu’da 40.000 Tatar süvarisini
mağlup etti ve Pekin’e girdi.

8.5. Japonya’da Avrupalılar
Japonya evvelleri Çin gibi Avrupalılara kapalıydı. Yalnız Hollandalıların orada bir limanı vardı. 1808’de Japon Valisi Yedu; Birleşik Devletler,
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Rusya, Fransa ve İngiltere ile Yedu Antlaşmasını imzaladı ki –bu antlaşma
ile– Avrupalılar kendi mallarını üç Japon limanında satabiliyorlardı. O zamandan beri Japonlar Avrupalılarla tanıştılar ve onları taklit etmeye başladılar. Bunlar şimendiferler yaptı. Mektepler açtı, telgraflar ve hava gazı fabrikaları kurdu. Japonya’da askerlik mecburidir.
Japonların bir ordusu ve bir de dünyanın en kuvvetli donanması vardır.

8.6. Çin’de Japonyalılar ve Avrupalılar
1894’te Japonlar ordu ve donanmalarını Çin üzerine saldılar. Çinliler karada ve denizde mağlup oldular. Avrupa Devletleri Çin tarafından olarak
araya girdiler. Buna karşı olarak Çin Hükümeti onlara deniz üzerinde birtakım yerler bağışladı ve Çin’de şimendifer yapma hakkını verdi. Fakat Çin’i
idare eden Mandorenler (Çinli zâbîtler) Avrupalıları sevmez, onlardan nefret ederler. Bunlar Çin’in Çinlilere kalmasını ister ve memleketlerini Avrupalıların taksim etmesinden korkarlar. Haziran 1900’de Bukser namını alan
birtakım asiler – misyonerleri tepeledi, bugünde Avrupa sefirlerini muhasara etti ve Alman sefirini öldürdüler. Avrupalılar ve Japonlar sefirlerin yardımına 15.000 kişilik bir ordu gönderdiler. Gelen ordu Pekin’i zapt etti, sefirleri kurtardı ve şehri yağmaladı. Çin Hükümeti Avrupalılara savaş tazminatı
vermeye mecbur oldu. Bütün Avrupa memleketleri, Birleşik Devletler ve
Japonya Çin’in servetine göz dikmişlerdir fakat paylaşmak için aralarında
uzlaşamıyorlardı. Japonlar, Fransızlarla ittifak etmiş olan Ruslara karşı, İngilizlerle müttefik olmuştur (1902).

8.7. Rus-Japon Savaşı
Ruslar, Mançurya şimendiferini yaptıktan sonra Mançurya’yı boşaltacaklarına dair söz vermişlerdi fakat sözlerinde durmadılar. Japonlar bunları
yanı başlarında görmekle telaşa düştü ve hemen çekilip gitmelerini istediler.
Uzun müzakerelerden sonra iki hasım uzlaşamadı ve Japonlar şiddetle savaşa başladılar (1904). Evvel Rus donanmasının bir kısmını, Mançurya girişinde bulunan Port Arthur limanında harap ettiler. Bir sene dehşetli savaş~ 175 ~
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lardan sonra fena düzenlenmiş ve kumanda olmuş Rusları Mançurya’nın
ucuna kadar püskürttüler. O zaman, sekiz ay savaşa dayanmış olan Port
Arthur’u ele geçirmeyi başardılar; en sonunda Japon Denizi’ne gönderilmiş
olan yeni bir Rus donanmasını harap ettiler. Ruslar çaresiz sulha katlandı ve
Mançurya’yı boşaltmaya ve Port Arthur’da kendi yerlerine Japonların adlandırmasını kabule mecbur oldular. Japonların bu başarısıyla gözlerini açmış olan Çinliler Batılıların ilmine o kadar hakaret gözüyle bakmayı bıraktılar ve Japonya’daki gibi Avrupa’ya tahsile gitmeye başladılar.

8.8. Çinlilerin Göçü
Çinlilerin birçok çocukları vardır, Çin ismi artık bunların hepsini besleyecek kadar büyük değildir. Çinlilerin çoğu, işçiler, tüccarlar ve köylüler
memleketlerinden dışarıya giderler. Çinliler az yer, soğuğa ve sıcağa dayanır ve pek masrafsızdırlar. Bunun için her yerde Avrupalı ameleden pek
ziyade ucuz olarak çalışabilirler. Amerika şimendiferlerini yapanlar Çinlilerdir. Okyanusya adalarında ticaret eden de yine bunlardır. Miktarları
durmayıp artıyor. Çin’in şu yapısı nerede duracak kimse onu kestiremez.

8.9. Hindiçin’de Fransızlar
Hindiçin’i Hindistan gibi pek zengin bir memlekettir; burası kötü ordulara sahip birçok kral arasında taksim edilmişti. İngilizler 1824’de Birmanya’nın bir kısmını ele geçirmişlerdi. Fransızlar yalnız misyonerler göndermişti. 1807’de birkaç misyoner öldürüldü. Bunun üzerine Fransa asker gönderdi. Saigon’u aldı. Sonra kendisine 1862’de üç vilayet, 1867’de üç vilayet
daha bıraktırdı; bunlar Fransız Koşinşin’i57 oldu. Buralar pek zengin fakat
havası çok kötü memleketlerdir.
Tonkin, Hindiçin’in kuzeyindedir. 1873 seferinde gönderilmiş olan
Fransız gemici ve askerleri Tonkin’i neredeyse savaşmadan ele geçirmişlerdi. Fakat Fransa Hükümeti bu fütühatı iade etmişti. Fransa 1883’te savaşa
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Bölgedeki Fransız sömürgesine verilen ad.
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yeniden başladı. Bu defa Çin ordularıyla savaştı. Zira Çinliler Fransa’nın
kendilerine bu kadar yakın yerleşmesine izin vermek istemiyorlardı.
Çinliler, Tiyen-Çin’de antlaşma yaptılar (1885). Bunlar Fransızlara Tonkin ve Annam’ı bırakıyorlardı. Bugün Tonkin, Koşinşin, Annam ve Kamboçya Fransız Hindiçin’i adı altında birleşmiş bir valiye itaat ederler. Fransızlar tüccarları soyan korsanları memleketten kovdular; pirinç, çay, kahve,
şeker kamışı ve pamuk ektiler. 1902’de Tonkin’in payitahtı olup valinin
oturduğu Hanoi şehrinde Hindiçini mahsulatı sergisi açıldı. Nehr-i Ahmer
ve Mekong gibi Hindiçini nehirlerine çıkmakla Fransızlar Çin’in güneyine
girmeye çalışıyorlar. Orada işlenecek pek zengin birtakım madenler vardır.
Fakat 1885’den beri İngilizler Hindiçini’nin batısına sahip bulunuyorlar.
Mekong Nehirleriyle Çin’e sokulmaya çalışıyorlar. Fransızlarla İngilizler
Mekong Nehri sömürgesinden dolayı çatıştılar: 1896’da sınırlarını Mekong
Sahilinden ortaklaşa çizdiler.
Hindiçini’nin güneyinde, Fransız ve İngiliz müstemlekeleri arasında
Siam Müstakil Krallığı bulunur. İngilizler ve Fransızlar Siam’ı ele geçirmek
isterler. 1893’te bir savaştan sonra Fransızlar Siamlıların memleketlerinin bir
kısmını ele geçirdier. Siamlılar bundan dolayı Fransızlara kin güttü ve İngilizlere döndüler.

8.10. Okyanusya’da Fransızlar
Fransa 1853’te Yeni Kaledonya’ya girdi. Bu pek tenha büyük bir adadır.
Fakat iklimi güzel olduğundan Avrupalılar orada yerleşebilirler. Orada Noumea şehri kuruldu. Buraya mahkûmlar gönderilir. 1879’da Fransa Tahiti ve
Society adalarını da kattı. Bu hoş bir memlekettir. Burada bitkiler ekmeden
biter ve iklimi o kadar yumuşaktır ki geceleyin açıkta yatılabilir. Adada oturan vahşiler tükeniyor; doğandan ziyâde ölen çok oluyor. Fransızlar bunların yerini dolduracaktır.
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8.11. Avusturalya’da İngilizler
Yüz sene vardır ki Avustralya kalın kafalı ve miskin vahşilerden başka
insan ile meskûn değildi. Bunların ne evleri vardı ne sürüleri, çölleri dolaşıp
dururlardı. 1788’de İngilizler Avustralya’nın doğu sahiline asker muhafazasında birkaç yüz mahkûm, beraberlerinde de birkaç inek ve koyun indirdi.
Bu sömürge Sidney’de kuruldu. Avustralya’nın ortası kumluk bir çöldür,
fakat sahillere yakın olan yerlerde pek büyük çayırlar vardır. İngilizler çarçabuk birtakım büyük sürü öküzlerinin derilerini, koyunlarının yünlerini
satmaya muvaffak oldular. Memleket sağlam ve bereketli olduğundan oraya
İngilizler geldi. 50 sene kadar bir süre hükümet Avustralya’ya mahkûmları
göndermekte devam etti. Avustralya’da bunlardan 150.000 kişi oldu.
1851’de Victoria vilayetinde zengin altın madenleri bulundu. Her taraftan oraya madenciler geldi. Dört sene içinde bir milyardan ziyade altın bulundu. 170.000 nüfusu bulunan Victoria vilayetinin bugün bir milyondan
ziyade ahalisi vardır. 1840’tan beri Avustralyalı yerliler artık onlara
mahkûmlar gönderilmemesini istediler. Fakat her sene İngiltere’den 40.000
kadar göçmen gitti. Bunların bir kısmı altın aramak, bir kısmı da hayvan
beslemek için Avustralya’ya yerleştiler. Bugün altı hükümete dağılmış 4
milyondan ziyade nüfusu vardır. 1901’de altı hükümet Avustralya Cumhuriyeti’ni oluşturmak için birleştiler.
Yeni Zelanda, dağlık ve nehirli güzel bir memlekettir. 1842’de henüz işgal edilmiş değildi. Birkaç Fransız o zaman kalıp orada yerleşti. Fakat İngilizlerden daha ziyade kalan oldu. Bugün 800.000 nüfusu bulunan Yeni Zelanda’yı ele geçiren İngilizler oldu.

Ezberlenecek
1. İngilizler, Hindistan’ı 1707’den 1806’ya kadar zapt ettiler. İngiltere
hizmetindeki askerlerden oluşan sipahi alayları isyan edince İngilizler
1807’de bunlarla çarpıştı ve orada hâkim kaldı.
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2. Asya’da 1799’dan beri yerleşmiş olan Ruslar, Belucistan’a girmiş olan
İngilizler’e karşı, Hindistan’a doğru ilerliyor. Bunlar Türkistan’ı (1878), Hive’yi (1873), Merv’i (1884) zapt etti ve Çin’den Amur Nehri büyük vadisini
(1808) ele geçirdi. Çin’in Mançurya Vilayeti Aşura, Mavera, Sibirya şimendiferini yaptılar fakat kendilerini Mançurya’dan çekilmeye mecbur eden Japonlar tarafından 1905’te mağlup oldular.
3. 400 milyondan ziyade nüfusu bulunan Çin, Avrupalıların oraya girmesine izin vermedi. Afyon meselesinden dolayı İngiltere onlarla savaştı
(1839-1842). Fransa ile İngiltere birleşerek Çin’e savaştılar ve Fransız ordusu
zaferden sonra Pekin’e girdi (1868). Çin limanlarından birkaçı Avrupa ticaretine açılmaya mecbur edildi. Japonya Çin’i 1894’te mağlup etti. Avrupalılar
1900’de Bukser karışıklığını bastırdılar. Fakat Avrupalılar ayrıldılar, Çinliler
de onlardan nefret etmeye devam etmektedirler.
4. Çinliler işçi olarak pek kalabalık olarak hicret ediyor ve Amerika ve
Okyanusya’da birleşiyorlar.
5. Avrupalılara birçok zaman kapalı kalmış olan Japonya 1857’de açıldı
ve Japonlar Avrupalıları taklit etmeye başladılar.
6. Fransa, mahkûmları gönderdiği Yenidünya’yı 1803’te, Tahiti Adası’nı
ise 1879’da işgal etti.
7. Fransa Fransız Koşinşini (1873-1883) ve Tonkin’i (1873-1883) zapt etti;
Hindiçini’nin sahibidir.
8. İngiltere 1788’de Avusturalya’da bir müstemleke edindi ki hayvan sürüleriyle ve altın madenleriyle pek zengin oldu. 1840 tarihine kadar
mahkûmlardan teşkil eden ahalisi şimdi İngiliz göçmenleriyle beraber askere alınıyor ve çarçabuk artıyor.
9. İngiltere 1842’den beri Yeni Zelanda’yı istimlak etti.
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9. AFRİKA’DA VE AMERİKA’DA AVRUPALILAR
9.1. Afrika’da Fransızlar
1830’da Fransızlar Cezayir şehrini aldılar sonra da bütün Cezayir memleketini ele geçirdiler. Cezayir, çift süren “Kabil”lerle savaşan Araplarla
meskûndu. Fransızlar gidip orada yerleştiler, buğday ektiler, bağ diktiler ve
şehirler kurdular. Cezayir bir Fransız memleketi olmuştur.
Fransa 1855’ten 1860’a kadar Senegal sömürgesini elde etti. Memleket
pek sıcak ve havası pek fenadır ki Fransızlar orada yaşayamazlar. Fakat iyi
işler gören birkaç tüccar oraya gider; zira memleket zengindir. Senegal’de
birtakım Fransız subayları kalktı. Senegal’deki Timbuktu şehrini ele geçirdiler. 1898’de Gentil namında biri büyük çölün güneyinde Çad Gölü’nü ele
geçirdi.
1900’de Fablaman isminde bir Fransız âlimi büyük çölün ortasında Tuvat vahalarını iştigal etti.
1882’de Fransa Cezayir’e bitişik olan Tunus’u ele geçirdi ve himayesi altına aldı. Tunus Cezayir’den daha ziyade mahsuldardır. Fransızlar orada
bağlar dikti ve şimendiferler yaptılar. Bizerte’de büyük bir askeri liman kurdular.
Cezayir’in öte tarafında bulunan Fas bir sultan ile idare olunur. Bu hükümdar kendi memleketi dâhilinde asayiş ve intizamı temin edemiyor. Fas
sultanından lazım olan ıslahatı istemek için Fransa, İngiltere ve İspanya ile
uzlaştı. 1905’te Almanya araya girdi. Bu memlekette uygulamaya konacak
ıslahatı müzakere etmek için beynelmilel bir konferansın kurulmasını istedi.
Bu konferans 1906’da el-Cezire’de toplandı. Fas Hükümeti’nde maliyeyi ve
güvenliği yoluna koymak vazifesi Fransa ile İspanya’ya havale olundu.
Gine Körfez’i sahilinde Fransızların ticaret müesseseleri vardı. Dahomey
Kralı Behanzin, Fransız köylerini yağmaladı ve esir ettiklerini köle diye aldı
götürdü. Fransa Hükümeti 3.000 kişi gönderdi. Bunlar Dahomey’in payitah~ 180 ~
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tını ele geçirdiler ve Kral Behanzin’i yakaladılar (1892-1893). Dahomey’de
Fransız eline geçer.
Afrika’nın içerisi evvel büsbütün bilinmezdi. Avrupalı kâşifler oraya sokulmaya çalıştı ve bize memleketi tanıttılar. 1885’ten 1889’a kadar Stanley
namında bir Amerikalı bütün merkezi Afrika’yı, Kongo’nun munsabından58
Zengibar’a kadar dolaştı. Kongo havzasının mahsuldar bir memleket olduğunu keşfetti. Orada oturan zenciler Avrupalılarla istekle ticaret ederler;
pamuk kumaşlar, sırça gerdanlıklar ve tüfekler satın alır; bunların yerlerine
de lastik, fildişi ve altın tozu verirler. Bunun için İngilizler, Fransızlar ve
Almanlar merkezi Afrika’da birtakım ticaret postaları kurmakla uğraştılar.
1885’te Berlin’de kurulan bir kongre, nehir boyunca uzanan serbest Kongo
Hükümetini Belçika Kralı II. Leopold’a verdi. Fakat Savorgnan de Brazza
tarafından kumanda edilen bir Fransız ordusu Kongo munsabının kuzeyindeki memleketi keşfetmişti. İşte bunun için Berlin Kongresi bu Fransız Kongosu’nun mevcut olduğunu tanıdı.
Afrika’da Fransa sömürgesi böylece Cezayir’den ekvatora kadar uzar.
1900’de Guru-Lami heyeti bu yerleri kuzeyden güneye doğru dolaştı. Cezayir’den kalkarak büyük çölü Çad Gölüne kadar gezdi ve Fransız Kongosu
yoluyla döndü geldi.
Afrika’nın doğusunda Aden Körfezi sahilinde Fransa Obuk ve Cibuti
Limanlarına sahiptir. Fransa’nın Kongo sömürgesiyle Aden arazisi arasında
yukarı Nil memleketi uzar. 1897’de kumandan Marchand müstemlikat nazırının emriyle Kongo’dan kalktı. İnsan yiyen Zencilerle meskûn merkezi Afrika ormanlarını aştı. Temmuz 1898’de Nil üzerinde bulunan Faşoda’ya vardı.
Bu sırada (yukarıda görüldüğü gibi) Mehdi’ye galebe çalan İngilizler
Nil’i çıkıyorlardı. Eylül 1898’de Faşoda’ya vardılar. Bunlar bütün Nil memleketinin kendilerinin olduğunu iddia ettiler ve Marchand’ın Faşoda’dan
58

Nehirlerin denize döküldüğü yer. Ed.
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çekilmesini istediler. Buna karşı olarak da Nil’e dökülen çayların batısındaki
bütün yerlerin Fransa’ya ait olduğunu tanıdılar (1899).
Afrika’nın doğu sahili boyunca Fransa’dan biraz daha büyük olan Madagaskar Adası uzar. Richelieu’den beri Fransız tüccarları orada yerleşmişlerdi. 19. asırda Madagaskar’a hâkim savaşçı bir kabile olan Hevvâslar’ın
kraliçesini İngiliz misyonerleri Hristiyan dinine soktular. Bunlar Hevvâslar’ı
Fransız tüccarlarını soymaları için kışkırttılar. Bu tüccarları korumak için
Fransa Hükümeti bir donanma göndermeye mecbur kaldı. Gelen donanma
Tamatave limanını topa tuttu. Hevvâs Kraliçesi Fransa’ya Diego-Suarez limanını verdi ve payitahtı olan Tananarive’de bir Fransız orta elçisinin bulundurulmasına izin verdi (1885). Fakat Hevvâs Kraliçesi sözünde durmadı.
1885’te Fransa Hükümeti Madagaskar’a 15.000 asker gönderdi. Sahilin havası o kadar fenaydı ki birçoğu sıtmadan öldü. Fakat sağ kalanlar Tananarive’ye ele geçirdiler. 1897’de Hevvâs Kraliçesi sürüldü ve Madagaskar Fransız sömürgesi ilan edildi. Fransızlar orada esareti kaldırdı, pirinç ve şeker
kamışı ekilmesini düzeltti. Ormanların kauçuğunu işletti; yollar yaptırdı ve
bir şimendifer yapmaya başladı. Atlas Okyanusu üzerinde bulunan DiegoSuarez askeri limanı İngiliz sömürgesi olan Hindistan’a giden yola hâkimdir.
Ferdinand de Lesseps namında bir Fransız Süveyş Kanalı’nı kazdırdı. Bu
kanal ile Afrika’yı dolaşmadan doğruca Hindistan’a ve Çin’e gidiliyor.

9.2. Afrika’da İngilizler
İngilizler, Kızıldeniz girişine yakın Kina ve Aden sahili üzerine yerleşmişlerdir. Afrika’nın güneyinde Hollandalılar’dan Cape sömürgesini aldılar
(1815). Cape’den kalkarak arazilerini kuzeye doğru genişletmeye uğraştılar.
1890’da kendilerine Zambezi memleketini vermeleri için Portekizlileri sıkıştırdılar.
Cape ile Zambezi arasında Transvaal ve Oranj Cumhuriyetleri vardı.
Buralarda köylü, hayvan besleyici, Nantes Fermanı feshinde kovulmuş
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Fransız Protestanları ve Hollanda göçmenlerinin evladı olan Boerler otururdu. Birçok defalar İngilizler bu cumhuriyetleri ele geçirmeye yeltendiler fakat mağlup oldular ve Boerler’in istiklalini tanımaya mecbur kaldılar.
1899’da Cape’e birçok ordular gönderen İngilizlerin hazırlıklarından telaşa
düşen Boerler onlara savaş ilan ettiler. Bu savaş iki seneden fazla sürdü.
Joubert, Cronje, de Wet, De la Rey, Botha gibi kurnaz ve yiğit generallerin kumandasında bulunmuş olan Boerler birçok İngiliz öldürdüler ve Cape
sömürgesine hücum ettiler. İngilizler bunlara karşı 200.000 kişi ile en ala
generalleri olan Robert ve Kitchener’i göndermeye mecbur oldular. Fakat
Boerler o kadar kalabalık değildi; İngilizler bunların çiftliklerini harap ediyor, karılarını, çocuklarını ordunun toplandığı yerde hapsediyor; bunların
da ordu da binlercesi ölüyordu. Boerler sulh yapmaya karar verdiler: İstiklallerinden vazgeçtiler (1902). İngilizler bugün Cape’ten Zambezi’ye kadar
bütün Güney Afrika’ya sahip bulunuyorlar, kuzeyinde Nil Vadisi’nde hüküm sürüyorlar. Cape’ten Kahire’ye gidecek Mavera Afrika şimendiferini
yapmaya başladılar.
Doğu Afrika’da ancak bir müstakil prens kalıyor; o da Habeş Necaşi’si
yani kralı Menelik’tir. Meşar ile Kızıldeniz sahilinde birleşip kendi keyiflerine genişlemek isteyen İtalyanları 1896’da mağlup etti. Fakat bu zafer kendi
hükümetini ziyaret eden Avrupalıları iyi karşılamaktan Avrupalı müşavirleri yanına almaktan ve Fransızları Cibuti’den payitahta giden bir şimendifer
yaptırmaktan onu men etmedi.

9.3. Birleşik Devletler
Birleşik Devletler birçok hükümetlerden oluşmuş büyük bir cumhuriyettir. 1783’te ancak 13 hükümet ve 3 milyon nüfus vardı. Missisipi ile Atlas
Okyanusu arasındaki bütün memleket büyük çayırlarla örtülüydü. Oralarda
bizon (Amerika yabani öküzü) sürüleriyle vahşi çitalar dolaşırdı. Bu memleketler mahsuldar olduğundan göçmenler orada yerleştiler ve birçok büyük
şehir kurdular. 1848’de Yeni Kaliforniya’da altın madenleri bulundu. Bu,
tenhaca bir memleketti. Altın arayıcıları oraya koştu ve Yeni Kaliforniya
~ 183 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

1.500.000 nüfuslu bir hükümet oldu. Bütün kuzey Amerika’yı dolaşan ve
(Atlas Okyanusu üzerinde) New York’tan (Pasifik Okyanusu üzerinde) San
Francisco’ya kadar yedi günde varan büyük bir şimendifer yapıldı. Birleşik
Devletler bugün 45 hükümet ve 80 milyon nüfustan ibarettir. Her sene Amerika’ya göç eden birçok Avrupalı gelir. 1820’den beri 20 milyon kadar göçmen girmiştir. Birleşik Devletlere bugün daha az göçmen gidiyor. Zira orada
zenginleşmek artık önceden olduğu gibi kolay değildir. Bununlar beraber
Birleşik Devletler Fransa’dan on yedi kere büyüktür ve orada daha çok yerler vardır. Birleşik Devletler arazisinde dünyanın en önemli kömür madenleri vardır.
Amerikalılar bu hava kömürünü makineleri çevirmek için kullandı ve
birçok mallar ürettiler. Bunları yapmak ve satmak için Tröst denilen büyük
esnaf ve tüccar şirketleri oluşturdular. Onlar kendi mahsullerini Amerika’nın öteki mahallelerinde satmak ve oralardan Avrupa mahsullerini uzaklaştırmak isterler. Derler ki Avrupalılar Amerika milletlerinin işlerine karışmamalıdır. Bu “Monroe Kaidesi”’dir: “Amerika, Amerikalılarındır”. Pasifik
Okyanusuna hâkim olduklarını da iddia ederler. Fransızlar Pasifik Okyanusunu Atlas Okyanusu ile birleştirmek için Orta Amerika’daki Panama’da bir
kanal açmak istiyorlardı ancak buna muvaffak olamadılar. Fakat Amerikalılar yine bu işe kalkıştılar. 1897’de Birleşik Devletler Küba adasından vazgeçmesi için İspanya ile savaştı. Bu ada da bağımsız oldu İspanyollar Birleşik Devletlere Antiller’deki Porto Riko adasını ve Pasifik Okyanusu’nda
Çin’in karşısında Filipin toplu adalarını vermeye mecbur oldular. Fransa,
Birleşik Devletlerin tabii dostudur. Zira Amerikalılar Fransızlar gibi cumhuriyet halinde yaşarlar ve istiklallerini elde etmek için Fransızlar 18. asırda
Amerikalılara yardım etmişlerdir.

9.4. Kanada
Kanada, İngilizler tarafından Fransa’dan 1763’te alınmıştı. O zaman
orada yalnız 50.000 Fransız bulunurdu. Bunlar o kadar çoğalmıştır ki bugün
iki milyon kadar vardır. Bütün aşağı Kanada Katolik kalan ve Fransızca ko~ 184 ~
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nuşmaya devam eden Kanadalı Fransızlarla meskûndur. Akaryada’da iki
yüz sene evvel kalmış Fransız göçmenlerinden türeyen 1.000.000 Fransız
vardır.

9.5. Meksika
Meksika ahalisi Katolik’tir ve İspanyolca konuşurlar. Fakat bu memlekette ancak 800.000 İspanyol zürriyeti vardır. Meksikalıların çoğu eski yerlilerin neslindendir. Meksika birçok zaman iç savaşlarla parçalanmıştı.
1863’te III. Napolyon Meksika’yı ele geçirmiş ve orasını; sonra Meksika
İmparatoru olan Maximilian isminde Avusturyalı bir prense vermişti. Fakat
Fransız askerleri tekrar getirtilince Maximilian yakalandı ve kurşuna dizildi.
1867’de Meksikalılar da cumhuriyetlerini kurdular. Bugün Meksika rahat bir
memlekettir. Meksikalılar Birleşik Devletler ile büyük ticaret yaparlar. Memleketleri Birleşik Devletler’e iki şimendifer hattı ile bağlıdır.

9.6. Arjantin Cumhuriyeti
Arjantin Cumhuriyeti büyük ovaları çok bir memlekettir. Pampas denilen ve büyük öküz sürüleri besleyen çayırlarla da örtülüdür. Fakat toprak
pek mükemmel hasılat verebilir. Ahali Katolik olup İspanyolca konuşurlar.
Bunlar eski İspanyol göçmenlerinden türemiştir. Fakat oraya birçok Avrupalılar gidiyor. 10 seneden beri her sene en az 140.000 Avrupalı gelir. Yarısı
İtalyan’dır. Fransızlar, hele Gaskonyalılar da çoktur. Arjantin Cumhuriyeti’nin bugün 4 milyon nüfusu vardır.

Ezberlenecek
1. Fransa, 1730’dan beri bir Fransız memleketi olan Cezayiri’i, 1755’ten
1760’a kadar zengin fakat havası fena bir memleket olan Senegal’i, 1772’de
Tunus’u, 1775’te Fransız Kongosu’nu, 1793’te Gine sahilindeki Dahomey’i,
1795’te Madagaskar’ı, 1798’de Çad Gölünü, 1900’de Büyük Sahra Çölü’nü ve
etrafını zapt etti. Fransa Nil’e dökülen çayların batısındaki bütün çayırlara
sahiptir.
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2. İngiltere 1715’ten beri Cape’i, Gine sahilini ve Aden’i işgal etti.
1890’da Zambezi’yi; iki senelik bir muharebeden sonra Transvaal ve Oranj’ı
zapt etti, İngiliz sömürgesi Kuzey Afrika’dan Cape’den Kahire’ye kadar
uzanır.
3. 1783’te ancak 13 hükümet ile 3 milyon ahaliden ibaret olan Birleşik
Devletlerin bugün 45 hükümeti ve 70 milyon nüfusu vardır. Kaliforniya’da
altın madenleri bulundu ve Kuzey Amerika’yı aşan bir şimendifer yaptılar.
Birleşik Devletlere birçok Avrupalı göçmen özellikle de İrlandalılar ve Almanlar geliyor. Birleşik Devletler, Amerika’ya ve Atlas okyanusuna hâkim
olacağını iddia eder.
4. 1763’te 60.000 Fransız ile meskûn olan Kanada’nın bugün İngiltere
idaresi altında Fransız uyruklu kalmış iki milyon nüfusu vardır. Kuzey
Amerika’da vahşilerin hemen hepsi mahvedildi.
5. Meksika bilhassa eski yerlilerin zürriyeti ile meskûndur; uzun iç savaştan sonra. III. Napoli’n tarafından zapt edilmiş (1863) olan Meksika bir
imparatorluk olmuş lakin oraya birçok İtalyan ve Fransız muhacirleri gelir.

Dördüncü Kitap Üzerine Düşünceler
1. XIX. asırda öteki asırlardan çok mühim şeyler yapıldı.
2. Fen, evvelkinden daha çok şey hâsıl etmek ve mahsulatı dünyanın bir
ucundan öteki ucuna nakil etmek çaresini buldu. Amerika ve Avustralya’da
birtakım yeni milletler ortaya çıktı. Başka yerlerde Avrupalılar hâkim oldu.
3. Milletler daha hür oldular; eski mutlakiyet yönetimleri kaldırılmış oldu. Rusya ve Almanya’dan başka bütün Avrupa ve Amerika milletleri kendi
kendilerini idare ederler.
4. Yeniden birçok kavimler kuruldu.
5. Maatteessüf aynı zamanda birtakım ordular teşkil olundu. Prusya,
Avusturya, Rusya, Polonya’yı taksim etmekle kavimlerin hürriyetini bozdular. Prusya kendilerine rağmen Hanoralılar’ı, Schleswig Danimarkalılarını,
~ 186 ~

─ Sabri Cemil ─

Alsas ve Lorenliler’i kendisine ilhak etmekle kavimlerin hürriyetini ayakaltına aldı. Avrupa’da kati bir sulh hala ümit olunamaz.
6. Fakat Avrupa dünyanın ancak küçük bir parçasıdır. Asya, Avusturalya, Amerika ve Afrika’da daha büyük ve daha mahsuldar memleketler vardır. Avrupa hükümetleri bu memleketlerde birtakım sömürgelere ele geçirdiler. Birçokları da sömürgelerini çoğaltmaya, büyütmeye çalışıyorlar.
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HER BİR HÜKÜMETİN ÖZEL TARİHİ
(Bize ait olması itibarıyla Osmanlı Devleti diğerlerine göre bütün
ayrıntıları ile açıklanmış, öteki devletler ise alfabe sırasına göre öz
olarak anlatılmıştır)

1. DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYYE
Türkler, Asyalı bir kavimdir. Büyük babaları Kayı Han kabilesindendir.
Bunlar Orta Asya’da Horasan’da otururlardı. O zamanlar oraları Tatarlar
altüst etmekteydi. Kayı Han kabilesi de oradan kalkarak Erzurum taraflarına
gelmişti. Orada bir süre kaldıktan sonra tekrar Horasan’a gitmek üzere yola
çıktılar. Kabile reisi Süleyman Şah Bin Kaya Alp, Caber Kalesi önünde Fırat
Nehri’ne düştü ve boğuldu. Bunun üzerine kabile ikiye ayrıldı: Bir kısmı
yoluna devam etti, Horasan’a doğru gitti. Diğer kısmı Süleyman Şah’ın
oğullarından Ertuğrul ve Dündar Beylerle Anadolu’ya geldiler.
- Ertuğrul Bey Söğüt, Eskişehir ve Domaniç taraflarında yerleşti. Türkler, etrafında bulunan idaresi bozuk Rumlarla savaşarak elindeki memleketi
genişletti.
- Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi, Rum Beylerinden Karaca Hisar
şehrini aldı (685). Bunun üzerine Konya’da hüküm süren Sultan Alâeddin
Selçuk, Osman Gazi’ye beylik fermanı, davul ve bayrak gönderdi.
Rumlar Osman Gazi’nin vücudunu ortadan kaldırmak için bir hayli uğraştılar. Lakin kendisinin yiğitliğine karşı bir şey yapamadılar.
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Hicri 699 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti battı. Konya’da yeni bir
Karaman Hükümeti kuruldu. Her tarafta bulunan beyler istiklallerini ilan
ettiler. Bunun üzerine Osman Gazi de müstakil bir padişah oldu. Karaca
Hisar’da namına hutbe okuttu. Osmanlı Devleti’ni hicri 699’da kuran işte bu
Sultan Osman’dır. Bunun için bu devlete Osmanlı Hükümeti derler. Osmanlı Devleti’ne tabi olanlara ne cins ve mezhepten olursa olsun Osmanlı denir.
Osmanlı Devleti adaleti ve gayreti elden bırakmıyordu. Onun için günden güne büyüyordu. O tarafta bulunan birçok Hristiyanlar Osmanlı Devleti’ne girdi. Hatta birçoğu da Müslüman dinine girdi. Bu genç devlet fetihlere
başlamıştı. Bursa şehri ele geçirildi ve payitaht yapıldı.
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Harita-13: Osmanlı Devleti Vilayetleri59
- Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi İzmit’e kadar olan yerleri aldı. O
zaman devşirme usulüyle toplanan asker iyice terbiye edilerek Yeniçeri
Ocağı kuruldu. Dünyanın en mükemmel ve talimli askeri o vakit Osmanlıların bu yeniçeri ordusuydu. Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa

59

Bu açıklama sadeleştiren tarafından eklenmiştir.
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Anadolu’dan seksen kişi ile iki kayığa bindi, Rumeli’ye geçti. Gelibolu taraflarını fethetti (758).
- Sultan Murat Hüdavendigar zamanında Ankara, Rumeli’nin güney tarafları ve Bulgaristan feth olundu. Avrupa’da Hristiyanlar cehalet içinde
kalmış, birbirleriyle uğraşıyorlardı. O sırada ise Osmanlılar mükemmel ordularıyla ilerlemekteydiler. Sırplar Osmanlıların önünü kesmek için Kosova
Ovasında Osmanlı ordusuyla savaştılar fakat yenildiler. Lakin sonradan
Sultan Murat Hüdavendigar’ı hileyle şehit ettiler. Oğlu Sultan Yıldırım Bayezid Anadolu’da bulunan birtakım küçük beylikleri aldı.

Resim-26: Sultan Murat Hüdavendigar
Eflak beyini vergiye bağladı. Nicopolis’de Fransız, Alman ve Macarlardan oluşan bir haçlı ordusunu buzdu. Mora ve Selanik taraflarını ele geçirdi.
Tatar padişahlarından Timurlenk Osmanlı toprağına girmişti. Yıldırım Bayezid bununla Ankara’da savaştı. Lakin mağlup ve esir oldu (850).
- Yıldırım Bayezid öldükten sonra oğulları birbiriyle çarpışmaya başladı.
Çünkü her biri bir tarafta padişah olmak istiyordu. Osmanlı Devleti zaten
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Ankara savaşıyla fena halde sarsılmıştı. Nihayet 11 yıl sonra60 Çelebi Sultan
Mehmet hepsine üstün geldi ve Edirne’de padişah oldu (816).
Bu büyük padişah Ankara savaşından sonra elden çıkan beylikleri tekrar aldı.
Çelebi Sultan Mehmet’in oğlu Sultan II. Murat Osmanlıların başına bela
kesilen Karaman Beyi’ni yola getirdi. İstanbul imparatorunu vergiye bağladı. Selanik’i tekrar aldı. Sırbistan’da Semendire kalesini ele geçirdi.
Macarlar, Janos Hunyadi kumandası altında Osmanlı toprağına doğru
ilerliyordu. Sultan II. Murat savaşlarla barışı sağladıysa da onlar sözünde
durmadı. Varna ve Kosova’da yenildiler. Arnavutluk’ta İskender Bey isyan
etmişti. Bununla epeyce savaşıldı.
Sultan II. Murat’tan sonra yerine oğlu Sultan II. Mehmet geçti. Küçüklükten beri iyi terbiye görmüş olan bu büyük padişah İstanbul’u fethetmek
derdine düştü. İstanbul, Rumların elinde bulunuyordu. Bunların idaresizliği
son dereceye varmıştı. Sultan II. Mehmet büyük toplar döktürdü. İstanbul’u
200.000 askerle kuşattı; deniz tarafından da gemilerle sardı.

Resim-27: Fatih Sultan Mehmet
Fakat İstanbul Limanının ağzı zincirlerle kapatılmıştı. Gemiler içeriye
geçemiyordu. Padişah gemileri Dolmabahçe’ye çıkardı ve karadan Kasım
60

Orijinal metinde 11 yaşında ifades geçmektedir ki bu doğru değildir. Ed.
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Paşa’ya indirdi. Rumları bu suretle denizden ve karadan sıkıştırdı. 53. günün başında İstanbul fetholundu (857). Bunun için Sultan II. Mehmet’e “Fatih” unvanı verilir. Artık Osmanlı Hükümeti’nin payitahtı o zamandan beri
İstanbul olmuştur. İstanbul’un Osmanlılar eline geçmesiyle Orta Çağ son
buluyor. Ondan sonra tarihte yeni bir devir açılıyor. Fatih yine durmadan:
Sırbistan’ı, Bosna Hersek’i, bütün Arnavutluk ve Mora taraflarını, Kırım’ı,
Anadolu’da da Trabzon ve Erzurum taraflarını Osmanlı ülkesine kattı. Osmanlı Devleti’ni her zaman rahatsız eden Karaman Hükümeti’ni ortadan
kaldırdı (878).
Oğlu Sultan II. Bayezid sulhsever bir zattı. Zamanında Osmanlı akıncıları Macaristan’a kadar girerlerdi. Arnavutluk sahilinde bazı iskelelerle Tuna
ağzındaki Gili tarafları ele geçirildi. Osmanlı donanması Kemal Reis’in kumandası altında Akdeniz’e çıktı. Kendisini oralarda tanıttı. O zamanlar İran
padişahı Şah İsmail Safevi, Şii mezhebini (Kızılbaş) her tarafa yaymaktaydı.

Resim-28: Kanuni Süleyman
Yavuz Sultan Selim tahta geçince Şiiler ayaklanmaya kalkıştı. Çünkü bu
büyük padişahın maksadı Müslümanları birleştirmekti. Bir araya gelmiş
olan Müslümanlar büyük bir güç oluşturur.
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Avrupalılar buna kolay kolay karşı duramazlardı. Yavuz Sultan Selim
bu düşünce ile Şah İsmail üzerine yürüdü; kendisini Çaldıran Savaşı’nda
yenilgiye uğrattı. (920).

Harita-14: Osmanlı Devleti’nin Dünya Haritası Üzerinde Gösterimi61
Mısır’da Çerkez Hükümeti bulunuyordu. Yavuz ile bunların arası açıldı.
Çerkezler Mercidabık Savaşı’nda mağlup oldu ve Mısır Sultanı Kansu Gavri
telef oldu. Nihayet Mısır da Osmanlıların eline geçti. Orada Abbasi Halifelerinden Mütevekkil Alellah bulunuyordu. Bu zat Sultan Selim’e hilafeti ve
emanetleri kendi rızasıyla verdi (923). Bu tarihten beri Osmanlı padişahlarına “halife” unvanı verilir. Yalnız Osmanlılar değil dünyadaki bütün Müslümanlar İslam halifesine tabidirler. O aralık Cezayir beylerinden meşhur
Hayreddin Barbaros gelip padişaha itaat etti. O yerlerde Osmanlı toprağı
oldu.
61
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Yavuz’un oğlu Kanuni Sultan Süleyman Belgrad’ı ve Rodos’u ele geçirdi. Almanya İmparatoru’na mağlup ve esir olan Fransa Kralı I. François Sultan Süleyman’a sığındı. Osmanlı ordusu Mohaç Ovasında Almanya ve Budapeşte’yi aldıktan sonra Viyana’yı da muhasara eyledi (936).
Barbaros Hayrettin Paşa ile Turgut Paşa Akdeniz’de düşman donanmasını mahvetmesiyle Tunus ve Trablus tarafları da Osmanlı eline geçti. İranlılardan Bağdat ve Bitlis tarafları diğer taraftan Yemen ve Basra ele geçirildi.
Hatta Hindistan’a bile bir donanma gönderildi (909).
Bu zamanlar da Osmanlı Devleti en parlak bir devir geçiriyordu. Sultan
II. Selim ve III. Murat zamanlarında Sokullu Mehmet Paşa gibi iş bilir ve
çalışkan bir sadrazam sayesinde birçok muzafferiyetler kazanıldı. Avrupalılar İnebahtı Körfezi’nde Osmanlı donanmasını yakmışsa da ertesi sene daha
âlâsı yapıldı.
Türkiye bin tarihlerine kadar çok büyük bir şöhret kazanmıştı. O zamana kadar Osmanlı ülkesi çok genişlemiş ve devlet etrafındaki hükümetleri
korkutmuştu. Lakin sonraları bu kadar geniş bir memleketin idaresi kolay
olmadı. Her şey değişti. Padişahlar eğlenceye daldı. Yeniçeri askeri bozuldu.
Dâhili birtakım karışıklıklar oldu, hükümet fakir düştü. Avrupa’yı titreten o
koca devlet de böylelikle zayıfladı.
Her ne kadar ara sıra fetihler olduysa da üç, dört asır evvel başlayan çöküş zamanımıza kadar sürdü.
Sultan III. Mehmet Eğri Kalesi’ni ele geçirdi. Sultan I. Ahmet zamanında
bir taraftan İran ile öbür taraftan Avusturya ile savaşılıyordu.
Sultan Mustafa gibi aklına hafiflik gelmiş, Sultan Osman gibi on sekiz
yaşında şehit edilmiş padişahların zamanında baş gösteren karışıklık ve rahatsızlığı ne Fatih Bağdat sultanı IV. Murat gibi yiğit ne de Sultan İbrahim
gibi zevkine bakar padişahlar düzeltemedi. Lakin Sultan IV. Mehmet’in sadrazamları Köprülü Mehmed Paşa ve oğlu Fazıl Ahmet Paşa yardımıyla eski

~ 196 ~

─ Sabri Cemil ─

şan şeref tekrar yüz gösterdi ve Osmanlılar Saint Gotthard Dağına kadar
ilerledi (1085) ve ikinci defa Viyana’yı muhasara ettiler (1094).

Harita-15: Osmanlı Devleti’nin Asya’da hakim olduğu Ülkeleri Gösterir62
Ondan sonra Sultan II. Süleyman ve Ahmet zamanlarında Macarlar
Türkiye içlerine sokulmaya başladılar. Avusturyalılar Belgrat’ı aldı. Sofya’ya
kadar dayandılar. Venedikliler de Akdeniz adalarına tecavüz ettiler.
62
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Sultan II. Mustafa önce Avusturalyalıları kendisi perişan etti. Fakat sonradan Rusya ile Avusturya ve Lehistan ittifak yaptı. Azak Kalesi Rusya İmparatoru büyük Petro’nun eline geçti. Yeniçeriler artık çığırından çıkmış,
itaat etmiyorlardı. Nihayet Karlofça antlaşması imzalandı (1110).
Sultan Ahmet zamanında Rusya ile tekrar savaşa başlandı. Sadrazam
Baltacı Mehmet Paşa, Rusya Çarı Büyük Petro’yu ordusuyla beraber fena
halde sıkıştırdı. Lakin Petro’nun karısı Katerina bütün mücevheratını Baltacı
Mehmet Paşa’ya gönderdi. Rusya Çarını orada esir etmek mümkün iken
Baltacı Mehmet Paşa’nın aldanması yüzünden Rusya Azak Kalesini geri
vermek şartıyla yakayı kurtardı (1123).
Beri taraftan Avusturyalılar birçok yerler aldılar. İran Şahı Nadir Şah da
Osmanlı ülkesine hücum etti. Lakin Sultan I. Mahmut İran Şahı’nı girdiği
yerlerden çıkardı.
Osmanlı Devleti daha kurulduğu zamandan beri savaşmaktan korkmaz
ve her bir padişah birçok yerler almaktan geri durmazdı. Lakin bu sıralardaki savaşlar Osmanlıların hep zararınaydı. Bir taraftan ordu, bir taraftan da
maliye idaresi bozulmuş bulunuyordu.
Sultan III. Osman’dan sonra Sultan III. Mustafa tahta geçti. Sadrazam
Koca Ragıp Paşa devleti yoluna koymaya epeyce çalıştı. Polonya taksiminde
Lehleri korumak için Rusya’ya savaş açıldı. Fakat yeniçeriler söz dinlemediler. Ruslar Balkanlar’a dayandı ve Çeşme’de donanmamızı yaktılar.
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Harita-16: Anadolu ve Hicaz Çevresi63
Sultan I. Abdülhamid Azak Kalesiyle Karadeniz’in kuzey sahili ve Dağıstan’ı Rusya’ya bırakmak ve Kırım Hanlarını müstakil tanımak üzere Rusya ile Kaynarca Antlaşmasını imzaladı (1188). En ağır antlaşmamız işte budur.

63
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Sonra da Rusya İmparatoriçesi II. Katerina, Kırım’ı ele geçirdi. Bunun
üzerine Rusya’ya tekrar savaş açıldı. Avusturyalılar da öbür taraftan sınırı
geçmişlerdi.
Bu savaşlar Sultan III. Selim zamanında neticelendi. Evvel Avusturyalılarla sulh yapıldı. Sonra da Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu tefrik edilerek Yaş
Antlaşması imzalandı (1206).
Sultan III. Selim açık fikirli, devlet ve milletin şu düştüğü fenalıklardan
kurtulmasını isteyen bir padişahtı. Tophane ve tersane yaptırdı. Fabrikalar
ve mektepler açtırdı. Büsbütün terbiyesiz olmuş bulunan yeniçerilerle Osmanlı Devleti’nin belini doğrultamayacağını anladı da “Nizam-ı Cedit” namıyla eğitilmiş asker toplamaya başladı. Fransa kralı Napolyon Bonapart
ansızın Mısır’a girdi ve Akka Kalesini kuşatmışsa da alamadı. İngilizlerin
yardımıyla Fransızlar Mısır’dan çıkarıldı. Gönüllü subaylardan Kavalalı
Mehmet Ali Ağa Mısır’da şöhret ve nufüz kazandı. Nihayet Mısır Valisi oldu.
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Harita-17: Akdeniz ve Çevresi64
Rusya sınırı geçerek Hotin ve Akkerman Kalelerini aldı. Sultan IV. Mustafa’dan sonra Sultan II. Mahmut tahta geçti. Bu da “Sekban” namıyla yeni
bir asker kurmaya başladıysa da bir fayda olmadı. Rusya Savaşı üç sene kadar sürdü. Prut Nehri sınır olmak üzere Bükreş Antlaşması imzalandı. Sırbistan’a beylik verildi. Dâhili karışıklıklar bastırıldı. Avrupalılar Navarin’de
Osmanlı donanmasını yaktılar. Yunanistan’a istiklal verildi. Savaşan Ruslara
da Besarabya verildi. Yeniçeri ordusu devletin başına sıkıntılı durum açmak-

64
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tan başka bir işe yarayamıyordu. Nihayet 1241’de büsbütün kaldırıldı ve
yerine Nizam-ı Cedit askeri kondu.
Sultan Abdulmecit yeniden baş göstermiş olan Mısır olayını ortadan
kaldırmak isteyerek Mısır Valiliğini “Hıdiv”65 unvanıyla Mehmet Ali Paşa
sülalesine verdi. Tanzimat Fermanı okundu. 1269’da Ruslar yine Türkiye’ye
savaş açmışlarsa da Silistre Muhasarasında bir şey beceremediler. İngiltere,
Fransa ve Sardinya Devletleri Osmanlılarla birleşti. Sivastopol Limanı muhasara edilerek alındı. Sonra Paris’te bir kongre kuruldu. Paris antlaşması
gereğince Rusya artık Karadeniz’de savaş gemisi bulunduramayacak ve bir
daha Türkiye işlerine karışmayacaktı. Lakin Osmanlı Hükümetinden Eflak
ile Boğdan ayrıldı. Müstakil bir Romanya Hükümeti oluşturuldu. Rusya
sonradan Paris antlaşmasına uymadı. Karadeniz’e gemilerini koydu. Karadağlılar Osmanlılarla savaşa girişmiştir. 1293’te Sırplar da hücum ettiler fakat ezildiler. Rusya o zaman büyük bir ordu gönderdi. Romanya ordusu da
buna katıldı. Tuna’yı geçtiler. Plevne Muhasarası altı ay sürdü. Burada Osmanlıların göstermiş olduğu yiğitliği Avrupalılar bile beğeniyordu. Fakat
Ruslar kalabalıktı. Osmanlı ordusu esir düştü. Ruslar Ayastefanos’a kadar
geldiler. İşte görülüyor ki Ruslar daima fırsat düşürdükçe Türkiye üzerine
hücum ediyor ve yavaş yavaş İstanbul’a konmaya çalışıyorlardı. Ruslar’ın
doğuda hâkim olmasını çekemeyen İngilizler Türkiye’ye yardım ediyorlardı.
Bunun için tekrar Berlin Kongresi kuruldu. Orada işler biraz yoluna kondu.
O koca Türkiye bütün parçalanmıştı. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan birer müstakil hükümet oldu. Avusturya Bosna Hersek’i,
İngiltere Kıbrıs Adasını, Yunanlılar Tesalya’yı aldı. 1298 tarihinden beri de
Mısır’ı İngilizler işgal ediyor. 1314’te Yunanlılar yenildi.
Fakat geride şimdi dört devletin; İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya askeri
bulunuyor. Yunan Kralının ikinci oğlu prens Georgios orada validir.

65

Mısır’ın Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olduğu dönemde, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan
sonra Mısır valilerine verilen ve 1914’te Mısır’a el atan İngilizlerce kaldırılan san. (sad)
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Harita-18: Macaristan ve Sırbistan’ın Çevresi66
Anadolu’da Ermeniler, Kürtler, Arabistan’da Araplar hepsi birer türlü
ayaklanmış, birbirlerine düşmüşlerdi. Avrupa Devletleri asayişi sağlamak
maliye ve adliyeyi yoluna koymak için müdahale etmişlerdi. Makedonya’ya
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kendilerinden umumi bir vali ile müfettişler, subaylar ve memurlar göndermeye karar vermişlerdi. Hele şu son otuz iki seneden beri Osmanlı milleti büsbütün ezilmiş. Devlet de tamamıyla zayıflamıştı. Avrupa’ya kaçarak
senelerden beri orada Osmanlıların hayrına çalışan Jön Türkler (açık fikirli
genç Osmanlılar) İttihat ve Terakki Cemiyetini genişletmeye başladılar. Osmanlı namı altında bulunan bütün kavimler rahat yaşamak, vatanlarının
ellerinde kalması için birlik olmaları gerektiğini anladılar. Asker milletle
beraber oldu. Hükümetten meşrutiyet istediler. Nihayet 10 Temmuz 1324
tarihinde hürriyet ilan edildi, Anayasa kabul olundu. Bu tarihten beri Avrupa’nın müdahalesi kesildi. Yalnız Bosna ve Hersek’in Avusturya’ya katılması Bulgaristan Prensliğinin Krallığı, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı tarafından
ister istemez kabul edildi.
Meşrutiyet idaresinden hoşlanmayan birtakım alçaklar eski mutlakiyet
idaresini geri getirmeye çalışıyorlardı. Nihayet 31 Mart 1325’te İstanbul’da
para ile avutulmuş bir miktar asker ayaklandı. Meclisi Mebusan’a karşı silah
kullandı. Lakin baskıcı yönetimin birleşmesinden ise hürriyet ve meşrutiyeti
muhafaza içinde olmanın bin kat iyi olduğunu anlayan Osmanlılar İstanbul
üzerine hemen hücum ettiler. Asi askerler terbiye edildi. Verilen fetva üzerine Meclis-i Mebusan kararıyla Sultan Abdulmecit tahttan indirildi. Yerine
biraderi Osmanlı Devleti’nin otuz beşinci ve fakat meşrutiyetin ilk padişahı
olmak üzere Sultan V. Mehmet Han geçirildi.
Artık Osmanlılar gözünü açmıştır. Allah’ın inayetinden umulur ki devlet ve millet ile el ele verip eski şeref ve şöhretini elde edecek. Avrupalıların
hasta adam dediği Osmanlı Hükümeti yeniden can bulacaktır.

2. KUZEY AFRİKA
Milattan evvel VI. Asra doğru Kartaca’ya tabi olan Mısır sonra Avrupalılar tarafından ele geçirildi (Milattan 146 sene evvel). Vandallar tarafından ele
geçirilir (430). Bunlar orada Vandal Krallığını kurarlar. Doğu İmparatoru
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Jüstinyen tarafından tekrar alınır. Miladi VII. Asırda Araplar tarafından ele
geçirilir ve İslam dinine konur. XVI. Asırda Türkler tarafından feth olundu.
Fransa Cezayir’i 1830’da, Tunus’u da 1882’de ele geçirdi.

3. ALMANYA
Cermenlerle meskûn olduğundan Romalılar tarafından alınmıştı. Alman
milletleri miladi IV. Asırda Roma ülkesine hücum ettiler. Almanya’da kalmış olan Cermenlerin bir kısmı Merovenjlere tabi olmuşlardır. Almanya
fetihleri Karolenjler tarafından bitirilmiştir. Bunlar Verdun (843) antlaşmasına kadar Almanya, Fransa ve İtalya’yı idare ederler. Almanya sonra Otto’dan (963) Fransuva Joseph’e (1806) kadar imparator unvanını alan başka
ailelerden krallıklara sahiptir.
Almanya X., XI., ve XII. asırlardaki imparatorlar zamanında kuvvetli bulunur. Fakat XIII. asırda zayıflar ve birçok prensliklere ayrılır. Haçlı seferlerine Fransa’dan biraz ziyadece katılır. Papalar ve imparatorlar kavgasıyla
uğraşır. İmparatorların nüfuzu gitgide kırılır. XV. asırdan beri bunlar Avusturya hanedanından seçilirler. Almanya o zaman hükümdarı az nüfuzlu
olan bir memlekettir. 1519’da Şarlken Almanya İmparatoru seçilir. Almanya
bu prens çekilmesine kadar (1555) Fransa ile savaşır.
Luther tarafından yayılan ıslahat Almanya’yı iki büyük cemaate ayırır:
Katolikler ve Protestanlar. Fransa tarafından kendilerine yardım edilmiş
olan Protestanlar hürriyet vicdanı elde ederler (1555). İmparatorlar bu hürriyeti tekrar almak isteyince Protestan prensler ayaklanırlar. İşte bu 30 yıl savaşlarıdır (1618-1674). Alman Katolik prensleri İspanya tarafından korunan
Alman İmparatoru, İsveç ve Fransa Krallarının tuttuğu Alman Protestan
prensleri ile kavga etmişlerdir. Onlar berikilere yenildiler. Vestfalya Barışı
300’den ziyade Alman Prense hükümdarlık bağışladı. XVII. asırda Alman
Prenslerinin birçoğu XIV. Louis’e karşı imparator ile birleşirler.
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XVIII. asırda Almanya birçok savaşa meydan okur. Prusya, kârlı bir surette imparatorlarla mücadele eder. Almanya inkılabı, Prusya Kralı’nın ve
imparatorun açtığı savaşlara karışır. Fransa Cumhuriyeti ile birleşmiş olan
Ren vilayetlerini kaybeder. Napolyon muzafferiyetleriyle Almanya’yı alt üst
eder. Österliç’de yenilince (1805) Fransuva Joseph Almanya İmparatoru unvanını bırakır ve Avusturya İmparatoru unvanını alır. Almanya o zaman bir
heyet oluşturur ki Avusturya ve Prusya bundan hariç kalır ve Napolyon
kendini bu ittifakın hâmisi ilan eder. 1813’te Almanya Fransa’ya karşı ayaklanır. Napolyon’un yorgunluğundan sonra Viyana Antlaşmaları Almanya’yı
bir Cermen ittifakı halinde oluşturur ki bunun reisi Avusturya İmparatorudur. Artık Almanya’da 300 yerine ancak 35 hükümet vardır.
1815’ten 1848’e kadar Almanya 35 prens ile idare edildi. Bu prenslerin
elçileri Main üzerindeki Frankfurt şehrinde kurulan bir diet (eyaletlere mahsus meclis-i mebusan) oluştururlardı.

Resim-29: Almanya İmparatorluğunu Kuran Prens Bismarck
Alman vatanperverleri Almanya’nın birliğini ve hürriyetini istiyorlardı.
Bunların hiç birisini elde edemediler.
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1848’de karışıklıklar baş gösterir. Alman milleti mebuslar tayin eder;
bunlar da Frankfurt’ta toplanırlar. Bir Alman İmparatorluğu kurmak isterler
fakat kimse imparator olmayı istemez. Prensler de karışıklığı bastırır.
Hep bu aralık Prusya ve Avusturya Almanya’da üstün gelmek ve daha
güçlü olmak için mücadele ederler. 1866’da Avusturya ile Prusya arasındaki
savaşlarda Prusya galip gelir. Eski ittifak bozulur. İki heyet-i müttefika oluşur. Biri Prusya nüfuzu altında Kuzey Almanya ittifakı öteki Güney Almanya ittifakı, Avusturya her ikisine de katılmaz. 1870’te Fransa’ya karşı olan
savaşta iki heyet-i müttefika birleşirler. Fransa üzerine kazanılan muzafferiyetlerden sonra Alman Prensleri, Prusya Kralı’nı Alman İmparatoru ilan
ederler.

4. AVUSTRALYA
Yüz sene vardır ki Avustralya kalın kafalı ve miskin vahşilerden başka
insan ile meskûn değildi. Bunların ne evleri vardı ne de sürüleri. Çölleri dolaşıp dururlardı. 1788’de İngilizler Avustralya’nın doğu sahiline asker muhafazasında birkaç yüz mahkûm, beraberlerinde de birkaç inek ve koyun
indirdi. Bu sömürge Sidney’de kuruldu. Avustralya’nın ortası kumluk bir
çöldür fakat sahillere yakın olan yerlerde pek büyük çayırlar vardır. Memleket sağlam ve bereketli olduğundan oraya İngilizler geldi. 50 sene kadar bir
süre hükümet Avustralya’ya mahkûmları göndermeye devam etti. Avustralya’da bunlardan 150.000 kişi oldu.
1840’tan beri Avustralyalı yerliler artık onlara mahkûmlar gönderilmemesini istediler. Fakat her sene İngiltere’den 40.000 kadar göçmen gitti. Bunların bir kısmı altın aramak, bir kısmı da hayvan beslemek için Avustralya’da yerleştiler. Bugün altı hükümete dağılmış 4 milyondan ziyade nüfusu
vardır. 1901’de altı hükümet Avustralya Cumhuriyeti’ni oluşturmak için
birleştiler.
Avusturalya
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Yukarıda ilgili Maddeye müracaat edin.

5. AVUSTURYA
Avusturya evvel bir vilayettir ki onun tarihi Almanya’nınki ile karışır.
Ancak XIII. asırdan beri önemli olmaya başlar. İlk devrelerde tarihi yoktur.
İsviçre memleketinin küçük Sinyor’a, 1183’ten beri Almanya İmparatoru
olan Rudolf do Habsburg 1277’de o zaman Bohemya’ya ait olan Avusturya’yı ele geçirdi. O zamandan beri Avusturya’da Habsburglar hüküm sürer.
1440’ta imparator seçilmiş olan Avusturyalı III. Friedrich’ten beri Alman
İmparatorluk tacı Habsburglarca fiilen ırsidir yani babadan sonra oğul imparator olur. 1519’da Habsburg Hanedanının Reisi Şarlken imparator seçilir.
Şarlken çekildikten sonra kardeşi Avusturya Arşidükü Ferdinand İmparator
seçilir; Avusturya onundu. Bohemya ile Macaristan da ona miras kalmıştı.
İşte o vakitten beri Bohemya ve Macaristan Avusturya’ya aittir.
Katolik kalmış olan imparatorlar Avusturya Hükümetine ıslahatın girmesini yasaklarlar. Almanya da ıslahat ile çarpışmak ister ve Otuz Yıl Savaşlarını yaparlar (1648-1618). Mağlup düşerler ve Vestfalya Barışı’yla (1638)
Alman Prenslerinin hükümdarlığını tanımaya mecbur kalırlar.
Kral XIX. Louis ile savaşır ve ona karşı kurulan bütün ittifaklara girerler.
İmparatorun iddia ettiği İspanya veraseti savaşından sonra Avusturya Hanedanı Belçika’yı, Milan’ı ve Napoli Krallığını elde eder.
XVIII. asırda Avusturya, İspanya Burbonlarından birine verilmiş olan
Napoli Krallığını kaybeder. Prusyalılar tarafından yakalanmış olan Silezya’yı elden çıkarır. Fakat Türklerden işgal ettikleri Macaristan kısmını tekrar
alır. Avusturya, Fransa inkılabının kendisine savaş açmış olduğu ilk devlettir.
Cumhuriyet orduları tarafından ele geçirilmiş olan Belçika ile Milan’ı
kaybeder. Österliç, 1850 senesinde İmparator Napolyon tarafından mağlup
edilmiş ilk hükümdardır.
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François Joseph yenildikten sonra Almanya İmparatoru unvanını bırakır, Avusturya İmparatoru unvanını alır. Napolyon tarafından Cermen ittifakından hariç tutulur. 1813’te Napolyon’a karşı tekrar savaş açar. 1815 Antlaşmaları ona Lombard-Venedik Krallığını verir. O zaman gerçekten Cermen
heyeti birliği reisi olur.
Avusturya İmparatoru Almanya ittihadının ve birtakım hürriyet teşkilatının kurulmasına mani olur. Alman vatanperverleri ve özgürlükçüler tarafından en ziyade hücuma uğrayan odur. 1848’de Avusturya nüfuzu inkılap
ile bir aralık kırılır oldu. Fakat 1850’de yine tamir eyledi.
O zaman Alman vatanperverleri ümitlerini Prusya’ya çevirirler. 1859’da
Avusturya, Fransızlar ve Piyemonteliler’in uğrattığı bozgunla zayıflar. Milan’ı ve Lombardiya’yı kaybeder. 1877’da Prusya ve İtalya’ya mağlup düşmesiyle Venedik’i kaybetti. Almanya’dan çıktılar. 1867’de Macaristan’a bir
Anayasa vermeye mecbur kaldı. Bugün Avusturya kendisini mağlup etmiş
olan Prusya ile müttefik olmaya mecburdur.

6. İNGİLTERE
İngiltere en evvel Galyalılar’ın akrabası bulunan birtakım milletlerle
meskûndu. O zaman Britanya namını alıyordu. Bir kısmı Romalılar’ın elinde
bulunuyordu.
VI. Asırda Anglo ve Sakson, Cermen kavimleri tarafından ele geçirildi.
Orada krallık nüfuzu evvel pek güçlüydü fakat XIII. asırdan beri azalır.
İngiltere Haçlı savaşlarına Fransa’dan daha az karışır.
İngiltere Kralları daimi surette Fransa Krallarıyla savaşır. Fransa’dan
1453’te çıkarılmışlardır.

~ 209 ~

─ Küçük Târîh-i Umûmî ─

İngiltere İki Gül Savaşı denilen iç savaş ile karmakarışık olur (14601496). Bu savaşın sonunda İngiltere Kralı pek kuvvet bulur. I. François ile
Şarlken kendisiyle ittifak etmeyi ister.
Papa ile bozuşmuş olan VIII. Henry Katolik kilisesinden ayrılır (1505).
Ondan sonra İngiltere Protestan olur ve Anglikan Kilisesi (mezhebini) kurar.
XVII. asır başında İskoçya Kralı İngiltere Kralı olur. İngiltere ile İskoçya
o zaman birleşirler (İrlanda Orta Çağ’da birleşmişti). XI. asırda İngiltere’de
iki inkılap olur.
1642’de kral VII. Şarl’a karşı bir ihtilaf başlar; o mağlup düşer ve başı kesilir (1648).
İngiltere o zaman korumalık himayesi altında bir cumhuriyettir (16481658).
Sonra Hükümet-i Mutlaka yine birleşir fakat kökleşemez. 1688’de II. James kovulur.
William Oranj İngiltere Kralı olur ve idare-i meşruta kati bir surette temelleşir.
İngiltere XIV. Louis’e karşı ittifakları idare eder.
XVIII. asırda İngiltere büyük bir sömürge edinir. Fransızlar’dan Kanada’yı alır ve Hindistan fethine başlar. Fakat Kuzey Amerika müstemlekelerini kaybeder. Zira bunlar Birleşik Devletleri oluştururlar.
İnkılap ve imparatorluk zamanında İngiltere Fransa’nın can düşmanıdır.
1815’te İngilter’e Cape’i elde eder. Bütün XIX. asırda İngiltere müstemlekeler tarafından genişler, durur.
İngiltere Hint fetihlerini bitirir, sipahi isyanının önünü alır (1857). Limanlarını açmaya zorlamak için Çin ile savaşır. Kıbrıs adasını ele geçirir;
Avustralya’yı istimlak eder. Aden, Nil Vadisi ve bütün Güney Afrika’yı işgal
eder.
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7. İSPANYA
İspanya Galya ahalisiyle akraba olan birtakım insanlarla meskûndu. Milattan yüz sene evvel Romalılar tarafından ele geçirilmişti. Milattan sonra V.
asırda vahşiler tarafından hücuma uğramıştır. Hemen her tarafı Vizigotlar’a
tabi olmuştur.
Miladi 711 senesinde Araplar tarafından fetih olunmuştur. VIII. asırdan
XV. asra kadar İspanya Hristiyanları kendi istiklallerini tekrar elde etmek
için savaşırlar.
İspanya birçok küçük Hristiyan Krallıklara ayrılır: Leon, Kastilya, Aragon, Navarra, Portekiz.
Bu krallıklar bir taraftan Endülüs Araplarıyla savaşır, bir taraftan da
birbirleriyle çarpışırlar.
Bunlar doğudaki Haçlı Savaşlarına karışmaz zira onlar da Araplara karşı
küçük bir Haçlı savaşı yaparlar.
XV. asırda İspanyol Krallıkları hele Kastilya ve Aragon pek ilerlerler.
1492’de Araplar İspanya’dan çıkarılır. Bu tarihe doğru Portekizlilerden başka bütün İspanya Krallıkları bir krallık halinde birleşirler.
İspanyollar Amerika’yı keşfeder (1492), Meksika (1521) ve Peru (1529)
ele geçirilir.
Fransa Krallıkları’nın İtalya’yı ele geçirmesine engel olur ve kendileri
orada Napoli Krallığını ele geçirirler.
Kral Şarlken imparator olunca Asya büyük bir devlet olur.
İspanya Katolik kalır. Engizisyon orada ıslahatı söndürür. Loyola isminde bir İspanyol Cizvit sınıfını kurar. Şarlken’in imparatorluktan çıkmasından sonra oğlu II. Philippe Avrupa’da Katolik fırkasının reisi olur. Hiçbir
yerde başa çıkamaz.
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XVII. asırda Avusturya ile birleşmiş olan İspanya Fransa’ya savaş açar.
Hollanda’yı (Felemenk’i) kaybeder. O da müstakil olur (1648). Pirene
Barış Antlaşması’yla Roussillon ve Artois’i kaybetti.
Aix-la-Chapelle (1668), Nijimegen (1678) antlaşmalarıyla Flandre şehirlerini ve Fransa Kontluğunu elden çıkarır bunlar Fransız olur. 1700’de İspanya Kralı II. Şarl İspanya’yı Anjou Dükası Philippe’e vasiyet eder.
İspanya Veraset Savaşı sonunda Belçika, Milan ve Napoli Krallığı İspanya’dan ayrılır ve Avusturya’ya verilir.
İngilizler, Cebelitarık’ı alır.
XVIII. asırda İspanya’nın Avrupa’da pek o kadar ehemmiyeti yoktur.
1793’te Fransa Cumhuriyetine savaş ilan eder. İspanya, Fransız ordularının hücumuna uğrar ve sulh yapmaya mecbur kalır (1795).
Napolyon tarafından ele geçirilir (1808). Napolyon kardeşi Joseph’i İspanya Kralı yapar fakat İspanya ayaklanır.
1813’te Fransızlar İspanya’dan kovulur.
Eski İspanyol hükümdar sülalesi kuvvet bulur ve Kral VII. Ferdinand
mutlak bir prens halinde hüküm sürer. İspanyol özgürlükçüleri ayaklanır
fakat bir Fransız ordusu Ferdinand’a kuvvet verir.
İspanya Amerika’da kalmış olan bütün müstemlekelerini elden çıkarır.
Onlar müstakil cumhuriyetler olur.
Kraliçe İsabel’in tahta geçmesinden beri İspanya Hükümet-i Meşruta’ya
sahip olur.
Fakat sık sık inkılaplarla alt üst olur. 1868’de İsabel kovulur. İspanya bir
cumhuriyet olur.
1870’te İspanya kral olarak bir İtalyan prense verilir. Bu da hükümet
edemez, çekilir.
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İspanya yeniden cumhuriyet halinde bulunur fakat yine çarçabuk İsabel’in oğlu Alphons tahta geçer.

8. İSVEÇ
1529’da Protestan mezhebine girmiş olan İsveç Otuz Yıl Savaşı’na karışır. İsveç Kralı Gustaf Adolf Almanya İmparatorunu mağlup eder (16321630). İsveç’te, bütün XVIII. asırda kuvvetli bir hükümet bulunur.
Evvel Ruslara galip gelen (1700) XII. Şarl, Lehistan’ı ele geçirir. Fakat
Ruslara Poltava’da mağlup olmasıyla (1709) bütün Baltık Denizi vilayetlerini
kaybeder.
İsveç, Napolyon ile savaşır. Danimarka Kralından alınmış olan Norveç’i
1815 antlaşmalarıyla elde eder. Fakat 1905’te Norveç istiklalini ilan eder.

9. İSVİÇRE
Luzern Gölü, dağlar köyleri birçok Sinyorlardan hele bu memlekette
toprakları bulunan Avusturya düklerinden kendilerini korumak için bir şirket kurar ve birleşirler.
Morgarten’de Avusturya şövalyelerine galip gelmeleriyle (1315) İsviçre’nin diğer ahalisini de yavaş yavaş kendi ittifaklarına sokar ve 13 Kanton
İttifakını oluştururlar. François ve Mora’da Burgonya Şövalyelerine üstün
gelmeleri üzerine (1376) İsviçreliler Avrupa’nın en mükemmel piyade askeri
olmak üzere donanmıştır.
İsviçre Protestan olur. Calvin, Cenova’da yerleşir. 1798’de Fransızlar tarafından ele geçirilince İsviçre, Helvetia Cumhuriyeti olur. Bir cumhuriyet
oluşturarak re’y-i umumiye kabul edilir.
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10. İTALYA
İtalya çeşitli milletlerle meskûndu. Bunlar büyük bir imparatorluk oluşturan Romalılar’a tabi bulunuyordu.
Milattan beş asır sonra barbarların hücumuna uğrar.
Ostrogotlar’a tabii olur (489). Kostantiniye İmparatoru, sonra da Lombardlar tarafından ele geçirilir (568).
Ondan sonra Şarlman tarafından alınır. Verdun Antlaşmasından (483)
sonra ise ayrıca bir krallık oluşturur.
Fakat kralın elinde bir şey yoktur, memleket birçok prensliklere ayrılır.
972’den beri İtalya, Otto tarafından kurulmuş olan yeni imparatorluğa
girer fakat imparatora itaat etmez.
XI., XII. ve XIII. asırlarda papa ile imparator arasındaki kavga ile alt üst
olur. Normandiyalılar XI. asırda Napoli ve Sicilya memleketini ele geçirir ve
Haçlı savaşlarıyla iyice karışır.
XV. asırda İtalya’daki başlıca hükümetler şunlardır; Kilise Hükümetleri,
Napoli Krallığı, Milan Dükalığı, Toskana Dükalığı, Venedik Cumhuriyeti,
Savoie Dükalığı (ki Piyemonte buna bağlıdır) İtalya böyle parçalanmış olduğundan yabancı devletler tarafından hücuma uğrar.
Şarlken ve halefleri zamanında, VII. Şarl, XII. Louis ve I. François zamanında Fransa ile İspanya bunun için çekişirler.
İşte o devirdedir ki İtalya’da sanatlar ve edebiyat yeniden doğar.
İtalya Katolik kalır. Şarlken orada Milan’ı ve Napoli Krallığını elde eder
ki bunlar Şarlken hükümetten çekildikten sonra oğlu İspanya Kralı II. Philippe geçer.
XVII. asırda İtalya, Fransa ile İspanya arasında daima bir savaş meydanıdır.
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XVII. asır sonunda İtalya’da Savoie Dükasının önemi artmaya başlar, bu
Piyemonte ve Sardunya’ya sahip bulunur. 1701’de kral olur.
İspanya, Veraset Savaşı sonunda Milan ile Napoli Avusturya’ya geçer.
XVIII. asırda İtalya, Fransa ve Avusturya için bir savaş meydanıdır.
Fransa, İspanya Burbonlar’ına Napoli ile Toskana’yı verdirir. İtalya Prensleri
Fransa Cumhuriyet’ine savaş açarlar. Ancak Fransızlara mağlup düşerler ve
İtalya’da dört cumhuriyet kurulur.
Fakat Napolyon Bonapart, Venedik’i Avusturyalıların idaresine verir.
İtalya’nın bir parçasını Fransa’ya katar.
Kalanıyla iki krallık yapar: birini kendisi için diğerini kayınbiraderi Mora için.
1813’ten beri Fransa’nın hükmü başka yerlerde olduğu gibi İtalya’dan
da kalkar.
1815 antlaşmaları İtalya’yı birçok hükümet arasında taksim eder. Bunların başlıcaları: Papa Hükümetleri, İki Sicilya Krallığı, Toskana Büyük Dükalığı, Piyemonte, Lombard ve Venedik Krallıkları.
1815’ten 1859’a kadar Avusturya İtalya’da hüküm sürer. 1830 ve 1848 tarihlerinden sonra baş gösteren isyanlara üstün gelir.
1859’da hürriyet teşkilatına sahip tek hükümet olan Piyemonte Krallığı,
Fransa ile ittifak eder ve Avusturya ile savaşır. Mağlup olan Avusturya
Lombardiya’yı kaybeder. Bütün İtalya Hükümetleri Piyemonte’de toplanır
ve İtalya Krallığını kurarlar.
1866’da İtalya Kralı, Venedik’i kaybeden Avusturya’ya karşı Prusya ile
ittifak eder.
Roma hala Papa’ya ait bulunuyor. 1870 savaşında geri alınmış olan bir
Fransız ordusuyla muhafaza ediliyordu. Roma o zamandan beri Birleşik
İtalya’nın payitahtıdır.
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11. BELÇİKA
Belçika evvel Payiban’ın bir parçasıydı. Şarlken’e miras olarak geçer.
XVI. ve XVII. asırlarda İspanya Kralına ait olur.
XIV. Louis bunun iki vilayetini ele geçirir: Artois (1656) ve Fransız
Flendre’si (1858) Fransa’ya katılır.
Belçika 1714’te Avusturya’ya geçer.
Fransızlar tarafından ele geçirilir (1791-1794). 1814’e kadar Fransa’ya katılır.
1814’te Hollanda (Felemenk) Krallığına verilir.
1830’da, Fransa tarafından yardım edilmiş olan Belçikalılar Belçika Krallığını kurarlar. Belçika’da meşrutiyet yönetimi vardır.

12. PRUSYA
Birçok memleketlerden oluşmuş milattan sonra yalnız XVII. asırda birleşmiş olan Prusya Hükümetinin eski devirlerde tarihi yoktur.
Prusya hükümeti Orta Çağ’da da henüz kurulmamıştır. Sonra kurmuş
olduğu iki başlıca vilayet, bir Brandenburg ve Prusya’dan ibarettir.
Slavların Brandenburg memleketi X. asırda Alman İmparatorları tarafından ele geçirilmiştir.
Pruslar’la meskûn olan Prusya XIII. asırda Töton Şövalyeleri tarafından
ele geçirilmiştir.
XV. asırda Friedrich Hohenzollern adında bir güney Almanya prensi
Brandenburg markisi67 yahut margrave68 olur. Brandenburg margraveleri
seçilmiş prensleriydi.

67

Avrupa’da kont ile dük arasındaki soyluluk unvânı, asâlet pâyesi. (sad.)
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Brandenburg Hohenzollern’leri ıslahatı kabul ederler. Bunların akrabasından Töton şövalyeleri baş papası da ıslahatı tamamıyla kabul eder ve
Prusya dükası olur.
Prusya ve Brandenburg Reform savaşlarından ve karışıklıklardan çok
sıkıntı çektiler.
XVII. asır başlangıcında Brandenburg Margrave’ine Prusya Dükalığı ve
Ren üzerindeki dükalıklar miras kalır.
Otuz sene savaşları esnasında bir Brandenburg Margrave Hükümetleri
harap oldular fakat 1648’de Vestfalya Antlaşması üzerine Margrave Dükası
Friedrich-William, Pomeranya’nın bir parçasını ve daha başka yerleri elde
ederek hükümetini güçlendirir.
Bu prens XIV. Louis’e karşı açılan savaşların hemen hepsine karışır. Pek
kuvvetli bir idare kurar ve kumanda etmekte olduğu ayrı ayrı vilayetleri bir
hükümet halinde birleştirir.
William’ın torunu Friedrich 1701’de Prusya Kralı unvanını alır.
Oğlu I. Friedrich William ordusunu güçlendirir. Bir hazine biriktirir. Torunu II. Friedrich (1740-1781) Silezya’yı ele geçirir. Fransa, Avusturya ve
Rusya’ya karşı durur. Polonya’nın bir parçasını alır.
Prusya inkılaba karşı açılan savaşlara karışır fakat mağlup olur ve Fransa ile hemen anlaşır (1795).
1807’de Jena’da Napolyon tarafından mağlup edilen Prusya Kralı Hükümetinin yarısını kaybeder. Cermen birliğinden hariç tutulur.
Fakat Prusya ordusu Napolyon’a karşı olan savaşlarda çok şöhret kazanır.
1815 Antlaşmaları ona zengin Ren vilayetlerini verir.

68

Margrave aslen Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sınır bölgelerinden birinin veya bir krallığın
savunmasını korumak için görevlendirilen askeri komutanın ortaçağ unvanıydı. (sad)
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1815’ten 1848’e kadar Prusya her ne kadar istibdat ile idare olunuyorsa
da Alman vatanperverleri ümit kesmezler. Bunlar askeri kuvvetlerini kullanmayı düşünürler. Avusturya bunu kıskanır.
1848’de bir ihtilal ile Prusya Kralı tebaasına bir anayasa vermeye mecbur
kalır fakat karışıklığı bastırır ve Almanya İmparatorluğu tacını reddeder.
1866’da o zaman kral William ve başvekil Prens Bismarck ile idare olunan Prusya Avusturya ile savaşır ve Avusturya’yı Sadova’da mağlup eder.
Prusya bunun üzerine Holstein’ı, Schleswig’i, Hannover’i, HessenKassel Dükalığını, Frankfurt şehrini topraklarına katar. Prusya Kralı, Kuzey
Almanya birliği reisi olur.
1871’de Fransa mağlubiyetinden sonra Prusya Kralı Almanya İmparatoru olur.

13. PORTEKİZ
Portekiz bir Fransız Prensi tarafından XI. asırda Endülüs Müslümanlarından alınmış bir Hristiyan Krallığıdır.
Portekizliler XV. asırda Afrika sahillerini keşfeder ve Hindistan yolunu
bulur.
Afrika, Brezilya ve Hindistan’da birtakım sömürgeler edinir ve XVI.
Asırda çok güçlü olurlar.
1580’de İspanya ile birleşmiş olan Portekiz 1640’ta ayaklanır ve yeniden
müstakil bir krallık olur.

14. PERU
Peru 1529’da İspanyollar tarafından keşfedilmiş ve ele geçirilmiştir. Yerliler Katolik’tir ve İspanyolca konuşurlar.
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Peru 300 sene kadar İspanya’nın elinde bulunur.
Bolivar’ın idaresi altında İspanya’ya karşı ayaklanmış olan Peru (1825)
bir cumhuriyet olur.

15. ÇİN
Daha önce yazılan maddeye bakınız.

16. HÜKÜMET-İ MÜTTEHİDE
Amerika Birleşik Devletleri, XVII. asırda İngiltere tarafından istimlak
edilmiştir. Bunlar 1774’te İngiltere’ye karşı ayaklanır ve Birleşik Devletler
Cumhuriyetini kurarlar (1776). Fransa tarafından yardım edilerek istiklallerini tanıması için İngilizleri sıkıştırırlar (1783). XIX. asırda çarçabuk meskûn
olmuştur.
Kuzey hükümetleri ile güney hükümetleri arasında esarete dair açılan
Session (ayrılma) Savaşı (1860) kuzey hükümetlerinin muzafferiyeti ve esaretin kalkması ile nihayet buldu (1860).
Birleşik Devletler Antillerden ötede olan Porto Riko’yu ve Çin karşısındaki Filipin adalarını elde etti.

18. RUSYA
Başka başka ahali ile ve hele Slavlarla meskûn olan Rusya’nın ilk devirlerde tarihi yoktur. Memlekette oturan milletler arasında Ruslar IX. asır sonunda diğerlerine hükmetmekle başladılar. X. asır sonunda Ruslar Hristiyan
dinine girerler. XIII. Asırda Asya’dan gelmiş olan Moğollar Rusya’ya baş
eğdirirler.
Rusya Moğolların boyunduruğundan III. İvan tarafından azad edilir
(1432-1505). Bu Rusya’nın kuvvetini kurmaya başlar.
Din ıslahatı Rusya’ya girmez. Bundan başka Ruslar Katolik değildi. Büyük prens yahut çar denilen reisleri dinlerinin de reisiydi.
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XVII. asrın sonunda Çar Büyük Petro Rusya’yı medenileştirmeye başlar.
Petro, Saint Petersburg’u kurar (1704). İsveç’ten Baltık Vilayetlerini alır
(1721).
XVII. asırda Rusya Avrupa’da çok ehemmiyetli oldu. II. Katerina Türklerden Karadeniz vilayetlerini ve Polonya’nın bir parçasını alır.
Rusya Fransız inkılabına karşı boşuna savaşır.
Napolyon’un düşmanı olmakla onun tarafından mağlup edilir. Tekrar
barışır (1807) ve yeniden bozuşur (1812).
Rusya’nın Napolyon’a karşı durması bunun zürriyetini tüketir (1813).
1814 ve 1815’te Çar I. Aleksanderia Fransa’nın en kuvvetli düşmanlarından
biridir fakat o da galipler arasında en insaflıdır.
Rusya XIX. asırda hele Türklerin ve Asya halkının zararına olarak büyük
fetihler yaptı. Kafkasya Kıtasını (1804) ve Ermenistan’ı (1828) ele geçirdi.
Ruslar Yunanlılara müstakil olmaları için yardım ettiler (1827). Ruslar Türkiye’ye hücum ettiler (1853) fakat Osmanlılarla ittifak etmiş olan Fransızlar
ve İngilizlerin yardımıyla mağlup düştüler.
1858’de Çin’den Amur Nehri Vadisini alırlar. 1866’ya kadar Türkistan’ı,
1783’te Hive’yi, 1874’da Merv’i elde ederler. 1877’de parçalanmış olan Türkiye’ye savaş açarlar. Asya’da Mavera-Hazar ve Mavera-Sibirya şimendiferlerini yaptılar. Fakat 1905’te Japonlara karşı mağlup düştüler ve Mançurya’yı boşaltmaya mecbur kaldılar.
Utanmış ve gücenmiş olan Ruslar kendilerine bir anayasa vermeye çarı
zorladılar.

19. JAPONYA
Japonya eskiden Çin gibi Avrupalılara kapalıydı. Yalnız Hollandalıların
orada bir limanı vardı. 1808’de Japon Valisi Yedu; Birleşik Devletler, Rusya,
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Fransa ve İngiltere ile Yedu Antlaşmasını imzaladı ki –bu antlaşma namına–
Avrupalılar kendi mallarını üç Japon limanında satmaya müsaade ediyordu.
O zamandan beri Japonlar Avrupalılarla tanıştılar ve onları taklit etmeye
başladılar. Bunlar şimendiferler yaptı. Mektepler açtı, telgraflar ve hava gazı
fabrikaları kurdu. Japonya’da askerlik mecburidir.
Japonların bir ordusu ve bir de dünyanın en kuvvetli donanması vardır.

20. FRANSA
Galyalılar’la meskûndu. Milattan 50 sene evvel Romalılar tarafından ele
geçirilmişti. Milattan sonra IV. asırda barbarların hücumuna uğramış, VI.
asır öncesinde tamamıyla Frankların eline düşmüştür.
Merovenjler tarafından 752’ye kadar Karolenjler tarafından 752’den
987’ye kadar. Ondan sonra da Kapesler tarafından hüküm edilmiştir.
Fransa X., XI. ve XII. asırlarda birçok derebeyliklere ayrılmıştır. XIII.
asırdan beri kralın nüfuzu altında yavaş yavaş yerleşmiştir.
XI. ve XIII. Asırlarda Haçlı savaşlarının büyük bir kısmına karışır. İngilizlere karşı, yüz seneden ziyade süren bir savaşa devam eder ki 1453’te biter.
Fransa, o zaman kralın nüfuzu en kuvvetli olduğu bir memleketti. VIII.
Şarl, XII. Louis ve I. François (1483-1548) zamanlarında Fransa Kralı İtalya’da fetihler yapmak ister.
I. François ve II. Henry (1515-1559) zamanlarında Şarlken ile çarpışır.
Fransa, IX. Şarl, III. Henry devirlerinde ve IV. Henry Hükümdarlığı başlangıcından Thanet Fermanı’na kadar (1588) birtakım din savaşlarıyla karmakarışık olmuş ve zayıflamıştır. Kralın tekrar krallığa hâkim olmasıyla
Avusturya Hanedanına karşı yeniden savaşa başlar.
IV. Henry Hollanda’ya istiklalini elde etmek için yardım eder.
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XIII. Louis (1610-1643) ve XIV. Louis Avusturya Hanedanına büyük zaferler kazandırır. (Vestfalya Barış Antlaşması 1648 ve Pirene Barış Antlaşması 1659).
XIV. Louis o zaman Avrupa’nın en kuvvetli hükümdarıdır. Alsas, Roussillon ve Artois’i elde etti. Sonraları kuvvetini iyi kullanamamıştır.
Flandre şehirlerini ve Franche Comte’yi de ele geçirir. Fakat Avrupa ona
karşı birleşir ve ölmesiyle (1715) Fransa da dermansız kalır.
XVIII. asırda Fransa, Prusya ve Rusya gibi yeni hükümetlerin büyümesine meydan verir ve müstemlekeleri İngilizler tarafından alınır.
Fakat Birleşik Devletler’e istiklallerini elde etmek için yardım eder
(1783).
1789’da Fransız Devrimi (Revolution) başlar.
Krallık kaldırılır. Devrim orduları birleşmiş olan Avrupa’ya karşı durur.
Bu ordular Payiban’ı ve Ren vilayetlerini ele geçirir, birçok milleti azat eder.
Napolyon Bonapart isminde bir galip general cumhuriyeti yıkar ve
Fransa’yı evvel I. Konsil gibi (1800) sonrada imparator gibi (1804) idare eder.
Napolyon bütün Avrupa ile savaşır ve İngilizlerden başka hepsine karşı
hayli bir zaman galip gelir.
Rusya’dan çıktıktan sonra savaşarak Fransa’ya kadar döner gelir.
1814’te ilk defa olarak imparatorluktan çekilir; 1815’te tekrar gelir.
Waterloo’da mağlup düşer ve yine çekilmeye mecbur kalır.
1815 Antlaşmaları Fransa’ya devrim fetihlerini kaybettirir. Eski sülale
tekrar yerleşir ve 1830’a kadar hüküm sürer. İşte bu tecdid (restorayon) devridir (1815-1830).
Bu devirde Fransa Yunanistan’a istiklalini kazanması için yardım eder.
Louis Philippe 1848 devrimiyle düşer. Bu inkılap genel seçimi yerleştirir.
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Cumhuriyet reisi Louis, Napolyon Cumhuriyetini devirir (Kanun-i Evvel 1951) ve imparatorluğu tekrar kurar.
Bunun hükümeti zamanında Fransa İtalya’ya istiklalini kazanması için
yardım eder.
Fransa ile Almanya arasında savaşın patlamasıyla imparatorluk devrilir.
Fransa Frankfurt Antlaşması’yla (1870) Alsas’ı ve Loren’in bir parçasını kaybeder (1871).
1870’ten beri Fransa cumhuriyet halindedir. Afrika’da (Tunus, Madagaskar, Kongo, ila ahir…) ve uzak doğu denilen doğunun ta ucunda Fransız
Hindiçini gibi birtakım önemli yerleri ele geçirmiştir.

21. KANADA
XVII. asırda Fransa tarafından istimlak edilmiştir.
Fransa Hükümetinin tasavvuru olarak Yedi Yıl Savaşları sırasında İngiltere tarafından ele geçirilmiştir (1753). Bugün İngiltere’nin hakimiyeti altındadır.

22. MISIR
Pek eskiden medeni bulunan Mısır, Firavunların Hükümetini oluşturuyordu.
Burası İran Hükümdarı sonra da İskender tarafından alınmıştır.
I. asırdan VII. asra kadar Roma ülkesinin bir parçası konumundadır. Hz.
Ömer zamanında Araplar tarafından ele geçirilir (630). X. asırda ayrıca bir
hükümet kurar.
XVI. asırda Türkler tarafından alınır. 1798’de Fransızlar sokulur sonra
Osmanlılar tekrar alır.
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Mehmet Ali Paşa bağımsız bir Hidiv olur (1808), Mısır’a bugün İngilizler
girmiştir.

23. MEKSİKA
XVI. asırda İspanyollar tarafından keşfedilmiş olan Meksika o zaman altın ve gümüş madenleriyle zengin bir krallık oluşturuyordu.
Hernan Cortez tarafından ele geçirildikten sonra (1521), 300 sene kadar
bir müddet İspanya’nın elinde bulunur. Yerliler Katolik olur ve İspanyolca
konuşmayı öğrenirler.
1811’de ayaklanma baş gösterir. 1821’de Meksika bir imparatorluk sonra
da müstakil bir cumhuriyet olur.
III. Napolyon tarafından ele geçirilir (1863). Napolyon orasını İmparator
Maximilian’a verir ve Meksika 1867’de tekrar bir cumhuriyet olur.

24. HOLLANDA
Hollanda (Felemenk) Payiban’ın bir parçası olup İspanya Hanedanı’na
ait bulunurdu. XVI. asırda ıslahatı kabul etti.
II. Philippe’e karşı ayaklanır ve Vilayet-i Müttehide Cumhuriyetini kurar (1585).
XVII. asırda Sunda Adalarında büyük sömürgeler edinir ve Japonya ile
ticarete girişir.
İngiltere Kralı olan Hollanda Prensi William Oranj’dan dolayı İngiltere
ile birleşir.
Fransızlar tarafından ele geçirilir (1895), bunlar Hollanda’yı cumhuriyet
yaparlar.
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I. Napolyon tarafından krallık haline konulur. Napolyon bunu kardeşi
Louis’e verir (1806), sonra Fransa’ya katar (1810).
1814’te azat edilir; Belçika’yı alır, o da 1830’da müstakil olur.

25. HİNDİSTAN
XVII. asırda Fransızlar orada bir ticaret kumpanyası (şirketi) kurarlar.
Duplaksi orasını ele geçirmeye başlar fakat XV. Louis’in hükümeti kendisini
azleder.
İngilizler tarafından ele geçirilir (1757-1856), bunlar sipahi karışıklıklarını bastırırlar (1857). Hindiçini’nin batısı Birmanya, İngilizler ve doğusu
Koşinşin, Tonkin, Annam ve Kamboçya, Fransa tarafından işgal edilmişti.
Bağımsız kalmış olan Siam için İngilizler ile Fransızlar çekişirler.

26. YAHUDİLER
Baştan birinci bölümde ikinci başlığa bakınız.

27. YUNANİSTAN
Pek eski zamanda Yunanistan birçok şehirlere ayrılmıştı.
Makedonya Kralına, sonra da Romalılara tabi olur (milattan 146 sene
evvel). Sonra Kostantiniyye imparatorluğunun bir parçası olur.
1204’te Haçlılar ve Venedik tarafından ele geçirilir ve 1261’e kadar İstanbul Latin İmparatorluğunun bir bölgesi olur. XV. asırda Osmanlılar tarafından alınır.
1821’de Türklere karşı ayaklanmakla Fransa ve Rusya’nın yardımıyla
Yunanistan Krallığı kurulur. (1828).
Teselya’yı elde eder (1878), 1898’de Osmanlılara mağlup düşer.
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