YAŞAJl Ç()~LlIU:.

136

OMEJl. CAKIR

137

ı oıı ı

- IJOl nLl.ARI ARAS l~D.-\

atzxxs - V E:'\ EOİK ILl şK ll ERI""- E KIS,\ BIR BAKı Ş
I şın DEMIRKEm -

Imparator ı. Thro dosius'un 395 yılında ölümünü müteakip Büyük
Roma imparatorluk topraklarının iki e ğfu arasında idari bakımdan ikiye
,.,nimasıyl. Balkan yanınaduı, Anadolu. ~1aopotamy&, Suriye, Filistin ve
\I ısır ı1lkdCTini kapsayan dolu yansı, u2dan ıhh.a yO.z)11 geçmeden balı
yarısının 476 yılında ortadan Iı:~km&ı ıyla - bizim Dotu Roma I mparaıorıu~
...c)'a Bizans I mpara torlu ğu ad ı yla ıa nı m ladığım ız - Büyük Roma
ı mparatorluğu 'nun ıdı; laTlsilcisi otaraı: k aldı ve y'-Şamın ı 1453 yılına kadar
riirdüımek imkirıını buldu' .
Imparaıorlutun batı yansını yıkan Kavimleı: GOçU dolu y arısına da
ve 5. yüzyıldan iribamı smırlanm q an yabancı. millet lcrin

bı1)11k nnırlar verdi

bilcum1anyl. toprak kaybetmeye ve de iç idaredeki bozukluklar ile dini ve askeri
sonınlar Kbebiyle gUc ünü yitirmeye başladı. 7. yüzyılda ise hızlı gelişen tslim
fethi sonunda eeneı bütüıı dotu eyak tlerini kaybettL SI.av kavimlerini.ıı
BaIk.a:ıl ar 'l gimı esiyie de yanınadadaki hikimiycti sarsıldı. M rün bu aleyhteki
geli.f:nd m raimen hu ım laruıa kıtşı direnen Bizans, bQyQk toprak kaybına
uaramakı. beraber lIynl yüzyılın başında yaptı A! - ve zaman içinde ge!işıirdiAi •
köklü ve geniş kapsamlı reformlarla özellilde askeri alanda Ihe/l'l Q'lar sisteminin
kurulmasıyl a 2 imparalOrllıAIl yaşatauli: "e ona yenide'ı can verecek kı.ıdretc
ı.hip oldutunıı gOst:C"rdi. 8. y(lzyı.lda hem banda hem dofuda sın ırların
savunul masında yeıtiden başarı lar uydedakcn, 9. yQzyıldan itibaren dini
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polilikuının başarısı ııyeşind e siyasi nüfuz ve ıruııürünO hemen bOl\1n Slav
Olkelerinc yaymak imkiııını buldu. LO. yfzyılda, Makedonya hancdaıunın
birbirini takip eden imparatorlan Nikephoros Phokas, Joanncı Çimiskes ve
II . Basileioş :wnanlannda (963 - 1025) yeniden canlanan dev ıcı arka arlcaya elde
ettiti blfanlarla smırlannı Adriyatik'den Kaf" aslar'a, Tuna'dan Swiye ' ye
kadar genişletti. Mkcri bapnlann yanı sıra sosyal ve ekonomik alanda kurulan
düzen, yaşamı hUZW"lu kıld ı ve yükseltti.

Böylece 1 ı.y\1zy11 baş lannda Bizans, yeniden Dotu Akdeniz
en kudretli devlC'ti olarak gÖlÜnüyordu. Fakat Il.Basi leioş 'un
alllmünden sonra (1025) tahta geçen yeteneksiz imp.ıraIorlar y(1zı1nden Bizans
otuz yıl içinde inanı1ınu fekilde hızlı bir ç61tı1şc sUn1klcndi. Olke SIfIy
ihtillneri ve anarşi içinde çup mırten, bütıın sın.ırWa komşu mlUetlerin sı ldınsı
başladı ; batıda Normanlar Güney- ltalya'yı ellerine geçirdiler. Macar ve
Peçenekler Tuna'yı lfIJU. devtcı arazisini tahrip ettiler. Dotudi Selçuklu
Tnrkleri Anadolu' ya girdiler. Iç idarenin bozukIutu yQzi1Dden aık ert &ücü
kınl an im para lorl u..lı: bu sıldınl ara kar,ı ülkeyi yeterince SIV\lnımadl .
Makedotı ya ban edan.ın.m son bulmlSından sonra (1056) yinn ibq yıl boyunca
tahta ç ıkarıl ar da biçbir JCY yapam adı lar. Bizans 'ı dUştı1td bu zor duıumıb.n
kurwan genç kıunarıdan Alcbios Komnenos oldu..
d ünyasının

1081-1264 Y ıllın Aratında BiZln J De" le ti

Aleb iOl ve onun kurduıu KomrıettO$lat hanedmı zam anı nda (10811180) impmııorlu..lı: yeniden ıı::ıp.ılandı. Bizans bir kez daha tehlikeyi atlatıp
ç15~ cngel1ımıiş lön1nüyordu. flbt A lek5ios Komnenos ah~ çıkıncaya
kadar, yanm yOzyıldan beri Anadolu'ya ycrleşmel.:te otan TUrlder Ege ve
Marmara kıyıla.'"UlI kadar ilcrl~ hatta Istanbul'a çok yakın o!an İznik ' i ele
geçirerek buruını kendilerine başkent yapffi4 bulunuyorlanh . Her ne kadar
Alebios ve halefleri TMIeri Al1Idolu'dan geri atır.aya çal:şıı l&rsa da, bunu
başaramadılar. Ancak: ı l .yl1zyıI sonunda Bizans sadece Türklerin tehdidi altmda
değildi. Bu arada Normanlar da Bizans 'ın Güney. ltalyı·daki topraklarmı ele
geçirmiş. 1071 yılında Bari'yi zap:etmiş, hatta Istanbul taeı.nı ele geçirmeyi
amaç la yın reis Ieri Robert Gw skard ' ın kumandasında 1081 M ayıs ' ı nd a
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Adriyılik 'j aşıp

impırltorlugun Balkanlar'daki Epiros bölgesini in al
Bununla beraber Alebioı tahu çıkışuıdan (4 Nisan) iki .y Wnta
Ti1rldyc: Selçuklu sultan. Silleym~ ile yaptll l OragOl Suyu anlaşması
"yesinde Anadolu'da barışı satIamak ve hem de bu sayede Norman tehdidine
karlı Sı11eymanşah 'daı:ı yardım elde etmek imklnını buldu.. Sü1cyınanph 'lll
gönderdili yedibin kişilik 115keri birlik) ve yine yardım istedili Venedik'in
s.ıııladı!ı donanrna de:ıleiiyle dört yıl süren bir m1kadcledcn sonra Nonnanlar ' ı
yenmeyi başardı . Bundan sonra dı Trakya bö lgesine kadar ilerlemiş olan
peçenekler' i (109 1) \'C onlaruı irkutndan ıelen Kumanlar 'ı (1094) geri
püsl..iirtcttk Balkanl ar ' da SCkUneti elde etti. B6y~ on yılı aşkın bir süre
aıa1ıks lZ devam eden savaşlar 50nunda elde edilm bapnlar ile imparatorluk
)'eniden rahat nefes alacak duruma kavuşmuş oldu.
cunişlerdi.

Fakaı:

bu ırada Bizans., tarihinin en büyO.k haWlnı işledi . Sorm anlar',
mukabil i., de Vroed,ik ik yapntı anlaşmada kendi ollim

karlı ı!dı lı yardım

(cnnanım inua1adı; ~ iı:Iıpaa.tor Ak ksios' lJll 1082'de imuladıtı anlaşma
ile Venedile' in bundan böyle imparaıorlutuı:ı bütüılliman.lannd.a gı.1ınriik "crıisi
ödemrden ticartt yapma hakkını kazanması· Bizlıu; ekonomisine çok bUyO.k
darbe indirdi. Bizans daha 6n«lcri de "medik ve diler deniz cumhwiyct leri ile
anlaşmalar yapımş ve ticari ilişki içinde olantt N. Ama bu iliJkilerdc her uman
impaI"I.torlutun çıkarbın gô:zônündetutulmUŞtU. Fakaı Jimdi Altksios, Vencdik
dog~ Domenieo Silvio'yı ve Iıalellerine prolOS~bas'lU unvanı ile bunun yıllık
~ını, Grado patriğine IıJ'P"fiMlU unvaru ile Venedik kilitesine yılda 20 li""
altın bahşetmekteydi. AneU: anb.şmanın wl un alacak noktası Venedik'e
wudıtı akıl a!mu imtiyazl.ardı: Venedik tacirleri bundan b6yle imparııtorlutun
her yerinde gümrük, maliye ve liman memurlanndan hiç çekinmederı mal alıp
"lmak konlJ$unda serbes tti. Bizans memurlarma Venedikliler 'in ticaret
eşyalamu kontrol etmeleri "'eya devlet adına bir verıi koymaları yasaklanmışn .
Böyle bir imti)'1Z bir anda Vencdikliler' i bürilıı rakipleri lcaqısında ı1s1\1n
duruma ıetiriverdi; gemilerinin barınması, ıicaret CfylSınm yQklcnmC$i ve
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boş ainiması ı çın Vened ik tek ~ 6demt'den sadece Istanbul ' un dcgiJ
imparator luğun pek ÇQk limanından )-ararlanabilecekti' . Ayrıc a bu anlaşmanın,

imparatorlulun sadece ekonomik deti! b\ona yakındaıı ba~h siyasi yaşamı
de bundan so:n çok kOtü lOrluçlar doğuracap belliydi. S itdtim öyk
de oldu , Çünkı1 o vaı..'e kadar Cinee imparatortut un bir .:yairtl, son~
imparatorluk sınırlan d:.şında dostu ve m C:t:efıki küçük bir devlet olan Vencdik,
elde ettiği bu olalıIlıımı imti)'ular ile birdenb ire Bizans karlısında listün
durumı geçtiği gibi, imparatortutun 14S3'de kesin olarak ortadan kalkışına
kada: B~ si)'Uı haya~dı artık g6ıardı edilemeyecek biI ku~.... eı UILS\irU
haline geldi.
Qı:erinde

HOllbuki Bizans için koJl,ll1ar ne kadar apı- oluna olsun, Aleb ios'un
\'enedik 'e böylesine olaj:anüsn1 imtiyazlar "ermesi tamamen gereksizdi. :\ asıl
om Venedik bu savaş sıruında Norrnanlar'ı karşı Bizans ' ın yanında yer almak
.ıonmdaydı; zira kendi hareket serbestisi açısından Adriyatik' in iki kıyısının da
tck bir devletin ııakimiyeti alt ında Kalmasını asla kabullenemezdi. Böyle bir
durum onun deniz ticereri için ölüm demekti. Esasen Vcnedik daha önce 1075
yıl ında Robcn Guiskard ' ın Dalmaçy. sahillerine s aldırarak bu bölgenin bir
kısmını zapteaneye çalışmasını derhal önlemiş ve kendi çıkarl arını korumak
amac ı yla Adriyatik 'in doj u kıyısındaki Spcletc, TIran, Zara gibi şehirlere,
bundan böyle Normanlar ' ı veya kendisinin duşmam olan herhangi bir devleti .
asla yanfımla.rmı çagınnayıculan hususunu zorla kabul etlinni"i6 • 1081
yı lındı Normanlar'ın Epiros' a saldı ns ı da Venedik için aynı tehlikeyi
taşımaktaydı ve bu ubeple o, Bizans'lIl tabii müttefil; olmak duıum undaydı.
Ancak Venedik bu defa, tahta )"C11i Çıkmlf ve l'\orman nldınsı bqlSında dehşete
kapıJml$ olaıı imparaıcr Aleksios'un zaafındar. yararlanmayı çok; iyi bildi ve
onun yardım ÇI~lnı kendi bakımından buo)"ük bir siyast başarıya dön(l.ştürdd.
Böyle:« 1082 a:ılaşması sayesinde Vencdik imparatorluJr. sınır lan içindeiri
bWÜn lima:ılarda ve t-ehirlerde elde eteği gUnırükten muaf iıcr n1rIQ ticaret
serbestiili ile B inrısh ta:iıkrden çok üsn1ıı duruma y6hdmiş oldu. Aynaı
kendisine ıstanbul'da biıUç ima1ithar.e ile Galata'dI üç iskele de verildı"'.
Gc:rçelrttn de Meksios"un bu ıtfolunamaz lıaaIı iunn imparatorlu:un tüm
&:ele«iini ipotek altına koydu ' e Bi.zans.Batı ilişki lcri açısından bir d6tı.ün1
noktası teşkil etti. SoıııUi yıllarda bu hak: Ceoova. Pisa p bi dijer halyan şehir
cumhuriyetlerine de wundı ve zaman içinde hepsine verilen haklar daha da
genişletildi. Bunun sonucunda Bizans. Ban dımyası klfllSında sadece ekonomik
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baıım s ız htı nı kaybetmekle kalınadı, ha bakımd.ın B;atı'ya baj:b bir U)"W devlet
haline dQştil. xe var ki bu haklar ' -erildilinde imparatorluk. güdl.nll. lnsmm de
olsa hiLL konıdutu için, baflangıçtıı bu durumdan fazla cOO1rnmemiş gÖI'Ü:ıdQ;
fını yıllar geçtik çe ekonomisini ç6kerten Satı'ıun baskısını üzerinde daha faıla
hissetti ve bir daha bundan lrum.ıIamadı l . Gcı'çıc:kten de Bizans o ıamana kadar
kaılı!aştıtı pek çok: tehlikeyi si)"asi ve: w C'li becerisiyle a:lannasını bil_
ama
, imdi içine dı1ştfğü bu ekonomik esaıet:C'l1 amk kendini ınuı.np eski kudretine
kIı~yacalcn Ye ekonomisinin ynı, ynaş çölWşü, onu da adı m adım
mahva sürekll:)'tn ea C:'.cn-Ji C'tkenlerden biri olacaktı .

Nomun tehdidinden ve Peçenekler ile Kumanlar'. karşı B.ıkanlar'da
ettiai başanlard3n sonn Aleksim dotuda ıb. Bizans'm çıkarlanna uygun
bir durumun e rtaya çıktılını z.annetti. I086'da Sı1ı~'uı \1: 1092' dc:
Büyilk Selçuk lu sultanı Melilq&h' ın ôlümteriyle Ti.i:rk dlin)'uı nd.ı çıkan
kargaşadan faydalamp Anadolu'yu geri .lmak fırsatının dol1dul1unu düşündü.
Ama böyle bir mücadeleye girişmd: için ordw;ur.u kuvvetlendirmeyi gerekl i
görerek Batı ' dan ücretli asker temin etme: yoluna gitti ve: papa Il.Urbanus (1088ıo99rdan bu konuda yard ı m istedi, Fakat bu yine büyiik bir hatayd ı; cvet,
Türkler i mparatorlu ğun düşman ı)'dı, ama Balı daha tehlikeli dosttu. Bizans
bozulmuş ve yıpranmış olan devler, ordu ve idare sistemini diile lnne yoluna
giderek içinde bulundugu zor durumd an kendi gücü ve imkinları ile kuı1uImayl
çalıpa idi, belki yardım adı altınıb Avrupa 'nın imparatorlu~ı ind ueceği
darbelerc maruz kalmazdı. zira Batı duııyası bu daveti, Bizans ' ı yardım için
delil kendi çıbrlan için kullar.acalttı. Gerçekten de HaçItlar adıyla Avrupa'dan
dotuya g6ndcrilen ordular ikiyüz yıl (1096-129\) boyunca Yalnndotu'yu kan ve
ateş göJ(!:le çevirdi ler. Islim dünyası bCyC.k insan J,;a)'bm.a " e tahribata uı):radı.
Ama Bizans açısından ete almdıtıroda Haçlı Seferleri impaRtorluk için tam bir
felileet oldu.. H aç lı Seferleri baş ladıktan sonra Bizans bun lan biI daha
dunkıramadı. . Ama bu felikete kendisi dıveriye çıkamıışn, fimdi iaıl.anrnak
ı:lde
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Barı dünyası 1097, 1101, 1147 ve 11 89 yıllarında düzen led iği Haç lı
Seferleri'nde o lduğu kadar 1107 ve 11 47 yıllannda doğnıdan imparatorluk
topraklan na yaptıp saldmıarda da9 Bizans' a duyduğu ncfreti ve düşmanca ~vn
açık~ sergiledi. Istanbul önüne gelen H açlı ordulan her defas ında şehri ele
geçirmeye uğraşn l arlO. lmparatorluıun yerli halkına her türlü kötülüğü y aptılar.
I ş B izans' ın kontrolünden çıkmışn. Aleksios 'un günü kurtarma po litikas ı
impara torluıa elle tutulur bir fayda sağlam adıp gibi, aksinc imparatorluğu
fclAkete sürükledi. Alcks ios' un Türk ler' i Anadolu'dan almak düşünce si
gerçekleşemedı. Bizans, Anadolu'yu aşarak Filistin' e inen ve Kudüs' ü zapteden
(1099) Birinci H aç lı Se fcri'nin sağladıp imkin ilc sadece Ege bölgesinin bir
kısm ını ve Akdeniz kıyısındaki bazı şehirleri eline geçirmek le yetinrnek zorunda
kaldı . Bundan sonraki 1l0 I, 11 47 ve Jl89 yı llanndaki Haçlı seferleri ise ona
hiçbir kazanç saVanıadı!1 gibi, tam aksine baş ına çeşi tli sorunlar açtı . Ayn ca
lI açlı lar ' ın doğuda Kudüs, Urfa, Trablus ve özellikle Antakya' da kurduğu
devletler yeni sorunlar yanıttı. Çukurova bölgesinin tıakimiyeıi konusu devamlı
siyasi ve eskert mücadelelere sahne oldu. Bunun yanı sıra o zamana kadar Doğu
hıristiyan diinyasının başı olan Bizans, Batı h lar' ın do ğuda y erl eşmes iyle bu
bölgelerde U tin kiliselerin kurulması sonucunda kendi ortodoks kilisesinin
ÜStÜ.nL~Ü kaybetti. Birbirini sevmeyen B alı ve Doğu dünyas ının Haçlı
Seferleri dolayısıyla daha ymn temasa geçmesi, iki taraf arasındaki hus um cti
daha fazla körük ledi. Il aç lı devletlerin in kışkırtmal any la Bizans-Avrupa
i l işkileri tam bir düşmanlı la dönüştü. Avnıpa. B izans ' ı ortadan kaldırmak için
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geçtikçe Bizans'a sahip olmalc W"lUSU gittikçe
bu tutkusunu Dörduncü Haç lı ge feri'nde
gerçe ldcştirm ek imkanını buldu. ll er ne kadar bu seferin, ııS7'de
Müslümanlar' m geri aldıldan Kudüs' ü yeniden ele geçirmek amacıy la önce
M ısıı' a yapılması düşünilldü)"sc de, Venedik' in işe karış ması seferin kaderini
eıkiledi. Çünkü ~ l ıs ır ' a yapılac ak bir Haçlı seferi, xtıs ır ile ticari bag lanıı lan
bulunan vened ik'In ç ıkarl arın a hiç uygun d ü şmüyord u. Buna mukabil
Bizans' dan nefret eden Venedik doge'u Enrico Dandolc, M ısır yerine Istanbul
üzerine yapı lacak bir seferin Ve:ıcd ik aç ısından çok daha yanıtlı olacağı
kanısındaydı. Yüzyı l önce kazand ığı kapitülasyonlar ile Bizans'r boyunduruğu
sluna sokmuş olan Vencdik 'in hedefi ş imdi Imparatorlu ğu bütünüyle yıkmaku.
Papa ve H a çl ılar bu düşüneeye önce karşı çıktılarsa da, venedik dage'u
tarafindan ikna edilmeleri pek zor olmadı. Olayl arın akışı da Vem~dik ' in
pl inl annı destekledi.
artan

Batı dilnyas ı vazgeçenediği

Bizans tabun dan ka rdeşi lll.Aleksics Angeles (I i 95-1203) tarafından
olan eski imparator Il.ls aakics Angelos (118S·1 i 9S) oğlu Aleksios ile
birlikte hapse atı l mıştı. Ancak Aleksics hapisten kaç ıp Batı 'ya ge lm iş ti ve
iktidara geçmek tutkusu içinde Heçhlart a kendisinin amcasının yerine tahta
çıkmasına yar dımc ı ol duk ları ıakd irde ak la hayal e srğmayan vaat lerde
bulurıuyord ull- Böyle bir teklif ise Batı dü ny as ına, Bizans' a karşı uzun zamand ır
içinde biriktirdiği kızgınlık ve kıskançlık duygulannı ta tmin ermek fırsatını
sa!Jayıcak bir imkin y aratmaktaydı. Sonunda venedik gemilerine doluşen
H aç lı l ar 24 Haziran 1203 'de Istanbul önüne geldiler ve Ualiç girişin i kapayan
zinciri parçalayıp limana girerek 17 Temmuz' da Haliç surlarma saldırdılar.
Imparator Hl.A lekslcs kaçtı . Bizans hükümeti derhal eski imparaıor
lI.Isaakios' u hapisten çıkarıp tahta oturttu. Oğlu Aleksios da i Ağustos gün ü
taçland:n ldl. Bundan sonra Haç lı lar A leksios' dan verd i ği sözü yerine
getirnlesini istediler; hem vaat ettiAi parayı ödemesini hem de Bizans kilisesinin
Papa 'ya boyun e ğmes l ni b ek l iyorlardı . Ancak Aleksios' un Roma ' nın
ı1stünlü!'ünü kabul için )'apllğı baskı din adamlan m ve halkı son derecede
kızdırdı. Vaat edilen paraya gelince, bu para yoktu. Bizans iflas durumundayd ı .
Alcksics i~i savsakladı . Giinlcr geçtikçe H aç lılar ' ın kızgınlıP. arnı. Venedik ise
istekterini d urm adan abartmaktaydı. :-:iha) ct ha::': ayaklamp başlarına bu derdi
açan Ajeksios 'u tahtan indirip öldürdü. Şehre saldırmak için fırsat kcllaya rı
Haç lı l ar Ise bu hareketi kendilerine karşı bir meydan okuma olarak
deg erlendirdilcı. venedikliler zaten bir süredir en iyi çön1m yolunun şehri
zapretmek ve Batı lı bir asilzadeyi burada impararor ilan etmek olduğunu
söyleyip durnıaktayd ı lar. Doğu 'ya gidip Kudüs' ü müslümanlardan kurtarmak
düşüncesi tamamen ununılm uşru . Sonunda ve uedikl iler ve Haç lıl ar
ind i rilmi ş
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sa ldırdılar ve 13 Xisen 1204' dc Istanbul' u zaptet tiler, Bunlann dü nyanın
m u hteşem şehri [stanbul'u yağmas ı gö rülm emiş, duyulmamı ş bir vahşet
sergilediıı. Venedilr: cmeline ulaş mıştı. Bil i şten en büyük kaza ncı sağlay an

oydu. Haç lıl ar Bizans'm yerine bir Latin Devleti kurarken : ı . Papa' yı saf dışı
bırakan Vcnedik Istanbul paırikliğine kendi adamını yerlcşı irdiği gibi, ticari
bakımdan kendisi için önem taşı yan imparatorl uğun bütün kıyı şehirlerini ve
adalarini h1kimi)'eti altına alm ış ve İsıarıbul Bogaıı ilc Çanakkale Bc ğaa 'ıaın
kontrolünü de ele geçirerek Doğu-A kdeniz'de hiç tartışmasız bir kcleni
devletine sahip o lmuştu. Ayrıca Istanbul'u ikinci vatanı haline getiren Venedik,
burasını Karadeniz ve Anadolu' ya yön lend irdi ği ticaretinin merkez noktası
yaparak lmk anlarım kuzeye ve doğ uya doğru girakçe daha fazla g enişlet:nek
fırsatını da yakaladı . Buna karşılık Cenova, Pin gibi di ğer şehir cumhuriyetleri
her ne kadar eskiden oldu ğu şekilde ıstanbul 'da ticaret hayatlarını devam
ettirrnekte Iseler de, bunlar İstanbul'un Laı in hikimiyetine geçmesin den sonra
bu de ğişi klikten hiçbir yarar sa~l ayamamı şl ardl. Bizaas'a ödedikleri verı iyi
1204 yılından itibaren özellikle 1224' de van lan bir karardan sonra !~ aynen
Vcnedik ve Li tin Devletine ödemek zorunda kaldı lar. Bu dunım ise, Istanbul'da
bulutlan bütün Batı lı kolonileri ve nedik'e vergi veren bir konuma sokmuş ve
ha:la onla:ı. bir ölçüde VenedX in uyruğu haline getirmi şti.
IZ04-1Z61 Y ıll :.ın Arbınd a lıni k-8iı.a ns ü evıeu
Ancak B iıa ns ' : n ömn1 benüı bitmemiş ti. Aradan daha iki yı l
geçmeden, Ilaçlı lar ' ın İ stanb ul'un yanı sıra Anadolu'n un Marmara bölgesinde.
Avrupa ' nın Trakya, Makedonya, Orta ve Güney-Yunanistan bölgelerinde
kurduklan küçük Latin devletcikleri yan ında, İstanbul'da n kaçan Bizansblar da
imp araıorlı.: ~un uzantısı olan iki devlet kuruvermişlerdi. Bu de vletlerden
birincisi Epiros bölgcsin.:k: !5, ikincisi de eski imparator III.Alcksios Angeles'un
damadı Thcodoros Lu karis (1204·1 222) tara fından İznik'de hayal buldu.
Ayn ea tam bu s ırada eski imparatcr t.Andrcnikos Kcmnencs'un torunlan olan
Alcksios ve David Kc mncrıcs tarafindan da • Istanbul' un Latinler tarafından
ıapıı ile bağla.'1h\ı olmayarak - Trabzon merkez olmak üzere Doğ u- Karadeniz'in
güney kıyısında bir de vıcı kuruldu. B iıarıs' m yeni devlet ve kilise merkezi olan
ı zn i k' de kurulan küçiik devlet:lI• hem Latinler hem de Tiirid ) " Sel cuklular'ı ile
zorlu mücadeleler yapmak mecburiyerinde kalmas ına rağ m en , Larinlet'In
Bulgarlar, Terk iye Selçuklular ' mın da M o ğollar ıarafınd.ııı b;ı ~" ı altına

al ınrn asıyla zamarı

içind e durumunu

.sağlaınlaştınn ak

ve güçlendirm ek

şansını

yakaladı . lznik'in
dış pol itikası

ikinci imparatoru III J oannes veataes (l222· 1254)'1n başanh
yanında. iç siyasette u~'gı.ı[ad ı~ kendi kendine yetme girişiml eri

devleti mali ve ekonomik aç ıdan refaha taşırken, başta Venedik olmak üzere
ülkesini Ital)"an deniz şeh irlerinin hakimiyetinden kurtarmaya yönelik oldu ve
bunda b aşarı sağladı. Kendisinden önceki birçok imparatorun yaptıp gibi
Vatatzes de, Roma ile kiliselerin birleştirilmesi (unio/!) konusunu ele al dı . Ama
yerine geriremeyece ği tavizlerde bulunmadı, aksine Istanbul' u geri alıp buradaki

u,tin Devleti'ne son vermek hı,;sıosunda Papa ' ııuı <ksteğini sağlamaya çalıştı .
Iznik' in ilk imparatoru Lfheodorcs Leskeris de eski geleneğe uyup 1219' da
yaptığı bir anlaşma ile Venedikliler'e gUmrı::k kontrolündea ve vergiden muaf
ticaret yapma izni tanıınıştı l 7 . Vatatu s siyasi güçlükler do ğuraca ğ ı endi şesiyle
bu anlaşmayı hiikümsüz i l!rı etmekten kaçınd ı. Ama bütün hedefi ülkesini
ıta lyan
ş ehirleri nin
ekonom ik
bask ısından
kurtannaktı.
Bunu
gerçckleşrirebllmek için de bül(ln tcbaas ına yabancı lüks mallannı satın alımayı
ve kullanmayı yasakladı . Bu)nı ğuna göre, "Herkes Roma toprağın ın yetiştird iği
ve Ro malı elierin yapııtı" ile yetinrnek zorundaydı. Ahliki temeie oturtelmuş
olan bu yerli malın himayesi siyaseti hiç şüphesil Vencdik aleyhine i diı ,.
Gerçekten de bu karar ile venedik'e tanınmış olan imtiyaıın hiçbir anl amı
kalmadı. Bununla beraber ıtalyan şehirleriyle ticaret bundan sonra da devam eni .
Fakat yabancı tacirlcr anık İmik ' c mal satın almak için geliyor ve karş ılığında
çok para ödüyorlardl 19• Bu sebeple sık sık yapılan savaşlara rağmen İ znik'd e hiç
para sıkıntısı çekilmiyo~du. Bu sebeple imparaıor lll.loannes vatataes' tn
uyguladığ: siyaset,
bir devletin kwtuluşunu yabancı ellerde değil, kendi
bünyesinde: aramas ı gerektiğin i gösteren çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Bu akıllıca yürütülen siyaset sayesinde büyü k aşama kaydeden sürgündeki
küçük [mik -Bizans Devleti, kı sa ıamanda damarlannda hili kendini yaşatacak
güce sahip oldutunu ispatlayacaktı.

Devlet her yönden yükselmekteydi. Bu arada vataıaes Anadolu' yu
istilAettikleri şekil de Balkan yanmadasını da altüst eden Moğo lla r ' ın bölgeye
saldırısı ve burada yaptık ları tahribat sonunda bütün kudretini kaybeden rakibi
Bulgar Kral lığı ile Epiros Devleti'nin zayıflığ ından yararlanıp ızn ik Devleti'nin
s ınırlarını Trakya ve Makedonya böiıı::ekrini nikimiyeti altın a aiacak kadar
genişlermiş ve 1246 yılında Sc:!inik'in idaresini de eline geçimı ~ bulunuyordu.
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Bundan sonra ise o, Istanbul' u
alma pl lnlvmı uygu1aın.ıı yollann. aramaya
' "t bu girişim içiıı (enova'nın desteğini saıı . ..naya çalıttı. Bu konuda
m1izaJcm:[er <bla 1239 yılında baş lamıştı. Venedik'in Qst\1ııl'Ctfu\ü lunnalı:: için
bunu iyi bir Mit olarak delerlendirm Ceneva, bir taraftan da lm ik
Deo.kti 'nden)~ yard ll1l uf1 llılında kendis iı:e ticari çıkarlM elde etmeye
UÇatlyordu. Fakıı Va~tzn. hedefine ulaşmak için de olsa. Cenova'nı.a maksadı
aşan talep lerini )enne getirmek istem iyordu. Bu )1lzden ml1zakCTCI~ uzıyıp
başladı

ıitti

ve kesin bir anlq:ma

"'Alanımıdan VııalZ"

12j4

yılında

tildii.

K endisinden sonra ye rini alan ot.lu IJ.Thcodoros LasIcw (1254-1258) her ne
kadr babasının kawıÇlannl elde tutmayı bildi ise de , Jsta.'1.bu1'u geri alını
giri~iminde kayda dejer bir gelişme sallayaroadı . Anw bu dönemde ıznik

Devleti

M oıoll ar ' l l1 Anadolu'dı

zor

yeni bir

ilerl eyişiyl e TQrkiyı:

Selçuk lu
ve M ojo ıı.,. ile daha iyi
iliş kil er kurdu. Fakl t II.Th c:odot os Lukaris' in
dört)11 gibi kısa bit ıanwı
iç inde ölümüyle tahı henüz yed i yaşındaki oğlu tvt oennes'e kal d ı. Küçük
cocuğun nlya beti kon usunda devlet erkinı arasındaki çatışmal ardan asilıade
sın ı fına mensup Mikhan Palaiologos galip çıktı ve 1258 y ı lını n sonunda küçük
tceanes Laskaris ' in ortak imparatoru ol arak taçl and ın ldı .
D cvl~i ' nin

dunırnda kalmasınd:ın yararlandı

Bu arada ı zn ik: Devleti 'nin yakscl işini ön lem ek üzere B atı ' nın birçok
hlilciimdan vine e lele v ermiş bu lunu vordu . ıznik Devleti ' nin hilcim iyetinde olan
Makedony; bö lsesinI:' saldımak için Sici lya kralı Man fred ' in öncli lük ettiği
im fak a Yunanistan ' dili Ulin kunı luşlar ile S ırp Iınll Wro" bana gücli bUyUk
ölçüde kınlm~ ve an.zisi çok 1ı.ı1çiU.~ olan Epiros devletcit i de kaıı!m ı,u .
Ancak İmparator VIII.Mikhail' in bu müttefik ordU)'& kartı Kuman ve Selçuklu
birlik leriyle tak viye etriii ordusu 1259 sor.baIıannda. Pelagonia v.disinde bCyük
bir zafer kuar.d: 20• Gerçeleten de bu basan ıznik Devleri' nin bUrun
düşm anlarnun pli:1 VI:' girişim leri ni hiç detilse bir JiirI:' içi n g('ÇC'rsiz bıraktı. .
Ş imd i SU1l iyice uytt1am.~ U tinler 'in elinden istanbul'un geri alınmasına
gelmişti. Ama
Vııı .M ikhail de bIlyilk bir hata yaptı; Ir;endi Itu\,\,t derine
gQ\'m.eceji ye rde , bu girişimin Vened ild iler ta!'l.fından e:ıgellenebi. leceji
korkusuvla, daha 6n ce ııı.ı oamıes Vatattd 'in de dCşı1lıınilş o lduiu gibi
\'tnedik;i:ı rakibi Cmon'dan yardım istemtyi uygun gördü. Fakat Vatattts'in
temk inli tutumundan çok uzak bir hareiı:etle Cc:novılı lar 'a gereiinden fula
cômert davrandı. 13 Man 1261'de :\ymp!ıaion 'da Ccnova ilt imıaladı ılı
anla,maıb alacağı sHilılı y ardı m Ir;lIIJl bj:uıd.ı onl ara bürün imparatorluk içinde
Itni, imtiyazlar ile verıi Vt g\lmn1k muafi yeti tanıdı. Bunun yanı ııra
10 E1~ ...... w Oııceııiııdoo y _ OIO)W 1ı.aki<ıDdıı" . D J,~ "'Cinocı>-Lo<iıı ıt.laliooı : dM a.ttı.
oCJ'daı<mia·, ~ 0Uı
7 (ltsı ). ..99-IR A).1l. mJl., E'Y#f'" J,{k'ı-ı hı-w.tu MJ
tN /llrst. Cmılırid,p IOMt, .. 47 YLÜ.
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sonn burada kendileriDe eskiden uhip bulundıılı:lan

)-erlere ek olank yeni mQ.lklet" Vftlneyi vaat etti. Ayrıca bwılara İswıbul 'un
dı ,ında İzmir ile sakız, M idilli, G irit ve Ejriboz adalanndıı da tiCareı yerleri

verileccini. Üstelik. Cenovı ve impv;tıorluıun sadık müttefiki olan Pizalı1ar
dışında başkaları Kandeniı"e ~lı:ti

ve imparatorluk mal lanDi sadc:ıce
bun lar \lJ1yacaldırdl2 1 . Bu, ıynen 1082 an~ı gib i, Bizans' m deniz JÜCLL ve
ticaretinin ıelecetine vurulan yeni bir darbe idi. Bundanwnraici yıllarda Bizans
bem Vmedik' in hem de Cenova 'nın esiri olacaktı. Bizans gelecektdri kötll
kaderini kendi elleriyle çiziyordu.

Her ne kadar imparator VIII.Mikhail tkvrinde Cenova'yı verilen
imtiyazlar - ıyum imparaıor Aleb ios Komnenos zamanmda Vc:nedilı: ' e tanınan
bak lar gibi • başlangıçta büyi!k sonın!ar yaratmadı ise de, kısa u manda Bizans
Qzerindeki k6til etkilerini orta ya kayacaktı.. VIIIMikhail'in devleti böylesin e
alır bir yilltilm llilük a1tm a so lrnıuına hiç gerek yoktu; çı1nk:ü Istanbul' un geri
ılmı,ı ile ilgi li yaşanan olayla r bunu açıkça gÔStc:rıniş1ir. Nitekim bu anlaşmanın
imzalanmas mdan kısa bir rilre sonra Cenovahler'uı hiçbir yardı mı olm aksızın
her türIQ end işeden ve kar,ılqılmas ı muhteme l zorluklardan uzak bir , elcilde
Istan buL, B izans lılar' m kendi giri,irnleri sonucunda kolaylıkla ele geçiri ldi:
1261 yazında kumandan Aleb ios Strategopulos idaresinde Bulgır sın ınn ı
kon trol için TnUcyl' yl gönderi len bir Bizam birliAı' Istan bul yanından geçerlcm
inanılmaz ,ekilde şehrin tamamen savunmasız bir dı.aıımda oldutwıu 1&dt1.
Gerçelcten de tam bu ııradı Venedilı: donannw ı ile U tin gam iz onu
~'delci bir ıda azerinde bulunan DapMUlion kalesi ni ele ıeçirrne k
maksadıyl1 başlu:ntten aynım", bulw:ıu)'Ol'du. Bu fırsan deterlmdiren Bizans
birliti 25 Temmuz 1261 sabahuıda yaptılı ani bir wdınyıl ,ehri ele geçinneyi
baprdı.lmpara.tor II.Baudouin He ..wnıannın kaçışı ise U riD hikimiyetir.e lKJfL
DOktayı koydu. 15 Atusıos 1261

p A kwıbul'ı

ıirm VII lM iklıail, EylOl

ıyında

Ayasofya Kilisesi'ade )'&pılan muhtqem bir törenle yeniden taç giyd i.
Tahnn uıJ virisi IV. loıııınCl Laslcarit ise geri plina itilmiA biı1caç ıy so nra da
OT1adan bldınldı. Bö ylece B izans ' ın yeni dönemi Milı:lıail ' in kurdulu
PalliologOl hanedaııı ile başladı. Bu Iwıedan. 1453' de Istanbul'un Osmanl ı
TM leri tarafından fethin e kadar Bizans ' m hilcimiyetini elinde tu1&Wtı.
B6ylece Bizans elliyedi yıl sonra Istanbul'u H aç lıl ar 'dan ıeri

I labilmifti, ama bu bellci de onun pıerdiai son büyük çaba olmuştu. Çl1nkil
yeni den kurulan Bizans artık Dolu'nun blllilmran gO.dl detlldi. An cak eski
prestij ine dayanarak l yUta durabilecelc1i. Istanbul yine ortodob hristiyanlılın
ve imparaıortııj:un merkniydi, ama bundan böy le gı1c:ü sadece g6rilnilşte

ı au·

148

1)02 VlLL.UJ AAAS ıı-tlA

BlZA.'"S - vr-ıEotK nısKllUJSE !USABIR. BAk.lS

kalacakt ı. Artık Dördüncü Haçlt Stferi sonunda doğuda kurulmuş birçok Frank
prens fiği ve ıtalyan kolonisi ile eşdeğerde veya daha aşalıda bir devletcik olarak
hayantu sürdürece kti. Marmara ve Ege bölgelerini kısmen elde ıutmakla.
beraber, Anadolu'nun yanı sıra bu dönemde Balkan y arımadasını da hemen
bütünüyle kaybetmiş durumdaydı . Burası BUı gar ve Sırplar'ın hilciDıiyel ine
geçmişti; üstelik birkaç yıl sonra (1267) Istanbul' un karş ısmdaki Galata'nın bile

bir Cen cva kolonisine dön~mesini önleyemeye cekti. Işin ilginç yanı., B iı.ans,

Dördüncü Haçlı Seferi ilc Dan'da n böylesine büyük bir darbe yemiş olmasına ve
B aıılı l u ' \n kendis inden ne kadar nefret ettiğini bilmesine rağmen, kendi
imkanlarını başka şekill erde de~erlendimek varlığını sı1rdiirmc)'C çalışmak
yerine, bundansonraki yıllarda. yeni bir tehlike olarak karşısına çıkacak Osman lı
Tılılı: lm ' ne ve diller hasım ıan na karşı hep Bau ' dan yardım isternek politikasını
sı1rdüreceni. Hem de bunu halkının asla kabul etmeyeceğini bi ldiği Roma

Irilisesine boyun eğmek şanını (Wl ioıı) ileri sürerek Papa' nın aracı (ıtı ile
yapm aya çal ışac aktr.
1261-1302 YlIlan Aras ı nda Bizans Deı'l eri
1 3 .yüzyılın ikinc i yansında yeniden kuru lan Bizans anık: her yönden
tehdid altındaydı.Tek düşman Türkler değildi. Her tarafta tehlike vardı . Bizans
bu tchlikelerin hepsine karşı koymak, ı;özüm bulmak zorundaydı . Isıanbul 'ı.ın
geri alınışayla bütün sorunlar çözülmilş değildi. Yunanistan bAl A Baulılar'm
elin deydi. B izans ' ın ikinci bir uzantı sı olan Epiros ise ıznik. Dev leti ile
birle şmeye asla yanaşmamış o lup hili ona karşı düşmanca t avrını
sürd ürmekteydi. Sırp ve Bulgar devletleri de aynı tutum içindeydi. Hepsi de
BaU 'nın Bizans 'a karşı düzenleyeceği girişimlerde gönü llü olarak Batı 'nııı
yanında yer almaya hazırdı. ıtalyan deniz şehirleri liLJİı Bizans sul an na h!kimdi;
bwıların özellikle yanm asırdan beri do ğ uda kurmuş olduklan kolonileri, devlet
araz isioMi limanlann ve Ege Denizi'n delci adalann çoğunda varlıklanm
sürdürm ekteydiler. B en'nın bu temsilc ileri ancak kendi çıkarlan doğrultusunda
Bizans ile i şbirligi yapmaya yanaşı yodardı . Bütün bu zorluklan n üstes iaden
ge lmek ise, Istanbul' da yeniden kuru lan Bizans Devleti için pek kolay
olmayacaktı. Ama askeri güçle olm asa da bOrun düşman lanna karşı siyasi
alanda uyguladı ı! - fakat hepsi de gün ü kurtarma po litikas ına daya lı diplomatik oyun lar sayesind e Bizans, varlığun daha iki yüzyıl devam ertirmek
imk anım bul acaktı.

Istan bul' un Bizanshlar tarafından geri alın ışı ile buradak i Latin
hAkimi yetinin son buluşu B atı 'da büyUk günilıü kop armışn. Avru pa'da.

14'

özetlilde İ talya'da İstanbul U tin Imp arato rluğu' nun yıkıJ ışınııı inıikam ını almak
isteyen pek çek kiş i vardı . Bu düşmanhğm merkezi Sicilya idi. Buna muk abil
VIII.Mikha il ( 1259-1 282) Bau 'nın yeni bir saldıns uıı önlemek üeere hemen
harekete geçmişti . Mikhall önce kral Manfred'e karşı papa IV.Urbanus ( 12611264) ilc - wıioıı'u gerçekleştirmek sözü vererek - anlaş maya çalıştı . Fakat bu
çabalar fazla bir yarar saılamadı. Çilnkil yine Papa larafindan destek lenen
Yunanistan'daki Latin kuruluş lar ve - şimdi özellikle imparatcrun Cenova ilc
ittifab yı1züııden B izans' ın tabii düşmanı kon umunda bulunan - venedik'e
kaJ11 Güne y-Yunan istan ' da başlamış olan mücadele, elde edi len bazı başanl ara
rağmen, 1264'de kötO. sonuç l andı. Ayn ı ş eki lde Biza ns'uı mune filri Genova
. filosu da Nauplia körfezinde yapılan savaşta vened iktiler'e yenik dilşnı Bu
durumda Mikhail Genova ' ya sırt çevirip yerıiden Venedik ile anlaşmayı lerc ih
etti. Birkaç yıl süren müzakere lerden sonra 4 Nisan 1268' de imza lanan an laşma
v enedik 'e yine olaıanl1sdl imti)·ızlar kazandırdl l2 . Bu arada imparatar serbest
ricaret haklarını iade eder ek ve ı1sI:dik Ga lata 'da yerleşmelerine izin vererek
Cenova ilc de ye niden an laşm ışu 2J . Böy lece Bizans iki rakip dcniz
cumhuriyetini de kendis ine ba~layarak bunlann tek taraflı dUşman lığından
kurtulmayı hedeflemelcteydi. Ama aslı nda ş imdi kendi si ikisinin birden
boyundurotu altına giriyordu .
Bu arada Batı'da yeni gelişmeler o l muştu. Papalığın çağnsına uyarak
Italya' ya gelmiş olan, Fransa kralı I X .ıOuis 'nin kardeşi Provence kontu Charles
d'Anjou kral Manfred ' e karş ı 26 Şubat 1266'da yaptığı savaşı kazanmış ve
Manfred 'in savaşta öll1rnilnden sonra onun yerine Sicil ya ve Napoli kralı
olmuştu. Papa IV.Clemens (1265 -126 8) tarafından destek lenen Charles d 'A njO\l
Bizans'ın amansız bir dUşmanıydl; en büyük arzusu Bizans ' ı yıkıp İstan bul'da
yeniden bir U tin I mp aratorluğu lcwmalcn . Char les d'Anjou' nun sahneye ç ıkışı
Bizans için Manfred'den daha buyük tehlike yarattı. Fakat Fransa kra lı
ıx .Louis ' nin 1210 yıl ında TWlUS üzerine dı1zenlediıi Yedinci H açlı Seferi'n e
ağabeyinin yan ında katılmak zorunda kalan Charles d' Anj ou,
Bizans işini
ertelemeye mecbur oldu. Fransa kralın ın çıkan salgın hastal ık yllzünden
Tunus'da ölümüyle hiçbir beşarıye uleşamadarı son bulan I laçlı seferinden sonra
ise, Charles Bizans ' a karşı pl !nını yeniden ele aldı . Fakat 1271 ' de papa seçi len
X.Grcgorius (127 1-1276) ile onun Bizans hakk ındaki fikirleri pek uy uşırıadı.
Papa, Ch arles' m Bizans ' a sal dırı pl5.nmdan çok, uııion yoluyla Bizans ' ı
Roma ' ya bağlamak
isti yordu ve Biz ans imparatorunun bu kon udak i
yaklaşmıını sıcak bak:maktaydı . Bizans ise bu yıllarda nas ı l Charles d' Anjou'y a
22 00,..., If.,......... nı, 1'1 0.1%0.
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Papa ile anlaşmayı p,yrı:t gösteriyorsa, dotuda da Yakındotu 'nun üç
büyük gücünG tem sil eden AltınOldu. İran MelolJan ve Memlü kler ile iyi
iliş kil er kunnak çabası içi ndeydi. Bu devletlerin dostlulu sayesinde Anadolu'da
Türkiye Sel çukl ulan 'nın. Ba llcanlar'dı Bulgular 'ın kendisine kıı.rş ı gi rişimlerini
baskı altında

tutmaya Ç.ıl$lyordU.

S c var ki S:cilya ve S apoli knJ ı Oı.ırleı d'A njou Bizans' . karşı
bellediii dilımanc.a duyıuIardaıı biç "uıeçmiyordu.. ÇC'\'Te$i de onu bı.ı koru.ı.da
durmadan teşvik ve tahrik etmekleydj. \ 'enedik' j kendi taBfina ~kıneye
uçaşan ~C bu arada Arnavutluk, Tesal)ı ".1: Mora'da, üstünıailin0 kanıdam ı ş
olan CharlC$ d' Anjou amacını gerçdclq:rinnck iç in S ırp lar ve Bu lgarlar ilc de
anlaşınca, dehşete düşen Bizans kendisine başka mürrefikler arayacai ı yerde
y~ne Papa ' mn yard ımına başvurdu . Ancak bu defa Tllrkler ' c ınıııı degil, Batılı
dm kardeşlerine kıı.rşı himaye istiyo rdu. Papa X.Gttgorius ise böyle bir yardı m
için Kornl vc Istanbu l kiliselerinin birleştirilmesi (UlliOll) ,artmı öne sürd\j2•.
Imparatar VIII.Mikhail PalmologOl kendini çaresiz s6rmekteydi; tM.ı ıeklifi
kabul etti. Lyuıı Kons ili'ne yolladıtı elçileri 6 Temm uz 1274'de kendi 1W'l1ın1
.anlaş;mayı imza l&yvU bem Pap& 'mn hem de Rom.a inaecrmn QsıılnlÜğilnQ
anıdıklannı ilin eniını'. Ama bu ç~ hiçbir çözilm ,etirmedi. Bizans ertedoks
halkı birleşmeye $iddedi katlı Çık!ı tl libi, bu durum ortodoks kilisa i içinde de:
')TI lıklar. sebep oldu26• ll er ne kadar bu anlaşmadan SOI1J. B innı buı as keri
bll.Ş~ıaı: elde ettiyse de, bunlar hiçbir zaman Charles d' Anjou'nun yar.ttı tı
tehlikeyi ortadan kaldıncak çapıa önem ıaşunadı. Bu. dönemde Bizans'ın en
büyük kauııeı Ege aa.lannlD buyiik bir kısmını yen iden eline ıı:eçiretıilm iş
olması idi.
AnCU: X.<mgorius'dan sonra p&p& seç ilen ve .ynı onuıı ,ibi luıiOll
politikasını benimsemiş olan JlJ.r-< ico laus ·un 1280' de ölı1milnü milleakip

Bltı'mn Bizans'. kaİ"şı lUıumu kölcterı delişU. Pap&llk tahtına çıkan I V.Maıtinus
(1 281.1285) lam anlamıyla Charles d' Anjou ' Dun oyuncatı oldu. Charles için
yı llardan beri dÜ$ledili plAnlannl gerçekleştirmeni n zamanı gel mişli . Derbal
eski U tin im paratoru II.Baudown· in o ğlu Pbilippe ve Venedik ile 128 i 'de
" P. !aiologoslu ıarafından zomııca ele geçirilen Roma Imparaıorlug:u' n W\ ihyası"
için bir an la;ma im.uladı27• Balk.an dev letleri de Bizans a1e)1ıtan bu. i:tif&k&
kan ldılar. Üstelik p.ıpa IV.Martin us da. kilise: birlitinin gerçek.lqmeşi için

am aAXıS

öy laine zor şartlara karlanınayı mecbur kalan Vıı l .Mikhail 'i aynllk tanftan (!)
olarak suçlıy1p, bütün hıristiyan bUkOmda:rlannaonunla teması yualdadı . I$in
asl ında Bizans açıkçı y.lmzb g:ı itiliyer, Ben dOnyu l ona kar$ı sava; için
bir leş iyordu.
lIerşeye

n.tmeu

Bizans, VIII.Mikhail' in , iyu i .Iandaı uygulamayı
. ayes inde hiç be klemedili bir anda Charles
d'Anjou'nun pl1nlannı alıı1st etti . Mikhail yıIhırd&ı:ı beri eski Sicily. Iı:rall
Manfi'cd ' in damadı olan Araıon kralı III.Petti" ile tmu lrunnUJ ol up onu
du.nnadaıı Charles: d ' Anjou 'ya saidırmak ve Sicilya lıikimiyetini ele geçirmek:
hususunda kl$klrtmakllydı. Di!er laraft an Sicily.· nın ye rl i halk ını da
Anjoulu!ar 'ın hikimiyetine karşı ayak lanmay. teşviic ediyordu. Bu amacına
ulaşmak için de bem kra l Peıer'e he m de ada halkına çok bol para deste ğ i
yapmaktayd ı . Ada ba.J..k1 zaten Charles'ın e ğır askerf masraflan yüzünden
perişan hale lelmişti ve ona karşı kızgınlık içindeydi. Mikhai l' in k6 ril1cled ili ve
bekledili isyan nihayet Palenno'da, 1 ı Mart 1282 p n akşam olurk en patladı .
Büyi!k: bir hızla bünlD adaya yayılan bu kanlı . yaklanma Anjou hJ.kinıiyctinc
son verdiu ve Atıaıos .yında doıwım&sıyla Sicilya'ya gelen Arason kralı
ıu . rettl" Palemıo'da taç giyerek adanın yeni bJ.ICimi oldu. Charles d'Anjou
zorluk:la ltalyı'daki lopraklarmda tuıunabildi. Updıtı feliket bütl1n kudretini
yoketmişti. M ütıetilderi Papa, lsmen Utin imparatoru Philippe ve Venedi.k: de bu
fel.llceti onunla paylaşmak durum unda kalmışlardı. Böylece Bizans diplo matik
başarısıyla kendisini yirmi yıl dan beri tehdil eden büyl1k tehlikeden kurtulmuş.
oldu.
başardılı Q.stCn po litikuı

Aynı dOnemde Anadolu.'da durum, Tilrldye Selçuk lu Devleti 'nin
Mot ol istilbı yt1zı1ııden gÜCCnÜ ve baltJnsızhtmı yitinncsi nedeniyle sakindi.
Abi halde Bizans Türider' in hGcwnlanna kllJl- dayaıı.amlZdı. Ttlrlder'iıı.
şimdilik harekete gcçcmeyişleri, onuıı bQydk şans ıydı . Ama bu durum pek uzun
o<lm><y«d<ri.
14. yQzyı l B izans 'ı yeni felAXetlerc sün1Iı:: leyen olaylarla başladı29.
B&b uı VIII .Mikhail'in kıvrak siyasi ı6rt1şilne sah ip olm ayan imparator
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lf.Andrcnikos (I 282-1328)' un sahanıt dönemi Bi zans ' ın kesin çöküşünün
başlangıcı oldu. Gı1nOmil.z tarihçilerinin bir kısmı bu çö~ lln suçunu temainen
Il.Andronilı:os 'a y(lk.lerken, bir kısmı da zaten ma li ve askeri: halum dan bitkin
haıc: dUşmUş devletin bu dönemde karşılaştı!ı iç ve dış alayların gittikçe anan
baskısına bagları ar. Her iki göril$l.ln de kabul edilecek tarafı vardır, Ancak
sebepler ne olursa olsun, yaşanan olaylar lI.Andronikos' un bu zorluklann
üstesinden gelecek ka biliyette bir kişi olm adığını g österm iştir, ÇÜnkQ Bizans
Imparaıorlu!u tarih i boyunca birçok ke:.ı: uçurumun kenanndan akı llı ve
kabiliy erli hükümdarları sayesin de d ô neb ilmişn, Fakat Andronikos bun u
yapamadı .

neredeyse

Devletin bozulmuş olan idare sistemini dO.zehmeyi ve savll$ gilciInı1n
tamamını o l uşturan ücretli asker yerine yerli orduyu

kuv vetlendirme yi esas alacıgına, büyiik paraya mal olduğundan askeri güc ü
bütünüyle azaltına yoluna gitti. Çağdaş tarihç i Nikephcrns Gregoras'm kaydına
göre, bu dönemde ordunun sayıs\ güluneeek batta )'tık saydahilece k kadar
küçilltUlmüştü)(l. Aynı şek ilde Il.Andrcni kcs Bizans donanmas ını da, müttefik i
Ccno v ı 'n ın deniz gı1eı1ne güvenerek (!) yok eni. Böylece devleti ekonomik
esaret yanında askeri bakımdan da Ccnova ' nın uyruğu yaptı . Devletin iç
sorunlarına kalıc ı bir çözüm getiremedi . Dış politikada izlediği yol ise, dev leti
silah gücOyle savunaınadı~ı için düş manlarını para ödemek sw-eıiyle barışı satın
almaya ve de bu devletler ile evlenıneler yoluyla dostluklar kurmaya yön elik
oldu. Her ne kadar babaılının Iolnioıı po litikasını tamamen terkettiyse de, ortodoks
kilisesinde Lyon Konsili'nden beri başlamış olan bölünmeyi ve radika!1er ile
ı lım lıl ar arasındaki kıvgayı sona erdiremed i,
Herş ey in

II.Andronikos' un devletin savunmasını
Cenovahlee 'ın eline bırakması en akıl almaz hata idi. Onun bu yanlış politikası
senucunda imparatorluk dahı yüzyılın başında yen i büyıi.k kayıplara uğradı;
çankü 1294 yılında Venedik ile Cenova arasında başlayan savaşa bir süre so nra
Cenov a'mn yanında kanlan Bizans, iki rakibin 1299' da barış yapmaları ve
Ceno va'nm da sa vaş dan çeki lmesiyle venedik karşısında y alnı z baş ına
kauver di. Devlet anik. deniz gücün den de yoksun olduğu için tam anlamıyla
çare siz bir hale diişmiiştii. Son unda Venedik'in agır ,artlar içeren isteklerin i
kabu l etmek ve 1302' de bir anlaşma imzalam ak mecburiyennde kaldı} l . Bu
anlaşma ile Venedik eski k apitü lasyonları yanında adalarda yeni koloniler lcunna
hakkı kazandı. Ccnova.lılar da dummdan Galaa 'daki kolonilerinin e trafını
s ağlam bir surla çevirmek hus usunda yararlandılar. Ayrıca Cenovalı bir
kumandan olan ve bir süredir Foça'da işlettili şap maden inden olağanüstü servet
sahibi olmuş bulunan Bened etıo Zaccaria da 1304 yılında Bizans' a ait Sak ız
(Kbios) adasım ele geçirdi.
ötesin de

Y~adı~ı bütün bu felaketlere g öğüs germeye ça lışan Bizans, bu
dönemde artık Anadolu' da ki hemen bütün toprak lannı da kaybetm iş
bulunuyordu. B aşkentin 1261 ' de ıznik 'ten İstanbul'a taşınm asından sonra
devletin Balkanlar ' da yapmalı:: zorunda kald ıgı mücadeleler ve Baıı 'nın
durmadan seb ep oldu~ olaylar, do ğa daki askeri savunmayı çok güçsüz
kı lmışıı12 . İznik , İ zmit, Bursa. Al aşehi r gibi birkaç miistahkem kale ilc: ızmir,
Poça , Karaden iz E reğlisi gibi liman şehirlerinin dışında her yer Türkler' in eline
geçm~ti . Yıkılan Türkiye Selçukl u Devleti' nin yerine k..urul an küçük Türk
Beylikleri Balı Anad olu'da Bizans 'd an a l d ıkl an toprak ları araları nda
paylaşmaktaydı l ar. Bunlar arasında imparatorluğun eski Bithynia eya letinde
Söğüt merkez olma k üzere kurula."'I ( 1299) küçUk bir Türk Bey liği ise Bizans için
en büyük tehlikeyi oluşturnlaya baş lam ıştı . Osman Gazi ' nin idaresinde hızla
gelişen bu beylik, Bizans' a karş ı ilk zaferin i daha 130 1 yılında Koy unhisar
Savaşı ' nda kazanmış1 I }). Bu başarıyı, Kocaeli ve Marmara güneyindeki bölgede
bulunan birçok kalenin fethi takip edecek ve daha aradan yarım asır geçmeden
Bizans'da ve Balkanlar ' daki kanşıklıklardan yararlanan Osmanlı Türkler ' i
Avrupa kuasına geçerek kı sa zamanda Balkan yarımadasını fethe dip Bizans 't
kendi toprakları içinde hapsedece kler ve Bizans ' ın bundan sonraki yaşamında en
etkili unsur olacaklardır.

Böylece Il . yüzyılın sonundan itibaren Bizans ' ı ele geçirm ek için onu
devamlı taciz ederek ve kendin i toparlamas ı için hiç rahat bırakmayarak yiyip
bitiren Bat ı lılar, bir bakıma Osmanlı Türkler 'in in başarı lannın dah a kolay ve

da ha çabuk sonuca ulaşmasına hizmet etmi ş oldular.
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A JIJo'" view ofByzantinc... Venetian reiations hetweeıı the year! 1082· 1302
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death of emperor 8asileios II iıı 1()25. due to the inadequa ıe empero,.s
who came to tM ıh rone. Byzalllilolm wem into Iolnbelie\'able decline ın half a
crntury: As tJıe country was in lIl,.moi! with palaee uprisings and aııarchy, all tlıe
borders Wen" attaeked by neighbolol,.ing nations. Ln tM west ıhe Normans
eonquered Sololthenı Jıaly. The Magyarı and Peteheneb erossed ıhe Danube;
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plundered and destroyed the lands oj the empire. In the rast, the Se/djuA: Tu'*s
inftltraıed Aııato/ı'D. The emp/re had losl ıu miliM'" power b«o~e afinternal
urife and bad monoge1l'lelıl and W Q,f umıhle to defend the coıoıtry from rhese
attacb. lt wa.s the young commander Aldcrlos Komnenos who /iııa/ly saved
Byzanlium from this sad/ote.
During the tiMe of Alehios and the Konıflenos dynasty Iıejounded (1081. 1180)
the empire /ived through an ere of ~jval. "'Ithuugn the Tur.ts who had settled
in Anata/ia and the NormolIS iıı Southem Iıo/y coıdd not be ewu:vated, at teası
they _rf' Pn!Vellted/rom spreadiııg evt'ıı fimher. Certain success waf achieved
in paUlical and mililıı/')' fields. However ""TQııg «ollOrnic decuiollS cmd
implemenfation starting with Ald:sit» and continu;"g in the reigllS af his Jon
fOOM U and gram! S01l Manuel. sapped the weo/tlı andpower ofByzantium. The
trade privileges Aleksios gıı llt' lo the Veneuaııs iıı may 1082 and later LQ Genoa
and other IlIJlilllı ema. caw ed a great deeliM iıı Byza'l tium 1I0t oııly
ecanomically but aba in military and political mat/ers, ..ts a result, Byzaııtiu'"
almost became a coloııy dependl!tlt on the West and never managed to free
herseiffrom this ecanomic }'oke of sen'itııde.
Iİİ

this antele the relations bet"w eetl Byıanliıım and Venice during /081. /301
and the status of Byıantiıım in the westem world are summarired.

xvnr. YOZYlLDA Q S l\IA."ıi ll D EVLETı'~D E ~ OFVS
HAREKETLERJ OLARAK " Iç GÖÇ LER"

ı brah i m Gü LER ·

Osmanlı top lumunda Ins anlar, hıikfunetlerin kararlan doğrultusunda

ve kanunlann mil.saade eniği ölçüde, düzeni aksatmamak koşuluy la, Osmanlı
Devlet i sın ır tan içi nd eki toprak larda hare keı et me özgiir!ü aüne sahip
bulunuyordu. Tüccar lenn ticaret
sorunlarını

maksadıyla yaptıklan dolaşım,

insanlarm

hillctlmete iletmek. işlerini tak ip etmek veya uğrermş olduklan

lıaksızlıklan hUkılıneıc: şikiyet etmek maksadıyla gerçekleştirdikleri
şehirler arasında

muhtelif amaçlı

gidiş gel işler.

tedris için yer

seyahatler;

dc:giştirmeler,

v,

s. bunlar arasında sayı labilir. Bu beliııtik lerimiz, dOzeni aksatacak, top lumu
kargaşaya

sürükleyecek

davranışlar değildi.

Osmanlı toplumunda nüfusla görülen hareket lilik, de~iş ik şeki lde: ve
alanlarda kendi ni gösteriyordu. Ancak bu hareketlilik içinde, bazı davranışlar
vardı ki bun lar, mev cut düzcni ve toplum yapısını dogrudan olumsu:z yönde
etkiliyarellL İşte bundan do layı, Osmanlı kanun lan veyı yöne tim i, nüfust aki bu
har eket lilikten bazılan için sınırlamalar ve yasaklamalar getirmiştir. Bu
sınulama ve yasaklamaları rağmen, söz konusu har eketlerin önü alınamamıştır;
Osmanlı

toplumunda mlfusıa göriUcn bu hareketlilikleri, günümOzdeki

Türk top lumunda görülen bir talnm nüfus hareketlerine de bc:nzc:tc:biliriz; i )
Aynı

idari biri mden şeltir ve köy ler arasmdaki gidiş gelişler; b) Bir idari birimde

kurulan pazarlara gidiş gelişler; c) Bir şehir ve kasaba içindeki işyerleri ve
dilkk!nlara dilkkin ve ya iş sah ipleri ile işçilerin gidiş ge lişleri ; d) Insan lan n çift
ve çu bulJuna bakmak maksadıyla yaptıklan faaliyet ler ; e) hükümet merkezine
yani

Divan- ı

hiimayun' .

gidiş gelişler;

g) Ticaret

maksadıy la şehirler arasırıda

