
Z. Çin-Tibet Dilleri. Türkçe· nin doğu
sunda yaşayan bu büyük dil ailesi Tibet
Burma ve Tay - Çin olmak üzere iki kala 
ayrılır . Tibet- Burma kolu; a) Tibet- Hi
malaya dilleri. b) Kuzey Assarn dilleri. c) 
Orta ve Güney Assarn dilleri. d) Arakan
Burma dilleri ve bunların alt kolların

dan oluşur. Tay-Çin kolu ise ; a) Çin. b) 
Si-lo-mo. c) Karen. d) Tay daliarına ay
rılır. Bunlardan en önemlisi olan Çince 
iÇince "Çnug guo hua" l bugün en az 600 
milyon kişi tarafından konuşulmaktadır 

ve Kuzey !Mandarin. Yüksek Çince veya 
Kvan -hval ve Güney olmak üzere iki bü
yük lehçe grubuna ayrılır. Üç bölümden 
meydana gelen kuzey lehçesini konu
şanların sayısı 350 milyonun üzerinde
dir. Daha arkaik olan güney lehçeleri de 
dört ana kala ve bunların alt gruplarına 
ayrılır. Si-lo-mo dalındaki başlıca dil. gü
neybatı Çin· de ve kuzey Taytand ·da ko
nuşulan Lolo dilidir. Karen dalında Sgaw. 
Pwo. Taungthu ve Bghai; Tay dalında 
ise Tay. Lao. Lü ve Khün dilleri yer alır. 

3. Güneydoğu Asya Dilleri. Avustroasya 
dilleri de denilen bu topluluk Vietnam. 
Kamboçya. Taytand'ın bazı bölgeleri. Ma
laya yarımadasının Malay aslından ol
mayan nüfusun yaşadığı bölgeleri. Do
ğu Hindistan · ın Çota - Nagpur ovasına 
kadar yayılan kısımları ile Nikobar ada
larında konuşulur. Başlıca üç kala. bu 
kollar da çeş itli att bölümlere ayrılır. 

4. Malezya-Polinezya Dilleri. Bu dillerin 
konuşma alanı. Madagaskar adasından 
Pasifik Okyanusu'nun Güney Amerika'
ya yakın bir noktasında bulunan ve Şili'

ye ait olan Paskalya adasına kadar uza
nır. Bu diller; a) Endonezya (sekiz ana ko
la ayrı l ı r ; en eskisi olan C ava dili 800 yıl ı n

dan beri kon uşulmaktad ı r). b) Melanezya 
ve Mikronezya !Yeni Cine'n in doğu ve gü
neydoğu su ndaki adalarda konuş ul ur). c) 
Polinezya !genel li kle adalarda konuşulur) 

dilleri olmak üzere üçe ayrılır. Bunlara 
Okyanusya dilleri de denir. 

s. Dravadi Dilleri. Hindistan yarımada
sında eskiden beri yerli olarak konuşu
lan bu diller: a) Tamil- Kurukh (on alt 
bölüme ayrılır). b) Kui-Gondi (dört alt bö
lüme ay rı lı r) . c) Telugu olmak üzere üç 
ana bölüme ayrılır. 

6. Kafkas Dilleri. Kafkasya'da yerleş
miş bulunan kavimterin konuştukları dil
lerdir. Güneyde. Kafkas dillerinin K'art'
vel topluluğunda; a) Gürcü. b) Mingrel. 
c) Laz. d) Svan dilleri konuşulur. Gürcü
ce'nin müslüman ağzına Acar adı veri
lir. Kuzeybatı Kafkas dillerinin bütünü
ne Abhaz- Çerkez dilleri denir. Bunlar : 

a) Adige (dağl ı veya doğu Adigesi "Ka
bardi"; ova veya batı Adigesi "Çerkez"l. 
b) ibıh. c) Abhaz olmak üzere üç ana ko
la ayrılır. Bu kolların da çeşitli alt bölüm
leri vardır. Çeçen- Lezgi kolu Kuzeydo
ğu Kafkas dili olup " Doğu" ve "Merkez" 
adı ile iki ana kala ayrılır. Bu ana kol
ların da pek çok alt bölümü bulunmak
tadır. 

7. Hint- Avrupa Dilleri. Fransızca lndo
europeen. Almanca lndogermanisclı adı 
verilen bu büyük dil ailesinin on bir ana 
kolu vardır ; a) Eski Anadolu. b) Hint
iran veya Ari. c) Toharca. d) Ermenice. 
e) Thrak- Phryg- Makedon. f) Hellen. g) 
lllyr-V en et- Messap- Filist. h) Arnavutça , 
ı) italik Öncesi, Ligur. Sikul. italo-Kelt. i) 
German. k) Balta - islav. Bu dil ailesinin 
Asya'da konuşulan kolları Ari (Hintçesi 
Arya, Farsças ı Eran . iran ). Hint (pek çok 
bölümü ve bu bölümlerin alt sı nı fları). 

Tohar ve Ermeni (Ermeni ce "Ha yeren") 
dilleridir. 

8. Sami - Hami Diller. En eski çağlar
dan beri konuşulan bu büyük dil ailesi 
bazı dilcilere göre Sami. eski Mısır ve 
Kıptf. Libya- Berber ve Ku şi olmak üzere 
dört kala bölünmektedir. Sami kolu; a) 
Doğu (Akkadca. Asurca. Babilce). b) Batı ; 
1. Kuzey (Kenanca, Moabca. Fenikece. ib
ranice; Eski Doğu Aramicesi, Süryanlce, 
Yeni 1 Yaşayan Doğu Aramicesi; Eski Bat ı 

Aramicesi ; Yeni 1 Yaşayan Ba tı Aramlce
sil. z. Güney (Kuzey Arap lehçeleri. Lih
ya n. Dedan. Semüd. Safa; Ası l Arapça). c) 
Orta (Ugarit) olmak üzere üç ana kala 
ayrılır. Bu ana kolların da pek çok bölüm 
ve alt bölümleri bulunmaktadır. 

9. Eski Mezopotamya Dilleri. Sumerce. 
Elamca. Kasca. Akkadca. Asurca. Babil
ce. 

10. Eski Anadolu Dilleri. Hattice. Hur
rice, Urartuca; Hititçe, Hiyeroglif Hitit
çesi, Luwice. Palaca. Lykçe, Lydce. 

Asya Ülkelerinin Konuştukları Diller. 
Türkiye : Türkçe ; Lübnan: Arapça; Suri
ye : Arapça. Türkçe; Ürdün: Arapça; i s
rail: Yeni ibranice, Yi diş, Arapça; i ran: 
Farsça ve lehçeleri. Türkçe (Azeri Türkçe
si, Türkmen Türkçesi. Halaç Türkçesi ve kü
çük Türk ş ivele ri); Irak : Arapça. Türkmen 
Türkçesi. Kürtçe ; Afganistan: Peştuca , 

Dari (Farsça' nın bir kolu). Özbek Türkçesi. 
Kırgız Türkçesi; Hindistan: Hintçe (H int
çe'nin 720 lehçesi); Pakistan: Urduca ; 
Bengladeş: Bengalce. Hindü ve Tibet dil
leri ; Sri Lanka : Singçe (Sinhalez dili) ; 
Bhotan : Tibet dilleri; Nepal: Nepalce ; 
Maldiv adaları: Maldivce; Suud i Arabis
tan. Kuzey-Güney Yemen. Küveyt. Uman. 
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Bahreyn: Arapça; Katar: Arapça, Fars
ça; Bruney : Malayca. Çince; Birman
ya: Birmanca ; Taylan d : Tayca (S iyamca); 
Kamboçya: Khmerce. Vietnam ca (Annam
ca); Vietnam : Vietnamca: Malezya : Ma
layca: Singapur: Çince. Malayca. Tamilce; 
Endonezya: Bahasa dili: Çin: Çince (Man
darin dilin in kuzey ağzı olan Pu tonghua 
ülkenin resmi dilidir, ancak çeş i t li yöreler
de Çince'nin pek çok lehçesi konuşulur). 
Uygur Türkçesi. Moğol lehçelerinin bazı
ları . Mançuca. Tayca. Tibetçe ; Kore : Ko
rece ; Japonya: Japonca ; Moğolistan: Mo
ğolca . Kazak Türkçesi . Çince: Sovyetler 
Birliği: Rusça. Yakut Türkçesi. Azeri
Türkmen- Kazak- Kırgız- Karakalpak- Ka
raçay 1 Balkar ve öteki Türk şivele ri. Er
menice, Gürcüce. Tacikçe. 

BİBLİYOGRAFYA: 

J. Klaproth. Asia Polyg lotta , Pari s 1823; F. 
Bechtel. Die Hauptprobleme der indogerma· 
nischen Laut/ehre seit Schleicher, Göttingen 
1892; F. N. Finçk, Die Klassi{ikation der 
Sprachen, Marburg 1901 ; A. Meillet. lntroduc· 
tion a l'etude comparatiuades langues indo· 
europeennes, Paris 1903; W. Jochelson, Peoples 
of Asiatic Russia, New York 1923; .A. Da uzat. 
La Geographie linguistique, Paris 1944 ; G. J. 
Ramstedt. Ein{ührung in die altaische Sprach· 
wissenscha{t, Helsin ki 1952-66, lll ; A. S. Dia
mond, The History and Origin of Language, 
London 1959 ; A. Dilaçar. Dil, Diller ve Dilci lik. 
Ankara 1963, s. 73-104 ; a.mlf .. Türk Diline 
Genel Bir Bakış, Ankara 1964 ; Ali M. Dinçol, 
Eski Anadolu Dillerine Giriş, istanbul 1970, s. 
ll -1 7; R. Rahmeti Arat. "Türk Şivelerinin 

Tasnifi ", TM, X (1953). s. 59-139. 

~ TuNCER GüL ENSOY 

IL TARİH 

1. İslam Öncesi Dönem. Asya adı Grek 
mitolojisinden alınmıştır. Eski Yunanlı
lar, denizler tanrısı Okeanos ile denizin 
bereketi Tethys'in kızlarından biri olan 
Asla ' nın adını önce bereketli Hermos 
(Gediz) vadisine vermişler (Homeros. il
yada, 2. kitap, 459-461. mısralar). zaman
la da bu adı bütün iyonya (Batı Anadolu '
nun Gediz ve Büyük Menderes nehirleri ara
sındaki sah il kesimi ) için kullanmışlardır. 

Daha sonraları ise Romalılar iyonya da
hil Lidya topraklarına (bugünkü Manisa. 
Uşak ve Kütahya'nın güney kısımları) Asius, 
Anadolu yarımadasının tamamına Asia 
Minor (Küçük Asya) ve bildikleri kadarıy
la kıtanın tamamına da Asia Major (Bü
yük Asya) demişlerdir (bk. Gaffiot. s. ı 71 ). 

Ancak Asia kelimesinin Grekçe 'de bir 
anlam taşımaması ve Yunanlılar'dan çok 
önce. çivi yazılı Hitit tabietlerinde biraz 
daha geniş sınırlarla Lidya toprakların
dan Assuwa adıyla bahsedilmesi. bu is
min Grekler'e eski Anadolu kültürlerin-
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ASYA 

den geçtiğini göstermektedir (Assuwa ) 
Asia; Bossert, s. 1 vd . ı. Bu durumdan ise 
aslında bir coğrafi bölge adı olan keli
menin Grek mitolojisine sonradan gir
diği ve adlandırdığı sahil kesiminin be
reketliliğinden dolayı deniz tanrısı ile 
denizin bereketinin kızları şeklinde şa

hıslandırıldığı anlaşılmaktadır. 

İlk büyük medeniyetler, Avrupa ve Af
rika ile birlikte "Eski Dünya " yı teşkil 

eden Asya'nın Dicle, Fırat. İndüs ve Ho
ang-Ho nehirlerinin mümbit vadilerinde 
kurulmuştur. Afrika'da Nil vadisinde ge
lişen Mısır medeniyeti, Mısırlılar'ın tarih 
öncesi dönemlerde Afrika'ya geçmiş Sa
mfler ve aynı şekilde Orta Amerika ile 
Güney Amerika'da gelişen Maya, Tol
tek, Aztek, İnka medeniyetleri de eski 
çağlarda Sering Bağazı üzerinden Ame
rika 'ya geçen Altay kavimleri tarafın

dan kurulmuş olmaları sebebiyle yine 
Asya kökenli medeniyetlerden sayılırlar. 

Asya' da Afrika· dan daha geç başla

mış olan Paleolitik devrin ilk dönemleri
ne ait izlere. bu kıtanın Anadolu, Filis
tin, Arabistan. İran. Orta Asya, Hindis
tan. Çin ve Çinhindi bölgeleri başta ol
mak üzere birçok kesiminde rastlan
maktadır. Sibirya'da ise ancak bu çağın 
son dönemine ait kalıntılar bulunmuş
tur ve bu durum soğukluğundan dolayı 
o bölgede hayata daha geç başlandığını 
göstermektedir. Gezginci toplayıcılık ve 
avcılık döneminden yerleşik hayata ge
çerek evlerde oturan, tarımla uğraşan, 
çanak-çömlek, dokuma-örme ve resim
heykel sanatlarını bilen gerçek anlam
da ilk medeni insanlar, milartan önce 
VII-V. binyıllar arasında Anadolu'da ya
şamışlardır. Geniş avluların etrafında 

toplanmış, içlerinde seki, dolap, ocak ve 
fırın bulunan ikişer adalı evleri ve du
varları resimlenmiş tapınakları ile tam 
bir şehireilik örneği veren Çatalhöyük 
(Konya) ve Hacılar (Burdur) Neolitik mer
kezleri dünyanın bilinen ilk şehirleridir. 
Ancak başka yerlerde insanlar henüz 
mağaralarda yaşarken Anadolu'da çok 
yüksek bir seviyede başlamış olan me
deniyet o hızla devam edememiş ve me
deniyetin öncülüğü özellikle IV. binyıl

dan itibaren Mezopotamya'ya kaymıştır. 

Asya'yı arkeoloji ve Eskiçağ tarihi açı
sından, toplumların ve kültürlerin bir
birleriyle olan ilişkilerin i göz önünde tu
tarak dört ana bölgede incelemek müm
kündür: Ön Asya, Orta Asya, Hindistan, 
Doğu Asya. 

Ön Asya. Anadolu, Batı İran, Mezopo
tamya, Suriye, Filistin ve Arabistan ile, 
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Afrika'da yer almakla beraber kültür 
münasebetleri yönünden diğerleriyle bir
likte mütalaa edilen Mısır'ı içine alır. 

Dünyanın en yoğun kavim hareketlerine 
ve dolayısıyla çok çeşitli medeniyetlerin 
kuruluşuna sahne olmuştur. Bunlardan 
Sumerler'in başlattığı Mezopotamya me
deniyeti, kesintisiz olarak bir sonrakini 
etkileyen eski Anadolu, Yunan, Roma ve 
Rönesans Avrupası'nda devam edip ge
lişerek çağdaş dünya medeniyetinin çe
kirdeğini teşkil etmiştir. Mesela yazı bu
rada milartan önce IV. binyılda Sumer
ler tarafından icat edilmiş (çivi yazısıl ve 
bu sistemden türetilen alfabetik yazı, 1. 
binyılda Aramfler tarafından Yunan ve 
Latin alfabelerinin de aslını oluşturacak 
biçimde bütün dünyaya yayılmıştır. Hal
buki Mısırlılar'ın Sumerler'den ancak bir 
iki asır gibi çok kısa bir süre sonra icat 
ettikleri hiyeroglif yazısı devamlı olma
mış, yalnız kendileri tarafından kullanı
larak dünyaya getirdikleri pek çok ye
nilik gibi medeniyetlerinin yıkılmasıy

la birlikte ortadan kalkmıştır. Ön Asya 
monoteizmin anavatanı olmuş ve bu din 
sonraları Müsevflik, Hıristiyanlık, İslami 
yet şeklinde vahye bağlı olarak gelişip 
en olgun halini almıştır. Eski Ön Asya '
nın tarihteki önemli bir özelliği de dün
yanın ilk imparatorluğunun bu toprak
larda kurulmuş ve büyük bir kısmını 

kaplamış olmasıdır. Milartan önce XXIV. 
yüzyılda Akkadlı Sargon Sumer şehir 

devletlerini yıkarak Mezopotamya'nın 

tamamını . Batı İran. Güneydoğu Anado
lu. Kıbrıs, Suriye-Filistin, Sfna yarımada
sı. Kuzey Arabistan ve Bahreyn'i zaptet
mek suretiyle o zamanın bilinen dünya
sının tamamına hakim olmuştur. Eski 
Ön Asya'ya giren ülkelerdeki kültür bir
liğinin veya yakınlığının başta gelen se
beplerinden biri, bu topraklarda hemen 
daima birliği sağlayan büyük bir siyasi 
gücün egemenlik kurmuş olmasıdır. Bu 
hakim güçler zaman zaman Büyük İs
kender gibi Avrupa'dan veya Türkler gi
bi Orta Asya'dan da gelmiş olsalar Ön 
Asya'da yine aynı kültür birliğini oluş

turmuşlardır. Bu topraklarda kurulan 
medeniyet ve devletlerin başlıcaları kro
nolojik düzende şöylece sıralanabilir: 

Mezopotamya-Suriye'de Sumer şehir 
devletleri (m ö. 3200-2350), Akkad İmpa
ratorluğu (2350-2050), Eski Asur İmpa
ratorluğu (1800-1375), Eski Babil İmpa
ratorluğu ( 1894-1595), Kassitler ( 1595-
1174), Hurri- MitannHer (XV-XIV yüzyıl 

lar), Orta Asur İmparatorluğu ( 1375-104 7), 
Yeni Asur İmparatorluğu (883-612), Ye
ni Babil İmparatorluğu (Keldanller. 625-

539), Pers İmparatorluğu 1539-331 ), İs
kender İmparatorluğu (331 -304), Seleu
kos Krall ığı (304-64). Romalılar (64- m.s. 
395), Bizanslılar (395-637). 

Anadolu'da Hattiler (lll binyıl), Hitit
ler (XX-VII yüzyıllar), Frigler (Xli-VII. yüz
yıllar), Urartular (856-6 ı Ol. Lidyalılar (680-
546), Pers İmparatorluğu (546-334), İs
kender İmparatorluğu (334-304), Seleu
kos Krallığı (304-64), Romalılar (64-m s. 
395), Bizanslılar (395-Xl. yüzyıl). 

iran 'da Elam (111-1 binyıllarl. Medler 
(1. binyıl başları- 559), Pers İmparator
luğu (559-330), İskender İmparatorluğu 
(330-304), Parth Krallığ ı (247-m s 227), 
Sasanfler 1227-637) 

Filistin'de Amalika ve diğer Arap kabi
leleri (lll -ll biny ı llar), İsrailoğulları'nın ge
lişi 1 ı 500), Filistler'in gelişi 1 1200), Saul'ün 
(Talüt) İsrail Devleti'ni kurması (1010), 
Hz. Davüd (1000-972) ve Hz. Süleyman 
(972-932), Babil hakimiyeti (568-538), Pers 
hakimiyeti (539-332), İskender İmpara
torluğu (332-168), Asmoniyenler 1 ı 68-39), 
Roma hegemonyasında Büyük Herod dö
nemi (39 -m.s. 4), Romalılar (4 -395), Bi
zanslılar (395-636) 

Arabistan'da göçebe Arap kabileleri 
(ll binyıl), Asur belgelerinde Arap adı
nın ilk ortaya çıkışı (852), Güney Arabis
tan: Mafn Krallığı (m.ö. XI -VII. yüzyıllar), 

Sebe Krallığı (VI II-VI yüzyıllar), Kataban 
Krallığı (V-m.s 1 yüzyıllari, Himyeri Kral 
lığı (m.ö . ı yüzyıl - m.s. 526), Hadramut 
Krallığı (m s lll-IV. yüzyıllar), Habeş isti
lası (526-570), Sasani istilası 1570-VII yüz
yıl ortaları), Kuzey Arabistan: Dedan-Lih
yan Krallığı (m .ö 11-m.s. ı yüzyıllar). Na
bati Krallığı (m ö. V. yüzyıl-m.s . 106), Pal
mira Krallığı (m s lll yüzyı l ), Hira Krallı
ğı (lll-IV yüzyıllar) Mısır'da Eski impa
ratorluk (2850-2052), Orta imparatorluk 
12052- ı 570), Yeni imparatorluk 11570-
715) , Asur hakimiyeti (715 -525), Pers ha
kimiyeti (525-332), İskender İmparator
luğu (332-304) , Ptolemaios Krallığı (304-
m.s . 30), Roma İmparatorluğu (30-395), 
Bizans İmparatorluğu (395-640) 

Orta Asya. Dünyanın en geniş step ve 
çöl kuşaklarını içine alan Orta Asya'nın 
kuzey kısımları bozkırlardan. güney kı
sımları soğuk çöllerden teşekkül etmiş
tir. Tarıma elverişli olmayan bu toprak
larda ancak hayvancılık yapılabilmesi ve 
göçebe hayatın zorunluluğu insanların 

karakterini de etkilemiş ve "step halk
ları" denilen Orta Asyalılar tarih boyun
ca daima ülkelerinden dışarıya doğru 

bir hareket içinde olmuşlar ve dolayı

sıyla yerleşik milletler için tehlike teşkil 



etmişlerdir. Dünyanın bilinen ilk büyük 
göçebe saldırısı . milattan önce XXIII. yüz
yılda Akkad imparatorluğu ' nu yıkan ve 
Mezopotamya ' nın tamamı ile Ön Asya'
nın büyük bir kısmını 100 yıl süreyle ha
kimiyeti altında tutan Guti istilasıdır. 

Bu büyük göçebe hareketinden sonra 
da Asya ' nın içlerinden kaynadığı bilinen 
istila dalgaları dinmemiş, gerek Ön As
ya'ya gerekse Hindistan ve Çin gibi yer
leşik hayatın yaşandığı zengin ülkelere 
doğru devam etmiştir . Orta Asya, top
rak bütünlüğü itibariyle tarihte dünya
nın en geniş devletlerinin kurulduğu yer
dir ve bu devletlerin en büyüğünü teş
kil eden Cengiz imparatorluğu Asya ' nın 
beşte birine hakim olmuştur. Bugün da
hi Orta Asya ' nın büyük bir kısmını elin
de tutan Sovyetler Birliği dünyanın en 
geniş araziye sahip devleti durumun
dadır. Orta Asya ' nın dünya tarihindeki 
önemli bir özelliği de Batı kültürünün 
Doğu kültürü ile doğrudan ve aniden 
karşılaştığı yer olmasıdır. Milattan ön
ce 1. binyılın son üçte birine girmeden 
önce Grekler' in Anadolu. Kafkasya ve 
Batı iran gibi bölgelerde Doğu ile olan 
temasları tedrici bir gelişme göstermiş 
ve pek tabii olarak taraflar birbirlerin
den etkilenmişlerdir. Fakat iskender' in 
Asya seferi sırasında bu karşılaşma , ara
daki her iki tarafı da tanıyan ülkelerin 
daha ötesinde meydana gelmiş, Orta As
ya' da ve sonra Hindistan'da karşılaşan 
birbirinin tamamen yabancısı bu iki me-

Cin Seddi 

deniyet ortaya iler ide çığır açacak bir 
kültür olayı koymuştur. iskender impa
ratorluğu ile arkasından gelen Baktria
na Krallığı devirlerinde doğrudan Grek 
kültürünün etkisi altında kalmış olan ve 
islamiyet'in girdiği dönemde dahi üze
rinde Grekçe konuşmaya devam edilen 
Baktria (Afganistan' ın kuzey kesimleri) ve 
Sogdia (Özbekistan) bölgelerinde Sama
noğulları ve Gazneliler devletleri kurul
muş, saraylarda hekim ve filozoflar baş
ta olmak üzere birçok Grek kökenli ay
dın görev almıştır. Yapılan araştırmalar 
bugünkü Türkçe'de yer alan Grekçe ke
limelerin pek çoğunun dilimize o dö
nemde g i rdiğini göstermektedir. isla
miyet'ten önce Orta Asya'da hüküm sü
ren devletler in başlıcaları şunlardır : As
ya Hunları (m ö 1. b i ny ıl başla rı - m .s. 93), 
Türkistan iskitleri (m.ö. VII -VI. yüzy ıll a r), 
Pers imparatorluğu (m.ö. VII. yüzyıl-330 ), 
iskender imparatorluğu (330-304). Bak
triana Krallığı (m ö 250 -m.s . V. yüzyı l ). 

Sasanf imparatorluğu (227-65 ı ). Eftalit 
Devleti (IV-VI. yüzyı ll ar), Göktürkler (552-
745), Uygurlar (745-1 209), Türgiş Hanlığı 
(VI. yüzy ıl- 766). 

Hindistan. Hindistan'da görülen en es
ki medeniyet, Mezopotamya'daki Sumer 
ve Akkad medeniyetleriyle çağdaş olan 
ve onlarla ticaret ilişkilerinde bulunan 
Harappa - Mohenjo Daro 'dur. Bu mede
niyeti meydana getiren insanların ay
nen Sumerler gibi Hint - Avrupalı olma
dıkları bilinmekte, buraya nereden gel
dikleri veya yerli mi oldukları bilinme
mekte ve kullandıkları bir tür resim-ya
zı henüz okunamamış bulunmaktadır. 

Eski Dünya'nın en zengin. en bereketli 
ülkesi olan ve bu sebeple tarih boyunca 
daima iştiha uyandırıp saldırıları üzeri
ne çeken Hindistan'ın en büyük özelliği, 
rehavet ver ici rutubetli muson iklimi ile 
bu topraklara yerleşen en savaşçı in
sanların dahi kısa sürede karakter ini 
değiştirebilmesidir. Hindistan ilkçağ . Or
taçağ ve özellikle islam felsefesi için bü
yük önem taşıyan Hint felsefesinin ve 
Hint kültürünün Grek kültürü ile karşı
laşmasından sonra ortaya çıkan " Doğu 

Helenizmi "nin vatanıdır. Doğu Heleniz
mi'nin etkisinde kalan islam filozofları 
Emevfler devrinden itibaren Yunan kla
siklerinden yapılan tercümeleri bu yeni 
bakış açısından yorumlamışlar ve özellik
le vahdet-i vücud* nazariyesini bu fel
sefenin panteizm görüşü üzerine oturt
muşlardır (bk. APOLLONİOS, Tyanalı). Hin
distan'da islamiyet öncesinde kurulan 
medeniyet ve hüküm süren başlıca dev-

ASYA 

!etler şunlardır : Harappa-Mohenjo Daro 
(m .ö 2500- ı 800), Ariler'in gelişi ( 1500), 1. 
Vedikçağ ( 1500- ı 000), ll. Yedikçağ ( ı 000-
600), Buddha Gautama (560-483), Van
cthamana (540-468), Dareios'un istilası 

(52 1-485 ), iskender'in istilası (327-325). 
Maurya hanedanı (32 1-1 85), Asoka (272-
23 ı) . Kuşhanlar (m s. 50 -240), Çatava
hana hanedanı (50- 195), Gupta Krallığı 

(320-535). isıamiyet'in girişi (7 1 ı ı. 

Doğu Asya. Çin, Çinhindi, Japonya. Mo
ğolistan . Doğu Türkistan ve Tibet'i içine 
alan Doğu Asya, medeniyetin başlaması 
açısından Ön Asya ve Orta Asya 'ya nis
bet! e daha yenidir. Çin'in kuzeyinde Ho
ang - Ho nehrinin deltasında başlayan 

Neolitik medeniyet en fazla milattan ön
ce 2500 yıllarına kadar inebilmekte ve 
onu 1800-1 OSO yılları arasına tarihlenen 
Kalkolitik çağ takip etmektedir. Eski Mı
sır ' ın çağdaş dünya medeniyetinin te
şekkülünde pek az etkili olması gibi Do
ğu Asya medeniyetleri de fazlaca etkili 
olamamışlardır. Bu ülkeler. özellikle böl
genin önderi durumunda olan ve çok 
yüksek bir medeniyete sahip bulunan 
Çin. Marko Polo gibi bazı Batılı seyyah
lar tarafından keşfedilineeye kadar Batı 
aleminden uzakta kalmışlar ve tanındık
tan sonra da yabancılara karşı yeterin
ce açılmamışlardır. Doğu Asya 'da kuru
lan medeniyet ve devletlerin başlıcala 

rı şu şekilde sıralanabilir : Çin'de Kansu 
Neolitik medeniyeti (m. ö. 2500- 18001, 
Efsanevf Hia (m. ö. 1800- 15001 ve Çang 
(m ö. 1500- ı 0001 sülaleleri. Batı Çu sü
lalesi (m ö. ı 000-770), Doğu Çu sülalesi 
(m. ö. 770-256). Savaşçı krallar ı m.ö . 403-
221). Ts'in (Çin) sülalesi (m ö. 22 1-206), 
Batı Han sülalesi (m ö. 206- m.s 91. im
parator Wu -ti (m ö 140-87), Wang-Mang 
(m s. 9-23), Doğu Han sülalesi (25 -220 1, 
Üç Sülale devri (220-265). Kuzey ve Gü
ney'e ayrılış (317-589). Toba Devleti ı ııı. 

yüzyı l- 556). Altı Sülale devri (güney, 222-
589 ). T' ang sülalesi (6 ı 8-907) 
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