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lýþmalarýnýn müslüman hekimlerce yakýn-
dan takip edilmesi, meselâ Ebû Bekir er-
Râzî’nin el-¥âvî adlý eserinde ona 142
yerde atýfta bulunmasý dikkat çekicidir
(Sezgin, III, 241-242). Ancak Ali b. Abbas
el-Mecûsî, Kâmilü’½-½ýnâ£ati’¹-¹ýbbiyye
adlý eserinin mukaddimesinde (I, 4) Yu-
hannâ’nýn farklý yöntemlerle hastalýðý te-
davi etme konusunda birçok hususu ih-
mal ettiðini, eserinin tertip ve tasnifinde
de aksaklýklar bulunduðunu belirtir.

Eserleri. 1. el-Künnâþü’l-kebîr. Týbbýn
genel prensipleri yanýnda ayný zamanda
ilâç katalogu niteliðindeki eser on iki bö-
lümden (makale) meydana gelmektedir.
Ebû Bekir er-Râzî el-¥âvî’nin XIX. cildin-
de eseri zikretmiþ, Ýbn Sînâ da el-Æånûn
fi’¹-¹ýb’da ölçüler ve tartýlar faslýnda bun-
dan hayli istifade etmiþ, Ebü’l-Hasan Sâ-
bit b. Ýbrâhim el-Harrânî ise kitabýn bazý
bölümlerini gözden geçirerek düzeltmeler
yapmýþtýr (Ýbnü’n-Nedîm, s. 360). Birçok
yazma nüshasý bulunan eserin 287 varak-
tan oluþan bir yazmasý Süleymaniye Kü-
tüphanesi’ndedir (Ayasofya Ktp., nr. 3716;
bk. Þeþen, s. 44). 2. el-Künnâþü’½-½a³¢r.
Önceki eserden daha meþhur olup yedi
bölümden ibarettir. Ebû Bekir er-Râzî bu
esere de birçok atýfta bulunmuþtur. Leclerc
bu atýflarý, ayrýca Ýbnü’l-Baytâr’ýn atýfla-
rýný eserin Latince tercümesiyle karþýlaþ-
týrýp hepsini tercümede tesbit ettiðini kay-
deder (Histoire, I, 115). Eseri Ebû Biþr Met-
tâ b. Yûnus, Ýbnü’n-Nefîs’in kâtibi Mûsâ
b. Ýbrâhim el-Hadîsî ve Hasan b. Behlûl el-
Evânî et-Taberhânî Arapça’ya çevirmiþtir;
bunlardan Hadîsî’nin çevirisi daha baþarýlý
kabul edilmektedir (DMBÝ, III, 479). Fakat
Arapça tercümelerinin hiçbiri tam olarak
günümüze intikal etmemiþtir (çeþitli bö-
lümlerinin yer aldýðý yazmalar için bk. Tro-
upeau, IV/2 [1994], s. 271). Buna karþýlýk
Latince tercümeler metnin tamamýný içer-
mektedir. Avrupa’da yaygýn bir þöhrete
sahip olan bu eserin Gherarda Cremonese
(Gérard Crémone) tarafýndan Practica Jo-
annis Serapionis dicta breviarium adýy-
la yapýlan Latince çevirisi 1497’de, Andrea
Alpagus’un Serapionis Practica adýný ver-
diði çeviri ise 1550’de Venedik’te basýlmýþ-
týr. Moþe ben Mazliah’ýn ilk Latince tercü-
meden yaptýðý Ýbrânîce bir çevirisi vardýr
(Bodleian Library, nr. 2087). 3. el-Ašra-
bâ×în. Zamanýmýza kadar gelmeyen bu
eserin Arapça’ya tercüme edildiði, Râzî’-
nin el-¥âvî’de ve Bîrûnî’nin e½-Øayde-
ne’de yaptýðý atýflardan anlaþýlmaktadýr
(Sezgin, III, 242). 4. Kitâb fî £aþri mašå-
lât li-Câlinûs. Henüz izine rastlanmayan
bu eserin de Ebû Sehl Biþr b. Ya‘kub es-

Siczî’nin er-Resâßilü’¹-¹ýbbiyye’sinde yap-
týðý nakillerden Arapça’ya çevrildiði anla-
þýlmaktadýr (a.g.e., a.y.).
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Resmî adý Helen Cumhuriyeti olup (Elli-
niki Dimokratia) Balkan yarýmadasýnýn gü-
neyinde bir Akdeniz ülkesidir. Adalarla bir-
likte yüzölçümü 131.957 km²’dir. Bu ala-
nýn % 81,2’si (107.196 km²) anakara top-
raklarýndan, % 18,8’i (24.761 km²) sayýlarý
-480’i büyük- 9000’e yaklaþan adalar top-
luluðundan meydana gelir. Güneybatýda
Ýyon (Yunan denizi), güneyde Akdeniz, do-
ðuda Ege denizinin kuþattýðý bir yarýma-
dadan oluþan asýl anakara bölümü kuzey-
batýdan doðuya doðru sýrasýyla Arnavut-
luk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile
çevrilidir. Ülke kýyýlarýnýn toplam uzunluðu
15.000 kilometreyi aþar. Ülkenin nüfusu
10.787.690 (2011 sayýmý), baþþehri Atina
(2012 baþlarýna ait ve âdeta bütünleþmiþ
olduðu Pire þehriyle birlikte 3.918.856),
diðer önemli þehirleri Selânik (1.019.927),
Patras (Balyabadra, 169.000), Heraklion
(Kandiye, 140.000) ve Larissa’dýr (Yeniþe-
hir, 138.000). Yaklaþýk 500 yýl (1364-1829)
Osmanlý hâkimiyetinde kalan Yunanistan
1829’da baðýmsýz bir krallýk haline geldi.
Ülkenin ilk çekirdeði, Mora yarýmadasýn-
dan Golos (Volos) ve Arta körfezleri boyun-
ca çekilecek bir çizginin güney kýsmý ile
Eðriboz ve Kiklad adalarýný kapsar. Bura-
nýn yüzölçümü yaklaþýk 50.000 km²’dir.
Daha sonra elde ettiði toprak kazançlarý
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(ö. II./VIII. yüzyýlýn ikinci yarýsý)

Süryânî hekimi.
˜ ™

Hayatýna dair yeterli bilgi yoktur. Klasik
kaynaklarda adý Yahyâ b. Serâfiyûn (Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 354) ve Yuhannâ b. Serâ-
biyûn (Ýbnü’l-Kýftî, s. 380) þeklinde kayde-
dilir. Hekim bir ailenin çocuðu olup baba-
sý Serâbiyûn ile kardeþi Dâvûd da hekim-
dir. Ýskenderiye týp geleneðinin Dýmaþk’-
taki temsilcilerinden olan Yuhannâ baba-
sýndan týp eðitimi alýrken Dýmaþk’taki ki-
lise okullarýnda Süryânîce tercümeleri bu-
lunan Hipokrat, Galen (Câlînûs) ve Desko-
rides’in eserleri vasýtasýyla kadîm Yunan
týbbýný kaynaðýndan öðrendi. Yuhannâ’nýn
yaþadýðý dönem tartýþmalýdýr. Ýbnü’n-Ne-
dîm onun Abbâsîler’in ilk döneminde ya-
þadýðýný söylemekte, Ýbnü’l-Kýftî de bu bil-
giyi tekrarlamaktadýr. Lucien Leclerc ise
Ýbnü’n-Nedîm’in Yuhannâ’yý Yahyâ b. Mâ-
seveyh ile (ö. 243/857) Ali b. Rabben et-
Taberî (ö. 247/861’den sonra) arasýnda zik-
retmesinden hareketle onun III. (IX.) yüz-
yýlda yaþadýðýný ileri sürmektedir (Histoire,
I, 14). Daha sonraki araþtýrmacýlar da bu
görüþü benimsemekte, meselâ Fuat Sez-
gin, Yuhannâ’nýn 250 (864) yýlý civarýnda
öldüðünü kaydetmektedir. Leclerc’in ka-
naatine katýlmayan Gérard Troupeau, Ýb-
nü’n-Nedîm’in biyografileri kronolojik sý-
raya göre vermediðini, Ali b. Abbas el-
Mecûsî’nin, Kâmilü’½-½ýnâ£ati’¹-¹ýbbiyye
adlý eserinin mukaddimesinde (I, 3-5) ken-
di seleflerini Hipokrat’tan Ebû Bekir er-
Râzî’ye kadar kronolojik olarak sýralarken
Yuhannâ’yý VII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþa-
yan Ehrûn el-Kass ile Hârûnürreþîd zama-
nýnda (786-809) faaliyet gösteren Mesîh
ed-Dýmaþký arasýnda ve Ýbn Ebû Usaybia’-
nýn Yuhannâ’yý hemen Ehrûn el-Kass’ýn
ardýndan zikretmesinden (£Uyûnü’l-enbâß,
s. 158) hareketle Ýbnü’n-Nedîm’in de kay-
dettiði üzere onun Abbâsîler’in ilk döne-
minde, yani Mansûr zamanýnda (754-775)
yaþadýðýný ileri sürmektedir. Troupeau, Lec-
lerc’in, kanaatini desteklemek için Yuhan-
nâ’nýn eserinde IX. yüzyýlda yaþamýþ Ceb-
râîl b. Buhtîþû‘, Yuhannâ b. Mâseveyh, Hu-
neyn b. Ýshak gibi hekimlere atýflar yapýl-
dýðýný kaydetmesini de isabetli bulmamak-
ta, bazý örneklere iþaretle bu bilgilerin mü-
tercimler tarafýndan eklenmiþ olabilece-
ðini belirtmektedir (Arabic Sciences, IV/2
[1994], s. 268-269). IX. yüzyýlda eserleri
Arapça’ya tercüme edilen Yuhannâ’nýn ça-
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da ovalar kýyý bölgesiyle daðlar arasýnda
dar þeritler halinde uzanýr. Bunlarýn en
önemlileri orta bölümdeki Tesalya ovasý,
Makedonya bölgesindeki Selânik ovasý ve
Batý Trakya’daki Serez, Drama ve Meriç
ovalarýdýr. Yunanistan, derin koy ve kör-
fezlerle parçalanmýþ bir anakara ile çoðun-
luðu Ege denizinde bulunan ve genelde
daðlýk bir yapý gösteren birçok adadan
meydana gelmiþtir. Ýyon adalarý ve Ege
adalarý diye iki grupta toplanan adalarýn
en büyüðü olan Girit (8300 km²) anakara-
nýn güneydoðu açýklarýnda yer alýr. Ege
adalarýnýn baþlýcalarý Girit, Eðriboz, Limni,
Taþoz, Midilli, Sakýz, Sisam, Ýstanköy, Ro-
dos ve Karpatos’tur. Bu adalardan Güney-
batý Anadolu kýyýlarý önünde kümelenmiþ
olanlara Oniki Ada denir. Bunlarýn en bü-
yüðü Rodos adasýdýr. Ýyon adalarýnýn baþ-
lýcalarýný Korfu, Paksos, Lefkas (Levkas, Aya-
mavra), Kafelonya ve Zanta teþkil eder.

Yunanistan’da yazlarý sýcak ve kurak,
kýþlarý ýlýk ve yaðýþlý geçen tipik Akdeniz
iklimi hüküm sürer. Ülkenin kuzey ve iç
kesimlerinde kýþlar güneye oranla daha
soðuk geçer. Kýþýn kuzeyden esen soðuk
bora rüzgârý sýcaklýðýn düþmesine yol açar.
Ýlkbahar sonlarýnda baþlayan ve yaz bo-
yunca kuzeybatýdan esen etezyen rüzgâr-
larý da yazýn sýcaklýðý düþürür. Yýllýk orta-
lama yaðýþ miktarý batý kýyýlarýndan doðu-
ya ve güneye doðru gittikçe azalýr. Kuzey-

batýdaki Korfu’da 1320 milimetreyi bulan
yýllýk yaðýþ Atina’da 400 milimetrenin al-
týna iner, Girit’te ise 625 milimetreye ula-
þýr. Yunanistan’da Akdeniz bitki örtüsü hâ-
kimdir. Orta ve güney kesimlerde zakkum,
defne, meþe, zeytin ve ardýç aðaçlarýnýn
da yetiþtiði Akdeniz’e has maki örtüsü hâ-
kim iken kuzey ve batýdaki yüksek alan-
larda baþta meþe olmak üzere geniþ yap-
raklý ormanlar yer alýr. Ormanlýk alanlar ül-
ke arazisinin yaklaþýk beþte birini kaplar.
Ülkede yaðýþ rejiminin düzensizliði ve ara-
zinin sarp ve engebeli yapýsý sebebiyle akar-
sularýn rejimleri düzensizdir, ulaþýma elve-
riþli olmadýðý gibi sulama açýsýndan da sý-
nýrlý bir potansiyele sahiptir. Yunanistan’ýn
Makedonya bölgesi ve Batý Trakya’nýn baþ-
lýca akarsularý, yukarý çýðýrlarý Bulgaristan
ve Makedonya sýnýrlarý içinde kalan Me-
riç, Mesta (Mesta Karasu), Struma (Struma
Karasu) ve Vardar ýrmaklarýdýr. Ana yarý-
madadaki en önemli ýrmaklardan Aliak-
mon ve Pinios doðuya Ege denizine doð-
ru akarken Arta ve Akheloos güney yönün-
de ilerleyerek sularýný Ýyon denizine boþal-
týr. Akarsularýn bir bölümü yazýn kurur.
Prespa gölü (bir kesimi Arnavutluk’ta, bir
kesimi Makedonya’da), Kastoria, Vegorri-
tis, Doiranis vb. küçük göller ülkenin orta
ve kuzey kesiminde yer alýr.

Yunanistan nüfusu son yýllarda yaþlan-
makta ve azalmaktadýr. 2001 sayýmýnda
10.964.020 olan nüfus 2011 sayýmýnda
10.787.690’a gerilemiþtir. Bunda evlilik ve
doðum oranlarýnýn düþmesiyle son zaman-
larda boþanmalarýn artmasý etkilidir. 1923
Lozan Antlaþmasý sonucunda gerçekleþen
nüfus mübâdelesiyle ülke nüfusunun et-
nik ve dinî yapýsý önemli ölçüde deðiþmiþ-
tir. Yaklaþýk 500.000 Türk ve müslüman
nüfus Yunanistan’dan Türkiye’ye, 1,5 mil-
yon Rum-hýristiyan Ortodoks nüfus Ana-
dolu’dan Yunanistan’a göç etmiþtir. Ülke-
de nüfusun % 95’ini Yunanlýlar oluþturur.
Geriye kalan kesim Makedonlar (% 1,5),
Türkler (% 0,9), Arnavutlar (% 0,6), Bul-
garlar, Ermeniler ve Çingeneler gibi azýn-
lýklarý kapsar. Komþu ülkelerden yalnýz Gü-
ney Kýbrýs ile Arnavutluk ve Türkiye’de sö-
zü edilecek düzeyde Yunan topluluklarý ya-
þar. Buna karþýlýk Batý Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika ile Avustralya oldukça bü-
yük bir Yunan nüfusunu barýndýrýr. Yuna-
nistan nüfusunun % 97,6’sý hýristiyandýr
ve Rum Ortodoks kilisesine baðlýdýr. Türk-
ler, Arnavutlar, Pomaklar ve Çingeneler
müslüman azýnlýðý teþkil eder; bunlar %
1,5-2 civarýnda bir orana sahiptir. Türkler
genellikle Batý Trakya ile Oniki Ada’da ya-
þarlar. Resmî dil Yunanca olmakla birlik-

ile bugünkü yüzölçümüne ulaþtý. Ülke Ocak
1981’de Avrupa Birliði’ne tam üye olarak
katýldý.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Yunanistan’ýn bulunduðu alan jeolojinin
üçüncü zamanýnýn sonlarýna kadar Ana-
dolu ile bitiþikti. Burada yer yer göllerle
kaplý Egeit denilen bir kýta parçasý vardý.
Üçüncü jeolojik zamanýn sonu ve dördün-
cü jeolojik zamanýn baþýnda vuku bulan
faylanma hareketleriyle Egeit kýtasý par-
çalanarak çöktü. Çöken alanlarýn Akdeniz
sularý ile kaplanmasý sonucu günümüzdeki
Ege denizi teþekkül etti. Ege denizindeki
adalar bu eski kýta kütlesinin su üstünde
kalan parçalarýdýr. Sýk sýk depremlerin mey-
dana geldiði Ege denizi ve Yunanistan, Alp-
Himalaya deprem kuþaðý üzerinde yer alýr.
Daðlýk bir ülke olan Yunanistan’da Alp dað-
larýnýn uzantýlarýný teþkil eden batýda Pin-
dos daðlarý, doðuda Olimpos daðý, kuzey-
de Rodoplar ve güneyde Mora yarýmada-
sýnda Pelepones daðlarý bulunur. Teselya’-
nýn kuzeydoðusundaki Olimpos daðý (2917
m.) ülkenin en yüksek zirvesini oluþturur.
Yunanistan’ýn güneyinde üç parmak þek-
linde Akdeniz’e doðru sokulan Mora yarý-
madasý ile ülkenin ana gövdesini birbirin-
den ayýran Korint körfezi Korint Kanalý ile
Ege denizine baðlanmýþtýr. Ülkenin kuzey-
doðusunda Ege denizine doðru sokulan
Halkidikya yarýmadasý yer alýr. Yunanistan’-
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rýlýr. Taþoz adasý açýklarýnda az miktarda
petrol elde edilir. Ülkenin petrol ve doðal
gaz rezervleri sýnýrlýdýr. Enerjide dýþa ba-
ðýmlýdýr ve kömürle petrol ithal edilir. Yu-
nanistan’da sanayi, ülkenin 1981’de Avru-
pa Birliði’ne girmesiyle artan dýþ yardým
sayesinde geliþme yolundadýr. En önemli
kollarý besin, tekstil, elektrikli aletler, çi-
mento ve alüminyum sanayiidir. Sanayi ku-
ruluþlarýnýn büyük bölümü Atina ve Selâ-
nik civarýnda toplanmýþtýr.

Yunanistan’ý baþta Ýngilizler ve Alman-
lar olmak üzere 2009 yýlý verilerine göre
19,5 milyon turist ziyaret etmiþtir. Ülke-
nin her yanýna daðýlmýþ olan tarihsel yapý-
lar, müzeler, adalar ve kumsallar turizm-
den önemli bir gelir elde edilmesini sað-
lar. Yunanistan ekonomisinin diðer önem-
li bir geliri ise dünya çapýndaki ticaret fi-
losundan elde ettiði navlun gelirleridir. Yu-
nanistan dýþ gelirlerinde büyük açýk ve-
ren bir ülkedir. Ýhracat ithalâtýn ancak %
40’ýný karþýlamaktadýr. Dýþ ticaret açýðý tu-
rizm gelirleri, deniz ticaret filosundan el-
de edilen gelirler, yurt dýþýndaki iþçilerin
gönderdiði dövizler ve son yýllarda büyük
oranda Avrupa Birliði’nden alýnan yardým-
larla kapatýlmaktadýr. Turizm geliri toplam
ihracat gelirinin % 30’u civarýndadýr. An-
cak aþýrý harcama ve borçlanma sebebiy-
le 2010 yýlý sonunda iflâsýn eþiðine gelen
ekonomi Avrupa Birliði ülkelerinin maddî
desteðiyle canlandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Ülkenin en önemli dýþ satým ürünleri tu-

runçgiller, zeytin, zeytinyaðý, tütün, pa-
muk ipliði ve çeþitli sanayi ürünleridir. Ýþ-
lenmiþ petrol ürünleri, boksit, deri ve çi-
mento da ihraç edilir. Dýþarýdan baþta ham
petrol ve gemi olmak üzere sanayi maki-
neleri, ulaþým araçlarý, demir çelik, et ve
süt gibi gýda maddeleri, kimyasal madde-
ler ve ilâç ithal edilmektedir. Yunanistan
dýþ ticaretinin büyük kýsmýný Avrupa Bir-
liði ülkeleri, Amerika Birleþik Devletleri ve
Japonya ile yapmaktadýr. Ülkede ulaþým
geliþmiþtir. Büyük bir kýsmý kýyý bölgesin-
de toplanan 130.000 kilometrelik karayo-
lu aðýnýn % 79’u kaplanmýþtýr. Kara ulaþý-
mýnýn odaðý olan Atina önemli þehirlere
modern otoyollarýyla baðlýdýr. Daha çok yük
taþýmacýlýðýnda faydalanýlan demiryollarý-
nýn uzunluðu 2479 kilometreyi bulur. Ülke-
de deniz taþýmacýlýðý çok geliþmiþtir. Ati-
na’nýn limaný Pire’den sonra en önemli li-
manlar Patras, Preveze, Heraklion, Kavala
ve Volos’tur. Kýyýlarla adalar arasýnda va-
pur ve feribotlar iþler. Ülkedeki dokuz ulus-
lar arasý havaalanýndan en iþlek olanlarý Ati-
na, Selânik, Heraklion ve Rodos’tadýr.
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te ülkede Arnavutça, Türkçe ve Makedon-
ca gibi diller ve lehçeler konuþulur. Nüfus
yoðunluðu ülke genelinde kilometrekare-
ye yaklaþýk seksen iki kiþidir. Nüfusun %
36’sý Atina ve Selânik gibi iki büyük þehir-
de yaþar; diðer bölgelerde nüfus yoðun-
luðu daha düþüktür. Çoðu dar alanlý kýyý
ovalarýnda nüfus yoðunluðu ülke ortala-
masýnýn üstündedir.

Arazinin daðlýk olmasý ve yazlarýn kurak
geçmesi Yunanistan’da tarýmýn baþlýca en-
gelleridir. Ekilebilir topraklar ülkenin %
30’unu kaplar. Bu alanýn % 8’inde sula-
malý ziraat yapýlýr. Ülkede tarým, modern
yöntemlerin kullanýlmasýna raðmen sula-
ma yetersizliði sebebiyle önemini gittik-
çe kaybetmektedir. Tarýma elveriþli bütün
alanlarda tahýl ekimi yapýlmakla birlikte
ülke ihtiyacýnýn ancak yarýsýndan azý karþý-
lanýr. Birim alandan alýnan verim düþük-
tür. Tahýl ekiminin geriliðine raðmen Ak-
deniz karakterli türlerin geniþ yer tuttuðu
göze çarpar. Mora yarýmadasýnda ve ada-
larda baðlar oldukça yaygýndýr. Zeytinlik-
ler geniþ yer tutar, fakat verim düþüktür.
Zeytinyaðý üretiminde Yunanistan dünya-
da Ýspanya ve Ýtalya’nýn arkasýndan üçün-
cü sýrayý alýr. Meyve çeþitleri arasýnda tu-
runçgiller ve incir kaydedilebilir. Endüstri
bitkilerinden þeker pancarý, pamuk ve tü-
tün sayýlabilir. Batý Trakya’da endüstri bit-
kileri ekimi diðerlerine göre daha fazladýr.
Ülke topraklarýnýn yaklaþýk % 40’ýný kapla-
yan çayýr ve otlaklarýn büyük bölümü taþ-
lýk ve kullanýma elveriþsizdir. Bu durum
koyun, keçi ve sýðýr besiciliðine dayanan
hayvancýlýðý önemli ölçüde sýnýrlamakta-
dýr. Ancak hayvancýlýk günümüzde gele-
neksel yetiþtiricilik yerine modern teknik-
lerle yapýlmaya baþlanmýþtýr. Özellikle be-
si hayvancýlýðý geliþme göstermiþtir. Bu-
na raðmen iç talebin bir bölümü ithalât-
la karþýlanýr. Ülke topraklarýnýn % 20’si
ormanlarla kaplýdýr. Kereste üretimi ülke
ihtiyacýný genelde karþýlayabilecek düzey-
dedir. Uzun kýyý þeridinde ve çok sayýda
adada balýkçýlýk önemli bir uðraþtýr. Balýk-
çý filolarý daha çok Akdeniz sularýnda av-
lanýr. Zengin balýk varlýðýna karþýn tüke-
tim açýðý yüzünden bir miktar balýk ithal
edilir. Geçmiþte önemli bir gelir kaynaðý
olan sünger avcýlýðý sentetik ürünlerin re-
kabeti karþýsýnda gerilemiþtir. Yunanistan
yer altý kaynaklarý açýsýndan pek zengin de-
ðildir. En önemli yer altý zenginlikleri alü-
minyum üretiminde kullanýlan boksitle da-
ha çok termik santralleri besleyen linyit-
tir. Ayrýca bir miktar demir cevheri, kur-
þun, çinko, nikel, asbest, kil, magnezit,
manganez, zýmpara taþý ve mermer çýka-
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devletleri mal deðiþimi yerine para basa-
rak ticaret yapmaya yöneldi. Yunan þehir
devletlerinde ilerleyen dönemlerde olaðan
üstü yetkilere sahip tiranlar ortaya çýktý.
Milâttan önce 510 yýlýnda Atina’da tiran-
lýk yýkýldý ve demokrasi dönemine geçildi.
Bu dönemde Atina’da çok sayýda düþünür
ve sanatçý yetiþti. Yunan þehir devletleri
arasýnda en geliþmiþ durumdaki Atina,
savaþçýlýklarýyla meþhur Spartalýlar’la ve
doðudan saldýran Persler’le savaþmak zo-
runda kaldý (m.ö. 492-448). Atinalýlar, Pers-
ler’in saldýrýlarýna karþý oluþturduklarý de-
niz gücü sayesinde baðýmsýzlýklarýný koru-
yabildiler. Ayný dönemde Atina büyük bir
ilerleme gösterdi ve klasik Yunan mede-
niyetinin teþekkülünde önemli rol oynadý.
Yunan þehir devletleriyle bir ittifak kurup
bunlarýn öncüsü haline geldi. Fakat Mo-
ra yarýmadasýna (Peloponnes) hükmeden
Sparta, Atina’ya karþý harekete geçti ve
milâttan önce 431-404 yýllarýnda Atina ile
Sparta arasýnda Peloponnes savaþý cere-
yan etti. Atinalýlar bu savaþta maðlûp ol-
du ve Yunan dünyasýndaki öncülükleri so-
na erdi. Öte yandan Sparta da Yunan þe-
hirleri üzerinde uzun süren egemenlik ku-
ramadý. Parçalanmýþ durumdaki Yunan
polisleri, Makedonyalýlar’ýn bölgeyi tehdit
etmesine karþý milâttan önce 440’ta bir
Helen ittifaký oluþturdu. Ancak Makedon-
ya Kralý II. Filip’in milâttan önce 338’de Yu-
nan ordularýna karþý kesin zafer kazanma-
sýna engel olunamadý. Böylece Yunan þe-
hir devletlerinin siyasî baðýmsýzlýðý sona
erdi. Milâttan önce 336’da tahta geçen
Büyük Ýskender, Makedonya ve Yunanis-
tan’ý üs edinerek Persler’e karþý harekete
geçti. Anadolu, Mýsýr ve Ýran’ý ele geçirdi;
Asya’nýn içlerine doðru ilerledi; böylece kla-
sik Yunan kültürü özellikle kurulan Yunan
tipinde þehirler yoluyla yayýlýrken zapte-
dilen yerlerin kültürel öðeleri de Yunanis-
tan’a taþýndý. Bu etkileþim neticesinde He-
lenistik kültür oluþtu. Milâttan önce 323’-
te Ýskender’in ölümünden sonra Hindis-
tan’a kadar uzanan Makedon Ýmparator-
luðu parçalandý. Bununla birlikte Yunanis-
tan’daki þehir devletleri Makedonya ege-
menliðinde kalmaya devam etti. Ardýn-
dan Yunanistan’da Roma hâkimiyeti baþ-
ladý. Milâttan önce 148’de Makedonya, Ro-
ma’nýn bir vilâyeti durumundaydý (Rein-
hold, s. 277-295).

Hýristiyanlýðýn Roma Ýmparatorluðu’nda
hýzla yayýldýðý dönemlerde Yunanistan’da
da Hýristiyanlýða geçiþler oldu. 381’de Ým-
parator Theodosios’un Hýristiyanlýðý impa-
ratorluðun resmî dini ilân ederek çok tan-
rýlý diðer bütün dinleri yasaklamasý bu sü-

reci hýzlandýrdý. 395 yýlýnda Roma Ýmpa-
ratorluðu Doðu ve Batý olmak üzere ikiye
ayrýlýnca Yunanistan, Konstantinopolis (Ýs-
tanbul) merkezli Doðu Roma Ýmparator-
luðu’nun sýnýrlarý içinde kaldý (Roedig, s.
236-252). Konstantinopolis bütünüyle hý-
ristiyanlaþan Yunan dünyasýnýn siyasî, dinî
ve kültürel merkezi haline gelirken Atina
hýzla gerilemeye baþladý; Ýmparator Iusti-
nianos devrinde felsefe okullarý kapandý ve
Atina zamanla bir taþra kasabasýna dö-
nüþtü. Müslümanlýðýn doðuþundan sonra
VII. yüzyýlda baþlayan Arap fetihleri neti-
cesinde Afrika ve Arap coðrafyasýndaki
topraklarýný kaybeden Bizans Ýmparator-
luðu Yunanistan, Batý Anadolu ve Güney
Ýtalya’ya çekildi. Öte yandan yine VII. yüz-
yýldan itibaren Slav kabileleri Kuzey Yuna-
nistan’a kadar inmeye baþlamýþtý. Slav ve
Arnavut nüfusun Yunanistan’da yerleþme-
sinin boyutlarý o kadar geniþtir ki XIX. yüz-
yýl tarihçisi Fallmerayer, Yunanistan’da ya-
þayan hýristiyanlarýn eski Yunanlýlar’la ilgi-
si bulunmadýðý tezini ileri sürmüþtü. 1204’-
te Haçlýlar’ýn Konstantinopolis’i iþgal et-
mesiyle Yunanistan’ýn önemli bir parçasý
olan Mora yarýmadasý Franklar’ýn yöneti-
mine girdi, Girit de Venedikliler’e satýldý.
Ayrýca birçok liman Venedikliler’in eline
geçti. Bizans imparatoru 1261’de tekrar
Konstantinopolis’e dönerken Mora’daki du-
rumda bir deðiþiklik meydana gelmedi.
XIV. yüzyýlýn baþlarýnda Türkler’le savaþ-
mak için getirilen Katalanlar daha sonra
Atina’ya hâkim oldular (1311-1387). Ayný
yüzyýlda Sýrplar egemenliklerini Kuzey Yu-
nanistan’a kadar yaydýlar. 1334’ten itiba-
ren Bizans’a karþý savaþa baþlayan Sýrp
Kralý Stefan Duþan, Tesalya ve Epir’i ele
geçirdikten sonra 1345’te kendini Sýrp-
lar’ýn ve Yunanlýlar’ýn çarý ve hükümdarý
ilân etti.

Osmanlýlar’ýn 1360’lý yýllardan itibaren
Balkanlar’daki hýzlý ilerleyiþleri, Makedon-
ya kesiminden baþlamak üzere Yunanis-
tan’ý da içine alan yeni bir dönemin haber-
cisi oldu. 1371 Çirmen zaferinden sonra
Trakya’daki egemenliklerini saðlamlaþtý-
ran Osmanlýlar, Makedonya topraklarýna
doðru ilerledi. 1372’de Gazi Evrenos Bey,
Batý Trakya’da Gümülcine, Ýskeçe gibi þe-
hirleri ele geçirirken Kara Halil Paþa tara-
fýndan Kavala, Drama, Zihne, Serez ve Ka-
raferye Sýrplar’dan alýndý. Evrenos Bey, Se-
rez’i kendine merkez yaptý ve Anadolu’-
dan getirilen aþiretler bölgeye yerleþtiril-
meye baþlandý. Osmanlý kuvvetleri 1380’-
lerde Makedonya’nýn diðer bölgelerini de
fethetti. Selânik, Çandarlý Hayreddin Paþa
ile Gazi Evrenos’un uzun kuþatmasý ne-
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II. TARÝH

Günümüzde Türkçe’de bu ülkeyi ve hal-
kýný tanýmlamak için kullanýlan Yunanis-
tan ve Yunan kelimeleri Anadolu’da bulu-
nan Ýyonyalýlar’a atfen ortaya çýkmýþtýr ve
Yakýndoðu’daki Helenler’i ifade eder. Ba-
tý’da ise Ýtalya’nýn güneyindeki Grekler’e
atfen Grek ismi yaygýnlaþmýþtýr. Yunan ka-
vimleri ve þehirleri kendilerini Helenler di-
ye tanýmlamýþtýr. Bugünkü Yunanistan’ýn
ismi de “Helen ülkesi” anlamýnda Hellas’-
týr (Ellada). Bununla birlikte Helenler, Roma
(Bizans) Ýmparatorluðu döneminde kendi-
lerini Romalý (Romaios) olarak adlandýrmýþ-
lar, Selçuklular ve Osmanlýlar’ca da Rum
diye anýlmýþlardýr. Böylece antik Helen is-
mi tarihe karýþmýþ, 1830’da baðýmsýz bir
devlet olarak kurulan Yunanistan, kökleri-
ni doðrudan eski Yunan medeniyetine da-
yandýrdýðýndan Hellas adýný yeniden can-
landýrmýþtýr.

Yunanistan’ý içine alan topraklarda iskân
tarihi eski çaðlara kadar iner. Helenler’in
kabileler halinde bu topraklara göçü mi-
lâttan önce II. binyýlda gerçekleþmiþtir. Za-
manla bu kabileler küçük devletlere dö-
nüþmüþ, monarþilerin yerine büyük top-
rak sahibi soylular sýnýfý güç kazanmýþ ve
toprak köleliði yaygýnlaþmýþtýr. Hýzlý nüfus
artýþý ve nüfus çoðunluðunun soylulara ba-
ðýmlý duruma gelmesiyle ekilebilir arazi-
nin yetersiz kalmasý büyük sosyal sorun-
lara yol açýnca milâttan önce 750-550 yýlla-
rý arasýnda Yunanlýlar bütün Akdeniz hav-
zasýna göç etmeye baþladý. Yunan koloni-
zasyonu ekonomik, siyasal ve kültürel ha-
yatý derinden etkiledi. Önceden yerel üre-
time dayanan ekonomik hayat yerini ti-
carete býraktý. Milâttan önce 650 civarýn-
da Anadolu’da (Küçük Asya) bulunan Lid-
yalýlar’ýn parayý keþfetmesiyle Yunan þehir


