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turduğu KTH dairesinde dönmekte, ba
zan da kural dışı olarak gezegen T mer
kezli KSL episikli çevresinde hareket et
mektedir. Aynı durum N merkezli yıldı
zın AC dairesi çevresinde dönüşü için de 
söz konusudur. Bu durumdan. BitrOcf'
nin sisteminde episikl kutuplarının kai
natın kutbu çevresinde dönmelerinin te
mel ilke olarak kabul edildiği anlaşılmak
tadır. 

BitrOci'nin savunduğu diğer bir husus 
da Batlamyus 'un sisteminde Ay, Mer
kür. Venüs. Güneş, Mars ... şeklinde sıra
lanan gezegenlerin Ay, Merkür, Güneş, 

Venüs. Mars ... düzeninde sıralanmaları, 

yani Güneş' in Venüs'ten aşağıda bulun
ması gerektiği idi; çünkü hiçbir zaman 
Venüs'ün Güneş'in önünden geçtiği gö
rülmemişti. Ayrıca o, Merkür ile Venüs'ün 
Ay gibi ışıklarını Güneş'ten almadıkları
na, bilakis birer ışık kaynağı olduklarına 
inanıyordu . 

BitrOci'nin astronomi sistemi XIII. yüz
yıl Avrupasında büyük bir yankı uyan
dırmıştır. ingiliz astronomu William on
dan alıntılar yapmış, Grosseteste ise çe
şitli çalışmalarını bu sisteme dayandır
dığı gibi Batlamyus sistemini reddeder
ken de onu kendine mal etmiştir. Aynı 
yüzyılın ikinci yarısında Batlamyus'un ve 
BitrOci'nin fikirlerini savunanlar arasın
daki tartışmalar sürmüş, bu arada Bit
rOcf taraftarı Albertus Magnus onun fi
kirlerini basitleştirerek yaymaya çalışır
ken sonunda Batlamyus'un modelini be
nimsemiştir. Roger Bacon Commonia 
Naturalium adlı eserinde BitrOcf'nin sis
temini ayrıntılı bir şekilde ele alarak Bat
lamyus ' unkiyle karşılaştırmıştır; Opus 
Maius adlı eserinde ise onun gelgit te
orisini tartışmıştır. 

XIV. yüzyılda Batlamyus sisteminin tar
tışmasız kabul edildiği görülür. Bunun
la beraber İbrani müellif Salomon Kohen 
ile Toledolu lsaac israeli (i sh ak el- i srail!) 
BitrOci'ye birçok atıfta bulunmuşlardır. 
Bunlardan birincisi Kitabü'l-Hey, e'nin 
bir muhtasarını meydana getirmiş , ikin
cisi ise BitrQcf'den "teorisi dünyayı sar
san adam" diye söz etmiştir. BitrOcf'ye 
ait fikirterin XV ve XVI. yüzyıllarda da 
devam ettiği, ancak bunların bazı ilim 
adamları tarafından ya tam anlaşılama
dığı veya yeterince incelenmediği görül
mektedir. Mesela BitrOcf'den bahseden 
Simon de Phares'in. kitabını okumadığı 
için ona hayal mahsulü bazı görüşler mal 
ettiği. hataları üzerine küçük bir eser 
kaleme alan Regiomontanus'un ise yaz-
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dığı bazı pasajlardan onu yanlış yorum
ladığı anlaşılmaktadır. 

Aralarında BitrOcf'nin de bulunduğu 
İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd ve İbnü ' I
Eflah gibi Endülüslü alim ve filozofların. 
Aristocu fizik ilkeleriyle bağdaşmadığı 

gerekçesiyle Batlamyus astronomisine 
yönelttikleri eleştiriler Batı Ortaçağ ' ın

da önemli yankılar yapmış, özellikle bu 
çalışmalar Rönesans döneminde Batlam
yus'u eleştirenter için bir ilham kaynağı 
olmuştur. 

BitrOcf'nin eseri Kitabü '1-Hey, e 1217 
yılında Michael Seat tarafından De mati
b us eelorum circularibus adıyla Latin
ce'ye, 1259'da Moses ben Tibbon tara
fından İbranice 'ye çevrildi. Solamon Ko
hen'in 1247'de İbranice 'ye muhtasar bir 
tercümesini yaptığı eseri Qalonymos ben 
David İbranice'den Latince'ye çevirmiş 
ve bu çeviri 1 531 ·de Venedik'te yayım
lanmıştı. XX. yüzyılda ise Michael Seat'un 
yaptığı Latince tercüme Francis J . Car
mody (Berkeley-Los Angeles ı 952) ve Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (nr . 
3302) bulunan aslının yazma bir nüshası 
da Bernard R. Goldstein tarafından iki 
cilt halinde neşredilmiştir (New Haven 
London 1971). Bu neşrin 1. cildinde ingi
lizce tercüme ve açıklamalar, ll. cildinde 
Arapça metin ile Moses ben Tibbon'un 
yaptığı İbranice tercüme yer almaktadır. 

BiBLiYOGRAFYA: 

Suter. Die Mathematiker, s. 131 ; P. Duhem. 
Le Systeme du Monde, Paris 1914, ll, 146·156 ; 
Brockeımann . GAL Suppl., ı , 866 ; Sarton. Jntro· 
duction, 11 / 1, s. 399·400; B. R. Goldstein. a l· 
Bitrüci, New Haven · London 1971 , HI ; Seyyid 
Hüseyin Nasr. islam ue ilim (tre. il han Kutluer). 
istanbu l 1989, s. 106 ; F. J. Carmody. "Regio
montanus. Notes on al-Bitriiji's Astronomy ", 
/SIS, sy. 42 (1 951 }. s. 121·130 ; Besim Darkot. 
"Sema Hareketleri ve Doğu Alemi", iü Coğ· 
ra{ya Enstitüsü Dergis i, V / 9, istanbul 1959, s. 
1·10; C. A. Nallino. "Astronomi", iA, 1, 690 ; "Bit
rüd", iA, ll , 664 ; J. Vernet. "al-Bitriigji", E/ 2 

(ing). ı , 1250; DSB, ll, 164, 168 ; XV, 33·36. 

L 

L 

~ M AHMUT K AYA 

BİTIİHIYYE 

(~1) 

Cebir görüşünü benimseyen 
İsmail el-Bittihi'ye bağlı olanlara 

verilen ad 
(bk. CEBRİYYE). 

BİYOGRAFYA 

(bk. TABAKAT). 

_j 

_j 

BiZANS 

Roma İmparatorluğu'nun 
devamı olarak 330- 1453 yıllan arasında 

Balkan yarımadas ı , Anadolu, Suriye, 
Filistin ve Mısır' da hüküm süren 

L 

ve Doğu Roma diye de anılan 
imparatorluk. 
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Roma imparatorluğu ' nun hakimiyet 
merkezini doğuya (Nikomedia. izmit) nak
leden ilk imparator Diokletianos'tur (284-
305) . Ancak Bizans Devleti'nin kuruluşu
nu Büyük Konstantinos'a (306-337) bağ

lamak gerekir. lll. yüzyılda başlayan ik
tidar kavgaları, iç savaşlar ve bunu fır

sat bilen dış düşmanların saldırıları, ar
tık iyi bir başşehir olma vasfını kaybe
den Roma'nın yerine, devlet sınırlarına 
yapılan saldırılar Tuna ve Fırat boyların
dan geldiğine göre imparatorları daha 
doğuda, bu iki cepheye de hükmedebi
lecek bir yerde yeni bir başşehir ara
maya yöneltmişti. İtalya ' nın doğusunda 
yeni bir devlet merkezi kurmanın gerek
li olduğuna kesinlikle karar veren Kons
tantinos bu gayeye en uygun yer ola
rak. coğrafi konumu kadar siyasi, aske
ri ve ticari bakımdan da merkez olma 
özelliğine sahip, Asya ile Avrupa'nın bir
leştiği noktada bulunan istanbul'u seç
mişti. Yeni başşehrin inşasına 324 yılın
da başlandı; muhteşem bir saray, se
nato binası. hipodrom ve kiliseler yapıl
dı. Meydanlar sanat eserleriyle süslen
di. Şehir, kara tarafından gelecek düş
man hücumlarına karşı Marmara· dan 
Haliç'e kadar uzanan bir surla çevrildi 
ve 11 Mayıs 330 tarihinde resmi açılışı 
törenlerle kutlandı. Başşehir Yeni Ro
ma. İkinci Roma veya kurucusuna izafe-

. ten Konstantinopolis adıyla tanındı. 

istanbul ' un başşehir oluşu ile Roma 
dünyasının ağırlık noktası doğuya kay
dığı gibi aslında bir Doğu dini olan Hı

ristiyanlık da Konstantinos'un himaye
sinde bütün imparatorluğa hakim ola
cak duruma kavuştu ve 325 yılında iz
nik'te toplanan ı. Genel Konsil Hıristiyan
lığa yeni bir güç kazandırdı. Konstanti
nos devlet idare sisteminde de köklü 
değişiklikler yaparak yeni bir idare dü
zeni kurdu. Bu düzenin temelini teşkil 
eden imparator kudretinin otokrasisi, 
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devletin merkezileştirilmesi ve bürok
ratlaştırılması ile devlet-kilise arasında
ki sıkı bağlılık Bizans İmparatorluğu ya
şadığı sürece devam etmiştir. İmparator 
artık sadece ordunun ve devletin değil 
aynı zamanda kilisenin de hakimi idi. 
Yeni idare düzeninin en önemli özelliği , 

askeri ve sivil idarenin ilke bakımından 
birbirinden ayrılması ve bütün idarenin 
hiyerarşik bir sisteme uygun şekilde or
ganize edilerek imparatorun şahsında 
birleştirilmesiydi. Askeri düzende yapı
lan yenilik, eskiden sadece sınır boyun
ca yerleştirilmiş savaş kuwetleri yanın
da devlet arazisi içinde hareketli yaya 
ve atlı birlikleri kurulmasıydı. Böylece as
keri güçler iki temel grup oluşturdular: 

Hareketli birlikler ve sınır kuwetleri. Ya
ya ve atlı birlikler ayrı kumandanların 
emrine verildi. Bütün sınır boyları böl
gelere ayrılarak her bölge bir dükün 
idaresine bırakıldı. Ayrıca askeri bir ye
nilik daha yapıldı ; eski muhafız gücü 
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yerine çoğunluğunu Germenler'in teşkil 
ettiği özel muhafız kıtaları kuruldu. Bu 
devirde, büyük ölçüde değerini kaybet
miş olan devlet parası da güçlendiril
dL Konstantinos yeni ve çok sağlam bir 
para sistemi kurdu. Bu sistemin teme
lini solidus denen altın para teşkil edi
yordu. Bu altın , imparatorluğun hatta 
bütün Akdeniz dünyasının yüzyıllar bo
yunca standart parası oldu. Dengeli pa
ra sistemi faal ticarete yol açtı ve istan
bul 'u dünyanın en zengin şehri haline 
getirdi. Ayrıca vergi sisteminde ve sos
yal hayatı düzenleyen kanunlarda da ye
nilikler yapıldı. Böylece istanbul 'un baş
şehir oluşu yanında bu dönemde Hıris
tiyanlığın kabulü ve hemen her alanda 
yapılan köklü reformlarla imparatorlu
ğun görünüşü değişmiş oldu. 

On sekiz yıl süren iktidar mücadele
sinden sonra rakiplerinin hepsini orta
dan kaldıran ve 324 'te imparatorluğa 
tek başına hakim olan Konstantinos'un 

BiZANS 

bundan sonraki saltanat yılları olduk
ça sakin geçti. Onun 337'de ölümünden 
sonra imparatorluk üç oğlu arasında 

paylaşıldı ise de ikisinin erken ölümle
ri ile iktidar büyük oğlu Konstantios'a 
kaldı. Konstantios'un saltanat dönemi 
(350-361) dini kaynaşmalar içinde geçti. 

Bunu takip eden devrede imparator
luk için en büyük tehlikeyi, Hunlar'ın bas
kısı ile oturdukları yerlerden atılan ve 
Tuna sınırını aşarak devlet topraklarına 
giren Germen kavimleri oluşturdu. Yeni 
bir hanedanın kurucusu olan bu döne
min en belirgin kişisi Büyük Theodosios 
(379-395), eski "lmperium Romanum"un 
doğu ve batısında tek başına hüküm sü
ren son imparator olmuştur. Onun za
manında İstanbul'da toplanan ll. Genel 
Konsil'de Hıristiyanlık resmen devlet di
ni olarak ilan edildi ve bu andan itiba
ren putperestlik kanun dışı kalmış oldu 
(38 1 ). Theodosios devrinin en büyük anısı, 
istanbul'u hala süslemekte olan Sulta-
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nahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş'tır (obe
lisk). Büyük Theodosios'un ölümünden 
sonra imparatorluk iki oğlu Arkadios ve 
Honorios arasında Doğu ve Batı Roma 
olmak üzere ikiye ayrıldı. Bununla bera
ber devletin bütünlüğü düşüncesinden 
vazgeçilmedi. Ancak bu kesin bir ayrılık 
oldu. Bu tarihten sonra Doğu ve Batı Ro
ma hiçbir zaman birleşmedi. 

395'te tahta çıkan Arkadios ile oğlu 
ll. Theodosios'un (408-450) devirleri, Hz. 
Isa'nın niteliği konusunda birbirine cep
he alan inanç kavgalarının doğurduğu 
dini mücadeleler ve Hunlar'ın devletin 
varlığını tehdit eden akınları bakımından 
önem taşır. imparatorluk ancak Hun
lar'ın batıya yönelmesi sayesinde ayak
ta kalabilmiştir. Bunlar'ın yarattığı bü
yük tehlike karşısında istanbul surları
nın bugünkü yerinde inşası (4 ı 3-44 7), di
ni görüş ayrılıkiarına son vermek için lll. 
Genel Konsil'in Efes'te toplanması (431), 

Konstantinos'tan kendi devrine kadar 
hıristiyan imparatorların yayımladığı ka
nunları içine alan ve Latince yazılmış on 
altı kitaptan oluşan "İmparator Kanun
ları Mecmuası"nın (Codex) neşri (438) ve 
istanbul'da Latince-Grekçe olarak hita
bet, gramer, felsefe, hukuk derslerinin 
verileceği yüksek okulun kuruluşu (425). 

ll. Theodosios devrinin en önemli olay
larıdır. 

Çocuksuz ölen ll. Theodosios'un yeri
ne imparator olan Trak asıllı kumandan 
Markianos'un (450-457) hakimiyet dev
rine, dini inanç kavgalarına, özellikle Efes 
Konsili'nde üstünlük sağlayan monofizit 
görüşe son vermek amacıyla 451 'de Ka
dıköy'de (Khalkedon) toplanan IV. Genel 
Konsil ile Atilla'nın ölümüyle Hun Devle
ti'nin dağılması sonucunda imparator-
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luğun bu tehlikeden kurtulması damga
sını basmıştır. Ortodoks inancın kabulü 
anlamına gelen IV. Konsil'in (Kadıköy) İz
nik iman formülüne bazı ilavelerle aldı
ğı kararlar günümüze kadar geçerli ol
muştur. Ne var ki bu konsilde alınan ka
rarlar Bizans siyasi tarihini olumsuz yön
de etkiledi. istanbul ve Roma piskopos
larının eşitliği prensibini ileri süren bu 
kararlar, sonraları iki kilise merkezi 
arasındaki rekabetin başlangıcı olduğu 
gibi mahküm edilen monofizit ve Nas
türi inanç taraftarlarının yaşadığı doğu 

eyaletleri ile devlet merkezi arasındaki 
uçurumu derinleştirmiştir. Bu dini gö
rüş ayrılığı, zamanla doğu eyaletlerinin 
siyasi bakımdan kolayca devletten kop
malarına imkan verecektir. 

V. yüzyılın ikinci yarısında imparator
luğun Batı yarısı Germen kavimlerin sal
dırısıyla yıkılırken (476) Doğu yarısı bu 
tehlikeyi atlatmış, aynı zamanda 491 'de 
tahta geçen İmparator Anastasios'un iç 
idarede özellikle mali alanda yaptığı re
formlarla ekonomik bakımdan kalkın

ınayı da başarmıştı. Anastasios 518'de 
ölünce muhafız kuwetleri kumandanı 
lustinos kendisini imparator seçtirdi. 
Onun tahta çıkışı, Bizans tarihinde yeni 
bir hanedanın kuruluşunu simgeler. 

Gerek lustinos (518-527) gerekse onu 
takip eden devrenin tarihine damgasını 
vuran kişi, yeğeni ı. lustinianos'tur (527-

565). Kendisini eski Roma imparatorları
nın halefi olarak kabul eden ı. lustinianos, 
imparatorluğu yeniden eski sınırlarına 

ulaştırmayı ve Germenler'in işgal ettik
leri devlet topraklafını geri almayı he
def edinmişti. Bu hedef doğrultusunda 

1. Konstantinos ile Markianos·un adianna dikilen Cember· 
litas ve Kıztas ı anıtlan · istanbul 
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nr. 1049) 

yapılan savaşlarla Kuzey Afrika Vandal
lar'dan (534), İtalya Ostrogotlar'dan (555) 

geri alındığı gibi İspanya'nın güneydo
ğusu da devlet topraklarına katıldı. Es
ki "lmperium Romanum" yeniden ku
rulmuş gibi görünüyordu. Bu fetihlerin 
yanı sıra bütün sınırlarda geniş bir ko
runma sistemi kurulmuş ve merkezi ida
re kuwetlendirilmişti. ı. ıustinianos'un 

saltanatı, hukukun yeniden düzenlenme
si (Codex Iustinianos, 529) ve Nika İsyanı 
(532) sırasında yanmış olan Ayasofya'
nın muhteşem bir şekilde yeniden inşa
sı ile (532-537) parlaklık kazanmıştır. An
cak bu parlak devrin yaşanınası için kay
nakların büyük ölçüde israfı, devletin de 
gücünü yitirmesine sebep olmuştur. Bu 
imparator zamanında toplanan V. Ge
nel Konsil (553) İstanbul ve Roma kilise
lerini barıştırmış görünmekteyse de bu 
da sürekli bir sonuç doğurmamıştır. Ay
rıca Roma'ya yakınlık istanbul'a Doğu 
eyaletlerinin sevgisini kaybettirmişti. Kı
sa bir süre sonra müslüman fatihler gö
ründüğünde Mısır ve Suriye hıristiyan
ları bu kırgınlıklarını devlet aleyhine ta
kındıkları tavırla belli edeceklerdir. 

ı. Iustinianos batıdaki fetihleri yapa
bilmek için doğu sınırında barışı iran'a 
haraç ödeyerek sağlamıştı. Devletin onu
runa dokunan bu duruma kendisinden 
sonra tahta çıkan yeğeni ll. lustinos (565-

578) son vermeye çalışınca iran'la savaş 
yeniden başladı. Bu cephede durumu 
düzeltmek İmparator Maurikios (582-

602) tarafından başarıldı. VI. yüzyılın ikin
ci yarısında imparatorluk için en büyük 
darbe Langobardlar' ın İtalya'ya girişi 
(568) oldu. Langobardlar kısa zamanda 
yarımadayı işgal ettiler (580); İtalya kay
bedilmişti. Devletin elinde sadece birkaç 



kıyı şehri kalmıştı. Aynı sıralarda Tu
na 'yı aşan Avarlar Slavlar'la birlikte Bal
kanlar'daki araziyi tahrip ederek Sela
nik'e kadar indiler. İran ile savaşı biti
ren Maurikios S92'de Avarlar 'a karşı 

uzun sürecek bir savaşa girişti. Sonun
da Avarlar Tuna'nın ötesine püskürtül
düler. Fakat 602 yılında orduda çıkan bir 
isyan, kazanılan başarıları bir anda yok 
etti. Maurikios öldürüldü, isyanın eleba
şısı Phokas askerler tarafından impara
torluğa yükseltildi (602-61 O) Devri ted
hiş ve anarşi içinde geçerken devletin 
bu durumundan faydalanan İran ordu
ları Suriye, Filistin ve Anadolu 'yu işgal 

ettiler. Balkan yarımadası Avarlar'ın is
tilasına uğradı. Devleti bu durumdan 
Herakleios kurtardı. 

Herakleios (6 10-64 ı) Bizans tarihinin 
en güç devresinde görev başına gelmiş

ti. Sivil ve askeri idare bozulmuş, eko
nomi çökmüştü. İran doğu eyaletleri
ni işgal ediyordu : 611 ·de Antakya, 613 ·
te Dımaşk, 614'te Kudüs, 619'da Mısır' ı 

zaptetmişlerdi. Bu arada Boğaziçi kıyı

larına kadar ilerleyen İ ran orduları is
tanbul'u zaptetmek üzere Avarlar'la an
laşıyordu. Durumu böylesine çaresiz gö
rünen Bizans Devleti, hiç umulmayan bir 
şekilde kendini yenileme oluşumunu ger
çekleştirdi. Herakleios'un yaptığı reform
la rın en önemlisi, Anadolu'da "thema"lar 
(askeri eyalet) sisteminin kurulmasıdır. 
Bu sisteme göre Anadolu toprakları dört 
büyük thema halinde organize ediliyor
du. Themalar tamamıyla askeri idare 
birlikleri olup sivil idare de onlara bağ
lıydı ve bunlar "strategos" adı verilen 
kumandanlar tarafından yönetilirlerdi. 
Themalar idaresinin en önemli özelliği 

askeri birliklerin Anadolu'ya yerleştiril
mesi olmuştu. Buralarda askeri mükel
lefiyet karşılığında babadan oğula geçen 
ve mülk şekli nde t aksim edilen askeri 
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dirlikler oluşturuldu . Böylece askerle
re tahsis edilen arazi kuwetli bir yer
li ordunun kurulmasına temel oldu ve 
devlet pek de güven duyulmayan ücret
li asker kullanma mecburiyetinden kur
tuldu. 

Ordu ve idare düzeninde yapılan re
formlarla içten yenilenen devlet İran hü
cumlarına karşı koyabildL 622'de başla
yan ve yıllarca devam eden savaşlar so
nunda Herakleios iranlılar'ı An :ıdolu'dan 
sürüp çıkardı. Suriye, Filistin ve Mısır 

eyaletlerini geri aldı. Aynı yıllarda istan
bul, Avarlar ve iranlılar'ın beraberce yap
tıkları kuşatmayı (626) zorlu bir diren
me ile atlatabildi. 629'da savaş sona er
diğinde imparatorluk İran ve Avar teh
didinden tamamen kurtulmuş bulunu
yordu: fakat bu huzurlu devre kısa sür
dü. Pek az sonra başlayan ve bütün ta
rihin akışını değiştiren islam fetihleri Bi
zans'ın doğuda kazandığı başarıları si
lip götürdü. 

II . BiZANS ve iSLAM DÜNYASI 

a) Bizans -Araplar. Herakleios iktidarı 

eline aldığı sıralarda Arabistan'da yeni 
bir din, İslamiyet doğmuş bulunuyordu. 
Hz. Muhammed 632 yılında öldüğü sı

rada Müslümanlığın nüfuz ve hakimiye
ti henüz Hicaz bölgesi dışına ulaşma

mıştı. Fakat birkaç yıl içinde ortaya koy
duğu hareketin gücü. kendisini takip 
eden büyük devlet adamları ve kudretli 
kumandanlar sayesinde iran'ı yıktı, Bi
zans' ı da Anadolu dışındaki Doğu Akde
niz bölgesinden söküp attı. iran'a karşı 
kazandığı büyük başanlara rağmen He
rakleios İslam ilerleyişini önleyemedi : or
dularının Ecnadeyn (634) ve Yermük (636) 
savaşlarında uğradığı yenilgi Suriye ile 
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Filistin'i kaybettirdiği gibi bundan bir
kaç yıl sonra bütün ei-Cezlre bölgesi ve 
Mısır'ın önemli kısmı müslümanlar t ara
fından zaptedilmiş bulunuyordu (640) . 

Herakleios'un ölümünü kısa bir aile ça
tışması takip etti. Sonunda duruma to
runu ll. Konstans (64 ı -668) hakim oldu. 
Bu devrede Bizans hızla ilerleyen İslam 
fetihleri karşısında Tunus içlerine kadar 
Kuzey Afrika'yı kaybetti, Anadolu'da ise 
Kappadokia (Kayseri bölgesi) müslüman
la rın hücumuna uğradı. Kıbrıs ve Rodos 
adalarının müslümanlarca zaptından son
ra 6SS'te yapılan ilk büyük deniz sava
şını da (Zatü's-savarT) kaybeden Bizans ' ın 

Doğu Akdeniz'deki üstünlüğü tamamen 
sarsıldı. Fakat bu sıralarda İslamiyet için
de çıkan ilk büyük ayrılık Bizans'ın işine 
yaradı. Çünkü Halife Hz. Osman' ın 656'
da şehid edilmesinden sonra Hz. Ali ile 
Muaviye'nin giriştiği hilafet mücadelesi. 
661 'de Hz. Ali'nin öldürülmesine kadar 
müslümanların hamle gücünü kırmıştı. 

Il. Konstans'ın oğlu IV. Konstantinos 
devri (668-685), Bizans ve İslam alemi 
kadar dünya tarihi bakımından da ola
ğan üstü önem taşır. Muaviye'nin şah

sında başlayan Emevf hilafeti Bizans ' a 
karşı savaşı bütün gücüyle yeniden ele 
aldı . 663'ten itibaren her yı l Anadolu'ya 
akınlar yapan Emevf orduları 668'de Ka
dıköy' e kadar ilerlemiş ve ertesi yıl ge
len takviye kuwetleriyle Bağazı geçerek 
istanbul'u kuşatmıştır. Bütün yaz devam 
eden kuşatma sonbaharda kaldırılmış

tır. Hz. Muhammed'in hicret sırasında 
evinde misafir olarak kaldığı Ebü Eyyüb 
ei-Ensarf ilerlemiş yaşına rağmen bu se
fere katılmış ve kuşatma sırasında ve
fat ederek surlar önüne defnedilmiştir. 

Ayrıca Kuzey Afrika'daki fetihler de ba
şarıyla devam ediyordu. Kıbrıs , Rodos, 
Kos (istanköy) ve Khios ( Sakız) adalarının 

ele geçirilmesinden sonra Kyzikos ( Kapı-

istanbul'un ll. Theodosios devri s urları nı n tören kapı s ı IAI
t ı nkap ı l - Yediku le 
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dağ ) yarımadasını zapteden Muaviye'nin 
orduları hedeflerinin İstanbul olduğunu 
açıkça belli etmişlerdi. Büyük taarruz 
674'te karadan ve denizden başladı. Ye
di yıl süren bu büyük kuşatma müslü
man gemilerinin Grek ateşiyle yakılma
sı ve karadan yapılan hücumun İstan
bul surların ı aşamaması yüzünden ba
şarıya u laşamadı. Böylece Bizans Devle
ti bütünüyle ortadan kalkmak tehlike
sinden kurtulmuştu. Batılı tarih yazar
ları bu olayı sadece Bizans' ın kurtulma
sı olarak değil özellikle hıristiyan alemi
nin bütünüyle çökmesini önlemiş olma
sı düşüncesiyle önemli bulmaktadırlar. 

Babasının erken ölümü üzerine genç 
yaşta tahta çıkan ll. lustinianos'un (685-

695, 705-7 11) İslam nüfuz ve hakimiyeti
nin doruğa ulaştığ ı saltanat devresi ye
nilgiler ve felaketler içinde geçmiştir. Ta
şıdığı adın büyüklüğü kendisinde komp
leksler doğurmuştu . Dengesizliği, zor
balığa varan sert idaresi onu tahtından 
etmiş ve 695'te burnu kesilerek Kırım ' a 

sürülmüştü. ll. lustinianos 705 yılında 
geri dönerek Bulgarlar'ın yardımıyla tah
tını yeniden ele geçirmişse de düşman

larından intikam almak hususunda çok 
ileri gitmesi hem kendisinin hem de He
rakleios hanedanının sonu olmuştur. 

Bizans 711-717 yılları arasında saray 
ihtilalleri ve anarşi içinde çırpınıp durur
ken bundan faydalanan İslam dünyası 
oldu. Bu devrede bütün Kuzey Afrika 
arazisi kaybedildiği gibi müslümanlar İs
panya'ya da sıçradılar (711) . Aynı yıllar

da Bulgarlar da Tu na· nın güneyindeki 
bölgeye yerleşmeye çalışıyorlardı. Ana
dolu toprakları her yıl yaz ve kış mevsi
minde yapılan müslüman akıniarına sah
ne oldu. islam orduları 703'te Doğu Ana-
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dolu bölgesine, 711'de Kilikya'ya girdik
leri gibi 712'de Amasya ve 713'te Yal
vaç ' ı zaptettiler. 715 yılında ise bütün 
güçleriyle bir daha istanbul'u kuşattı
lar. iki yı l devam eden kuşatma Ömer 
b. Abdülazlz'in halife olmasıyla kaldırıl
dı. Kuşatma sırasında ordu kumandanı 
Mesleme b. Abdülmelik'in isteğiyle bu
günkü Perşembepazarı'nda bir mescid 
yaptırılmıştır. 

ll l. Leon 'un (717-74 1) kurduğu ve IX. 
yüzyıl başına kadar hüküm süren lsauria 
hanedam Bizans tarihinde ilginç bir rol 
oynamıştır. lll. Leon'un 726 yılında baş
lattığı "tasvir kırıcılık" (ikonoklasm). yani 
aziz ve Meryem tasvirlerini tahrip etme 
hareketi yüzyıldan fazla sürmüş ve an
cak kanlı mücadelelerden sonra sona 
ermiştir. Tasvir kırıcılık hareketinin do
ğuşunu Bizanslılar'la daimi temas ha
linde bulunan islam'ın etkisine bağla
mak genellikle kabul edilen bir görüştür. 
Uzun zamandan beri Anadolu'da mekik 
dokuyan İslam orduları Bizans'a yalnız 
kılıçlarını değil kültürlerini ve insan yü
zünün tasvirine karşı duydukları nefreti 
de pekala getirmiş olabilirlerdi. Bu inanç 
ve düşünüşün ışığı altında ortaya çıkan 

tasvir kırıcılık hareketiyle, aziz resimle
rine ibadetin kaleleri haline gelmiş olan 
manastırla rın ve bunlara bağlı keşişlik 

müessesesinin kudret ve nüfuzu kırıl

mak istenmiştir. Ancak Roma kilisesi Bi
zans imparatorunun tasvir kırıcı düşü

nüşünü kabullenmedi. Bu sebeple inanç 
bakımından doğu ile batı arasındaki zıt
lık daha belirgin hale geldi. Bununla be
raber papalık, Langobardlar'ın İtalya'da 
artan baskısına karşı Bizans'ın yardımı
na muhtaç olduğundan, önceleri bu tas
vir kırıcı faaliyeti sadece sert bir şekil
de protesto etmekle yetindi. Ancak Ba
tı hıristiyan aleminin Bizans 'a kızgınlı

ğı kısa bir süre sonra Germenler'in Batı 
Roma İmparatorluğu'nu ilan ederek pa
palığı da himayelerine almaları ile açı k

ça su yüzüne çıkacak, bunun sonucun
da batı ve doğu hıristiyan dünyası bir
birine düşman hale gelecektir. 

İstanbul kuşatmasının başarısızlığı , 
müslümanların her yıl Anadolu'ya yap
tıkları akıniara son vermiş değildi. Doğu 

cephesinde yıllarca süren savaşlar an
cak lll. Leon'un Akroinon'da (Afyonkara
hisar yakınl arı ) bir müslüman ordusunu 
bozguna uğratarak (740) kazandığı ba
şarı ile durdurulabilmiştir. Destaniara 
konu olan büyük islam mücahidi Battal 
Gazi'nin bu savaşta şehid düştüğü riva
yet edilir. Bu savaşı takip eden yıllar

da İslam dünyasında çıkan iç karışıklık
lar hiç şüphesiz Bizans'ın yararına oldu. 
Emevi Devleti'nin yıkılışı ve Abbasi haki
miyetinin kuruluşu ile (750) son bulan iç 
mücadele devresi islam fetihlerinin hı
zını kesmişti. Bu sebeple babasının ye
rine tahta çıkan V. Konstantinos devri 
(741-775) doğu sınırında müslümanlara 
karşı oldukça başarılı geçmiştir. V. Kons
tantinos Balkanlar'da tehdit edici bir güç 
haline gelen Bulgarlar'a karşı da arka 
arkaya seferler yaparak bu cephede de 
başarılar kazanmıştı. Aynı zamanda onun 
devri tasvir kırıcılık hareketinin en şid-
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detle yürütüldüğü son dönem olmuş
tur. V. Konstantinos'un Hazar hakanı
nın kızı ile evliliğinden doğmuş olan oğ
lu IV. Leon (775-780) ise kısa süren sal
tanatında her ne kadar babasının ve de
desinin din siyasetini benimseyerek de
vam ettirdiyse de daha ılımlı davrandı. 

IV. Leon'un ölümünden sonra oğlu VI. 
Konstantinos (780-797 ) im paratar oldu: 
yaşı küçük olduğu için idareyi annesi 
lrene eline aldı. lrene İznik'te bir konsil 
toplayarak (787) tasvir kırıcılık hareketi
ne son verdi. Bir süre sonra da ordunun 
sevgisini kaybetmiş bulunan oğlu VI. 
Konstantinos'u öldürterek iktidara tek 
başına sahip oldu (797-802). lrene'nin 
zamanında kudreti gittikçe artan Ab
basi Devleti Harünürreşid'in hilafetin
de en parlak devrini yaşamaktaydı. Da
ha Halife Mehdi- Billah zamanında islam 
orduları Anadolu'ya derinlemesine gir
mişler ve Thrakesion theması içinde ya
pılan savaşı kazanarak Kadıköy'e kadar 
ilerlemiş (782-783) ve imparatoriçeyi ba
rış isternek zorunda bırakmışlardı. tre
ne müslümantarla imparatorluğun gu
rurunu kıran bir barış antiaşması yaptı : 

Üç yıl süreyle iki taraf arasında savaş 
duracaktı ve her yıl 90.000 dinar haraç 
ödenecekti. Ne var ki bu antlaşma Ab
basi ordularının bir süre sonra yeniden 
Anadolu'ya girmelerini önleyemedi. im
paratorluk tekrar büyük haraç ödemek 
suretiyle Abbasiler'le anlaşma imzala
yabildi (798) Bizans Balkanlar'da da ye
nilgiye uğradı , fakat batıda yediği dar
be daha ağır sonuçlar doğurdu: Pa pa
lık, Langobard Devleti'ni ortadan kaldı
ran Büyük Karl'ın himayesine girdi (774). 

Ayrıca Karl 787 İznik Konsili'nin karar
larına katılmayı reddetti. Bizans da 800 
yılında papanın elinden taç giyen Karl'ın 
imparatorluk sıfatını tanımadı. Böylece 
Doğu-Batı devletleri ve kiliseleri arasın
daki ikilik açıkça ortaya çıkmış oldu. 

802 yılında lrene düşürüldü ve yerine 
1. Nikephoros (802-8 1 ı ) getirildi. N ikep
haras müslümanlara vermekle mükel
lef olduğu vergiyi ödemeyince Halife Ha
rünürreşid büyük bir orduyla ilerleyerek 
806 yılı Ağustosunda Herakleia'yı (Ereğ
li ) zaptetti ve Tyana ( Niğde ) bölgesini iş
gal ederek birçok sınır kalesini de eline 
geçirdi. Bunun üzerine Nikephoros da
ha ağır ve küçük düşürücü bir anlaşma
yı kabul etmek zorunda kaldı. Fakat 809 
yılında Halife Harünürreşid'in ölümün
den sonra oğulları arasında başlayan ik
tidar mücadelesi doğu sınırındaki tehli
keyi bir süre durdurdu. Bu sırada Bul
gar tahtına çıkan Krum da Bizans' ı teh-

dit etmekteydi. 811 yılında Bulgarlar 
üzerine bir sefer düzenleyen Nikepho
ros'un pusuya düşürülerek öldürülmesi, 
devleti çok zor durumda bıraktı. Nikep
horos 'un yerine tahta geçen Mikhail Ran
gabe (8 11 -81 3) ve ondan sonraki impa
rator V. Leon (8 13-820) Bulgar ilerleyişini 
durduramadılar. Bizans ancak Krum'un 
ani ölümüyle (814) Bulgar tehdidinden 
kurtulabildL 

820 yılında tahta çıkan II..Mikhail ile 
Bizans'ta yeni bir hanedanın (Amorion) 
saltanatı başlıyordu . ll. Mikhail (820-829) 

devrinin önemli olayları Girit (824) ve Si
cilya ' nın (827) müslümanlar tarafından 
fethi ile Anadolu'daki Thomas isyanıdır 
(820-823 ) Ölümünden sonra yerini alan 
oğlu Theophilos (829-842) ilim ve sanat 
hayranı aydın bir kişiydi. Sadece Bizans 
değil İslam kültürünün de etkisinde kal
mıştır. Bu etkilenmenin açık bir kanıtı 
olarak Theophilos'un Bağdat sarayları
nın resimlerini getirterek Bryas (bugün
kü Küçükya lı ) mevkiinde Abbasi sarayla
rının benzeri bir saray yaptırmış olması 
ve kaynaklara göre eşsiz güzellikteki bu 
sarayda yaşamayı tercih etmesi göste
rilebilir. Bununla beraber devri Abbasi 
halifeleri Me'mün ve Mu'tasım-Billah'a 
karşı savaştarla geçti. Halife Me'mün'un 
830'dan itibaren 833 yılına kadar her yıl 
Bizans arazisine giren ordularının Orta 
Anadolu'da (Tyana ve Herakleia bölgesi) 
ele geçirdiği kalelerde müslüman halkın 
yerleştirilmeye çalışılması göztenecek 
olursa bu seferterin bir fetih hareketi an
lamını taşıdığı düşünülebilir. Me'mün'un 
ölümünden sonra halife olan kardeşi 

Mu 'tasım-Billah Bizans'a karşı savaşları 
sürdürdü. 837 yılından sonra bu savaş
lar artık sınır bölgesinde yapılan çarpış
malardan Anadolu'nun içine yönelen bü
yük bir sefer haline dönüştü. Ertesi yıl 
Abbasi ordusunun bir kısmı Yeşilırmak 
boyunca ilerleyerek Dazimon (Kazova) 
denilen yerde imparator Theophjlos'un 
bizzat kumanda ettiği Bizans ordusunu 
yenerek (2 2 Temmuz) Ankara'yı zaptetti. 
Mu'tasım ise ordunun diğer kısmıyla hü
kümdar ailesinin doğum yeri olan Arno
rian (AmmOriye) üzerine yürüyerek on 
iki günlük bir kuşatmadan sonra şeh
ri 12 Ağustos 'ta zaptetti. Bu olay Bi
zans 'ta büyük korku yarattı. imparator 
Theophilos kapıldığı endişe duyguları 

içinde müslümanlara karşı yardım rica 
etmek üzere Fransa ve Venedik'e elçiler 
bile göndermişti. 

Tasvir kırıcılık hareketi, bu akımın son 
temsilcisi olan Theophilos'un ölümüy-
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le kesin olarak bitti. Bu akımın doğur
muş olduğu dini kargaşanın sona erme
sini müteakip Bizans Devleti'nde kül
tür bakımından büyük bir ilerleme dev
ri başlamış, istanbul sarayında yeniden 
açılan yüksek okul fikir ve sanat mer
kezi olmuş, bunu siyasi ve askeri yük
selme ve kudretlenme devri takip et
miştir. Theophilos 'un oğlu lll. Mikhail 
(842-867) tahta çıktığında henüz küçük 
bir çocuk olduğundan idareyi önce an
nesi Theodora. daha sonra dayısı Bar
das yürüttü. Bu dönemde göze çarpan 
üç önemli kişi, devletin yöneticisi Bar
das, istanbul patriği Photios ve misyo
nerlik faaliyetini yürüten Konstantinos 
Kyrill'dir. Müslümanlara karşı Anado
lu'da ve Sicilya'da savaşlara devam edil
di. 860 yılında Ruslar ilk defa gemiler
le istanbul önünde görünerek başşehri 
kuşattılarsa da bir fırtına Rus filosunu 
mahvetti. Bu kuşatmadan kurtulduk
tan sonra Bizans. yeni Rus saldırıları

nı önlemek üzere bunları hıristiyantaş
tırmaya ve böylece kendi nüfuz alanına 
sokmaya karar vererek Hazarlar. Ruslar 
ve Balkanlar· daki S tavlar arasında din 
propagandasına başladı. istanbul patri
ği Photios'un Roma'nın bütün hıristiyan 
kilisesi üzerindeki yüksek hakimiyet id
dialarını kabul etmemesi. iki kilise ara
sındaki zıtlığı arttırdı. IX. yüzyılın ikinci 
yarısında Bizans imparatorluğu din bir
liğini , askeri gücünü ve fikri büyüklüğü
nü yeniden elde etmiş görünüyordu. Bu 
yükselme devri, lll. Mikhail'i öldürerek 
(867) Bizans tahtına çıkan ve yeni bir ha
nedanın kurucusu olan Basileios ve onu 
takip eden imparatorlar zamanında do
ruk noktasına ulaşacaktır. 

Makedonya hanedam devrindeki yük
seliş başlangıçta yavaş yürüdü. 1. Basi
leios (867-886) Anadolu'da başarılar ka
zanarak doğu sınırını Fırat'a kadar ileri
ye götürebildi, fakat müslümanların ba
tıda elde ettiği üstünlüğü bozamadı. 

Araplar 870 yılında Malta 'yı, 878'de Si
rakuza 'yı ellerine geçirdiler. Bununla be
raber Bizans Güney İtalya'da tutunabildL 
Oğlu VI. Leon devrinde (886-9 12). 893'te 
Bulgar tahtına çıkan Symeon'un idare
sindeki Bulgarlar Bizans'ın Balkan haki
miyetini tehdit eden büyük bir tehlike 
haline geldiler. Aynı zamanda Armenia 
ve Kilikya bölgelerine yeniden giren müs
lümanlar doğu sınırında başarılar kazan
maktaydılar. X. yüzyılın ilk yıllarında Ege 
denizinde üstünlük sağlayan müslüman 
donanınası adalara, Pelopones ve Tesal
ya sahillerindeki şehirlere hücum ede-
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rek 902'de Demetrias ve 904'te Selanik'i 
zaptederek çok sayıda esir ve ganimet 
ele geçirmişti. Ayrıca 902'de imparator
luğun Sicilya'daki son üssü Taormina da 
müslümanlar tarafından zaptedilince Bi
zans' ın adadaki hakimiyeti son buldu. 
Siyasi olaylar dışında VI. Leon devri, da
ha babası Basileios zamanında başlayan 

kanunların yeniden düzenlenmesi ça lış

malarının tamamlanarak imparatorlu
ğun uzun yıllar kullanacağı kanun kolek
siyonunun Basilika adıyla yayımlanması 
bakımından da önem taşır. VI. Leon'dan 
sonra tahta kardeşi Aleksandros geçti, 
fakat bir yıl sonra öldü. Bunun üzerine 
VI. Leon'un küçük yaştaki oğlu VII. Kons
tantinos Porphyrogennetos (91 3-959) tah
ta çıkarılarak devlet yönetimi naiblik 
meclisine verildi. Ancak Bulgar saldırı la

rı yüzünden devletin bu yıllardaki çare
sizliği kuwetli bir askeri idarenin kurul
masını gerektiriyordu. Bu görevi Amirat 
Romanos Lakapenos üzerine aldı. Roma
nos kızı Helena'yı genç imparator VII . 

Konstantinos ile evlendirerek yönetimin 
başına geçti (919-944). Romanos'un poli
tikası ne derece başarılı olursa olsun dev
let birkaç defa İstanbul önlerine kadar 
uzanan Bulgar saldırılarının meydana ge
tirdiği büyük tehikeden ancak Symeon'un 
ölümü (927) ile kurtuldu. Onun oğ lu Pet
ro devri ise tam aksine Bulgarlar' la iyi 
ilişkiler içinde geçti. 

Balkanlar'da barış sağlayan ı. Roma
nos, kuwetlerini Anadolu 'ya geçirmek 
ve doğu cephesinde müslümanlara kar
şı savaşmak imkanını elde etmişti. X. 
yüzyıl ortalarında askeri bakımdan iyice 
kuwetlenmiş bulunan imparatorluk ar
tık taarruza geçebilirdi. Doğu domes
tikosu loannes Kurkuas kumandasında
ki Bizans ordusu Fırat'a kadar ilerledi; 
934'te Malatya'yı, 943'te Meyyafarikin, 
Amid, Dara ve Nusaybin'i zaptetti. Kur
kuas'a karşı İslam cephesinde savaşları 
Halep Hamdani Emiri Seyfüddevle kah
ramanlık destanları yaratarak ölümüne 
(967) kadar sürdürdü. Ne var ki Bizans 
ordularının iterteyişi durdurulamadı. Bi
zans yeniden güçlenmişti. Bundan son
raki yıllarda da müslümanlar aleyhine 
topraklarını genişletecekti. 

ı. Romanos oğullarının hıyanetine uğ
rayarak iktidardan uzaklaştırılınca (944) 

VII. Konstantinos tahtına tek başına sa
hip oldu. Bu devirde müslümanlara kar
şı yapılan savaşları kumandan Nikepho
ros Phokas yürüttü. ilim ve sanatı des
tekleyen, bizzat kendisi de birçok eser 
yazmış olan İmparator VII. Konstanti-
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nos'tan sonra oğlu ll. Romanos zama
nında (959-963) Bizans'ın elde ettiği en 
büyük başarı , uzun bir kuşatmadan son
ra Girit adasının zaptedilmesi (96 1 ı ol
muştur. ll. Romanos arkasında iki kü
çük oğul bırakarak ölünce bu çocukla
rın koruyucusu sıfatıyla devrin meşhur 
kumandanı Nikephoros Phokas dul im
paratoriçe Theophano ile evlenerek tah
ta çıktı. Nikephoros 965'te Kıbrıs ' ı müs
lümanlardan geri aldığı gibi aynı yıl Tar
sus'un zaptıyla Kilikya bölgesini de Bi
zans hakimiyetine soktu. Bizans için Su
riye yolu açılmıştı. imparatorluk ordula
rı Kuzey Suriye'de birçok kale ve şehri 
ele geçirdikten sonra 969'da Antakya 'yı 

zaptettiler. Aynı yıl bir saray suikastına 
kurban giden Nikephoros'un yerine lo
annes Çimiskes (969-976) imparator ol
du. Saltanat yılları Araplar'a, Bulgarlar'a 
ve Ruslar'a karşı yaptığı başarılı savaşlar
la doludur. Çimiskes'in idaresinde 974'te 
ei-Cezire, 975'te Suriye'ye giren Bizans 
orduları Dımaşk ve Beyrut'un kuzeyin
deki bölgeye kadar ilerlediler. Artık he
def Kudüs idi, fakat bu teşebbüs gerçek- · 
leşemedi. Çünkü Mısır'a yerleşmiş bulu
nan Fatımi hanedam Filistin'i de zaptet
miş ve Bizans'ın bu bölgeyi işgalini en
gellemişti. 

Çimiskes'in ölümüyle Makedonya ha
nedanının en büyük hükümdan ll. Basi
leios'a (976-1025) saltanat yolu açıldı. 

Kardeşi Konstantinos da kendisiyle bir
likte tahta çıktıysa da hiçbir zaman dev
let işlerine karışmadı. ll. Basileios haki
miyetinin ilk yıllarında, iktidar kavgası
na girişen askeri asalet sınıfının temsil
cileri Bardas Skleros ve Bardas Phokas 
ile mücadele etmek zorunda kaldı. Onun 
en büyük başarısı, Samuel'in idaresinde 
yeniden güçlenen Bulgarlar'a karşı yap
tığı ve otuz yıl inatla sürdürdüğü savaş
lar olmuştur. Nihayet 1014 yılında ka
zandığı zaferle Bulgar Devleti'ni yıkarak 
arazisini imparatorluğa ilhak etti. Ayrıc 
ca 1001 yılında Mısır Fatımi hilafeti ile 
imzaladığı anlaşma Bizans' ın doğudaki 

sınırını belirledi. 

Bizans'ın bu devrede Ermeniler'e kar
şı güttüğü siyaset çok ilgi çekici ve ke
sin sonuçtu olmuştur. 1021 yılında ll. 
Basileios doğu sınırına yaptığ ı seferle 
Gürcistan'ın bir kısmını ve Vaspurakan 
bölgesini imparatorluğa ilhak etmişti. 

Ayrıca Ermeni Kralı Smbat. doğudan ge
len Türk akınlarının baskısı altında ken
disinden sonra arazisini Bizans'a devret
mek üzere ll. Basileios ile anlaştı. 1045 
yılında bu bölgenin de Bizans'a ilhakı ile 

imparatorluk Anadolu eyaletlerinin gi
riş noktalarına hakim olmuştu. ll. Basi
leios'un Ermeni arazisini ilhak siyase
ti, Bizans'ın askeri gücünü yitirmemesi 
şartıyla yararlı olabilirdi. Fakat bir süre 
sonra Selçuklu Türkleri taarruza geçtik
lerinde Bizans'ın askeri gücü azalmış ol
duğu gibi doğu sınırında tampon bölge 
görevi yapan küçük Ermeni krallıkları 

da ortadan kalkmış bulunuyordu. 

b) Bizans-Selçuklu Türkleri. ll. Basileios 
1 025'te öldüğünde imparatorluk kudre
tinin en yüksek noktasındaydı. Bizans 
toprakları son yüzyıl içinde iki kat bü
yümüş ve sınırlar Tuna'dan Suriye 'ye, 
İtalya 'dan Kafkasya'ya kadar genişlemiş
tL Başarılı Bizans diplomasisi, devletin 
nüfuz alanını bu sınırların ötesine de ta
şımaktaydı. İmparatorluğun etrafını sa
ran devletler Bizans ' ın siyasi nüfuz ve 
kültürünü yayan bir çember oluşturmak

taydılar. Ancak ll. Basileios'un kudretli 
eli ortadan kalkınca onun baskı altında 
tuttuğu bütün ayrılıkçı güçler yeniden 
canlandılar. Onun ölümünü takip eden 
otuz yıl (ı 025-1 056) içinde devlet sadece 
hanedana gösterilen sadakate dayandı. 
Kardeşi VIII. Konstantinos ve kızları , ön
ce Zoe ile birlikte yeteneksiz kocaları, 
sonra Theodora imparatorluğu yükseli
şinden daha hızlı bir şekilde çöküşe sü
rüklediler. 1 057' deki askeri darbe lsa
akios Komnenos 'u tahta çıkardı. Onun 
tahttan feragatiyle iktidara X. Konstan
tinos Dukas sahip oldu (1059-1067). Daha 
sonra tahta IV. Romanos Diogenes (ı 068-

1071) ve arkasından VII. Mikhail Du kas 
(1 071-I 078) geçti. Fakat yeni bir ihtilal ta-

. cı Nikephoros Botaneiates'e (ı 078-1081) 

verdi. 

Bu kısa saltanatlar devresinde ülke 
anarşi içinde çırpınırken batıda Norman
lar Güney İtalya'yı ellerine geçirdiler. Ma-

Büyük Ayasofya mozaiklerinden birinde 
imparator IX. Konstant inos ve ka rıs ı zoe - istanbul 



car ve Peçenekler Tuna'yı aşarak devlet 
arazisini tahrip ettiler. Anadolu'da du
rum daha da tehlikeliydi. Doğu sınırın
da görünen Selçuklu Türkleri'nin ilerie
yişi devletin varlığı bakımından çok da
ha ağır sonuçlar doğuracaktı. Selçuklu 
Türkleri ilk hükümdarları Tuğrul Bey'in 
idaresinde İran'ı itaat altına aldıktan 
sonra hilafet merkezi Bağdat'a hakim 
olmuşlar ( I055 ı ve kısa zaman içinde Bi
zans İmparatorluğu ile Mısır Fatımf hi
lafetinin sınırlarına kadar bütün Yakın
doğu'yu ele geçirmişlerdi. Armenia top
rakları Bizans 'a katıldığından doğuda 

dıştan gelen hücumlara karşı Bizans ara
zisini koruyacak tampon bir bölge kal
mamıştı. Bu sebeple, başlayan Türk ta
arruzları doğrudan doğruya devlet top
raklarına oldu. Devletin iç kudretsizliği 
ve savunma gücünün yetersizliği Türk
ler'e kolaylıkla Doğu Anadolu'ya girmek 
ve derinlemesine ilerlemek imkanını ver
di. Selçuklu Sultanı Alparslan devrinde 
Türkler Ani'yi (ı 065ı ve Kayseri'yi zaptet
tiler (! 067ı Bizans Selçuklu Türkleri 'nin 
ilerleyişini durdurmaya çalıştı. 1059'da 
tahta çıkan X. Konstantinos Dukas ile 
imparatorluğun idaresi sivil partinin, bü
rokratların eline geçmişti. Sivil partinin 
ordunun sayısını azaltmaya, eyalet ku
mandanlarının gücünü kırmaya ve böy
lece askeri partinin kudretini zayıftat

maya yönelik yürüttüğü siyaset, aslında 
devletin askeri bakımdan kuwetini yi
tirmesi sonucunu doğurmuştu. X. Kons
tantinos Dukas'ın ölümünden sonra im
paratorluğun idaresini üzerine alan İm
paratoriçe Eudokia, dıştan gelen tehli
keleri ancak askeri bir hakimiyetin dur
durabileceğini anlamış ve devrin tanın
mış kumandanı Romanos Diogenes ile 
evlenerek onu tahta çıkarmıştı (ı 068) 
Yeni kumandan-imparator IV. Romanos 
derhal Selçuklu taarruzlarını önlemek 
ve zaptedilen toprakları kurtarmak üze
re çoğunluğunu Norman. Frank. Oğuz ve 
Peçenek ücretli askerlerinin teşkil etti
ği bir ordu toplayarak harekete geçti. 
1 068 ve 1 069' da yaptığı ilk seferler ol
dukÇa başarılı oldu. Fakat 1071 seferin
de İmparator IV. Romanos tarafından 
kumanda edilen Bizans ordusu, sayıca 
üstünlüğüne rağmen Malazgirt'te Sul
tan Alparslan'ın Türk kuwetleri karşısın
da büyük bir yenilgiye uğradı (26 Ağus
tos 107lı. Hatta imparator Türk sultanı
na esir düştü. Sultan Alparslan kısa sü
re sonra bir antlaşma yaparak onu ser
best bıraktıysa da imparatorun esaret 
haberi üzerine İstanbul'da tahta VII. Mik-

ha il (ı 071-1 078ı çıkarılmıştı. IV. Roma
nos tahtını yeniden kazanmak için mü
cadeleye atıldı fakat başarılı olamadı. 

Yakalanarak gözlerine mil çekildi ve kı 

sa bir süre sonra da öldü (ı 072ı. 

VII. Mikhail'in saltanatı iç kavgalar, 
Balkanlar'daki ayaklanmalar ve ekono
mik kriz içinde çalkanırken Türkler Ana
dolu'da ilerlemekte ve yerleşmekte idi
ler. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anado
lu'ya yapılan Türk akınları, Bizans'ın iç 
mücadelelerine karışan ve sık sık taraf
lardan birine askeri bakımdan yardım
cı olan Türk beylerinin ve kumandanla
rının başarısı sayesinde kısa zamanda 
Ege ve Marmara kıyılarına kadar ulaştı. 
Bu dönemde Bizans'a karşı başarılı olan 
en önemli kişi, Selçuklu ailesine mensup 
Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır. Sultan 
Alparslan'ın ölümünden sonra Anado
lu'daki fetih hareketine katılan ve Mar
mara bölgesine gelen Süleyman Şah, bu 
sırada Anatalikon theması kumandanı 
Nikephoros Botaneiates'in iktidarı ele 
geçirmek üzere giriştiği hareketi des
tekleyerek onunla beraber İznik ' e kadar 
gelmiş ve Nikephoros tahta çıkarken o 
da bu şehrin hakimiyetini ele geçirip, 
İznik başşehir olmak üzere Anadolu'da 
ilk Türk devletini (Anadolu Selçuklu Devle
ti) kurmuştur(! 078) 

Nikephoros Botaneiates' in (ı 078-1 08 ı ı 

tahta çıkışı da imparatorluğun durumu
nu değiştirmedi. Bizans'ı düştüğü bu ça
resiz görünen durumdan kurtaran, as
keri asafet sınıfı tarafından imparator 
ilan edilen Aleksios Komnenos oldu. Ger
çekten de Aleksios ve onun kurduğu 
Komnenoslar hanedam imparatorluğa 

son defa olarak parlak bir yüzyıl daha 
yaşattılar. Aleksios'un (108 I- ı ı I8ı salta
nat devresi çok güç şartlar altında baş
lamıştı. Hemen bütün Anadolu İstan
bul'a kadar Selçuklular'ın eline geçmiş

ti. Peçenekler Tuna'nın güneyindeki eya
Ietlere hakim olmuşlar ve hepsinden 
önemlisi Normanlar doğrudan doğruya 
imparatorluk tacına göz dikerek Epiros 
bölgesine çıkmışlardı. Aleksios önce Nor
manlar'la savaştı. Venedik donanması
nın yardımı ile Narman saldırısını püs
kürttü. Fakat Bizans'ın bu yardım için 
Venedik'e ödediği fatura çok yüksek ol
du. Venedik imparatorluğun bütün liman
larında gümrük vergisi ödemeden tica
ret yapma hakkını kazanıyordu (1082ı. 
Bu imtiyaz, özellikle daha sonraki yıllar
da Bizans ticaretine büyük darbe vura
caktı. Aleksios bundan sonra Peçenek
ler'e döndü. Peçenekler'in Balkanlar'da 

BiZANS 

meydana getirdiği tehlike, bunların İz
mir Emfri Çaka Bey ile anlaşarak 1090-
1091 kışında istanbul'u denizden ve ka
radan kuşatmaları ile doruğa ulaştı. Bi
zans'ın geleneksel siyasetini takip eden, 
yani müttefik düşmanlarını birbiri aley
hine kışkırtan imparator Peçenekler'e 
karşı Kumanlar'la anlaştı ve 29 Nisan 
1091 'de Levunion'da yapılan kanlı bir 
savaş sonunda Peçenekler'i ağır bir ye
nilgiye uğrattı. Batıda elde edilen bu ba
şarılardan sonra Aleksi os 1 095'te Ana
dolu Selçukluları'na saldırmaya hazır

dı. Çünkü Süleyman Şah'ın ölümünden 
(ı 086 ı sonra Anadolu Selçuklu sultanlı
ğının parçalanması ve Büyük Selçuklu 
Sultanı Melikşah'ın ölümü ile (1092ı Türk 
dünyası içinde çıkan karışıklıklar Bizans'a 
Anadolu topraklarını yeniden ele geçir
mek fırsatını yaratmış gibiydi. Fakat er
tesi yıl (1 096 ı batıdan kopup gelen Haç
lı orduları Aleksios'un planlarını altüst 
etti. Bununla beraber Aleksios Haçlı re
isleriyle anlaşmalar yaparak onlardan 
faydalanması nı bildi. 1 097' de Haçlılar'ın 
kuşattığı, babası Süleyman Şah'ın ölü
münden sonra İsfahan'da hapsedilen ve 
ancak Melikşah'ın ölümü üzerine bura
dan kaçarak 1093 yılı başında iznik'e 
dönmüş bulunan Anadolu Selçuklu Sul
tanı I. Kılıçarslan'ın başşehri İznik Bi
zans'a teslim oldu (19 Haziran 1097ı. Haç
lılar Anadolu içinden geçerek 1098'de 
Antakya, 1099'da Kudüs'ü zaptettiler. 
Böylece gayesine ulaşmış olan bu sefer 
sonunda Haçlılar Urfa, Antakya, Kudüs 
ve Trablus'ta küçük devletler kurarken 
İmparator Aleksi os, Anadolu' nun batı 
bölgesini yeniden ele geçirmek ve Kilik
ya ile Suriye'de birçok liman şehrini ge
ri almak imkanını buldu. Sonuçta Boğa

ziçi kıyılarına kadar ilerlemiş olan Türk
ler, Ege ve Marmara bölgelerinden Orta 
Anadolu'ya çekilmek zorunda kalmış

lard ı. 

Büyük Ayasofya mozaiklerinden bir başkasında 
Komnenos hanedanından imparator ll. loannes 
ve karısı lrene - istanbul 
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ll. loannes Komnenos (1118-114 3) ba
basının siyasetini devam ettirdi. Salta
natının ilk yıllarında Trakya 'ya kadar 
ilerlemiş olan Peçenekler'i 1122'de ke
sin bir yenilgiye uğratan ll. loannes bun
dan sonra Sırbistan'ı itaat altına aldı ve 
Macarlar'ı Bizans ile barış yapmaya zor
ladı. Batı sınırını güvence altına aldıktan 
sonra Anadolu'ya dönen imparator mı
nişmendliler ve Selçuklular'la savaşarak 
kısa süre için de olsa Denizli 'yi ( 1120). 

Çankırı ve Kastamonu'yu (1135) geri al
dı. Fakat onun ası l hedefi, Haçlılar'la an
laşarak Kilikya'ya yerleşmeye çalışan Er
meniler'in hakimiyetine son vermek ve 
Antakya Haçlı Devleti'ni zaptetmekti. 
Her ne kadar imparator tam olarak he
define ulaşamad1ysa da 1137 ve 1142 
yıllarında yapılan seferlerle Kilikya ve 
Toros dağlık bölgeleri itaata alındığı gi
bi Antakya üzerinde de Bizans'ın haki
miyeti kısmen sağlandı. 

Oğlu Manuel Komnenos devrinde (1143-

1180) Bizans için en büyük tehlike Sicil
ya Normanları oldu. Kral ll. Roger'nin 
idaresindeki Normanlar 1147 yılında Bi
zans'ın Yunanistan'daki topraklarına sal
dırdılar, ipek sanayiinin merkezleri olan 
Korinthas ve Thpbai şehirlerini işgal et
tiler, hatta Korfu adasını zaptettiler. Ay
nı yıl , Urfa'nın 1144'te Atabeg imadüd
din Zengf tarafından fethedilerek yeni
den Türk dünyasına kazandırılması üze
rine Avrupa'da doğan yeni bir Haçlı he
yecanıyla hazırlıklarına başlanan ve an
cak üç yılda tamamlanan Alman ve Fran
sız birliklerinden kurulu ll. Haçlı Seferi 
orduları da Bizans arazisine girdiler. İm
parator Manuel Haçlılar'ın bu teşebbü

süne katılınadıysa da onlarla iyi müna
sebetler içinde kalmaya çalıştı. Alman 
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Kralı III. Konrad ile Normanlar'a karşı 
bir anlaşma yaptı ve Venedik'in de yar
dımı ile Normanlar'ı geri püskürttü, hat
ta 11 54 yılında Bizans birlikleri tekrar 
İtalya'ya çıktılar. Ancak Bizans'ın Adri
yatik denizinin iki sahiline hakim olması 
Venedik'in işine gelmiyordu. Venedik bu 
defa Normanlar'la anlaştı. Bizans'ın düş
manı Alman imparatoru Friedrich Bar
barossa da bu ittifaka katıldı. Bu yüz
den imparatorluğun Güney İtalya 'ya ha
kim olmak için yaptığı son teşebbüs de 
neticesiz kalmış oldu. Doğuda ise Ma
nuel, aynen babası gibi, Antakya Haçlı 
Devleti ile anlaşarak isyan eden Kilikya 
Ermenileri'ni itaata almak ve Antakya 
üzerinde Bizans'ın hakimiyetini yeniden 
ispat etmek gayesiyle 1158-11 59'da bu 
bölgeye sefer yaptı. Bu arada Halep Hü
kümdarı NOreddin Zengf ( 1159) ve Ana
dolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan ile 
barış anlaşmaları imza la dı (1161). Bun
dan sonra Balkanlar'da giriştiği müca
dele sonunda Macarlar'a (1167) ve Sırp
lar'a imparatorluğun hakimiyetini ka
bul ettirdi (1172). Dalmaçya, Hırvatis

tan, Bosna ve Sirmium bölgeleri yeni
den Bizans'a bağlandı. Bu parlak görü
nen başarılar Manuel'e Anadolu Selçuk
lu Devleti'ne saldırmak ve Türkler'i Ana
dolu'dan atmak umudunu verdi. Manuel 
muazzam bir ordu ile yola çıkarak Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin merkezi Kon
ya üzerine yürüdü. Fakat Bizans ordusu 
Denizli'den sonra Myriokephalon (Mir
yokefalon) Kalesi yakınında dar bir vadi
den geçtiği sırada Türkler'in hücumuna 
uğrayarak hemen tamamı kılıçtan geçi
rildi (17 Eylül 1176). Malazgirt'ten 105 
yıl sonra Bizans'ın kaybettiği bu savaş 
artık Türkler'in Anadolu'dan çıkarılama
yacağına kesin bir kanıt oldu. 

Komnenos hanedanının ilk üç hüküm
dan siyasi ve askeri alandaki beceri ve 
başarıları ile imparatorluğun sınırlarını 
genişletmiş, Bizans'a eski itibarını ka
zandırmışlardı. Fakat bu sadece görü
nüşte böyleydi. imparatorluk VII. yüzyıl
da olduğu gibi köklü bir yenileşme ve 
kuwetlenme gücünü bulamamıştı. Bu 
sebeple Manuel'in ölümünden sonra ik
tidar zayıf ellerde kalınca imparatorluk 
siyasetinin tahrik ettiği düşmanlıklar 

kısa zamanda devleti felakete sürükle
di. Manuel'in Latin taraftarı siyaseti Bi
zanslılar ile Batılılar arasında derin bir 
nefret doğurmuştu. Bu nefret 1182'de 
istanbul'da Latinler'in katliama uğratıl
masıyla su yüzüne çıkarken bu duygular
dan faydalanan Andronikos Komnenos'u 

da iktidar mevkiine yükseltti (1182 -1185) 

Batı dünyası bu katHarnın intikamını, 

Normanlar'ın 1185'te Bizans'a saldıra

rak Selanik'te yaptıkları misilierne ile al
dı. Normanlar İstanbul'a doğru yürür
ken asiller Andronikos'u tahttan indire
rek öldürdüler. İktidara kısa ömürlü ye
ni bir hanedanın ilk temsilcisi lsaakios 
Angelos getirildi. 

II. lsaakios (1185-1195) Normanlar'ın 

işgal ettikleri araziyi geri aldıysa da Sırp 

ve Bulgarlar'ın Bizans aleyhine gelişme
lerini ve saldırılarını önleyemedi. Salta
natı sırasında Sultan Selahaddin-i EyyO
bY'nin Kudüs krallık ordusunu Hittin'de 
imha ederek kazandığı büyük zafer (4 
Temmuz 1187) ve Kudüs'ü fethi (2 Ekim 
1187) üzerine, kutsal toprakları geri al
mak için tertiplenen lll. Haçlı Seteri'ne 
katılan Alman imparatoru Friedrich Bar
barossa'nın düşmanca tutum ve davra
nışla devlet arazisinden geçişi Bizans'a 
yeni zorluklar doğurdu ( 1189-1190). Bi
zans bakımından bu Haçlı seferinin di
ğer olumsuz bir yanı da Kıbrıs adasının 
İngiltere Kralı Richard tarafından işgali 
olmuştur. Bu tarihten sonra Kıbrıs bir 
daha Bizans hakimiyetine girmeyecek
tir. 

Bizans bu dönemde iç ve dış mücade
lelerle tükenirken imparatorluk aleyhi
ne birbiriyle daha sıkı kenetlenmiş bu
lunan Batılı devletler Bizans'a saldırmak 
için artık sadece bir fırsat beklemektey
diler. Bu fırsatı da IV. Haçlı Seferi verdi. 
Kardeşi III. Aleksi os Angelos ( 1195-1203) 

tarafından saltanatma son verilen ll. 
lsaakios'un oğlu Aleksios yardım sağla
mak üzere batıya koştu. Batı lı devletler 
bu sırada IV. Haçlı Seteri'nin hazırlığı 

içindeydiler. Tahtı yeniden ele geçirmek 
için Aleksios'un yardım çağrısı ve Yene
dik doju Enrico Dandalo'nun Bizans ha
kimiyetini yıkmak arzusu Haçlı Seferi ·-

Komnenoslar hanedanına ait saray kalıntıları · Trabzon 



ni asıl hedefinden saptırdı. Boniface de 
Montferrat kumandasındaki Haçlı do
nanması, düşürülmüş hükümdan tek
rar tahta çıkarmak bahanesiyle istan
bul'a hareket etti. Haçlılar 17 Temmuz 
1203'te İstanbul 'da ll. lsaakios ve oğlu
nu tahta çıkardılar. Fakat İstanbul halkı 
ayaklanarak Latinler'le iş birliği yapan 
hükümdarlarını öldürünce Haçlılar şeh
re saldırarak zaptettiler ( 13 Nisan 1204 ). 
Yüzyıllardan beri dünyanın kültür mer
kezi olan İstanbul üç gün süreyle tarihte 
benzeri görülmeyen şekilde yağmalandı, 
yakılıp yıkıldı. Batı Avrupa saray ve kili
seleri kısa zamanda Bizans'tan çalınıp 
götürülen hazinelerle doldu. istanbul·
da bir Latin devleti kurularak iktidara 
Baudouin de Flandr getirildi. imparator
luk arazisi işgalciler arasında bölüşüldü. 
Latin Devleti'nin hükümdan Baudouin'e 
Bizans arazisinin dörtte biri ile Trakya 
ve Kuzeybatı Anadolu toprakları verildi. 
Haçlı ordusunun kumandanı Boniface 
de Montferrat Selanik'te Tesalya bölge
sini içine alan bir krallık kurdu. Yene
dik'in kazancı hepsinden fazla oldu; he
men bütün Ege adaları ile Çanakkale, 
Tekirdağ, Modon, Koron, Draç, Ragusa 
gibi limanları ve Edirne'yi ele geçirdi. Ay
rıca Orta Yunanistan ve Pelopones'te Se
lanik Krall ığı 'na bağlı küçük devletler 
kuruldu. Bunun yanı sıra istanbul'dan 
kaçan Bizans erkanı henüz Latinler ta
rafından zaptedilmemiş bulunan Epiros 
bölgesinde ve İznik'te Bizans'ın uzantısı 
olan iki devlet kurdular. ll. lsaakios'un 
kuzeni Mikhail Angeles merkezi Arta 
olmak üzere Epiros Devleti'ni tesis etti. 
lll. Aleksios'un damadı Theodoros Laska
ris de İznik Devleti'ni kurdu. istanbul'un 
Latinler'ce zaptı ile ilişkili olmayarak, I. 
Andronikos'un torunları Aleksios ve Da
vid ise bu sırada Karadeniz'in güney
doğu sahillerinde Sinop'a kadar uzayan 
ve merkezi Trabzon olan bir devlet kur
muşlardı (ı 204 ı 

Epiros ve İznik devletlerinin hedefi is
tanbul' u Latinler'den geri alabilmekti. 
Bu sebeple daha başlangıçtan itibaren 
takip ettikleri siyaset bu plana uygun 
oldu. Ancak İstanbul'u ele geçirmek is
teyen üçüncü bir aday daha vardı: Bul
gar Çarlık Devleti. İznik'te I. Theodoros 
Laskaris ( 1204-1222) Selçuklular, Latinler 
ve Trabzon Devleti'yle giriştiği mücade
lelerden başarılı çıkarak sınırlarını Mar
mara'nın güneyinden Sakarya ve Men
deres'e kadar genişletti. Yerine geçen 
damadı lll. loannes Vatatzes (1222-1254) 
aynı siyaseti benimseyerek gelişmeyi de-

vam ettirdi. Fakat bu sırada Epiros Dev-
. !eti, kurucusunun kardeşi Theodoros An
gelos'un ( 1215-1230) idaresinde en parlak 
dönemini yaşıyordu ve istanbul'u zaptet
mek bakımından İznik Devleti 'ne oranla 
daha güçlü ve şanslı görünüyordu. Ne 
var ki Theodoros'un aynı hedefi gaye 
edinmiş olan Bulgar Çarı ll. Ivan Asen 
ile 1230'da yaptığı Klokotnica Savaşı'n
da uğradığı korkunç yenilgi Epiros Dev
leti'nin sonu oldu. Bulgarlar'ın başarısı 

da uzun sürmedi. 1241'de Il. Ivan'ın ölü
münden sonra başlayan Moğol istilası 

Bulgar Devleti'nin gücünü yıktı. İznik 
Hükümdan lll. Ioannes Vatatzes bu ik
tidar boşluğundan faydalandı. 1246'da 
Trakya'ya geçerek Bulgarlar'ın işgal et
tikleri toprakları ve Selanik'i ele geçirdi. 
Ayrıca doğu yönünden Anadolu'ya girmiş 
bulunan Moğollar·ın saldırılarıyla Ana
dolu Selçuklu Sultanlığı çökerken İznik 
Devleti bu tehlikeden hiçbir zarara uğra
madan kurtulmuştu . lll. loannes Vatat
zes'in ölümünden sonra yerini alan oğ
lu ll. Theodoros Laskaris'in ( 1254- 1258) 

kısa saltanat devresi İznik Devleti ' nin 
dış siyasetinde önemli bir değişiklik yap
madı. Yerine geçen küçük yaştaki oğlu 
IV. Ioannes Laskaris'e, aristokrasinin en 
kabiliyetli ve seçkin temsilcisi Mikhail 
Palaiologos önce naib seçildi, fakat kısa 
zamanda müşterek imparator sıfatıyla 
tahta çıktı ( 1258-1282) Mikhail Palaiolo
gos, İznik Devleti'nin gittikçe güçlenme
sinden endişeye kapılan Sicilya, Epiros, 
Akhaia ve Sırp krallarının birleşik ordu
suna karşı çok sayıda Selçuklu birlikle
riyle desteklenmiş kuwetli bir ordu ile 
çıktı ve Pelagonia'da yapılan savaşı ke
sin bir başarıyla kazandı ( 1259). Artık 
sıra istanbul' un Latin! er' den geri alın
masına gelmişti. Uzun yıllardan beri si
yasi ve askeri yönden planlanan bu te
şebbüs şaşırtıcı bir kolaylıkla gerçekleş
ti ve İznik birlikleri 25 Temmuz 1261 'de 
İstanbul'a girerek Latin Devleti'nin ha
kimiyetine son verdiler. 

İstanbul Bizans İmparatorluğu'nun ye
niden başşehri olurken meşru impara
tor küçük IV. loannes'i ortadan kaldıran 
Mikhail 'in 15 Ağustos 1261 'de Ayasaf
ya'da taç giymesiyle iktidar imparator
luğun sonuna kadar hüküm sürecek ye
ni bir hanedanın eline geçiyordu: Palaio
logos hanedanı. VIII. Mikhail Bizans tah
tına çıktığı sırada imparatorluğun sınırla

rı ancak Trakya, Makedonya'nın bir kıs
mı, Ege adaları ve Anadolu'nun kuzey
batı bölgesini içine alıyordu. İmparator
luğun kaybedilmiş eski topraklarını ye-
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niden ele geçirmek için mücadeleye baş
layan VIII. Mikhail, 1262'de Latinler'den 
Mora'yı, 1264'te Bulgarlar'dan Make
donya'nın bir kısmını ele geçirdiği gibi 
1265 'te Yan ya 'yı zaptederek Epiros · a 
imparatorluğun hakimiyetini kabul et
tirdi. Venedik'in baskısına karşı VIII. Mik
hail Cenova'nın eski ticari imtiyazlarını 
artırarak bunlarla anlaşma yaptı ve Ga
lata ' da bir kol o ni kurmalarına izin ver
di (1267) Bu devrede Sicilya-Napali Kra
lı Charles d'Anjou Bizans'ın en tehlike
li düşmanıydı. Charles 1267' de Korfu, 
1272'de Draç ve Epiros sahillerini işgal 
ettikten sonra Sırplar ve Bulgarlar'la an
laşmıştı. Bu sıkışık durumdan Bizans, 
papanın Roma ve İstanbul kiliselerini bir
leştirme teklifini kabul ederek kurtul
maya çalıştı ve Lyon Konsili'nde (1274) 
papanın üstünlüğünü tanımak zorunda 
kaldı. Ancak bu birleşme Bizans Orto
doks halkı tarafından şiddetli tepkilerle 
reddedilirken Ortodoks kilise içinde de 
ayrılıklara sebep oldu. Diğer taraftan ki
liselerin birleştirilmesi formülünün Bi
zans'a pek fayda sağlamadığı kısa za
manda anlaşıldı. Bizans'a karşı müca
deleden vazgeçmeyen Charles d'Anjou, 
bu defa papalığı da kendi tarafına çe
kerek Venedik, Sırp ve Bulgarlar'la yeni
den bir anlaşma yaptı. Bizans'ı bu kri
tik durumdan İmparator VIII. Mikhail'in 
Sicilya'da çıkarttığı isyan kurtardı ( 1282) 
Onun devrinde doğu sınırı Anadolu Sel
çuklu Devleti'nin İlhanlılar'ın baskısı altın
da bulunmaları sebebiyle sakindi. Mik
hail durumunu, doğudaki güç dengesi 
üç devletten önce İlhanlılar'la, sonra bun
ların rakibi Altın Orda ve Mısır Memlük 
devletleriyle dostluklar kurmak suretiy
le korumaya çalıştı. 

VIII. Mikhail'in büyük bir gayretle ye
niden canlandırmaya çalıştığı sınırları 

küçülmüş Bizans Devleti, dış tehlikelere 
karşı kendini ancak içte birlik ve bera
berliği sağlamak suretiyle koruyabilirdi. 
Halbuki bunun tam tersi oldu. Ölümün
den sonra yerini alan oğlu Il. Andrani
kos ve onu takip eden imparatorlar dev
rinde ülkede iç karışıklıklar ve isyanlar 
birbirini kovaladı. Bu dönemde Bizans, 
Anadolu'da Osmanlı Türkleri ve Balkan
lar'da Sırplar olmak üzere yeni ve gücü 
gittikçe artan iki düşman arasında kal
dı. Il. Andronikos ( 1282-1328) Sırp saldı
rılarını, toprak kaybına uğramak paha
sına da olsa, 1299'da yaptığı barışla dur
durmaya çalıştı. Venedik ile süren savaş 
ise ağır bir tazminat ödemek şartıyla 

sona erdirildi ( 1302). Fakat bu yıllarda 
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Bizans için en büyük tehlike Anadolu'da 
gittikçe güçlenen Türkler idi. 

c) Bizans-Osmanlı Türkleri. XIII. yüzyı
lın sonunda Moğol baskısı yüzünden çö
ken Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprak
Iarı üzerinde yeni küçük Türk beylikleri 
kurulmaya başlamıştı. Batı Anadolu'da 
kurulan Beylikler arazilerini Bizans aley
hine genişleterek üzerlerine gönderilen 
Bizans ordularını yenmekteydiler. Dev- · 
!etin bu sıkışık anında Roger de Flor ida
resindeki 6500 kişilik Katalan birliği , üc
retli asker olarak hizmette bulunmak 
ve Türkler'e karşı mücadele etmek üze
re Bizans'ın yardımına koştu ( 1303). Ni
tekim 1304'te Germiyanoğulları'nın ku
şattığı Alaşehir'i kurtardılar. Fakat Kata
Ianlar her yeri yağma ve tahribe başla
yınca Bizans bunlardan kurtulmak için bu 
birlikleri Trakya'ya geçirdi ve Roger de 
Flor'u öldürttü (I 305). Katalanlar reisie
rinin öcünü almak üzere Trakya 'yı yağ

maladılar ve sonunda Yunanistan'a çe
kilerek burada bir devlet kurdular ( 1311-
1379). Aynı yıllarda Anadolu'da yeni bir 
Türk beyliği tarih sahnesinde beliriyordu: 
Osmanlı Beyliği. Osman Gazi'nin {1299-
1326) idaresinde hızla gelişen beylik Bi
zans'a karşı ilk zaferini 1301'de Yalova 
yakınında yapılan Baphaon (Koyunhisar) 
Savaşı'nda kazandı. Bu zaferi Kocaeli ve 
Marmara'nın güneyindeki bölgede bu
lunan birçok kalenin fethi takip etti. Bi
zans Türk ilerleyişi · karşısında aciz kal
. mıştı. Il. Andronikos'un saltanatının son 
yıllarında Bursa da Osman Gazi'nin ye
rine geçen oğlu Orhan Gazi ( 1326-1 362) 
tarafından fethedilerek (6 Nisan 1326) 
Osmanlı Beyliği'nin başşehri oldu. 

Il. Andronikos, oğlu IX. Mikhail'in 1320'
de kendinden önce ölümü üzerine taru
nu Andronikos 'u müşterek imparator 
ilan etmişti. Fakat kısa zamanda dede 
ile tarunun arası açılmış ve sonunda genç 
Andronikos dedesini tahttan indirerek 
tek başına iktidara sahip olmuştu. lll. 
Andronikos devrinde ( 1328-1341) Osman
lı Türkleri'nin fetih hareketleri devam 
etti. iznik'i kuşatan Osmanlılar'a karşı 
gönderilen ordu 1329'da Pelekanan'da 
( Maltepe) yeniidi ve 1 Mart 1331 ·de iz
nik Orhan Gazi'nin eline geçti. Bundan 
altı yıl sonra da izmit fethedildi. Bizans'ın 
Anadolu'daki hakimiyeti geri gelmernek 
üzere son bulurken kudretlerini komşu 
Türk beyliklerine karşı geliştirmiş ve Ka
rasi bölgesini de ele geçirmiş ( 1336) bu
lunan Osmanlılar, akınlarını deniz yoluy
la Avrupa kıyılarına kadar uzatmaktay
dılar. lll. Andronikos Osmanlılar'ın iler-
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teyişini önleyemediği gibi Latinler'in işgal 
etmeye çalıştıkları Ege adalarında haki
miyetini sağlayabilmek için artık Türk 
emirlerinden yardım isteyecek duruma 
düşmüştü. 

lll. Andronikos 'un ölümünden sonra 
tahta dokuz yaşındaki oğlu V. loannes 
(1341-1391) geçti. Ölen imparator zama
nında devleti fiilen yönetmiş bulunan 
büyük domestikos loannes Kantakuze
nos çocuğun vasiliğini üzerine aldı. Bu
na ana imparatoriçe Anna de Savayen 
ve patrik loannes Kalekas karşı çıktılar. 

Böylece Kantakuzenos ve Palaiologos 
aileleri arasında başlayan geçimsizlik iç 
savaşa dönüştü. Kantakuzenos kızı Theo
dora'yı 1346'da Osmanlı Hükümdan Or
han Gazi ile evlendirerek Türkler'in yar
dımını sağladı ve 1347'de istanbul'a gire
rek meşrü hükümdar V. Ioannes'e müş
terek imparator olarak kabul edildi. Fa
kat bu müşterek saltanat da iç karışık
lıkları önleyemedi. Bu dönemde kralları 
Stephan Duşan (I 331- 1355) idaresinde 
çok kuwetlenmiş bulunan Sırp Devleti. 
iki imparator arasındaki iç savaşa karı
şarak topraklarını Bizans aleyhine ge
nişletmek ve sınırlarını Mesta suyuna 
kadar ilerietmek fırsatını bulmuştu. Sırp 
ve Osmanlı devletleri arasında sıkışıp ka
lan Bizans, değil düşmaniarına karşı koy
mak, varlığını sürdürebilmek için artık 
bunların desteğine muhtaç bir duruma 
düşmüştü. Kantakuzenos'tan kurtulmak 
isteyen V. loannes Sırp kralından yardım 
isteyince Kantakuzenos da yine Türk
ler'e başvurdu. Stephan Duşan, V. loan
nes'e 7000 kişilik bir kuwet gönderdi. 
Buna karşılık Orhan Bey de oğlu Süley
man Paşa kumandasında sayısı 1 O.OOO'i 
bulan bir birliği Kantakuzenos'a yolladı. 

Böylece iktidar için birbirleriyle çekişen 
Bizans imparatorları arasındaki müca
delenin sonucunu tayin etmek Osmanli
lar ile Sırplar'a kalmış oldu. Sırp kuwet
leri ile imparator V. Ioannes'in birlikleri 
beraberce Türkler'e karşı çıktılar, fakat 
1352 yılının sonunda Dimetoka yakının
da yapılan savaşta Türkler karşısında 
ağır bir yenilgiye uğradılar. Ancak Türk
ler'in kazandığı başarı ile Kantakuze
nos'un elde ettiği üstünlük fazla sürme
di. Kantakuzenos'un yardım çağrılarıy
la Türkler'in Trakya'da yerleşmelerini 

kolaylaştırmış olması muhaliflerini da
ha da çoğaltmıştı . Türkler'in yardım se
ferleri artık Avrupa topraklarında kuv
vetle yerleşmeye dönüşüyordu . Türkler 
1352 ·de yardımlarının karşılığı olarak 
Tzympe (Çimbi) Kalesi'ni almışlar, 1354'
te Süleyman Paşa Kallipolis'i (Gelibolu) 
zaptetmişti. Aynı yıl imparator V. loan
nes Cenovalılar'ın yardımı ile Kantaku
zenos'tan kurtulduysa da Türkler'in iler
leyişine karşı bir şey yapamadı. Ayrıca 
Venedik, Cenova ve Sırp kralı Bizans'a 
son darbeyi vurmaya hazırlanıyorlardı. 

Fakat Sırp Kralı Stephan Duşan ' ın ölü
mü bu tehlikeyi ortadan kaldırdı. Buna 
karşılık Türkler Gelibolu'ya yerleştikten 
sonra sistemli bir şekilde Trakya'yı fet
he başladılar. 1357'ye kadar Bolayır, 

Malkara, ipsala, Tekirdağ ve Çorlu Türk
ler'in eline geçmiş bulunuyordu. Osman
lı ordusu 1359'da ilk defa istanbul sur
larının önünde göründü. imparator iyi 
ilişkiler kurmak suretiyle Türkler'i dur
durmaya çalıştı, fakat istediği sonucu 
elde edemedi. 

Orhan Gazi'nin ölümünden sonra Os
manlı sultanı olan ı. M ura d ( 1362-1389) 
fetihlere devam ederek 1363'te Edir
ne ve Filibe'yi zaptettikten sonra Edir
ne'yi başşehir yapmak suretiyle devle
tin ağırlık merkezini Avrupa kıtasına ta
şıdı. Türkler'in iterteyişine karşı bir şey 
yapamayan Bizans kendine yeni mütte
fikler bulmak peşindeydi. imparator V. 
loannes, Duşan'ın ölümünden sonra ·es
ki kudretini kaybetmiş Sırbistan ile dini 
ve ekonomik kargaşalık içinde bulunan 
Bulgaristan'dan destek göremeyeceğini 
anlayınca Batı'dan yardım temin etmek 
gayesiyle yeniden papaya başvurdu. Fa
kat istediği yardımı elde edemedi. Bu
nun üzerine imparator 1366'da Maca
ristan'a giderek Kral Layoş ile anlaşma
ya çalıştı, ancak bu teşebbüs de bir ne
tice vermedi. Bundan sonra imparator. 
papanın kendisiyle görüşmek istemesi 
üzerine 1369'da Roma'ya gitti ve Ba-



tı'nın yardımını sağlayabilmek umuduy
la Katolikliği kabul etti. Fakat istanbul 
kilisesi buna şiddetle karşı çıktı. İmpa
ratorun davranışı istanbul ve Roma ki
liselerinin birleşmesini, yani "union " u 
sağlamak hususunda hiçbir fayda sağ
lamamıştı. Roma'dan Venedik'e giden 
imparator nihayet Bozcaada'nın verilme
si şartıyla Venedik'ten mali yardım te
min edebildi. Ancak istanbul'da kendi
sine vekalet eden oğlu IV. Andronikos 
adanın Venedik'e verilmesini reddedin
ce zor durumda kaldı. Yardımına Sela
nik'te hüküm süren diğer oğlu Manuel 
koştu ve İmparator V. loannes ancak 
1371 sonbaharında İstanbul'a dönebil
dL Aynı yıl Türkler'in Sırplar'a karşı ka
zandığı yeni ve muazzam bir zafer (26 
Eylül 1371 ). imparatorun Bizans için el
de etmeye uğraştığı yardımın ne kadar 
gerekli olduğunu açıkça belli etmişti. 

Bu zaferden sonra Makedonya Türkter'in 
eline geçtiği gibi Bizans İmparatorluğu 
ve Bulgar Çarlığı da Türkler'in hakimi
yetini tanıyor, haraç ödemeyi ve Osman
lı ordusunda hizmeti kabul ediyorlar
dı. Bizans artık vassal devlet durumuna 
düşmüştü. 

Türk baskısının böylesine arttığı dev
rede iç karışıklıklar da durmuş değildi. 
İmparator V. loannes vassallık görevi do
layısıyla Sultan 1. Murad'a Anadolu'daki 
bir seferinde refakat ederken oğlu IV. 
Andronikos Osmanlı şehzadesi Savcı Bey 
ile birlikte babalarına karşı isyan ettiler · 
( 1373) Sultan 1. Mu ra d bu i sya nı derhal 
bastırdı. Gözlerine mil çekilen Savcı ölür
ken aynı cezaya -hafif şekilde- çarptırı

lan Andronikos yaşamını sürdürdü. V. 
loannes bu olaydan sonra diğer oğlu 

Manuel'i kendisine müşterek imparator 
ilan etti. Ancak hanedan içindeki anlaş

mazlıklar bununla da bitmedi. Bozca
ada'yı Venedik'e vermeyi vaad etmiş olan 
V. loannes'e karşı Cenovalılar bu durumu 
önlemek için istanbul'da tutuklu bulu
nan Andronikos'un Galata'ya kaçması
na yardım ettiler ve Andronikos Türk
ler'in de desteğiyle 1376'da babasının 
yerine tahta çıktı. Bir süre önce geri alın
mış olan Gelibolu'yu tekrar Türkler' e tes
lim etti, Bozcaada'yı da Cenovalılar'a ver
di. Fakat Venedik'in müdahalesi yüzün
den Cenovalılar adaya sahip olamadılar. 

Bu arada V. loannes Türkler'in yardımı 
ile tahtını yeniden elde etti ( 1379). Bu
nun karşılığında Osmanlı hükümdarına 
haraç ödemeyi ve savaş sırasında askeri 
birlikler göndermeyi kabul etmişti. Kısa 
süre sonra İmparator V. loannes oğlu IV. 
Andronikos'a Marmara kenarında el-

de kalan şehirleri teslim etmek zorun
da kaldı. İkinci oğlu Manuel Selanik'te. 
üçüncü oğlu Theodoros da Mora'da hü
küm sürmeye başladılar. Böylece impa
ratorluk arazisi Türk fetihleriyle gittik
çe küçüldüğü bir sırada geriye kalan 
topraklar da imparator ve oğulları ara
sında bölüşülmüşoldu ( 1382). 

Osmanlılar'ın Balkanlar'daki taarruz
ları artarken Manuel Selanik'ten Türk
ler'e mukabil saldırıda bulundu. Bu dav
ranış. Osmanlılar'ın 1383'te Serez'i ve üç 
yıl süren kuşatmadan sonra 1387'de Se
lanik'i ele geçirmeleriyle cevaplandırıldı. 
Osmanlı fetihleri, 1389'da Sırplar'a kar
şı kazanılan 1. Koşova Savaşı ile bütün 
Balkan yarımadasına yayıldı. Bu savaş
ta şehid olan Sultan 1. Murad'ın yerine 
oğlu Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı ile 
Bizans üzerindeki Osmanlı baskısı arttı. 
Yıldırım Bayezid 'in desteğiyle. bu defa 
tarunu VII. loannes tarafından tahtan 
indirilen İmparator V. loannes birkaç ay 
sonra oğlu Manuel'in yardımı ile haki
miyetini yeniden sağlayabildi. fakat kı
sa bir süre sonra öldü ( 1391). 

Babasının ölümü üzerine yeğeni VII. 
loannes'ten önce davranarak tahta çı

kan ll. Manuel 1391-1425 yılları arasın
da hüküm sürdü. Bu dönemde impara
torluk artık sadece surlar içinde kalan 
istanbul'dan ibaretti. Üstelik şehir da
ha Manuel'in tahta çıktığı 1391 yılında 
Sultan Bayezid tarafından abluka altına 
alındı ve ancak yeni imparatorun daha 
fazla vergi ödemeyi ve İstanbul'da bir 
Türk mahallesi kurulmasını kabul etme
siyle kaldırıldı. Daha sonraki yıllarda Os
manlı fetihleri bütün Balkan yarımada

sını kapladı. 1395'te Türkler Tuna neh
rine varmışlardı. Bizans' ın yıllardan beri 
yardım çağrılarını duymazlıktan gelen 
Batı ülkeleri, Macaristan'ın da Türk teh
didi karşısında kaldığını görünce yeni bir 
Haçlı ordusu toplayıp Bizans ile de bağ
lantı kurdular. Fakat 25 Eylül 1396'da 
Niğbolu'da yapılan savaşta Yıldırım Ba
yezid'in kumandasındaki Türkler karşı
sında ağır bir yenilgiye uğradılar. Türk
ler tarafından abluka altında tutulan is
tanbul için artık kurtuluş ümidi kalma
mış gibiydi. İmparator ll. Manuel çare
sizlik içinde papadan. Venedik. Fransa. 
İngiltere ve Rusya'dan yardım dilenmek
teydi. fakat hiçbir sonuç sağlayamayın

ca aynen babası gibi bizzat Batı'ya gi
derek yardım temin etmeye çalıştı. 1399 
yılı sonunda çıktığı ve üç yıl süren bu se
yahati sırasında sadece güzel sözlerle 
dolu vaadler alabildi. Ne var ki henüz 
Bizans'ın sonu gelmemişti. Kudretli Os-
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manlı Hükümdan Bayezid. Orta Asya'
dan kopup gelen, İran, Mezopotamya ve 
Suriye'yi tahrip ettikten sonra Anadolu'
ya saldıran Timur ile 28 Temmuz 1402'
de yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetti ve 
düşmanının eline düşerek hayatını esa
rette yitirdi. Bu yenilgi Osmanlılar için 
büyük bir darbe oldu ve devlet içinde 
çıkan karışıklıklar Bizans·a hiç olmazsa 
daha elli yıl yaşama imkanı verdi. 

Bizans bu durumdan faydalandı. Os
manlı şehzadelerinin taht kavgalarına 
karıştı; önce Süleyman Çelebi ile 1403'
te bir anlaşma yaptı . Bu anlaşmaya gö
re Selanik ve civarı ile Marmara ve Kara
deniz sahillerindeki birçok şehir ve ada
yı geri aldığı gibi Türkler'e ödemekte 
olduğu yıllık haraçtan da kurtuldu. Bu 
durum 1411'de Musa Çelebi'nin Süley
man'ı mağlüp ederek iktidarı eline ge
çirmesiyle bozuldu. istanbul Musa· nın 
birlikleri tarafından kuşatıldı (1411). İm
parator ll. Manuel bu defa Çelebi Meh
med ile anlaştı. Mehmed 1413'te karde
şi Musa'yı ortadan kaldırarak Osmanlı 
tahtına tek başına sahip oldu. Çelebi 
Sultan Mehmed (141 3- 1421) iç bunalı

mın atlatılmasından sonra devletin özel
likle Anadolu'daki hakimiyetini yeniden 
güçlendirmeye çalıştı ve bu yüzden sal
tanatı süresince Bizans ile iyi ilişkiler 

içinde kaldı. Ölümünden sonra oğlu ll. 
Murad'ın Osmanlı tahtına çıkması ile bu 
dostluk dönemi sona erdi. ll. Manuel ar
tık yaşlanmıştı. Saltanatının son yılların
da Bizans'ın idaresini. 1421'de müşte
rek imparator ilan ettiği oğlu VIII. loan- · 
nes üzerine almıştı. VIII. loannes. Sultan 
Il. Murad'a karşı taht iddiacısı olarak or
taya çıkan Mustafa Çelebi'yi destekledi. 
Fakat Sultan ll. Murad bu isyanı bastır
dığı gibi hemen arkasından istanbul'u 
kuşattı. Kuşatma 8 Haziran 1422'de baş
ladı. öncekilerden çok daha düzenli olan 
ve istanbul için büyük tehlike yaratan 
bu kuşatma ise sultanın kardeşi Mus
tafa'nın isyanı yüzünden sonuçsuz kal
dı. İstanbul bu defa da kprtulmuştu. 
Bununla beraber Türk birlikleri 1423'te 
Güney Yunanistan'a ve Mora'ya girdiler. 
Bir taraftan da Selanik kuşatıldı . Bizans 
yeniden haraç ödemeyi kabul ederek Sul
tan Il. Murad ile bir an laşma yapabildL 
Ancak kaybedilen toprakların geri alın
ması bahis konusu bile olamazdı. Bu ara
da Türkler' in eline geçmesini önlemek · 
maksadıyla Selanik Venedik 'in idaresi
ne bırakıldı, fakat buradaki Venedik ha
kimiyeti ancak yedi yıl sürdü. Sultan Il. 
Murad şehri 29 Mart 1430'da bir hü
cumla aldı. 
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Floransa Medici Sarayı duvarına Benezzo Gazzoli ta raf ı n

dan yapılmış 'Magi Alayı · adlı fresko resimden alınan bir 
detayda VIII. loannes Palaiologos 

Selanik'in Türkler tarafından fethin
den önce imparator ll. Manuel ölmüş 
(1425), yerini zaten devleti idare etmek
te olan oğlu VIII. loannes (1425- ı 448) al
mıştı. loannes istanbul ve civarını elin
de tutarken imparatorluktan geriye ka
lan küçük parçalar üzerinde, yani Mar
mara kıyıları ile Pelopones'de kardeşleri 
idareyi ellerine aldılar. Parçalanmış ve 
kudretini yitirmiş Bizans ekonomik ba
kımdan da tükenmişti. Sadece imparato
run kardeşleri Theodoros, Konstantinos 
ve Thomas'ın idaresindeki Mora, komşu 
Latin devletçiklerine karşı başarı sağla
yarak Venedik'in elinde tuttuğu liman 
şehirleri dışında Pelopones yarımadası
na hakimdiler. 

Türkler'in devamlı baskısı altında bu
lunan imparator VIII. loannes çaresizlik 
içinde önceleri de denenmiş olan yola 
başvurdu : Kilise bakımından Roma'ya 
itaat ederek Türkler' e karşı Batı'nın yar
dımını sağlamak. Bunun için de impa
rator aynen babası ve dedesi gibi biz
zat Batı'ya gitti ve bir zamanlar dedesi
nin yapmış olduğu şekilde Roma inancı
nı kabul ederek bu yardımı sağlayaca
ğını un:ıdu. Fakat uzun müzakereler so
nunda Floransa'da ilan edilen (6 Temmuz 
1439) union hiçbir fayda sağlamadı. Bi
zans halkı Ortodoks inancına eskiden 
olduğu gibi sadık kaldı. Ayrıca Roma'ya 
düşman Moskova Devleti, imparatorun 
ve istanbul patriğinin bu tutumunu Or
todoks inanca ihanet sayarak Bizans ki
lisesinin üstünlüğünü tanımaktan vaz
geçti. Üstelik bu temaslar Osmanlı Sul
tanı ll. Murad'ın da gözünden kaçmıyor
du, ancak imparator yapılan müzake
relerin sadece dinf bakımdan önem ta
şıdığını ileri sürerek Türk hükümdarını 
kandırmaya çalıştı. 
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Aynı yıllarda Balkanlar'daki Türk iler
leyişine karşı Macaristan' ın mücadeleye 
girişi ve Transilvanya Voyvodası Johan
nes Hunyadi'nin karşı saldırıları Sultan 
ll. Murad'ın dikkatini bu tarafa çekmiş
tL Lehistan-Macaristan Kralı lll. Vladis
lav, Johannes Hunyadi ve Sırp despotu 
Georg Brankoviç'in ortak idaresinde Tu
na'yı geçerek Trakya'ya kadar ilerleyen 
yeni bir Haçlı ordusu Türkler'e karşı bü
yük başarı kazanacak gibi görünüyordu. 
Arnavutluk'ta Georg Kastriota (İskender 
Bey) ayaklanmış, Pelopones'te hüküm 
süren imparatorun kardeşi Konstanti
nos, Türkler'in 1423 'te yıktıkları Korin
thas Bağazı 'ndaki Heksamilion surunu 
yeniden inşa ederek Orta Yunanistan 
bölgesine ilerleyip Atina ve Thebai şe

hirlerini zaptetmişti. Bu durumda ll. Mu
rad düşmanlarıyla on yıllık bir mütare
ke yapmayı kabul etti. Macar kralı ant
Iaşmayı imzaladı. Fakat papalık çevresi
nin baskısı ve Venedik'in donanma yar
dımı teklifiyle Türkler'i Balkanlar'dan 
atacağı hayaline kapılan Macar kralı sö
zünden döndü ve 1444 Eylülünde yeni 
bir Haçlı ordusu Balkanlar'a girerek Bul
garistan' ı geçip Venedik donanmasıyla 
buluşmak üzere Karadeniz sahiline doğ
ru ilerledi. Sultan ll. Murad, Venedik do
nanmasının engellemeye çalışmasına 

rağmen Anadolu'daki Türk kuwetleri
ni Rumeli'ye geçirerek süratle Haçlı or
dusunun üzerine yürüdü ve 1 O Kasım 
1444'te Varna yakınında yapılan şiddetli 
bir savaş sonunda bu birleşik hıristiyan 
ordusunu imha etti. Niğbolu'dan sonra 
kazanılan Varna Zaferi hıristiyan dün
yasının bütün cesaretini kırmıştı. Yar
dım ümitlerini tamamen kaybetmiş olan 
Bizans imparatoru VIII. Ioannes ise Os
manlı sultanına hediyeler göndererek 
tebriklerini sundu. 

Buna karşılık imparatorun kardeşi 

Konstantinos Yunanistan'daki hakimi
yetini. topraklarını Phokis ve Pindos'a 
kadar genişleterek sürdürmekteydi. Fa
kat 1446 yılında Sultan ll. Murad büyük 
bir ordu ile Yunanistan'a girerek sürat
le ilerledi ve Heksamilion surunu yeni
den yıkıp Mora 'yı tahrip ettikten son
ra Konstantinos ile ancak haraç verme
si şartıyla barış yaptı. Konstantinos uğ
radığı hezimetten iki yıl sonra, ağabeyi 
VIII. Ioannes'in 31 Ekim 1448'de çocuk 
bırakmadan ölmesi üzerine istanbul tah
tına davet edildi. Konstantinos 6 Ocak 
1449'da Mora'da imparatorluk tacını giy
di ve Mora ' nın hakimiyetini kardeşleri 
Thomas ile Demetrios'a bırakarak iki ay 
sonra istanbul'a gelip tahta çıktı. 

Bizans'ın son imparatoru olan XI. Kons
tantinos Dragazes sahip olduğu cesaret 
ve enerjiye rağmen devletin kesin ola
rak yıkılışını önleyemedi. 2 Şubat 145 1'
de ölen Sultan Il. Murad'ın yerine Os
manlı tahtına oğlu ll. Mehmed çıkmıştı. 
Genç sultan, Osmanlı Devleti'nin Anado
lu ve Rumeli'deki topraklarını birbirin
den ayıran istanbul'u fethe ve böylece 
ülkesinin içinde Bizans adını taşıyan bu 
yabancı unsuru ortadan kaldırmaya ke
sin kararlıydı. Daha önceki kuşatmalar
da sonuca ulaşmayı engelleyen bütün 
sebepleri göz önüne alarak istanbul'un 
fethine büyük bir dikkat ve itina ile ha
zırlanıyordu. Şehre Karadeniz yönünden 
gelebilecek yardımı önlemek üzere Ana
doluhisarı ' nın karşısına yeni bir kale, Ru
melihisarı'nı inşa ettirmişti (Mart-Ağus

tos 1452). Osmanlı sultanının bu hazır
lıkları karşısında yapacak hiçbir şeyi kal
mayan Xl. Konstantinos da kendisinden 
önceki imparatorların başvurduğu kilise
lerin birleştirilmesi konusunu son ümit 
olarak ele aldı ve böylece Batı'nın yar
dımını sağlamaya çalıştı. Papanın elçisi · 
kardinal lsidoros istanbul'a gelerek 12 
Aralık 14S2'de Ayasofya'da unionu ilan 
etti ve Roma usulünde ayin yaptı. An
cak Ortodoks inancın geriye itilmesi an
lamını taşıyan bu birleşmeye zaten La
tinler'den nefret eden Bizans halkının 

tepkisi büyük oldu. Union aleyhtariarı 

arasında olan Grandük Notaras, "istan
bul'un içinde Latin papazlarının ayin 
başlıkları yerine Türk sarığı görmek da
ha iyidir" derken halkın duygularını di
le getiriyordu. Roma'ya bağlanmaktansa 
Türk hakimiyetini kabule taraftar olan
ların sayısı artmaktaydı. Bu arada im
parator Konstantinos şehrin surlarını 

tamir ederek savunmayı güçlendirmeye 
çalışırken bir taraftan da civardan sa
vunma sırasında gerekli olacak yiyecek 
ve içeceği depolamaya gayret ediyordu. 

1453 ilkbaharında kuşatma hazırlıkla
rını tamamlamış bulunan Sultan ll. Meh
med büyük bir ordu ile Edirne'den is
tanbul üzerine yürüyüşe geçti, S Nisan'
da surların önüne gelerek karargahını 
kurdu. Osmanlı ordusu teknik bakımdan 
üstündü; bu kuşatma için sultan büyük 
toplar döktürmüştü. istanbul'un hücum
la alınmasında bu top gücünün rolü bü
yük olmuştur. Aynı günlerde Gelibolu'
dan istanbul'a gelen Osmanlı donanma
sı da Daimabahçe önünde demir atmış
tı. Şehri savunan Bizans kuwetleri ara
sında ise 2000 yabancı asıllı asker bu
lunduğu gibi kuşatma başlamadan az 
önce iki galeri ile istanbul'a gelen 700 



Cenovalı da vardı. Fakat İstanbul'un sa
vunma gücü aslında bu askerlerin kuv
vetine değil şehir surlarının sağlamlığı
na dayanıyordu. 6-11 Nisan günleri ara
sında tamamlanan kuşatma hazırlıkla
rından sonra Sultan II. Mehmed İslami 
geleneğe uygun olarak kan dökülmeden 
şehrin teslimini sağlamak üzere Mah
mud Paşa'yı imparatora gönderdi. Fa
kat XI. Konstantinos bu teklifi reddede
rek şehri sonuna kadar savunacağına 
ant içtiğini ve ancak haraç ödemeyi ka
bul edeceğini bildirdi. Bunun üzerine 12 
Nisan'da topların ateşlenmesiyle Türk 
hücumu başladı. 18 Nisan'a kadar sur
lar top atışlarıyla dövüldü. Ne var ki ay
nı gün surlar üzerine yapılan yürüyüş, 
hücum kulelerinin Grek ateşiyle yakıl
ması ve merdivenlerle surlara tırman
manın netice vermemesi yüzünden ba
şarılı olamadı. Ayrıca Türk donanması 

bütün gayretine rağmen Haliç'e gırışı 

kapayan ağır zinciri kıramadı. Bu durum 
karşısında Sultan II. Mehmed gemilerin 
karadan çekilmek suretiyle Haliç'e indi
rUmesine karar verdi. Yetmiş parça ge
mi, arazi düzeltilerek döşenen yağlan
mış yuvarlak ağaçlar üzerinden kaydı 

rılmak suretiyle bir gece içinde Topha
ne sahilinden Kasımpaşa'da Haliç'e in
dirildi. Şehir surları böylece hem kara
dan hem de Haliç tarafından dövülme
ye başlandı. 6 ve 12 Mayıs günlerinde 
yapılan iki hücum sonunda Eğrikapı ile 
Edirnekapı arasındaki sur kesiminde ge
dikler açıldı, fakat şehre girmek için 
buradan yapılan hücumlar geri püskür
tüldü. Bunu takip eden günlerde daha 
da şiddetlenen top atışlarının yanında 

Iağımlar açarak ve hareketli savaş kule
leriyle hücum ederek kesin neticeye ulaş
maya çalışıldı. Nihayet 29 Mayıs sabahı-
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1. Konstantinos (Büyük) 324-337 VI. Leon 886-912 
Konstantios 337-361 Aleksandros 912-913 
ıulianos 361-363 VII. Konstantinos 913-959 
ıovianos 363-364 1. Romanos Lakapenos 920-944 
Valens 364-378 ll. Romanos 959-963 
1. Theodosios müyükl 379-395 11. Nikephoros Phokas 963-969 
Arkadi os 395 -408 ı . loannes Çimiskes 969-976 
11. Theodosios 408-450 ll. Basileios 976-1025 
Markianos 450 -457 VIII . Konstantinos 1025-1028 
1. Leon 457-474 111. Romanos Argyros 1028-1034 
ll. Leon 474 IV. Mikhail 1034-1041 
Zenon 474-475 V. Mikhail 1041-1042 
Basiliskos 475-476 Zoe ve Theodora 1042 
Zenon (ikinci defal 476-491 IX. Konstantinos Monomakhas 1042-1055 
1. Anastasios 491-518 Theodora (ikinci defal 1055-1056 
1. ıustinos 518-527 VI. Mikhail 1056-1057 
1. ıustinianos müyükl 527-565 1. ısaakios Komnenos 1057-1059 
ll. ıustinos 565-578 X. Konstantinos Dukas 1059-1067 
1. Tiberios Konstantinos 578-582 IV. Romanos Diogenes 1068-1071 
Maurikios 582-602 VII. Mikhail Dukas 1071-1078 
Phokas 602-610 111. Nikephoros Botaneiates 1078-1081 
Herakleios 610-641 
lll. Konstantinos ve Heraklonas 641 

1. Aleksios Komnenos 1081-1118 

Heraklonas 641 
ll. ıoannes Komnenos 1118-1143 

ll. Konstans 641-668 1. Manuel Komnenos 1143-1180 

IV. Konstantinos 668-685 11. Aleksios Komnenos 1180-1183 

ll. ıustinianos 685-695 1. Andronikos Komnenos 1183-1185 

Leontios 695-698 11. lsaakios Angelos 1185-1195 

ll. Tiberios 698-705 lll. Aleksios Angelos 1195-1203 

ll. lustinianos (ikinci defal 705-711 ll. lsaakios·Okinci defa) ve 

Philippikos 711-713 IV. Aleksios Angel os 1203-1204 

11. Anastasios 713-715 V. Aleksios Murtzuphlos 1204 

lll. Theodosios 715-717 1. Theodoros Laskaris 1204-1222 

lll. Leon 717-741 lll. loannes Vatatzes 1222-1254 
V. Konstantinos 741-775 ll. Theodoros Laskaris 1254-1258 
IV. Leon 775-780 IV. loannes Laskaris 1258-1261 
VI. Konstantinos 780-797 VIII. Mikhail Palaiologos 1259-1282 
Iren e 797-802 ll. Andronikos Palaiologos 1282-1328 
1. Nikephoros 802-811 lll. Andronikos Palaiologos 1328-1341 
Staurakios 811 V. loannes Palaiologos 1341-1391 
1. Mikhail Rangabe 811-813 VI. loannes Kantakuzenos 1347-1354 
V. Leon 813-820 IV. Andronikos Palaiologos 1376-1379 
11. Mikhail 820-829 VII. loannes Palaiologos 1390 
Theophilos 829-842 ll. Manuel Palaiologos 1391-1425 
111. Mikhail 842 -867 VIII. loannes Palaiologos 1425-1448 
1. Basileios 867-886 Xl. Konstantinos Palaiologos 1448-1453 
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nın ilk saatlerinde büyük taarruz başla
dı. Üç taraftan surlara hücum eden Türk 
askerleri sonunda Topkapı ile Edirne
kapı arasındaki dış sur duvarlarına tır
manmayı başardılar, bundan sonra iç 
ve dış sur duvarları arasında kalan ala
nı işgal ettiler ve iç suru da ele geçire
rek Topkapı'yı içerden kırıp açtılar. So
nuna kadar mücadele eden İmparator 
XI. Konstantinos savaş sırasında ölmüş
tü. Türk kuwetleri İstanbul'a Topkapı'
dan girdiler ve kısa zamanda şehre ha
kim oldular (29 Mayıs 1453). Bizans'ın 

yani Doğu Roma imparatorluğu'nun baş
şehri istanbul aslında dünyanın merke
ziydi. Her bakımdan üstünlüğü ve zen
ginliği ile yüzyıllar boyunca komşularının 
ilgisini, hırsını, hatta kıskançlığını üzeri
ne çekmiş ve bu sebeple birçok kavim 
ve milletierin hücumlarına , zorlu kuşat
malarına göğüs germek zorunda kal
mıştı. Bu zaptedilemez şehri fetheden 
genç Osmanlı sultanı ve onun Türk as
kerleri de Hz. Peygamber'in, "istanbul 
mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden 
kumandan ne güzel kumandan ve o or
du ne güzel ordudur" şeklindeki övgü
süne mazhar olmuşlardır. Artık Bizans 
imparatorluğu yoktu, tarihin sayfaları
na gömülüyordu. istanbul bundan son
ra parlak ışıklarını Osmanlı İmparator
luğu'nun yeni başşehri olarak dünyaya 
saçacaktt 
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(bk. DiLSiZ). 

BİZERTE 

(bk. BENZERT). 

BIACHERE, Regis 
(1900 -1973) 

Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

_j 

30 Haziran 1900'de Paris'in banliyö
lerinden Montrouge'da doğdu. On beş 
yaşında iken ailesiyle birlikte o zaman 
bir Fransız sömürgesi olan Fas'a yerleş
ti ve tahsil hayatına orada devam etti. 
Kazabianka Lyautey Fransız Lisesi'ni bi
tirdikten sonra Rabat'ta Mevlay Yüsuf 
Enstitüsü'nde belleticilik yapmaya baş
ladı (1921) Bu arada yüksek tahsilini de 
sürdüren Blachere, Cezayir'de H. Masse 
ve E. Levi-Provençal'ın hocalık yaptığı 

Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi ( 1922). Bir 
yıl da W. Marçais'nin derslerine devam 
ettikten sonra Mevlay Yüsuf Enstitüsü'
ne Arapça hacası oldu (1924). 1929'da 
Fas Yüksek Araştırma Kurumu'na mü
dür olarak tayin edildi; bu işi 1935 yılı
na kadar yürüttü. Bu devrede Hesperis 
mecmuasının yayınma da yazıları ile yar
dım etti. 1932'de Paris ve Beyrut'ta Bib
liotheca Arabica serisinin Nil. cildi ola
rak Extraits des principaux geograp
hes Arabes du Moyen Age adıyla ba
sılan ve Ortaçağ İslam ve Arap coğrafya
cılarının eserlerini konu alan ünlü eseri
nin bazı parçalarını bu mecmuada yayım
ladı. 1935 yılında Paris'teki Ecole Natio
nale des Langues Orientales Vivantes'ın 
Arapça hocalığına tayin edildi. 1936'da 
doktor oldu. Doktorasına esas olan ça
lışmaları , IV. (X.) yüzyıl Arap şairlerinden 
Mütenebbf'nin şiirleri üzerindeki araş

tırması (Un poete arabe du quatrieme 

Regis 
Blachere 

siecle de l'Hegire: Abu Tayyib al·Muta
nabbi, Paris 1935) ile Said ei-Endelüsl'nin 
Taba):r.atü 'l- ümem adlı esednin tercü
mesidir (Livre des Categories des Nations, 

Paris 1935). Mütenebbi, Blachere'in uzun 
yıllarını vererek çeşitli yönleriyle incele
diği Arap şairlerinden biridir. Blachere 
bu incelemelerde şairin yaşadığı devir 
ve çevrenin siyasi, fikrf ve sosyal yapısı
nı ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 

Blachere 1942'de Ecole Pratique des 
Hautes Etudes'de Arap dili araştırmala

rı müdürü oldu. 1950'de Ecole Nationa
le des Langues Orientales Vivantes'taki 
görevinden ayrıldı ve Sorbonne Üniver
sitesi'nde Ortaçağ Arap Dili ve Edebi
yatı Kürsüsü'nün başına getirildi. Paris 
Akademisi'ne bağlı olarak W. Marçais, 
L. Massignon ve M. Gaudefroy-Demom
beynos tarafından 1929 yılında kurulan 
lnstitut des Etudes lslamiques de l'Aca
demie de Paris'in müdürlüğünü de ya
pan ( 1956-1965 ı Blachere. Levi -Proven
çal 'ın ölümü üzerine 1956-1962 yılları 
arasında Arabica'nın yöneticiliğini yap
tı. Arap dili ve edebiyatı, İslam ve Orta
doğu ile ilgili araştırmalar yapan çeşit
li kurumların da üyesi olan Blachere 7 
Ağustos 1973'te Paris'te öldü. 

Eserleri. 1922 yılından ölümüne kadar 
devamlı yayın faaliyeti içinde bulunan 
ve en üretken şarkiyatçılardan biri ola
rak kabul edilen Blachere'in tam bir bib
liyografyasının, uzun yıllar yanında çalı
şan Madame Eve Paret tarafından BuJ
Ietin d 'Etudes Orientales için hazırlan

makta olduğunu Elisseeff yazmışsa da . 
bu çalışmanın neşri kaydına bugüne ka
dar rastlanmamıştır. Birçok makalesin
den ve yukarıda işaret edilenlerden baş
ka başlıca eserleri şunlardır: 1. Le Coran, 
Traduction nouvelle (1-11, Pariıs 1949-

1950). Bu tercümede süreler, daha önce 
G. Weil, Th. Nöldeke, V. Schwally ve R. 
Beli gibi müsteşriklerin de yaptığı gibi 
üçü Mekke, biri de Medine dönemine ait 
olmak üzere risaletin kendilerince tes
bit ettikleri dört safhasına göre tertip 
edilmiştir. İslam tebliğinin mahiyet ve 
şekliyle Hz. Peygamber'in dini tecrübe
sinin tekamül seyrinin esas alındığı ve 
her biri için çeşitli kriterlerin tesbit edil
diği bu safhalar ve sürelerin buna göre 
tertibinde Kur'an'ın menşeini Hz. Pey
gamber'e dayandırma gayretini görme
mek mümkün değildir. Batı'da Kitab-ı 

Mukaddes metinlerinin kritiğinde kulla
nılan bazı metotları Kur'an -ı Kerfm met
nine tatbike çalışan Blachere, sürelerin 
tertibi konusunda esas aldığı kriterle-


