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"Co~rafi durum bak~ m~ ndan siyaset„ (geo-politics) ilmi henüz
çocukluk devresindedir ve çocukluk devresinde olan di~er bütün
ilimler gibi de hayali ve gayri fennl nazariyeleri teyid hususunda
kullan~lmaktad~ r. Mamafih, böylece yanl~~~kullan~ lmas~~ bizi bu ilmin
k~ ymetini hakkiyle takdir etmemize engel olmamal~d~ r. Tarihle
u~ra~ anlar, eskiden, çok zaman co~rafi ~artlar~~ nazar~~ itibara almay~~ ihmal etmi~lerdir; halbuki be~er tarihini te~ kil eden bütün
gayri müstakir unsurlar aras~ nda, co~rafya en müstakir bir unsur
olarak kalm~~t~ r.
Dünyan~ n baz~~ k~ s~ mlar~ na kar~~~co~rafya çok müsamaha göstermi~, bunlar~~ sükün içinde inki~ af edebilecekleri ücra yerlere koymu~, di~erleri için ise daha büyük fakat ayni zamanda daha çetin bir âkibet haz~ rlayarak bunlar~~ hayati geçit yollar~ n~ n üstüne
koymu~~ve üzerlerine de kaç~ n~ lm~ yacak selühiyet ve mes'uliyetler
yüklemi~tir. ~~ te Anadolu bu ikinci zümreye mensup bulunmaktad~ r.
Co~ rafya= tarih üzerinde iki türlü tesiri vard ~ r. Birincisi
iklim ve bir milletin ekonomik ve sa~l~ k hayat~ n~~ ilgilendiren her
türlü i~ler bak~ m~ ndan yapt~~~~tesirdir. Ben, daha ileride ileri sürece~im bir iddia ile ilgili olan bir ciheti kaydetmekle iktifa ederek bu
meseleye ~imdilik giri~ mek istemiyorum. Her zaman ve herkesten
i~itti~imize göre, insan verasetin oldu~u kadar ya~ad~~~~muhitin
de tesiri alt~ nda kal~ r; Anadolu muhiti de, ~ rklar~~ ne olursa olsun,
içinde ya~~ yanlara dünya tarihinde, yenilmez bir askerlik vasf ~~
vermi~~ve ayni zamanda da bunlar~ n aras~ ndan birçok san'atkar
ve filozof yeti~tirmi~ tir. Anadolu halk~~ her zaman azimkâr ve cesur olagelmi~ tir. Fakat burada as~ l incelemek istedi~im cihet co~rafya= deniz, kara, da~~ve vadi üzerindeki ilk ve daha basit
tesirleridir.
* Bu konferans Türk Tarih Kurumu'nun 23-5-1942 tarihli ilmi toplant ~s~ nda
verilmi~ tir.
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Siyaset adamlar~ n~ n çok zaman ihmal etmelerine ra~men ~uras~~ inkâr edilemez ki, her hangi bir stratejik nokta veya mevki,
hinterland~ ndan ayr~ lm~~~oldu~u müddetce hiç bir k~ymeti haiz
de~ildir. Denize hâkim olm~y an bir devlet için her hangi bir ada
veya yar~ mada istihkümlar~ n~ n hiç bir k~ymeti yoktur; ve münferit
kara istihkâmlar~~ da ayn~~ derecede k~ ymetsizdir. Bu kaideyi, tarihcilerin ve diplomatlar~ n sadece "Bo~azlar,, deyip geçtikleri iki dar
su geçidine de te~mil edebiliriz. Bo~azlar~ n strateji bak~ m~ ndan
haiz olduklar~~ ehemmiyet a~ikürd~ r. Akdeniz'den Karadeniz'e geçen
herhangi bir yolcu bu sulardan, bu bo~azlardan geçmiye mecburdur. Karadan Avrupa'dan Asya'ya seyahat edenler bile bu geçitlerden geçmek zorundad~ rlar. Fakat Bo~azlara hâkim olmak demek, her iki sahilde de karalara hâkim olabilmek demektir; çünkü
tarihin de bize birçok misallerle gösterdi~i gibi, ne kadar kuvvetli
olursa olsun, her hangi bir deniz kuvveti, bo~azlar' müdafaa eden
kuvvetli bir ordunun mukavemetini k~ ramaz. Bu münasebetle ~u
sual de akla gelebilir: Bo~azlar~ n hakiki hinterland~~ neresidir?.
Haritaya bakarsan~z Gelibolu ve Karadeniz bo~azlar~ n~ n Avrupa sahillerini te~kil eden yar~madalar~ n her ikisinin de ayni
kaideden ç~ k~ p yay~ld~ klar~ n~~ görürsünüz. Buralar~, Trakya'y~~ kat'eden nisbeten k~sa bir hat ile müdafaa edilebilir. Asya sahillerini
müdafa edebilmek için Anadolu'nun tâ içerilerine kadar uzanan
bir hat tesis etmek lâz~ md~ r. Bo~azlar bilhassa Gelibolu bo~az~~
Anadolu~ ya kar~~~aç~ k bir vaziyettedirler. Tarihin de bize anlatt~~~ na göre, Ba~azlara hâkim olmak suretiyle ya~ayan ilk milletin,
yani Troyal~lar~ n, Hükümet merkezlerini Gelibolu bo~az~ n~n Anadolu sahiline yak~ n bir yerde kurmalar~~ hiç de tesadüf eseri de~ildir.
Tekrar haritaya bakacak olursan~z göreceksiniz ki, Trakya'y~~
geçtikten sonra, Balkan yar~madas~~ tekrar aç~ l~ b yay~ lmaktad~ r.
Bu k~ t'ay~~ ba~tan ba~a kat'eden yollarda seyahat ederek dola~abilirsiniz. ~ sterseniz Akdeniz k~ y~ lar~ n~, yahut da Karadeniz k~ y~ lar~ n~~ takip edebilirsiniz; yine isterseniz ortalama yolu tutturabilirsiniz.
Yollar~ n böyle mütenevvi olmas~ ndan ç~ kan netice ~udur ki, her
hangi bir dü~man kuvveti merkezde yerle~ebilse bile, bütün yollar~ n kapanmam~~~olmas~d~ r. Fakat ~imdi birde Anadolu'ya bakal~ m. Anadolu'da ba~l~ca da~- silsiieleri ~imal ve cenup sahilleri
boyunca uzan~ rlar. Memleketi kat'eden bütün yollar orta yaylan~ n
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içinden geçmek zorundad~rlar. Onun için Anadolu'nun merkezini
tam bir hâkimiyet alt~ nda bulundurabilen bir devlet vaziyete tamamiyle hâkim say~labilir. Böyle bir devlet Anadolu'daki hâkimiyeti dolay~siyle bo~azlara da sahip olabilir.
Stratejik vaziyeti ve çok zengin olan madenleri Anadolu'yu
ötedenberi bir medeniyet merkezi haline koymu~tur. Fakat buras~~ merkezi bir idare kurulmas~~ pek te kolay olan bir memleket
Mesafeler uzundur, birçok da~~silsileleri vard~ r; memleketin
bir k~sm~~ ne kadar zengin ve münbitse, di~er k~s~mlar~~ hemen hemen çölden farks~zd~ r. Memlekete hâkim olabilmek için iyi ve
muntazam münakale vas~ta ve kolayl~ klar~ na ihtiyaç vard~r, ve
ancak memlekete hâkim olabilen bir kuvvet bu münakale vas~talar~n~~ tesis ve temin edebilir. Binaenaleyh zay~f bir idare alt~ nda
buralarda inhilâle do~ru bir gidi~~belirir.
Bu umumt misallerin do~rulu~unu isbat için eski zaman tarihinden yine bir çok misaller zikredebiliriz; Fakat bunlar~~ daha
evvel Orta Ça~~durumu bak~m~ndan gözden geçirmek istiyorum.
Bu memlekette, bilhassa Bizans devrini tetkik etmek her türlü zahmete de~er; çünkü ba~ka milletlerin hâkimiyeti alt~ nda kald~ klar~~ müddetçe geçirdikleri ac~~ tecrübelerden, bugün bile muteber olabilecek birçok ibretler alm~~lard~ r. Bu tarihi ibretler bugün
bile Co~rafya'n~n de~i~miyen unsurlar~ na dayanmaktad~ r.
Bizansl~lar, Roma devletinden birle~ik ve iyi idare edilmi~~bir
Anadolu tevarüs ettiler. Romal~lar Anadolu vilâyetlerinin ehemmiyetini takdir etmi~, ona göre mükemmel bir yol ~ebekesi kurmu~~
ve yeniden birçok ~ehirler vücude getirmi~lerdir. Diyoklet ( Diocletian ) rejimi alt~nda, Roma idare sistemini ~slüh etmek zarureti
has~l oldu~u zaman, Imparator, Anadolu'yu, yahut da kendi tabirince Asya, Tire ve Afrika dedi~i di~er vilâyetleri ziyaret etmi~tir. Hayati ehemmiyeti haiz olan vilâyetlerin idaresi do~rudan do~ruya Imparatorluk Bürosuna ba~l~~ bulunmakta idi. Diyokles ( Diocles ) idaresi daha da ileriye gitmi~, Hükümet merkezini Izmit'te
kurmu~tu. Bir kaç sene sonra, Büyük Konstantin de ba~ka bir
Hükümet merkezi aram~ya koyulmu~, Trua'da bir ~ehir temeli atm~~, fakat daha sonra fikrini de~i~tirerek gene Istanbul'da kalmay~~ tercih etmi~ti.
Her nekadar harita üstünde Istanbul Avrupa k~tas~ nda görü-
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nüyorsada siyasi bak~mdan - tarihten de anla~~labilece~i gibi - bu
~ehir hakikaten Anadolu'da say~labilir. Bizans~n debdebe ve tantana devri on ikinci asra kadar sürmü~tü. Bu müddet zarf~nda
bilhassa yedinci ve on ikinci as~rlarda Bizans~n mevcudiyeti
tehlikeye girmi~ti. Yedinci asr~n ilk senelerinde Iranl~lar hemen
hemen bütün Anadolu'yu ellerinde bulunduruyorlard~. Bunu takip
eden senelerde ise Anadolu araplar~ n bitip tükenmiyen hücumlar~na maruz kalm~~t~.
Hükümet merkezi 626 senesinde Iranl~lar ve Avrupal~lar~n, 669
senesinden 673 senesine ve gene 717 senesinden 718 senesine
kadar Araplar~n ~iddetli muhasaras~~ alt~nda kalm~~~ve dü~man
Anadolu'ya hâkim oldu~u için bu muhasaralar da hemen hemen
muvaffak olmu~tu. Yedinci as~r zarf~nda Bizans'ta hayat durmu~~
gibiydi.
On ikinci as~rdan ve bu asr~n arzetti~i hususi meselelerden
daha ileride bahsedece~im. ~imdi be~inci as~rla yedinci as~r aras~nda bir mukayese yapmak istiyorum. Be~inci as~rda bütün Avrupay~~ barbarlar istilâ etmi~lerdi. Balkan yar~madas~nda bile Vizigotlar, Hünler ve Ostrogotlar dola~maktayd~lar. Fakat bu devre
Istanbul için bir ferah devresi olmu~tur. ~ehirin hem nüfusu hem
de zenginli~i artm~~, hayat da bir emniyet havas~~alt~nda geçmiye
ba~lam~~t~. Alt~nc~~ as~rda Imparator Jüstiniyen, Garb~~feth'etmek
için ordular~n~~ yola ç~karm~~, fakat bundan evvel Balkan yar~madas~nda sükün ve inzibat~~tesis etmek lüzumunu hissetmi~ti. Iranl~lar Anadolu'yu tehdit etmiye ba~lar ba~lamaz Imparator da ordular~n~~ geri çekmek, Garp seferinden bir müddet için sarf~nazar
etmek mecburiyetinde kalm~~t~.
Dokuzuncu ve onuncu as~rlar da buna benzer bir manzara
arzederler: Bu devir Bizans'~n ikbal zirvesine eri~ti~i devirdir. Bu
devirde Balkanlarda büyük bir tehlike te~kil etmek istidad~n~~
gösteren kuvvetli bir dü~man, Bulgar askeri devleti vücuda gelmi~ti. Fakat bunun da ehemmiyeti yoktu, çünkü, Anadolu emniyet
alt~nda, refah içinde ve iyi bir idare alt~nda idi.
Bizans tarihinin as~l anahtar~~ Anadolu tarihidir. Yedinci as~r
arap harpleri neticesinde M~s~r ve Suriyenin elden ç~kmas~~imparatorluk için belki de çok hay~rl~~ olmu~tur. Imparatorluk bu memleketi hiç bir zaman adam ak~ll~~temessül edememi~, fakat bunlar~~
kaybetmek Hükümetin mesaisini Anadolu i~leri üzerinde teksif
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etmek imkan~n~~ vermi~ti. Dokuzuncu ve onuncu as~ rlar zarf~ nda
Anadolu'nun iyi bir surette idare edilmesi imparatorlu~un emniyet
ve refah~ n~~ temin etmi~ti. On birinci as~ rda ise Hükümet, Anadolu idare te~kilat~n~ n bir ademi merkeziyet ~ekli almas~ na imkân
b~ rakm~~~ve Bizans devleti de inhitat etmiye ba~lam~~t~ r.
Bizans bu devirden on birinci asr~ n sonuna kadar en iyi vas~flar~ n~~ Anadolu'dan almakta idi. Bizans ordular~ n~ n en iyi askerlerini Anadolu ve bilhassa Toros ve Kapadokya'n~ n da~l~~ halk~~
temin etmekte idi. Bizans'~ n en muktedir Imparator ve devlet adamlar~ n~ n ço~u do~um bak~m~ ndan ya Anadolulu yahut ta Anadolu
ailelere mensuptular. Bu meyanda Isoriyen veya Amoriyen ailelerine mensup imparatorlar~, Fokas ailesini zikredebiliriz. Komnen
sülâlesi ise düpe düz Kastamonulu Komnen ailesir~dendi. Bizans'~ n
di~er faaliyet sahalar~ nda da ayni hal görülmektedir.
Dokuzuncu as~ rda Istanbul Üniversitesini yeniden tesis eden
Kassar Bardas Paflagonyal~~ bir Anadolulu idi. Oniveritede toplanan alim ve müelliflerin ço~u da Anadolu'dan gelmi~lerdi.
Bizans'~ n On ikinci as~ ra kadarki ~ rk meselelerinin k~saca bir
tedkiki, bizi burada hakim olan unsurlar~ n - çok kar~~~ k olmakla beraber - Anadolu'dan geldikieri neticesine vard~ rmaktad~ r.
Bizans halk~ n~ n ya~ay~~~tarz~~ hakk~ nda elde mevcut " Milli
Co~rafya„ menbalar~ ndan istihraç etti~imize göre Istanbul'un nüf usu Avrupa vilayetlerinden ziyade Anadolu vilâyetleri taraf~ ndan
takviye edilmekte idi.
Bizans'~ n san'at tarihi de bize ayni ~eyi göstermektedir. Avrupa k~tas~ ndaki vilâyetler güzel san'atlar sahas~ nda tutturduklar~~
yolda ilerledikleri, yahut da ~ark'tan Suriye ve Ermenistan'dan
fikirler istiare ettikleri halde Istanbul'da görülen güzel san'at
~ekilleri daha önceden Anadolu'da i~lenmi~~ve inki~af etmi~~
bulunuyordu. Bu hal be~inci as~ rdan itibaren öteki devirlere de
te~mil edilebilir. Netekim Aya Sofya'n~ n mimarlar~~ Anadolu'lu
idiler ve ifade etmek istedikleri fikirler daha önce Anadolu'nun küçük kasabalar~ nda daha küçük mikyasta tecrübe edilmi~ti. Onuncu ve on birinci as~ rlarda ikbal zirvesine yükselmi~~olan
Bizans güzel san'atlar~, Kapadokya'da inki~af etmi~~olan san'at~ n
çok tesiri alt~nda kalm~~t~. Fakat Anadolu'nun Bizans'~ n kurulmas~ ndaki rolü henüz kâfi derecede tetkik ve mütalea edilmi~~de~ildir.
Bizans'~ n ekonomik tarihinin basit vak'a ve hâdiseleri bu man-

554

S. RUNCIMAN

zaray~~tamamlamaktad~r. Istanbul'un ia~esini daha ziyade Anadolu'nun bu~day tarlalar~~ ve mer'alar~~temin etmekte idi.
Hülâsa : En ihti~aml~~ zaman~nda bile orta ça~~Istanbul'u,
hakikatte beynelmilel bir Imparatorlu~un hükümet merkezi olmakla
beraber, esas itibariyle tamamen bir Anadolu ~ehri idi.
En buhranl~~zamanlar on birinci asr~n sonlar~nda ve on ikinci
as~rda gelip çatm~~t~. On birinci as~r içinde merkezi hükümetin
zaf~~ Anadolu'nun zengin asilzade s~n~f~n~n memleketin birlik ve
tesanüdünü sarsmas~na meydan vermi~ti. Bu yetmiyormu~~gibi
Selçuk istilis~~ da bütün h~z~~ ile ba~lam~~t~. Bidayette bizansl~lar
ordular~n~n en güzide k~sm~n~n selçuklular taraf~ndan yok edildi~i
Malazgirt muharebesinin ehemmiyetini idrak edememi~tiler. Evvelce
de ma~lüp olmu~lar, fakat sonunda müstevlileri kovabilmi~tiler.
Fakat selçuklular evvelki müstevlilerden çok daha kuvvetli ve azimli
idiler ve k~sa bir müddet zarf~nda Anadolu'da iyice yerle~miye
muvaffak oldular.
Bizans bu sars~nt~dan da kendini toparl~yabildi ve bir müddet sonra, haçl~lar~n yard~m~~ ile selçuklular~~ geri püskürtmiye
ve Anadolu'yu kat'eden yollardan birini tekrar açm~ya ba~lad~.
Buna belki de Anadolu tarihinde bir fac~a denilebilir: Bütün yüksek medeniyetlerine ra~men selçuklular kuvvetli bir Imparatorluk
kuramam~~lar, Bizans'~n çok sürmiyen muvaffak~yetlerinin de hiç
bir faydas~~olmam~~t~. Bizans g~das~n~n k~sm~~ azam~n~, halk~n~n
en iyi s~n~f~n~~ve bilhassa ordunun büyük bir k~sm~n~~ temin etti~i
vilâyetleri ebediyyen kaybetmi~ti. O s~ralarda Balkan yar~madas~na
hâkim bulunmas~~bu kay~b~~ hiç de telifi etmiyordu. Binaenaleyh
Selçuk devleti merkezi bir hükümet kuramam~~~ve Bizans da gittikçe fakirle~erek, ordusu azalarak garp tüccarlann~n, garb~n ayl~kl~~ askerlerinin eline dü~mü~~ve bu hali yabanc~~nüfuzu, yabanc~~
imtiyazlar~~ve yabanc~~ kapitülisyonlan takib etmi~ti. Imparatorlu~un dahili entrikalar~~ve deniz hâkimiyetini muvakkaten kaybetmesi, 1204 senesinde kuvvetli bir garpl~~serseri güruhunun Istanbul'u ya~ma etmesi facias~na yol vermi~ti.
"Lâtin Imparatorlu~u„ denilen imparatorlu~un tarihi, denizlere
hâkim olmakla beraber, Bo~azlar~n ancak sahillerinden ba~ka
araziye malik olm~yan bir devletin ya~amas~na imkân olmad~~~n~~
gösterir. Bizansl~lar bu fac~adan sonra yine kendilerini toplad~lar
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ve mülhak devletler vücuda getirdiler. Anadolu'da kurulan bu
kabil devletlerden birinin - Iznik Imparatorlu~unun - öteki devletleri parçalamas~~ çok mânidard~ r. Selçuklular~ n Mo~ol muharebeleri
ile me~gul olmalar~ ndan istifade eden bu imparatorluk Garbi Anadolu'da muhkem bir surette yerle~mi~, ondan sonra da Avrupa
k~ t'as~ na geçerek nihayet Istanbulu alm~~t~.
Modern bir tarih âlimi bu sonraki bizansl~lar~ n Istanbul'u tekrar hükümet merkezi yapmakla büyük bir hatâ i~lediklerini iddia
etmektedir. Hükümet merkezi Anadolu'da kalm~~~olsayd~, Anadolu
i~lerine laz~m olan ehemmiyet verilir ve Uluda~'~ n arkalar~ nda
Osmanl~~ Devleti'nin geli~mesine kar~~~tedbirler al~ nabilirdi. Anadolu'da tam bir hakimiyet kurmad~ kça Istanbul'u bir devlet merkezi
ve büyük bir ~ehir olarak ihya etmek te~ebbüsü, yeniden yabanc~~
imtiyaz ve kapitülasyonlar~ na yol açmakla neticelenmi~, ve bu s~rada osmanl~~ türkleri de Anadolu'da vaziyetlerini tahkim etmi~lerdir.
Filhakika, sonraki bizansl~lar, ne yapsayd~ lar, yine Türk istilas~ n~n önüne geçemezlerdi. Fakat bizzat osmanl~lar bile tarihten
ibret almay~~ ihmal ederek ellerindeki bütün arazi ve hâkimiyeti
kaybetmek tehlikesine at~ld~lar. Garbi Anadolu'da yerle~ir yerle~mez, t~pk~~ Iznik Imparatorlu~u gibi - fakat daha büyük mikyasta harekete geçerek Orta ve Do~u Anadolu'da kuvvetli bir idare
kurmay~~ beklemeksizin Avrupa'ya geçtiler. Anadolu'daki zay~f ve
fakat birbirlerine ba~l~~ Selçuk devletleri'nin ciddi bir tehlike te~kil
edemiyeceklerini hesaplayarak Edirne'de bir hükümet merkezi kurdular ve Balkanlar~ n fethine ba~lad~lar. Anadolu'yu tamamiyle hakimiyetleri alt~ nda bulundurmaman~ n, s~ n~ rlarda belirecek kuvvetli
bir dü~man~ n kendilerini dü~ürebilece~i tehlikeyi unutmu~lard~.
Anadolu'da Timur'un ve ordular~ n~ n hücumuna kar~~~koyabilmek
icin ne te~kilat yap~lm~~, ne de icabeden tedbirler al~ nm~~t~ r Bu
yüzden de Osmanl~~ Devleti Ankara'da hemen hemen ink~ raza u~ramak tehlikesini geçirmi~ti. Timur, ordular~ n~~ Anadolu'da tutmu~,
yahut da onun pe~inden ba~ka bir dü~man ak~ n etmi~~olsayd~,
Osmanl~~ Devleti tamamiyle ortadan kalkabilirdi. Fakat Osmanl~~
padi~ahlan nihayet tarihten ibret ald~lar ve Avrupa'da daha fazla fütuhata kalk~~madan evvel Anadolu'yu feth'ettiler.
Bizans'~ n ortadan kalkmas~~ ile orta ça~~n da sona
erdi~i ileri sürülebir. Fakat ben müsaadenizle, buraya k~sa bir not
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s~ k~~t~ rmak istiyorum. Osmanl~~ padi~- hlar~ n~ n kurduklar~~ hükümetlerin
aleyhine edilecek a~~ r bir tenkit vard~ r ve bu da Anadolu'yu her za
man ihmal etmiye müstait bulunmalar~ d~ r. Bu ihmal istidad~~ Osmanl~~
Imparatorlu~u için daimi bir zaaf menba~~ olmu~~ve sonunda da
ink~ raz~ na sebep olmu~tur. Bugünün tarihi de bokazlar~~ Anadolu'dan ay~ rman~ n veya ay~ rm~ ya te~ebbüs etmenin nihayet ademi
muvaffak~yete müncer olaca~~ n~~ ve kuvvetli bir Türkiye'nin hakiki
temelinin ancak müreffeh ve iyi idare edilen bir Anadolu oldu~unu göstermi~tir. Tarihle ilgili bir kimse için tarihten al~ nan derslere bu kadar uygun bir siyaset takip eden bir devletin inki~af~ n~~
seyretmek büyük bir f~ rsat ve zevktir.
Ben kar~~ n~za, her ne kadar Istanbul'un sad~ k bir yurdda~~~
olarak ç~ k~ yorsam da, Istanbul ile Ankara aras~ nda bir rekabet
olmas~ na hiç sebep görmüyorum; çünkü bu iki ~ehir çözülmez
baklarla birbirine bakl~d~ rlar. Burada, Anadolu'da kuvvetli bir
idare ve hükümet bulundukça Bo~azlar~ n ve bizzat Istanbul'un
emniyeti uzun zaman için tehdit edilemez. Bugünkü kuvvetli hükümet idaresinin ve emniyetin, hiç bozulmaks~z~ n, önümüzdeki bütün as~ rlar müddetince sürmesini can ve gönülden dileriz.

