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Kent meselesi modern tarihçiliğin mutlaktır ki ana meselesi olagelmiş, bir tarih yazımı 

oluşturulacaksa bu “kent” analiz birimi seçilerek yapılmış ve elbette “kent” kavramını ilk 

yaratanların ideolojisinde bir bütün tarih yığını haline gelmiştir. İlk-el kenti anlamak için ona 

ilk demek yetmemiş, geçmişte kaldığı için “ilkel” soyutlamasıyla belki de “anti-medeni” var 

sayılmıştır. Üzerine ilkelden sonrakini bina etmek hiç de zor olmamış olacak ki, “antik kent”, 

“ortaçağ” kenti “modern kent” sınıflamaları hâsıl olmuştur. Bu öyle ya da böyle insanlık 

tarihinin tüm coğrafyalarına ortak “argüman” olarak –analiz birimi denemez- uygulanmıştır. 

Tam da Avrupa’dan kalkmış bu tren, her geçtiği yere adlar koyan bir seyyah edasıyla tarihe 

terminolojisini dayatmıştır. Bu terminoloji, salt doğrusal çizgide insan evrimini açıklama 

gayretine soyunmuş, son olarak modern kente gelerek rayları şimdilik sonlandırmış 

görünüyor. Zira bu rayların sonuna henüz tarih yazıcılardan başka erişebilen olmadığı gibi, 

rayların hammaddesine ulaşmayı açık kaynak haline getirmese de “öteki” ile arasına hatırı 

sayılır bir siber fark koyarak mesafesini korumuştur. Bu analoji kadar analiz edilebilir Batı 

tarzı tarih yazımının “yeni” olana atfettiği ortaçağın karanlıklarından kopmadır. Bu “yeni” 

uğruna bir sonraki ciddi sorunu olan siber farka yaklaşıldığını hissettiğinden adımının ne 

olacağı merak konusudur. Biz “antik kent” için hangi analizleri yapmış isek “ortaçağ kenti” 

için de aynı analizleri yapmak zorundayız.  

 

Ortaçağ’a Doğru Avrupa 

 

Tarihsel dönemlendirmelerin bazı sorunları vardır. Antik olandan Orta olana geçiş 

öyle belirgin bir olay ya da konjonktürdeki duruma bağlanmış olmaktan uzak, yukarıda 

değindiğimiz gibi evrimsel sürece sadık olarak ve dahi Avrupalının baktığı yerden evrim 

olarak türetilmiştir. Her şeyden önce Sosyal Bilimin girişimci arkeologlarının yardımıyla 

antik kenti anlamaya çalıştık. Sosyal Bilimlerin 19. Yüzyıl boyunca çaba ve gayretleri öteki 

dünyayı parçalara ayırdı, Batı’dan her şekilde farklı olan Doğu ve Doğuluya kendilerini 

onlardan daha iyi tanımlayacaklarına inanmamıza yetti. Oryantalizm antik kente bakarken ne 

düşündüyse Ortaçağını zaten o şekilde yazacaktı. Kader bu ki antik kentin izleri 

Mezopotamya’da yaşıyordu insan mahlûkunun izlerini bir şekilde coğrafi Batıya kaydırmayı 

da becermişti. Bu basiretin Antik’i ikel ise ortaçağı da karanlık olması normaldi. Ortaçağ 

tabirini Avrupalıya göre orta ve Avrupalıya göre karanlık olarak ikiye ayırabiliriz. Henüz 

buna alternatif bir “yeni” tabirimiz olmayabilir hatta bir tabire gerek olmayabilir fakat bu 

analiz bir “ortaçağ” makalesinde bakışımızı yönelteceğimiz asıl mevzuya dönmemizi 

sağlamalıdır.  

  

Ortaçağ zamanı için söyleyeceklerimiz, 1900’lü yılların başında en kayda değer 

söylemlerde dahi rakamsal sınırlama vermediğinden, dönemlendirmenin yanlış olduğudur. 

Fakat bilinen kalıplara göre, Roma’nın yıkılışından başlayan o “karanlık” çağ Batı toplumları 

için 1400’lere kadar sürünmüş ve toparlanmıştır, “aydınlanmıştır”. Avrupa ne zaman Doğu 

olmadan, Doğuya rağmen, Doğuyu sömürerek mitinin tamamlamış hale gelirse işte o zaman 



“karanlık çağ” da bitecektir. Böyle yazılmış dönemlendirmeler, bize göre başka ve mutlaka 

insan esasına uygun ahlaki bakışla yeniden değiştirilmelidir. Pirenne, Ortaçağ Kentleri 

kitabında Roma’nın son anlarında Avrupa’da kaynayan kazan ile başlar Avrupa kentlerinin 

oluşumunu anlatmaya. Bu kazan Roma sonrası toplumsal farkındalığın bilinçsizce İslam 

istilalarına dek bahse konu olmayışıdır. Roma dördüncü yüzyılda kuzeyden gelen Germen 

kabileleri ve İskandinav ırklarının istilaları ile kuzey kısımları ile bağlantısı kopmuş, altıncı 

yüzyılda son demlerine yaklaşırken, Avrupa’nın güneyine ve Doğuya döndüğü yüzünde 

büyük kent diyebileceğimiz kentler hakimdi. Üçüncü yüzyılda hakim bir güney Avrupalı ve 

Doğulu imparatorluktu. Ne zaman hakim olduğu o “antik” deniz Akdeniz kıyılarındaki 

hakimiyeti zayıfladı, o zaman Doğuda Constantinopolis ortaya çıktı. Roma doğu için hiçbir 

şey yapamazdı, Batıdaki konumu ise hemen hemen üç yüz yıl kadar daha sonra keşfedilecekti. 

Özetle sekizinci yüzyıl İslam’ın doğduğu yerlerden zuhur eden dalga bu antik deniz 

Akdeniz’de bazı alışılmışlıkları darmadağın edecekti. MS 300’den 600’e kadar yaşananlar 

hakkında değil, yedinci yüzyıl sonrası için karanlık çağın başladığını söylemek yanlış olmaz. 

Elbette Roma’nın yıkılışının neler kaybettirdiği farkındalığı karanlık çağı başlatmış olmalıdır. 

Antik deniz nitelemesi, insanoğlunun ilk yerleşim yerleri olan Mezopotamya mevkiinin 

çevresini kapsayan Akdeniz olmasındandır. Akdeniz bu konumunu gelecekte konjonkturel 

analizlere önderlik ederek ortaya koyacağı gibi, Ortaçağda da devam ettirecektir.  

Bir imparatorluk hakim olduğu mekanlarda hakimiyetini kaybettiğinde, network ünü 

kaybetmiş sayılmaz. Ancak hinterlandındaki sistemini-network-ünü- kaybettiği zaman 

imparatorluk çöker. Bu teori imparatorluk yapılarını çözmek için şarttır. Hali hazırlarda 

medeniyet incelemelerine bu açıdan bakılmalı, sade bir kenti anlamaya çalışırken de aynı 

analiz birimi esas alınmalıdır. Romanın networkü yukarıda bahsettiğimiz gibi yıkılışından üç 

yüz yıl daha yaşamış olacak ki ancak farkedilmiş olsun. Avrupa ortaçağı için bu network 

“kilisenin çözümlenmesiyle olmuştur. Romanın yönetimsel kanunları ve kurumları belli 

ölçüde devam etmiş olsa da etkisi Roma varken fark edilmeyen kilise, Avrupalı için ortaçağda 

yaşam sığınağı olacaktır. 

Kuzeyden İskandinav Roma için dağılma sürecini başlatmış, Doğudan İslam istilası 

ise dağılmış Romanın kentlerinin ticari yaşam şansını silip süpürmüştür. 300’lerden 500’lere 

Avrupa, yukarı Doğu ve Asya’dan istilalarla gelen toplulukların birleştiği bir coğrafya haline 

gelir. Altıncı yüzyıl Germenleşen Roma’nın yüzyılıdır. İmparatorluğun kurumsal 

kalıntılarından geride yalnızca “kilise” kalmıştır. Kilise dinsel bölgeleri, imparatorluğun 

yönetim bölgelerine göre düzenlemiştir.1 Piskoposluklar kale kentlere gönderilirken taşıdığı 

amacı, Roma sonrası hakimiyetle taçlandırdı. Her civitas(latince şehir devleti) bir piskoposluk 

bölgesiydi. Germen istilaları, Germen hakimleri doğurdu, Romanın kamusal yapıları; askeri 

yapı, kasaba sınıflamaları vs. aynen kaldı ve uygulandı.  

Merovenj dönemi, dağınık derebeylerinin haki olduğu toprak parçalarında geçim 

kaynağı ağırlıklı olarak tarımdı. Roma sonrası, merkeziyetçiliği hiç tatmamış Avrupalı için 

otoriteryan yönetme hiçbir zaman ideal olamazdı. Roma’nın hakimiyet sahası güney Avrupa 

ve Doğu olduğu sürece Doğuya ayak uydurdu ve kendi kültürü de dayattı. Avrupalı artık 

“derebeylerin”, “feodal” beylerin ya da “tüccar kesimin” yani dönemsel bloklaşmaların 

merkeziyetine ayak uydurmalıydı. Frank kralları ve Germen kavimlerinin üstüne oturduğu 

Roma kalıntılarında artık iki egemen yerleşim bölgesi mevcuttu. Romanın Germen ile 
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kurumsal açıdan devam ettiği zamanlarda, Doğu Roma-Bizans sistemi Avrupalı için atalarının 

yerini oynuyordu. Bizans Roma networkünü devam ettirerek hakim olduğu Ege ve Akdeniz 

kıyılarındaki egemenliğini bastığı para ile gösterecektir. Paranın değerini Bizans belirler, 

Merovenj kralları ise hayatta kalmak istiyorlarsa uyum gösterirdi. Galya bu dönemin bir başka 

hakim unsuruydu. Aglo-sakson bu unsur denizcilikte becerisini Marsilya gibi bir Akdeniz 

limanına sahip olmakla gösteriyordu. Altıncı ve yedinci yüzyıl böyle geçti. Ta ki Akdeniz 

hakimiyeti el değişene kadar.  

Avrupa ortaçağı en sarsıntılı dönemi İslam fetihleriyle tadar. İslam istilaları şeklinde 

adlandıran Pirenne için bile, Germen kavimleri, İskandinav topluluklarının yakıp yıktıkları 

Müslüman istilalar için geçerli değildir. Elbette Akdeniz toplulukları Yunan, Fenike ve Roma 

döneminde Doğu ile gelenek görenek açısından aynı olup, İslam sonrası Akdeniz bambaşka 

bir parçalanmaya gider. Bu noktada sistemsel değişim konjonktürü de değiştirir demeliyiz. 

Tıpkı Roma’nın Helenizm’i ortaya çıkarması gibi. Akdeniz’de artık Frank imparatorluğunun 

İslam istilaları ile baş etmesi gereken Karolenj dönemi başlamıştı. Dağınık derebeylikler 

yerine göreli birleşmiş iki üç imparatorluk sayılan bu dönemi böyle okumak yerinde olacaktır. 

Akdenizdeki İslam hakimiyeti Frank krallarını sakson niteliğinden arındırmakla 

birlikte Avrupa kurucusu olmalarını da engelledi. Akdenizli olmak Galya için yukarıdan gelip 

sahip olacağı bir şey olamazdı, saksonluk bu denizde hakim kılınamazdı. (Pirenne,s.28) 

Sekizinci yüzyıl Akdeniz etrafında değişikliğe neden olduğu gibi, Antik çağdan tüm 

kökleriyle kopuşu da temsil eder.(Pirenne,s.29) Kral Şarlman, Frank karalları ve Galya gibi 

Avrupa’da bir diğer hakimdi ve Roma imparatoru ve Augustus ünvanını alarak Bizans’ı yok 

saydı. Romalı gelenekleri bozsa da Şarlman, Romalı göründü fakat işte bahsettiğimiz Kilise 

farkındalığı onun döneminde zuhur etti. Kilisenin hizmetine verdiği alanlarda iş birliği yaptığı 

kişiler ise, Roma’daki gibi Güney ticaretinde güvenilir kimseler değil, iş bilmez kuzeylilerdi. 

Şarlman güneyi terk etmeyi göze aldı yüzünü Anglo-saksonlara çevirdi fakat kiliseye 

kaptırdıklarını hayal etmedi. Galya halen ticaretine devam eden bir deniz ülkesi iken Şarlman 

kara ülkesi olarak kaldı. 8.yüzyıl boyunca Marsilya ve Güney Avrupa kıyılarından Galya’ya 

kadar ulaşan Suriye’nin gemi ve malları, Mısır’ın parşömeni artık gelmez oldu. Dokuzuncu 

yüzyılın en yoksulu Galya oldu. İskandinav istilaları Orta Avrupa için felaketi devam ettirdi. 

Ticaretin yok olması Avrupalıyı karaya sıkıştırmasından daha kötü olan para sistemindeki 

öngörüsüzlüktü. Sisteme ayak uydurmadı. Akdeniz hakimiyeti değiştiğinde, bulunamayan 

altın kaynağı Bizans’a altının değerini azaltma reformuyla yenilenme sağlamıştı. Fakat 

Karolenj kralları gibi Şarlman da bunun yerine gümüş ölçütü getirdi. Böylelikle parasal 

sistemde otuzda biri kadar değersizleşti. Kraliyetin para basma yetkisine yalnızca Kraliyet 

darphaneleri sahiptir, kanunu getirilse de sürdürülmedi. Louis, sıkıntı içindeki kraliyetin 

darphane yetkisini kiliseye de devretti. Darphane kraliyet tekelinden çıkmakla büyük 

savrulmayı başlatmıştı. Şarlman, Constantinopolis’e bir ticaret yolu açmak için Ren boyunca 

eşkıyalarla savaş başlattığı görüşü de Pirenne’ye göre Şarlman’ı kurtarıcı yapma amacı taşır. 

Şarlman Kilise etkisini azaltabilmek, başıbozukluğa son vermek vs. amaçlı girişimlerde 

bulunuyordu. Zira imparatorluk kaynağı yalnızca kabilelerden alınan baş vergisi, haraç toprak 

vergisiydi. Vergiler soylu ya da imparatorluğa yakın ailelerden seçilenler vasıtasıyla alınırken, 

soylu isyanları ve “derebeylik” sorunlarının önü alınamayacaktı. Çalışan halk ise her daim 

kanun ve sistem dışıydı. 

Toprağa bağlılık, babadan oğula geçen ekicilik, toprak köylüsü olarak kadere 

yazılmışlık, içe kapalı üretimsiz, pazarsız tüketim ekonomisini ifade ediyordu. Kilise halka 



günah çıkartma ayinleriyle telkin verirken, krallar ve soylular Manastıra toprak bağışlıyordu. 

Bu sırada Slav halklarının istilalar boyunca “Rus” diyerek niteledikleri İskandinavlılar, 

Bizans ile ticarete ve Hilafet ile ilişkilerine özen gösteriyordu. Geniş ama verimsiz ve yetersiz 

topraklara sahip Ruslar(aslen İskandinavlar) erken dönemde değişim ekonomisine adım atmış 

oluyor. Avrupa için kentler, ticari hat boyunca kurulan ticari Pazar yerleri olurken, Ruslar için 

tarımsal ekonomiyi aşmadan gerçekleşen bir ticari ekonomiyi görüyoruz. Fakat Avrupa 

dokuzuncu yüz yılda soyluluk düzeninden çıkma yolunu bulurken, Ruslar henüz soyluluk 

düzenin aşamayacaktı. 

 

Ortaçağ Kentinin Analizi 

 

Kent analizlerini şöylece toparlarsak: 

“Kent her zaman bir düzenlilik ve zorunlu iş bölümü olandır.”2 

“Kent için tüketim merkezi ifadesi pazarın konumunu düşürmemeli. “ 

“Kent pazar var olduğu için ve sürece vardır.” 

“Pazar etrafında kurulan kentler diğer pazarlara açılmadan ve pazarlar arası uzun mesafe 

yolunda konuşlanmadan kent olmaz.” 

“Kentin bu haliyle iktidarı bazan koruyucu ama mecburen otoriter olması şarttır.” 

“Bütün kentler mekanda değil zamanda da birdir. Yani aynı dli konuşurlar.” 

“Kent kır diyaloğu olmadan olmaz. Kırdan su gibi insan ihtiyacı da elzem olduğundan 

karşılanır.”(Bknz.Braudel,s.440) 

Ortaçağ Avrupası için kent ne tarımsal üretimi aşarak ticari ekonomiye dayanmış olan, 

ne kendine has kanunları olan yerleşim yerini kast ederiz. Ortaçağ için kent bir yönetim 

merkezi ve kaleden ibarettir. Esasen Antik dönem için yapılan sınıflamalar da tarım ile 

geçinen insanlar topluluğuna ilkel denmesindeki gibi, kent kavramındaki mana da hep bu 

ideolojiden hareketle aranır. Antik dönem için geçim derdi ne ise Orta dönemler için de aynısı 

geçerlidir. Hakimiyetler değişir ve bu uzun mesafeli güven ortamı doğurursa geçim kaynağı 

da değişebilir. Buna doğrusal ya da evrimsel yön demek yerine konjonktür diyebiliriz. Kent 

her zaman sığınma yeri kapalı yer anlamını taşıyan farklı dillerdeki aynı temayı içerir. 

Yunanlıların acropoles, Latin ve Galyalıların oppida, Almanların burgen, Slavların gorod, 

Güney Afrikalıların kraal demesi ve yakın dönem town kelimesinin de kale, kapalı yer 

anlamına gelmesi gibi. Birçok klasik toplumda ve antik dönemde de kent, yalnızca surlarla 

çevrili alan değildir. Varlığını sürdürmesi için civar kırlara hakim olması ve refakat görmesi 

gerektir.  Avrupa için Akdeniz hakimiyeti değişince her şey değişir.  

Roma’nın eski sınırlarında barbar istilaları altında iken bile piskoposlar kasabalarda 

hakimdi. 9,10 ve 11. Yüzyıllar piskoposların kenti ve onlara razı gelen feodal beylerin 

kentleriyle hakim olduğu merkeziyetsizlik devam edecektir. Eski Roma sınırlarındaki 
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piskoposlar Şarlman sonrası kemtlere gözünü dikecektir. Feodal prensler; kontlar, senyörler 

‘Tanrı’nın gücü’ olarak kiliseyi korumaya devam eder. İmparatorluk Şarlman ya da Frank 

krallığı için bile merkezi bir başkent yoktu. Böyle imparatorluk nasıl olduysa. Kontlar 

eyaletlere bakıyordu ve kendi evlerinin olduğu yer kalesiydi. Civitas parisiensis piskopos kent 

olarak Paris için niteleniyordu.  

Roma dördüncü yüzyıla kadar Papa olduğu için değil, değil merkezi olduğu için 

ölümsüz kentti. Fakat artık Roma kilisenin bulunduğu Papalık keti oldu. Ermiş Peter 

kutsallaşmıştı. Civis (yurttaş) 9.yüzyılda basit bir topografik kavramdı, yasal bir yanı olmadı. 

Bu düzensizlik ortamı dokuzuncu yüzyıl boyunca kontların görev yerlerinde genişlemesine 

yardım etti. Veraset ile devam ettirdikleri yönetim ele geçirdikleri eyaletlerde prenslik ilan 

etmekle sonuçlandı. Avrupa kıtası “yerel hanedanlar” kıtasıydı. Prensler kalelerine burg 

dediler. Kent ile ilgili kavramlar tamamen feodalitenin imkanı ölçüsünde şekillendi ve değişti. 

Ortaçağ kenti için en başta saydığımız sıralamalardan hareketle, 10. Yüzyıl için 

genellemeler yapılabilir. Ticaretin sıfırlandığı 8.yüzyıl ve sonrası dönem geride kalır. 

11.yüzyıla adım atıldığında dünyanın sonu beklenirken, yılgınlığı üstünden atan Avrupalı, 

geleceğe güven doğar ve kaybedilmiş duygularından yeniden doğar. Kilisenin en büyük 

getirisi yeniden doğuş için beslenen kinizm ile “Haçlı Seferleri” gönüllüsü genç nüfus, Güney 

Avrupa’da kaybedilen kentleri yavaş yavaş geri getirecektir. 1072 ve 1109 Toledo ve 

Valensiya ele geçirilince Müslümanları katledebilmiş olmanın zevkini yaşarlar. 11.yüzyıl 

genç nüsün artışı, kıyıcı hastalıklardan kurtuluş yolları bulunması ve sağlıklı ailelerin artması, 

tarıma olanaklar getirilmesi, macera tutkunu gençlerin artışı gibi sebepler Avrupa bir nebze 

memnun eder. 

Sekizinci yüzyılda İtalya’nın ucu ve Bizans sınırlarında deniz ticareti yapan Venedik 

Bizans ile yan yana durdukça gücünü dağıtmamıştır. Onuncu yüzyıl boyunca Venedik’i örnek 

alanlar çoğalıyordu. Ceneviz böyle ortaya çıkmıştı ve Lombardiya da. Cenova ve Piza 

dikkatlerini denize çevirdiler ticaret canlanmaya başladı. Cenova ve Piza’nın Venedik’ten 

farkı inancın düşmanlarıyla ticaret yapmak istememesiydi. Bunun için durmayacaktı Kutsal 

Ermiş Peter’in Haçlı ordularında yerini alacak ve İslama savaş açacaktı.1022’den 1096’ya 

Cenova ve Piza Müslüman ticaret kentlerini güneyde ele geçirdi. Venedik Cenova’nın bu 

yükselişini ve onun kendi sahasında kalışını çekemedi, 1096 1.Haçlı Seferi ve 1100 Kudüs 

seferi sonrasında Piza donanmasını yaktı. Düşman içerden gelmişti. Batı Avrupa kıyı 

kentlerini 12.yüzyılda Müslümanların elinde almış ve düzenliliğe yeni yeni başlamıştı. 

Avrupa’da Ortaçağ boyunca ve bugünde var olan kentler 125km2’de bir rastlanıyordu. Bu 

raslantı tamamen ticaret hatlarının içeriye doğru yeniden oluşturulmasından kaynaklandı. 

Kentler kanal üstlerinde, kasabalar civar yerlerde ve köyler dağlardan kente yardımcı 

oluyordu. Ticari mallar kentten kasaba ve köylere, köylerden üretim kaynakları kentlere 

akıyordu. Ticaret sürekli alışveriş için, sanayi değişim amacıyla mal sağlamak için Avrupalıya 

doğan güneş ve batmayan güneşti.  

12. yüzyıl boyunca eski feodal kentlerin dışında bazen de onların kalelerinde, 

mesafeler arası ticaret yapan “tüccar” takımının arazi satın alma girişimleri sürüyordu. Yeni 

zümre olan “tüccarlar” ve sanayiyi köylerden dokumacılığın alınmasıyla, kentte 

gerçekleştirecekler türüyordu. Kale kentlerin duvarları çok sınırlı olduğunda kale dışında 

kentler kurulmaya başlandı bunlara “banliyö” dendi. Zamanla Feodal beyler tüccar sınıfından 



rahatsız oldukça eteğini kaptırmıştı. Manastır kentleri yani Piskopos kentler genelde tepelerde 

olduğunda ticari hattın üzerinde olmadığından, tüccarlar için revaçta değildi.  

“Yeni” kent artık “Tüccar Kale Kent” oldu. Tüccar inşa ettikleri kalelere burg dediler 

ve burgenses, kentsoylu tüccarı ima etmeye başladı. Yeni zümre burjuva böyle oluşmuş, ne 

Soylu ne Piskopos olan bu orta sınıf, emirindeki çalışanlara muhtaçtı. Zamanla, çalışanlarının 

kanunlarca derebeyliğe bağlı toprak köleliği durumu, tüccar sınıfça dillendirildi. Derebeyler 

yükselen tüccar  sınıfa karşı çıktıkça, köle olan halk tüccar Burjuvanın eteğinde toplandı. Köle 

her zaman köleydi ve bu sınıf için kaderine yazılmış başka bir damga olamazdı. 12, 13 ve 

14.yüzyıllar sanayi ve emeğin tartışılması gereken isyanlara gark olması kaçınılmaz 

görünüyordu.  

 

Sonuç 

 

Güneyden kuzeye Roma Avrupası değiştikçe, geçim kaynağı Akdeniz’e inen kıyılarından 

koptukça Avrupa derebeyleri daha önce yanından geçip gittikleri Avrupa içlerine yöneldiler. 

Deniz imparatorluğundan kara hanedanlıklarına razı oldular. Doğuda halen akan bir ağ vardı  

bu sistemi keşfedemeyip kamusal ve iktisadi durumlarını geçinebilecek düzeye çekemediler.. 

Venedik Bizans ile ilişkisini 9 dan 12.yüzyıla devam ettirirken örnek almak akıllarına 

gelmedi. 11.yüzyıldaki kıtasal sağlıklı nüfusun çoğalması maceracılığı tetikledi ve Piza ve 

Cenova gibi deniz kentleri doğdu. Venedik’e alternatif oldu ve onda olmayan Haçlı ruhuna 

itici güç oluşturdu. Bu ruh itici güç-din- ile güney Avrupa Akdeniz kentlerini 8.yüzyıl sonrası 

istila etmiş olan Müslümanlardan yavaş yavaş aldı. Kent kendini Avrupa için yegane olarak 

gösteriyordu. Güneyden kuzeye yeniden ticari hatlar kuruldu. Önceden yol üstü dinlenme yeri 

olan Hollanda bir yeni kent oldu. Akdeniz’den Galya’ya ticaret akıyor, İskandinavlılar 

püskürtülüyordu. Haçlı ruhu ise Doğu ile tanışmıştı. 1071’de Türkler Anadolu’ya girerken 

1072’de Cenova Güney kentleri Müslümanlardan alıyordu. Haçlı Kudüs’e yola çıkarken, 

Türkler beyliklerle ilerliyor ve Haçlıları Mezopotamya’dan kovuyordu. 13.yüzyıl ticari hattın 

Anadolu’dan Asya’ya geçtiği yere Müslüman Türkler hakimdi. Kesin olan şu ki 15.yüzyıla 

dek nefes alacak hale gelen batı, 15.yüzyılda Doğu hegemonyasında silinecekti. Bağdat-

Kahire hattı, Türkler ile Anadolu’dan İstanbul’a taşınacaktı. Konjonktür tüm canlılığıyla Türk 

sisteminin elindeydi. Avrupa ise şehir şehir medenileşmiş şehirler sisteminin parçası olup aslı 

neyse evrimi için gerekli atılımı değişmeyeni bulup yükselmek durumunda kalacaktı. Bu 

yükseliş, feodal kentten, piskopos kente, ondan da tüccar kente doğru olan kaderini 

keşfederek “Aydınlanmayı” gerçekleştirecekti. 

 


