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A. SEYREK, Medeniyete Yön Veren Uygarlıklar: Bizans. İstanbul 2020. 

Maviçatı Yayınları, 156 sayfa. ISBN: 9786052945209 

Nur ÖZEN  

Ahmet Seyrek’in hazırlayıp sunduğu eser; Bizans diğer bir adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’nun 

başlangıcından yok oluşuna kadar izlediği dini ve siyasi politikaları temel hatlarıyla okuyucu ile bu-

luşturmaktadır. Eser içerisinde fazla olmamakla birlikte metin içerisinde yer yer imparatorların ve 

gerçekleşmiş bazı olayların temsili resimleri bulunmaktadır. 

Kitap; giriş yapılmasının ardından (5-7) Roma İmparatorluğu’nun Devamı Olarak Bizans (8-35), 

Bizans ve İslam Dünyası (36-125), Çöküşün Nedenleri (126-149), Sonuç (150), Bizans İmparatorları 

(151-154) ve Kaynakça (155-156) bölümlerinden oluşturulmuştur. İlk iki bölümü oluşturan Roma 

İmparatorluğu’nun Devamı Olarak Bizans ve Bizans ve İslam Dünyası başlıkları ise çeşitli alt başlık-

lara ayrılmıştır. Eser daha detaylı olarak aşağıda incelenmiştir. 

Bizans İmparatorluğunun diğer bir adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’nun ismini nasıl aldığın-

dan, kısaca nasıl var ve yok olduğundan bahsedilerek (5-7) kitaba başlangıç yapılmıştır. 

Roma İmparatorluğu’nun Devamı Olarak Bizans (8-35) bölümüne, Bizans Tarihi'nin başlangıcı 

ile giriş yapılmıştır (8-11). Diokletianos’un ve Konstantinos’un politikalarına değinilerek Konstan-

tinopolis (İstanbul)’in merkez oluşuna, Hıristiyanlık ile devlet arası ilişkiye ve bunun ardından ger-

çekleşen askeri alandan para sistemine kadar yapılan köklü reformlardan bahsedilmiştir. İznik Kon-

sili (11), Konsil Öncesi Durum (11-14), Konsilin Toplanmasının Nedenleri ve Tarihi Arka Planı (14-

16) ve Konsilde Alınan Kararlar ve Kararlarda Athanasius’un Rolü (17-21) bölüm alt başlıklarında 

ise; İznik Konsili’nin önemi, İznik Konsili öncesi Arius ihtilafı, Konstantinos’un izlediği İznik Kon-

sili’ne giden politika, konsilin toplanmasının nedenleri ve bu nedenlerin Athanasios’un bakış açı-

sından değerlendirilmesi, konsil katılımcıları ve konsil sonucu Athanasios’un önerisi ile birlikte alı-

nan diğer karar detaylı olarak anlatılmıştır. I. Konstantinos’un Hıristiyanlığı Meselesi (22-30) bölüm 

alt başlığında ise; I. Konstantinos’un ölene kadar sahip olduğu inanç kavramından, yönetimde iz-

lediği Hıristiyanlık politikasından, I. Konstantinos sonrası başa geçen imparatorlardan, İznik Konsili 

sonrası gerçekleşen diğer üç konsilden ve alınan kararlardan, parlak I. Iustinianos devri ve bu dev-

rin ülkede oluşturduğu kaynak israfı okuyucuya aktarılmıştır. Nika İsyanı (30-35) alt başlığına ge-

lindiğinde; Hipodrom’dan, takımların oluşturulmasından ve bu takımların birleşerek çıkardıkları 

isyandan bahsedilmiştir. Herakleios döneminin başlangıcı ve sağladığı başarılara değinildikten 

sonra İslam fetihleri ile bölüm sonlandırılmıştır.   

Bizans ve İslam Dünyası (36-125) bölümüne, Bizans ve Araplar (36-39) alt başlığı ile giriş yapıl-

mıştır. Müslümanlık akınlarından diğer bir deyişle İslam fetihlerinden ve Bizans’ın bu sebeple yı-

kılma tehlikesinden bahsedilerek bu kısım anlatılmıştır. İkona Kırıcılık/İkonoklast (39-40), I. İkona 
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Kırıcılık Dönemi (40-43) ve II. İkona Kırıcılık Dönemi (43-52) bölüm alt başlıklarında politik-dini bir 

hareket olan İkona Kırıcılık’ın ne olduğu, hareketin nasıl başladığı ve sonlandığı, değişen imparo-

torlar ile imparatorluğun bu akım doğrultusundaki gidişatı açıklanmıştır. Ardından Bizans orduları 

ile Bulgar ve Müslüman kuvvetlerin çatışmalarından, o dönemdeki herbir imparatorun son olarak 

da Çimiskes’in özellikle doğu bölgelerde ilerlemesinden bahsedilmiştir. Ionnes Çimiskes (52-53) alt 

başlığında ise Çimiskes’in ölümünün ardından başa geçen II. Basileios’un izlediği politika anlatıl-

mıştır. Ardından Bizans ve Selçuklular (53-56) alt başlığı yer almış ve burada II. Basileios’un ölü-

münden sonra Bizans’ın nasıl güç kaybettiğine ve Selçuklu Türkleri karşısında Malazgirt yenilgisine 

değinilmiştir. Malazgirt Savaşı (56-65) alt başlığında ise bu savaş öncesi Bizans imparatorunun 

başına gelen olumsuzluklardan, Alparslan’ın başta esas hedefinin Bizans olmayışına, savaşın gidi-

şatına ve Bizans ordusunun yenilerek en sonunda Romanos’un ölümüne kadar detaylı şekilde bah-

sedilmiştir. Bizanslı Mihail Attaleiates’in Anlatısı (65-81) ile hem Malazgirt Savaşı hem de ardından 

Bizans’ın baş etmek zorunda kaldığı diğer devletler ile mücadeleleri detaylandırılmıştır. Malazgirt 

Savaşının ardından gerçekleşen Bizans’ın kaybettiği ve Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağının 

göstergesi olan Miryokefalon Savaşı’na; Miryokefalon Savaşı (82-84), Savaşın Yeri Hakkındaki Gö-

rüşler (84-85) ve Savaş (85-90) alt başlıklarında detaylı şekilde yer verilmiştir. Latin İstilası (90-109) 

alt başlığına geldiğimizde, bu alt başlık altında; IV. Haçlı Seferi’ne Venedik’in nasıl dahil olduğu, 

Bizans üzerine şekillenen Haçlı seferi, bu sefer sonucu Bizans başkenti İstanbul’un düşmesi, Latin 

egemenliği, Bizans’ın devamı niteliğindeki İznik İmparatorluğu, İstanbul’un yeniden Bizans’ın baş 

şehri oluşu ve çeşitli devletlerle ilişkileri anlatılmıştır. Koyunhisar (Bafeus/Bapheus) Savaşı (1302) 

(109-113)’ında Türkmenler ile Bizans ilişkisine değinilmiştir. Bu bölümün son alt başlığı olan Bi-

zans-Osmanlı İlişkileri (113-125)’nde Bizans’ın hakimiyetindeki azalma ile Türklerin/Osmanlıların 

önlenemeyen ilerleyişi, Bizans’ta vuku bulan iç karışıklıklar, Osmanlı Hükümdarı Bayezid’in Ankara 

Savaşı’nı kaybetmesi sayesinde Bizans’ın ömrünün uzaması ve son olarak da Varna Zaferi okuyucu 

ile buluşturulmuştur. 

Çöküşün Nedenleri (126-149) bölümüne geldiğimizde, Konstantinopolis’in düşmesinin ve Bi-

zans İmparatorluğu’nun yok oluşunun nedenleri üzerinde detaylı olarak durulmuştur. Toplumdaki 

herbir sınıf, ekonomik krizler ve dini politikalar açıklanmıştır. Çeşitli tarihçilerin İstanbul’un düşü-

şüne dayalı anlatımlarına yer verilmiştir.    

Sonuç bölümünde (150); Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesiyle birlikte Osmanlı İmpa-

ratorluğu adı altındaki yeni yetki sınırlarından, Bizans/Doğu Roma İmparatorluğu’nun tarihe karış-

masından ve Avrupa’nın ilerleyişinden bahsedilmiştir. Ardından ‘Bizans İmparatorları’ başlığı al-

tında (151-154), hangi yıllarda hangi imparatorların olduğu kronolojik sırayla belirtilmiştir. Kitabın 

en sonunda ise Kaynakça bölümü (155-156) yer almaktadır. 

 




