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MODERNLiGiN KAYNAKLARI:
RONESANS UZERiNE BiR DEGERLENDiRME
ismail Co~kun'

Ronesans'a ili~kin literatiir, tarihi, sosyolojik aylklamalardan kiiltiir
tarihine, estetik tartl~malardan sanat ve mimariye kadar biiyiik bir zenginlik
gosterir. Ronesans, siirekli 9alI~Ilan, yeniden yazilan/iiretilen, sunulan, sablan,
donem donem yeniden anlamlandlfllan/in~a edilen bir tarih alam olarak
kar~lmlza Ylkar. Daha Ronesans doneminden ba~layan Ronesans'm tarihine
ili~kin ilgi, 19. yiiZYl1da giiylti bir ~ekilde tekrar canlamr. Bu ilgi, 19. yiizyIl
tarih yazlmmm ilgisi ile smlrh kalmaz, bir yandan resimden edebiyata yaygmhk
kazamrken diger taraftan donemin dii~iiniir ve edebiyatplannm italya gezilerine
kadar yanslr. Giiniimiize gelindiginde, bir buyuk asra l varan bir tarih dilimini
kapsayan ve geni~ bir hacme ula~an bir tarih yazlmmm yanmda,
kavramsalla~tlrma giri~imlerinden, biiyiik harf Rile bir R6nesans var mlydl yok
muydu tartl~masI2na, Ronesans'm ne kadar italyan olup olmadlgmdan, italya
4
dl~lna yayilmasma3, ba~ka Ronesanslann varhgma degin uzanan geni~ bir
tartl~malar/sorular yumagl ile kar~1 kar~IYaYlz. Konuya ili~kin edebiyatm devasa
boyutlara ula~masl, ayilan tartl~malarm kazandlgl b0l:'ut, R6nesans'm tarihsel
oneminin yamnda, modern d6nem Batl kimliginin/geIi~iminin izahl ve sunumu
ile de i1gilidir.
Modernligin kaynaklanna ve olu~um siirecine ili~kin tartl~malar,
noktasl olarak yaygm bir biyimde Ronesans donemini, cografyasml
i~aretlemektedir. 19. asrm modern tarih yazlmmdan giiniimiiz sosyal
bilimlerine, felsefe tarihlerinden sanat ve uygarhk tarihi 9ah~malarma kadar

ba~langly
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yaygm bir aylklama, bir siiylem, bir

m~a

olarak Riinesans, Modernligin

ba~langlCma yerle~tirilmektedir.

Bu yiindeki aylklamalann yaygmhgl bir yamyla bir geryeklige de i~aret
ediyor. Geryekten de Riinesans, BatJ'da uzun siiren bir yagdan, karanhgm ve
yoksullugun hiikiim siirdiigii, hastahk olarak algllanan bir yagdan, ortayagdan,
ylkl~a ili~kin bir umudun, bir canlanmanm ya~andlgl yeni bir diinemdir.
Riinesans'l modernligin ba~langlcma yerle~tiren aylklamalan destekleyen bir
ba~ka geli~me ise bu diinemde geli~en kentsel canlanma, endiistriyel geli~me,
siyasi ve dii~iinsel iiretimler, diizen ve siyaset araYI~lan, iktisadi hayata ili~kin
yeni kurumla~ma biyim ve yiintemlerinin sonradan modernligin muhtevasmda
yer alml~ olmasldlr.
Oncii geli~me ve araYI~lara ve birkay aSlf siiren canhhk haline ragmen,
16. asnn ortalanna gelmeden Riinesans' m, Riinesans cografyasmm yakaladlgl
canhhgl yitirme siirecine girdigi, biraz sonra da bir tiir yeniden feodalle~meyi
ya~adlgl ve ta~rala~tlgl giiriiliir. Bu aSlr ba~langlcmda Riinesans nihayete
ererken, italya cogratyasl, Hayh Seferleri sonrasmda yakaladlgl siyasi ve
iktisadi canhhgl, iinciiliik mevkiini ve merkez olma hiiviyetini kaybeder.
Bu anlamda Riinesans'm ve diinemin italya cogratyasmm, buradaki
modernligin ba~langlcma yerle~tirilmesi tartl~mah hale
gelmektedir. Sorunun anla~Ilmasma ili~kin olarak diinemin tarihine, tarihsel
ili~kilere odaklanma bu konuda ufuk aylCI olabilir. Bu yazlda biraz da bu yiinde
bir tutumla Riinesans diineminin hangi tarihi ili~kiler iyinde ~ekillendigi, viicud
buldugu, nasll muhtevalandlgl iizerine yogunla~acaglz.
geli~melerin/araYI~lann

Tarif ve Diinem1endirme
Riinesans'a ili~kin tarif, diinemlendirme ve aylklamalar hem uzun bir
geymi~e sahip hem de de geni~ bir kiilliyat olu~turmaktadlr. Bununla birlikte
Riinesans'a ili~kin aylklamalar iki ana diinem, iki ayn Riinesans anlaYI~1
yeryevesinde ele ahnabilir. ilki, 19. yiizyll tarih yazlclhgmm in~a ettigi
Riinesans anlaYI~I, ikincisi ise 20. yiiZYIl tarih yazlmmm geli~tirdigi Riinesans
aYlklamasl. Her iki diinemin Riinesans anlaYI~1 birbirinden farkh
degerlendirmeler etrafmda ele almmaktadlr.
19. yiizyllm Riinesans anlaYI~I, daha ziyade Aydmlanmacl tarih
tesiri a1tmda olu~mu~tur. Diinemin Riinesans anlayl~l dogrudan bir
ortayag ele~tirisi ve kar~lthgl ekseninde geli~tirilmi~tir. 19. yiiZYIl Riinesans
giirii~lerinin
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anlaYI~1

bir yandan Aydmlanmanm al'tlgl tartl~ma ve yeni egilimlerle
beslenirken, diger yandan 19. yiizytlda yakalanan ve sistemli bir diinya
egemenligine donii~Wriilmek istenen Batl iistiinliigii ile de belirlenir.
UstUnliigiin temellendirilmesi ve bir tarihi sUreI' olarak in~a edilmesi ihtiyaci
donemin Ronesans anlaYI~mm bil'imlenmesinde belirleyici olmu~tur. Bu
anlamda Michelet' ve Burckhardt'm6 eserleri, donemin Ronesans anlaYI~mm
olu~masmda merkezi rol iistlenir.

iki sava~ arasl donemden ba~layan ve ikinci sava~tan gUnUnUze dogru
uzanan 20. yiizytl tarih yazlml ise 19. yiiZYII tarih yazlmmm ele~tirisiyle ve
daha ku~ahcl, hatta daha nesnel, nesnel oldugu kadar tartl~ma dl~1 ve Ustli
kalmaya ozen gosteren bir Ust dille belirlenir. Bu yiizYllda bir yandan 19.
yiizytla ait Avrupa-merkezci perspektifler ve aydmianmaci dilden armmaya
ili~kin tutum, diger yandan 20. yUzYII ili~kilerine uygun bir okuma bi~iminin
in~asma yonelen arayl~ ve al'lklamalar yaygmhk kazamr. Bununla birlikte 19.
yiizytl al'lklamalanndan bUtiinUyle vazgel'ildigini soylemek yanh~ olur. Bir
vazgel'me tutumundan ziyade bir gozden gel'irme, yeni ko~ullara uyarlanma
ameliyesinden soz edebiliriz. Bu anlamda, 20. yUZYl1 Bah tarih yazlmmm
Ronesans'a ili~kin al'lklamalanm, ortal'ag ele~tirisinde somutla~an 19. yiiZY11
Ronesans anlaYI~mm Batl tarihini ele almadalal'lklamada yarattlgl sUreksizligi
a~ma I'abasl olarak degerlendirebiliriz.
ili~kin

al'lklamalar da donemsel Ronesans
anlayl~larmm
geli~tirilmesine
bagh olarak anlam geni~lemesine ve
farkhla~masma ugraml~tlr. Ba~langlyta sadece "Avrupa kUltiiriinde Eskiyagm
biyimsel ve ruhsal degerlerini yeniden ya~amaga yonelen harekete verilmi~
ad,,7landlrma iken, daha sonralan, 19. yiiZYllda, "Michelet ve Burckhardt'm
etkisiyle daha geni~ bir tamml yaptlarak Ronesans' a ortayagm ilahiyatyl ve
otoriter anlayl~ma kar~1 bir tepki, "insanm ve diinyanm ke~fi", hUr, tenkit~i ve
dinden uzak bir bireyciligin ortaya ylkmasl"g anlamml kazandl. GUnUmUzde ise,
20. yiizytl tarih yazlmmm gosterdigi seyre bagh olarak "Ronesans kavraml daha
da geni~lemi~, kliltlirel oldugu kadar siyasi, iktisadi, teknik ve dini bir
Ronesans'tan soz edilmege,,9 ba~landlgl gibi, artlk Ronesans'm ortayag
kar~lthgl ve italya merkezli tammlanmasl ve buradan ba~layarak bUWn
Avrupa'ya yaytlmasl eksenindeki geleneksel aylklama biyimi terk edilmi~tir.
Ronesans'm

tarifine

Michelet, RtJnesans, MEB, istanbul, 1948
J. Burckhardt, italya'da Ronesans KitltUrn, I-II, MEB, istanbul, 1957
Meydal! Larousse, "Ronesans", c.IO, s.710

Meydan Laroll.ue, "Ronesans", c.lO, 5.710
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Ronesans terimi yeniden dogu~ veya yeniden dirili~ anlamma gelir.
"Daha 14. yiizyl1m ortalanndan itibaren, italya ve ba~ka bolgelerdeki bir yok
bilgin, yazar ve sanatyl yeni bir yagda -bir yenilenme, iyile~me, ammsama,
yeniden dogu~, yeniden uyam~ veya yeniden olu~um yagmda- ya~adlglm ifade
etmek il'in bu yenilenme metaforunu (imgesini) kullanmaya ba~laml~; bu
aydmhk donemi, "karanhk I'ag" olarak adlandlrdlgl donemden kesin bir
bil'imde aYlrml~lI."1O Bu ~ekildeki bir yeniden dogu~ dii~iincesi italya'da
Giotto ll zamamndan ba~layarak ye~ermeye ba~laml~tl.'2
Ronesans'm aylrt edici yonu, birl'ok alanda antikiteyi yeniden
canlandlrmaya ve onu taklit etmeye yonelmesinde somutla~maktadlr. Ortal'ag
sonlanna dogru yeni, farkh bir iislup olarak kendisini gosteren Ronesans, ilk
ba~tan itibaren antikitenin taklidi, canlandmlmasl anlamml kazanml~tlr. Ollal'ag
ko~ullan ve geleneksel diinya gorii~ii a~"makslZln, kendi kimligini Roma ile
ili~kilendirme temelinde klasik mirasla ili~ki kunna I'abasl Ronesans'm
muhtevasml belirler:
"italyanlar, uzak bir ge9mi~te, kendi topraklannm, Rama'nm oncterliginde, uygar
diinyamn merkezi oldugunu; Rama 'nm gUy ve OnGnOn ise, Alman kabilclcri ve Gatlarm
ve Vandallarm tilkeyi i~gal edip Rama imparatorlugunu pan;alamasmdan soma sona
erdig,ini biliyorlardl. Dirili$ fikri italyanlann kafasmdaki "BUyOk Roma"nm yeniden
dogu~u dli~i.incesiyle yakmdan ilgiliydi.,,13

Ve bu donemden ba~layarak Ball tarihi yeniden talllmlanml~,
canlanmaya, giil'lenmeye bagll olarak geride blraktlan I'ag, bir ara donem,
ortal'ag olarak tammlanml~tl. E.H. Gombrich in ifadesiyle italyanlar,
"geriye baktlklannda gurur duyduklan klasik 'tag He yeni tekrar dogu$ yagl ortasmdaki
donemin, sadece tizlic(i bir ara vcri$, bir "Orta D6nem" oldugunu umuyorlardl. Boylece
yeniden dogu$ ya da Ronesans, ortalarmdaki donemin adml da Ortayag olarak
belirlendi."l4

Canlanmamn maddi temelini, Hal'h Seferleri sonrasmda italya
cografyasmm Dogu ticaretinde etkinlik kurabilme imkam kazanml~ olmasl
saglaml~lIr. Ronesans, Hal'h Seferleri sonrasmda, italya kent cumhuriyetlerinin
Dogu ticaretine dogrudan katllmanm sagladlgl maddi imkanlar temelinde
yiikselen bir siyasi ve iktisadi canhhk halidir. Bu anlamda Ronesans'l, bu tarihi
temel iizerinde ortaya I'lkan, Ortal'ag ko~ullafl il'erisinde bir yenilenme, Roma
10

11
12

13
14

Peter Burke, a.g.e., s.9
Floransah ressam Giotto di Bondone (1267-1337 dolaylan).
B.H. Gombrich, Sanatm Oykusii, Remzi Kitabevi, istanbul, 1999, s.223
A.g.e.,5.223
A.g.e., s.223
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mirasl ile ili~ki kurma 9abasmm slyasl, entelektUel ve estetik ifadesi olarak
tanImlayabiliriz.
R6nesans'l,
ba§/angu;,
olgunluk
ve
zirve,
r;okii:j
olarak
adlandlrabilecegimiz U9 d6nem halinde ele alabiliriz. 14. YUzyIlda Dante ve
Giotto ile ba§layan R6nesans d6nemi 15. yUzYllda klasik mirasla kuru Ian ili§ki,
entelektUel ve estetik yaratma ve araYI§larla zenginle§erek olgunluk d6nemine
girer. R6nesans zirvesine ula§ml§tlr. 16. ytizYlla girildiginde italya sava§lan ile,
ispanya ve Fransa'nm bir zenginlik ve cazibe merkezi olan italya'ya miidahale
ve istila giri§imleri neticesinde italya zenginligini, giicilnil yitirme, bunahm ve
96ztilme d6nemine girer. italya 96zilliir/manerizm d6nemine girerken, italyan
mirasmm yarattIgI kUltUrel iirUn ve tarzlar, ta§mma ve taklit yoluyla BalI'nm
diger merkezlerine Fransa'dan ba§layarak yayIlma sUrecine girer. 16. aSlrda,
R6nesans ve italya cografyasl, daha 6nceki d6nemlerde yakalanan siyasi,
iktisadi ve entelektUel mevkii klsmen, eskinin etkisi ile belli bir seviye de
kendisini koruyor gibi g6zUkse de fiili gticUnU yitirmi§tir.

Ronesans'm Maddi Kaynaklan
Har;h Seferleri

Her tUrlii mahrumiyetin biltUn Batl cografYasml baskl altma aldlgl uzun
orta9ag ko§ullannm a§Ilmasl araYI~lan Ha9h seferleri arifesinde bir sUredir
ya~anmaya ba~lanml§tl. 0 gUnkU toplumlararasl ili§kilerde hakim mevkii i§gal
eden islam merkezlerine kaql olsun, Batl'nm Dogu'su olan Bizans'a yonelik
olsun BatIlI giri§imler biraz da bu araYI§larm ilrUnU olarak kar§lmlza 9lkar.
S6zgelimi, "Cenova ve Piza'nm ispanya islamlarma kar§1 seferleri, Sicilya'nm
Normand'lar tarafmdan fethi, Bizans imparatorluguna kar~1 Robert Guiscard
tarafmdan yapIlan hUcum, Dogu'yu hedef alan 90k daha geni§ te~ebbUslerin
ba~langlcl idiler.,,15 Nitekim, 90k daha geni§ ve 6rgUt1ti giri§imler, "bUtUn Ball
devletle~inin yardlmda bulunacaklan bu te§ebbtisler, bir kelime ile, Ha9h
Seferleri,,16 gecikmeden birbiri arkasmdan gergekle§mi§ ve uzun bir tarih
dilimine yayIlml~tlr.17
Orta9ag ko§ullarmdan 91kl§ arayl~lan Ha9h Seferleri'nin ba§hca sebepleri
arasmda yer ahr. Ha9h seferi dU§Uncesinin ortaya atIldlgl slrada Avrupa'da

16

W. Heyd, Yakm-Dogu Ticaret Tarihi, 17K, Ankara, 1975,5.143
Ag.e., s.143

17

1095-1270 tarihleri arasmda sekiz bOylik hayil seferi

15

dlizenlenmi~tjr.
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yIllardan beri sUregelen ayhk, yoksulluk ve toprak azhgl gibi slkll1ttlann
dogurdugu karga~al8 hakim bulunmaktaydl. Hayhlan yUrUmeye, ilerlemeye
sevk eden iktisadi baskl, daha ziyade Fransa ve Hollanda'nll1 a§agl derecedeki
asalet sll1lfmtn toprak ayhgl ile bu Ulkeler koyllilerinin verimsiz, fakirle§mi~
yurtlanndan, son Ylllann su baskmlarll1dan ve klthklanndan kaymak ve efsanevi
19
zenginlik iilkelerine muhaceret etmek arzusu idi
Kilisenin onciilUk ettigi
yagrmm Batl'nm biitiin unsurlarml cezbetmesinde nUfus artl~l, sefalet, hayalleri
sUsleyen zengin Dogu Ulkeleri alglsl mUessir olmu§tur. incil'de yazIlI, altunla
kaph 20 , "sokaklarmda siit ve bal akan" Dogu topraklanna yerle§me efsanesi
toprakslz koylilleri cezbeden bir hayaldi?' Dogu'nun ~ehir medeniyeti ve
yUksek ya§aYI§ seviyesi, Ulkelerine donen hacIlarm dostlanna hikaye ettikleri
bir refah gorUntiisii uyandlrmaktaydl. 22 Geryekten de Hayh Seferlerinin ortaya
ylkl§mda "Avrupa 'da slkmtl ve iimitsizlik i<;inde ya§lyan bir klslm halkm zengin
yabancl memleketlerde i§ ve toprak bulmasml miimkiin kllacak bir muhaceret
imkam bulmu§ olmasmm, ve bazl avantiir arayanlar iyin de, Sarkm Efsanelere
ge<;mi§ giizellik ve zenginliklerini gbrmek ve oralarda hayallm tecriibe etmek
firsatmm zuhur etmi§ bulunmaslmn uyandlrdlgl heyecan ,,23 belirleyici
olmu§tur.
Hayh Seferleri ile birlikte, "Batl Akdeniz'deki islam hakimiyeti
neticesinde dUnya ticaret yollan dl§lI1a atllan ve iktisadi baklmdan bogulup
kalml~ olan Avrupa kltasl, birkay as\[ kendi iyine kapamp yeni vazifelere
intibak edecek ~ekilde iy bUnye istihalelerini tamamladlktan ve Kuzeyden gelen
Norman istilalanm da kendi hizmetine alacak §ekilde kar§lladlktan sonra,
Akdeniz yollanm kendisine kapayan islam ablukasml ktrmak ve bu sayede
Suriye ve Mlslr sahilleriyle dogrudan dogruya mUnasebet tesis etmek Iym,
islamlara kar§1 olan mUcadelesini bir Ha<;lz Seier zihniyeti ile
te§kilatlandlr"ml~tlr24.

Ha"h Seferleri bir yandan Dogu Akdeniz'i Avrupa ticaretine a9arken25
diger yandan Dogu ticaretinin sagladlgl imkanlar dizisi i"inde, iktisadi alandan
ba~layarak, ba§ta Ronesans/italya cografyasl olmak Uzere Batl'da her alanda bir
18
19

I~m Demirkent, "Hayhlar", htam Ansiklopedisi, Tiirkiye Diyanet Vakfl , c.14, istanbul, 1996, $.525
Steven Runciman, Hat;h Sejerferi Tarihi,lII, TTK,Ankara, 1987. s.299
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nefes alma, geli~me ya~anml~, italya orneginde ise tam bir canhhk hali
Uzun donemde iyice daralml~, nakdin, altm paramn Dogu
ticaretince emilip, ortahktan iyice yekildigi BalI'da para ekonomisi bu donemde
yeniden canlanml~tIr26
yakalanml~tlr.

Hayh seferlerinin en biiyiik iktisadi tesiri Venedik, Cenova, Piza gibi
~ehir
cumhuriyetlerinin zenginle~meleri ve serpilmelerinde kendisini
gostermi~tir.27 Geryekten, bahsi geyen tiiccar ~ehirleri, Hayh Seferleri'nin
ba~mdan sonuna kadar yok miihim ve faal bir ral oynaml~lardl~8. Ba~h ba~ma
hayati bir ehemmiyet arz eden nakliyat i~lerinden ba~ka, bu ~ehirlerin donanma
ve gemicilerinin fiili askeri yardlml olmadan da Hayhlann Suriye'de fUtuhat
yapmalanna ve bannmalarma imkan yoktU:29 "italya tiiccar hiikiimetleri, Hayh
devletlerinin kurulmasma onemli olyiide katklda bulunduklan gibi onlarm
orgiitiendirilmesinde de yok biiyiik bir rol oynadiiar. Kesinlikle soylenebilir ki,
italyan
filolarmm
yardlml
olmadan
Latinler,
fetihlerini
asia
siirdiiremeyecekierdi 30 Bu denizci ~ehir devletIeri her seferde nakil vasltasl
kira/ayan ve levazlm tedarik eden biiyiik askeri miiteahhitler olarak muazzam
servetler (harp kazanr;lan) yaptlklan gihi, fiili olarak i~tirak ettikleri askeri
harekattan hisselerine dii~enfiituhat paylanm ve ganimet hisselerini de dikkat
ve itina ile daha evvelden tayin ve tesbit etmi~ bulunuyorlardl.,,31
HayII Seferleri neticesinde Dogu ticaretinde yakalanan dogrudan ili~ki
konumu ve bunun getirdigi iktisadi beslenme, siyasi ve entelektiiel alandan
ba~layarak estetik alana uzanan bir dizi geli~menin ve Slyramanm kaynagml
olu~turdu. Ronesans'm siyasi ve maddi temeli oncelikle Hayh seferleri ile
birlikte dogu ile kurulan ili~kiler ve bun un sagladlgl imkanlar dizisi olmu~tur.
Bu imkanlar sadece Ronesans/italya cografyasl ile smlrii kalmaml~, giderek orta
ve kuzeyi de beslemi~tir. Flandre ticari bir merkez olarak yUkseli~ trendine
girerken Fra~a, 13. aSlrda katedraller asn olarak tammlanacak bir doneme
giriyordu.

26

27

28
29
30

31

Rama imparatorlugumm

Ylklll~1

sonrasmda biltOn ortaCag: boyunca Batl'daki mevcut alttntn Dogu

ticaretiyle emilmesi, 9-13 yiizYlllar arasmda Batt'da altm para basilmaYl~l, HaCh seferleri He birlikte
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Servetin tezahiirleri
Biiyiik Dini yapllarm Ortaya r;ZklJZ

Hayh Seferleri ile birlikte Dogu ticaretine dogrudan katthna ve bunun
sagladlgl imkanlar iki alanda tezahiir etmi~tir: ilki, biiyiik dini yapdarm, 13.
yiizYllda, yiizydm katedraller asn olarak tanllnlanmasma yol ayacak bir
yogunlukta italya'dan ba~laYlp Fransa ve ingiltere kadar uzanan bir cografya da
yaygm bir bil'imde ortaya I'lkmasi. ikincisi ise, kentsel canlanmanm bilhassa
Ronesans italya'smda gosterdigi geli~me seyri.
Biiyiik dini yaptlar olarak katedraller in~aatmm Avrupa'da 13. am
tam bir patlama biyiminde ortaya I'lkttgl goriiliir. "1200 Ylhndan
soma, Fransa'da ve ona kom~u iilkeler olan ingiltere'de, ispanya'da ve
Almanya'nm Ren bolgesinde yeni ve I'ok giizel birl'ok katedral yapdml~tlr.,,32
Bu yiizYlldan itibaren Avrupa cografyasmda ya~anan katedral in~a patlamasl
diyebilecegimiz bu olgu, bir yanzyla kimligin belirtilmesinde halen din in,
kilisenin i~gal ettigi mevkiin ifadesi iken, diger yandan ciddi bir zenginlik
yakalamanm ve bunu kamusal alana ta~lmanm ifadesi olarak kar~lmlza I'lkar.
Aym siirel' ve yanslma, ispanya ve Portekiz somUrgeciliginin Amerika ve
Hindistan zenginliklerine el koymaslyla ilerde bir kez daha ya~amr. Bu donem
somUrgeciligiyle yakalanan ba~anya bagh olarak birkal' yd il'inde kUI'Uk
~apellerin muazzam bUyiik kiliselere/katedrallere donU~mesine tamk olunur.
Stefan Zweig, Macellan'a ili~kin biyografi metninde bu olguyu bamba~ka bir
kaygl ile de olsa I'ok iyi betimler: Magellan asker olarak katlldlgl Hindistan
seferinden yorgun bir asker olarak donU~iinde,
ba~lannda

"1512'dc Lizbon'a ayak bastlgmda ve yedi YII once geride blraktlgmdan bamba~ka bir
Lizbon 'la kar~tla~tJgmda kim hilir ne bilyUk ve oJkeli bir ~a~kmhk duymu~tur. Daha
Belem'e girer girmez

~a~kmhk i~inde

etrafma bakmlr. Zamanmda Vasco de Gama'nm

limandan aynh~mm kuts: ,Jdtgl 0 kOyUk kilisenin yerinde artIk devasa, muhte~em bir
katedral yOkselmektedir. Hint baharatmm vatanma getirdigi 0 bOylik zenginligin ilk
gorlinOr i~aretidir bu katedraL ,,33

Yiikselen yeni katedraller, Ortal'ag kilisesinden farkh ozellikler gosterir.
Onceki yUzYlllardaki yapllardan daha gozU pek ve gorkemli olyeklerde
tasarlanml~lardlr34 Eski kiliseler, giil'leri ve saglamhhklanyla, kotU!UgUn
korkunl' saldmlanna kar~l bir slgmak ve gUven alam olu~tururken, yeni
katedraller cenneti yeryiizUne ta~lyan abidevi eserler olmu~lardlr. Yeni
32

E.H. Gombrich, a.g.e., s. 190

33

Stefan Zweig, Diinyanm r;evresini Doia1an ilk insan: Macellan, Kabaici yaymcvi, istanbul 2002 s.51
'
,
E.H. Gombrich, a.g.e., s. 188

34

53
katedraller, "hayal edilen cenneti iman edenlere, bir ba~ka dlinyanm kliylik
gorlintlisUnU veriyorlardl. inciden yapIlml~ kapIlan, paha biyilmez /
mUcevherleri, katI~lkSIZ altmdan yapIlml~ sokaklan ve saydam cam Ian olan
Kutsal KudUs'U vaazlarda ve ilahilerde duyuyorlardl (Yahya incili xxi). ~imdi
bu gorUntli cennetten yerylizUne inmi~ti. Bu duvarlar, yakutlar ve zUmrlitler gibi
I~Ildayan vitraylardan (renkli camlardan) olu~mu~tu. Ayaklar, kaburgalar ve ta~
kafesler altm gibi parhyordu. Aglr, dUnyasal ya da gUzel olmayan ne varsa yok
edilmi~ti.,,35.

Dogu ticaretinde yakalanan yeni konum zenginligi, zenginlik giicii,
ve estetigi getirmi~tir. Uzun sliren ortayag ko~ullan iyinde bir nefes
alma, bir yenilenme, bir canlanma imkam yakalanml~tlr. 19.YUZYll Ronesans
soyleminde bulmu~ oldugu ifadesiyle, Ronesans'la birlikte, kapl aralanml~,
uykudan uyamlml~, olii dirilmi~, gokylizii yeryliziine inmi~tir. Uzun Ortayag
solgunlugunun ardmdan Batl'nm yUzline gozUne kan gelmekte bir yeniden
dogu~, bir canlanma hali ya~anmaktadlr.
ihti~aml

Kentsel geli$me
Roma imparatorlugun kuzeyli halklarm basklsl altmda YlkIh~mm gozle
gorliliir sonucu her alanda bir gerileyi~, daralma, kentsel hayatll1 hemen
blitlinUyle ortadan silinmesi olmu~tur. Ortayag ko~ullarll1da artlk "~ehirler birer
slgmak ve kaleler" haline gelmi~lerdir.36 Ronesans'm arifesinde, Avrupa
haritasl, lizerine dini ve siyasi merkezler olarak manastlr ve ~atolann
serpi~tirilmi~ oldugu "az nufoslu bir kdylti kltasl,,37 gorUnlimUndeydi.
Koyllillikten ylkl~, klrsalll1 basklsll1dan kurtulma imkal1l Hayh seferleri ile
birlikte yakalanabilmi~tir. 12. ve 13. ylizyIllarda, ozelde italya cografyasll1da
yogunla~an ve donemin en dikkat dikkat yekici degi~imi olarak ortaya ylkan
kentsel geli~me, Hayh seferleri ile birlikte "Avrupa ile Ortadogu arasll1daki
ticaretin hIZla bliyUmesi,,38nin lirlinU olmu~tur. "Hayhlar, Batl Ulkeleriyle Dogu
arasll1da ili~kiler kurup, bUylik bir ticari hareket yaratarak, Cenovahlara,
PizalIlara ve bilhassa Venediklilere bUyUk kapitaller biriktirmek imkam
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yermi~lerdir39. italya'da kentsel geli~me/canlanmanm ilk tezahurleri boyle bir
temel Uzerinde yUkselmi~tir. Ronesans da bu kentsel geli~menin Uzerinde.

Venedik, Cenoya, Floransa gibi kentler geli~melerinin maddi temelini
Dogu ticaretinde kazanml~lardlr. Venedik, "Bizans himayesinin ve Adriyatik
koridorunun temin ettigi emniyet sahaiarmdan jaydaianaralC,40 ye Ha,h
Seferleri neticesinde Suriye klyIlannda sagladlklan Iiman imkanlan ile Dogu
ticaretinde birinci elden aktiir konumuna gelmi~tir. "Satl Ayrupa'ya Bizans
endUstrisinin klymetli mahsullerinin ihracI ye oradan satm alman bir klslm
e~yanm Dogu'ya ihracI hep Venedik yolu ile yaplhyordu. Venedigin ajanhk
ettigi bu ticaret, $ark medeniyet merkezlerinde klymeti pek yUksek olan beyaz
kolelerle gemicilik ye silah imali il'in demir ye keresteyi, ay111 ~ekilde klymetli
bir meta olan kalaYI ihra, ederek islam altml elde etmege ye bu altmlarla Bizans
yolile getirttigi klymetli kuma~, baharat ye kokulann bedelini odedikten ba~ka
yapml~ oldugu altl11 stoklarile dUnya ticaretine daha geni~ ol,Ude kan~maga
muyaffak oluyordu.,,41 Ronesans'l11 iki bUyUk ba~latlcl ismi olarak gorUlen
Dante ye Giotto'nun kenti olmakla kalmaYlp bUtUn bir Ronesans'l temsil eden
olan Floransa kenti de maddi alandaki geli~imini ticarete, Dogu ticaretine
bor,ludur. $ehrin ba~hca zenginligi de ticaretten geliyordu. Floransa'da yerel
endUstri Dogu ye batl ticaretinin sundugu imkanlar ,er,eYesinde palazlanml~
ye kent, Dogu ile Ball arasmdaki ticari ili~kilerde bir koprU goreyi Ustlenmi~tir.
1400'1U Ylllann ortalarma gelindiginde artlk kentler ye kentsel ya~ayl~ aglrhk
kazanml~, bir ,ekim ala11l olu~turmu~tu. Bu donemde, "kentler, kendilerini
giderek kilisenin ye derebeylerinin gUcUnden baglmslz hisseden kentsoylularl11
ya~adlgl yogun ticaret merkezleri haline geldiler. Artlk soylular bile, tahkim
edilmi~ ~atolarl11da slklCI bir inziya i,inde ya~amlannl sUrdUrmUyorlar,
kudretlilerin saraylarl11da zenginliklerini gosterme olanagl yaratacak, rahathk ye
IUksle dolu kentlere ta~1111yorlard1."42
maddi temeli Dogu ticareti olu~tururken, bu ili~kiler
i,inde geli~en, ortaya ,lkan yeni kentli unsurlar da RonesanS'l11 esas hamisi
olmu~lardlr. Kentli unsurlar, hem yol a,ICI anlamda hamisi, hem de mimariden
resme ye heykele hatta yeni tarzda liretilen edebi metinlerin tUketicisilmU~terisi
olarak ta~IYlcIlan olmu~lardlr. Bu anlamda, Ronesans, ~ehrin, ~ehirliligin,
~ehirli begeni ye estetigin geli~tigi bir hareket olmu~tur. Hareketin olu~umunda
Kentsel
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etkin olan ki~iler de "kent kokenlidir,,43 ler. Kentsel geli~me ile birlikte, kiliseler,
mimarlann ba~hca giri~imleri olmaktan Ylkml~tIr. Geli~mekte olan zengin
kentlerde, "belediye saraylan, lonca merkezleri, okullar, saraylar, kopriiler ve
kent kapllan gibi,,44 dlinyevi yapllann in~aatl yaygmhk kazanml~tlr. Lonca ve
esnaf birliklerinin etkin oldugu kent yonetimleri, kentin glizelle~mesi ve iman
iyinde bliylik yaba harclyorlardl. "Floransa'da ve ba~ka yerlerde, loncalar,
kuyumclIlar, ylin i~leyiciler, silah yaplmcllan ve diger i~ sahipleri kazanylanmn
bir bollimlinli kilise vaklflanna, lonca binalannm in~asma, sllnak masalarmm ve
~apellerin yaplmma aymyorlardl.,,45 Sozgelimi, omek olarak Donatello'nun ilk
yah~malarmdan biri, Aziz Giogio heykeli, "silah yaplmcIlan loncasl tarafmdan
sipari~ edil"mi~tir.46

Ronesans sanatIm/mimarisini besleyen ticaret, Dogu ticareti olmu~tllr.
Kilise de, DlIkahk da, silah yaplmcIlan loncasl da sanatm mimarinin kentsel
glizelle~tirmenin gerek duydugu maddi temeli Dogu ticaretinden saglaml~lardlr.

Ronesans'm entelektiiel kaynaklan
Hayh

Seferlerinden gelen zenginlik Ronesans'm maddi temelini
Dogu lilkeleri ile girilen yeni ili~kilerle ve Sicilya ile ba~layan,
Endlillis'ten Mlislliman varhgmm tasfiyesi ile sliren yeniden fetih slireci ile
birlikte, bu bolgede Mlisllimanlarca geli~tirilen kentsel, zirai, endlistriyel,
kliltlirel ve estetik yaratmalardan beslenme de manevi temel saglaml~tIr.
Riinesans'm ylikseldigi entelekWel zeminin saglanmasmda, Bizans'la, Endlillis
miraslyla ve Hayh Seferleriyle birlikte islam alemi ile dogrlldan kurulan ili~kiler
belirleyici olmu~tur.
olu~turllrken,

Ronesans oncesi donemde, skolastik dli~lince bliWn entelekWel hayatI
ku~atml~, kendi iyinde tekran dogmaya donli~tlirmli~ durumdaydl. XII. YlizYlhn
felsefe eserleri topu topu be~ veya altl ciltten ibarettir. 47 Eldeki metinler degil
yeniden liretimin malzemesini olu~turmak, giderek yoksulla~ma slirecine girmi~
liy be~ din adammm eline kalml~ manastlrlarda muskaitIlslm yazmamn ham
maddesi haline gelmi~ti:
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"Tekrar tckrar kaZlfllp yazIirnl$ el yazmalannm ziyaret edildigi rnahal Dian manastlriar,

eski

devrin $aheserlerinin budalacasma katledildikleri yerlerdir.

Gassin dagmda

bulundugum sirada, tevazula, mC$hur ktitilphancyi ziyaret rnUsadesini istcmi$tim. Bir
fahip bana hU$unetle: "Giriniz, kapi aylktlr" dedi. Orada ne kapI, ne anahtar yard!.
Pencerelerde ollar bitmi;;. Kitaplar, siraiar lizerinde kahn bir toz tabakasl / iyine
atllrnl$lardl. Biryok eski kitaplan kan$tlrctllTI, fakat hiybiri tam dcgildi; bazilarmda
formalar eksikti; bazilarmda ise, bO$ blrakilan yerlerinden faydalanmak iyin, yapraklar
kesilrni$ti. Gozlerim ya$ararak a$aglya indim ve bu barbarca hareketin sebcbini sordum.
Bir rahip bana, kendisi gibi rahiplcrin, dort veya be;; su kazanmak iyin, bir formaYI
kopardlklanm, kazldlklanm ve kiiyiik yocuklara kiiyiik mezamir kitaplan, kadmlara kU~Uk
muskalar (~Uphesiz tIislmlar) sattlklannl soyledi.,,48

Tekrardan dii~iinceyle temasa gelme, kitapla, klasik metinlerle, tecriibe
ile, akll ve tabiatla yiiz yiize gelip ili~kiye geyme Endiiliis mirasl ve islam alemi
ile Yakmdogu'da kurulan dogrudan temasla geryeklqmi~tir:
"Arapiar eski putperestlerin hekimlige dair olan kitapianm okumak dinsizligi~i
gostermekle kalmlyorlardl. ... II. Frederic'in le~viklerinden cesaret aiarak, hayau anlamak
iyin olUyU kesip aymak gibi cUretli bir ~ey, ulvi bir kafirlik irtikap cailer: menfur hadise.
bir ~ey duymlyan cesedi dogradIiar, insanlan kurtarmak iyin bir ~eyi feda ettiler. ... Salerno
ile, Montpelier ile, Araplar ve Yahudilerlerle, onlarm yomezleri olan italyanlarla, tabiat
tannsmm muzaffer bir dirilme hadisesi vukua geliyordu." "Batl, Allahl tath bir aYI~lgl
olarak gorOyor, dogu Arap vc Yahudi ispanya ise onu, yaratlCI ve nimetlcrini sci gibi
doken kudreti, feyizli giine~iyle hayranhkla scyrediyorlardl. ispanya sava~ meydamdlr.
Hlristiyanlann goriindiigO yerde, yol goriiniiyor. Halbuki Araplann oldugu yerde ise, her
taraftan su ve hayat fl~klflyor, mnaklar aklyor, toprak yqcriyor, bir yiyck bahycsi
oluveriyor ve fikir sahasl da yiyekleniyor. Barbarlar deyiniz ama, onlar olmasaydl acaba
biz ne olurduk? XIII. YUzyilda divam muhasebatllTIlzm onlar olmadan, en basit bir hesabl
yapmasl miimkiin olmadlgml, Arap rakamlanm beklemck gibi utandlflci bir durumda
bulundugunu soylemeli mi? ". Daha ne kadar faydah ~eyler verdiler: imbikten yekme
usuliiniin, ~uruplan, merhemleri, ilk cerrahi / aletlerini, mesanenin i/(indeki ta~larJ kJrmak
fikrini, ilh. Verdiier. 49
Si~eden

cini ylkaran, bir Slyrama imkam sunan geli~me, BatJ'nm kendi
dl~1 ile, islam alemi ile kurdugu ili~ki ile miimkiin olmu~tur. Endiiliis mirasl ve
Hay!J seferleri ile birlikte Yakm Dogu islam gelenegi/tecriibesi ile kuru Ian ili~ki
her anlamda Batl'nm geli~mesini beslemi~tir. Bu beslenme sadece iiretilen
zenginliklere el koyma, Dogu ticaretine dogrudan katJlmanm kazandJrdlgl
iktisadi paylann otesindedir. insana ili~kin, tabiata ili~kin, sanat ve mimariye
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edebiyattan, tlbbi alana kadar buwn bir medeni tecrUbe ile
beslenilir.50

kar~lla~lhr

Ronesans resmmm, sanat ve mimansmm yUkseli~ ve kendisini bulma
yolunda kat edecegi yolun ba~langlcmda belirleyici bir tesir kaynagl olarak
Bizans sanatl kar~lmlza Ylkar. Hayh Seferleri slrasmda taUl~t1an Bizans sanatI,
Batl sanatml beslemi~tir. Nitekim, "XII. YUZYlhn biryok sanatylsl, Dogu
kilisesi'nin gorkemli kutsal suretlerini taklit etmeye ve a~maya yah~ml~tIr. SI
Donemin italyan sanatmm yUzU Bizans'a donlikttir. "italyan sanatyllan, esin ve
rehberlik iyin Paristen lOok istanbul' a baklyoriardl."S2 Bir tesir kaynagl ve
orneklik olu~turmanm otesinde, resim ve mimaride devrimci bir Slyramanm
yakalanabilmesi, "Bizans sanatl geleneginin saglam temelleri"s3 ile girilen ili~ki
olmu~tur.

Ronesans'm OzelIikIeri:

Antikiteye

Y6neli~

Ronesans'm aylrt edici ozelliklerinin ba~mda antikiteye yoneli~
gelmektedir. Geryekte Ronesans'ta bir Eskiyag ilgisi bulunmakta ve antik
mirasla ye~itli alanlarda ili~ki kurulmasl soz konusudur. Ancak, farkh dlizlemde
de olsa ortayag ko~ullartnda da klasik eserlere ilgi varhgml hep korumu~,
entelektUel alanda Roma donemi yazarlarmdan yararlaUllml~, lislupta klasikler
taklit edilmi~ti.54 Aynca, kilise orgUtlenmesi, hiyerar~ik yapldan Unvanlara ve
idari bolUmlenmeye kadar Roma imparatorluk orgUtienmesinin esaslan lizerinde
geryekle~mi~, bu anlamda, Kilise Roma'YI sUrdUrmU~Wr. Ortayag ko~ullan
iyinde mtimkUn olan ili~ki imkaUl ne kadarsa 0 ol,ekte Roma ile ili~ki slirekli
olmu~tur. Bir kopu~tan lOok bir sUreklilik, bir muhafaza etme soz konusudur.
Ronesans, Eskiyag tarihinin, antikitenin dU~Unsel eserlerinden derlenip
toparlanml~, ortaya ylkml~ ya da konmu~ degildir. R6nesans, toplumlararasl
ili~kilerin seyrinden dogmu~tur. Yeni ko~ullarda, italya'nm yakaladlgl mevkii
ve bu yeni mevkiini temellendirme ihtiyacl iyinde Eski,ag mirasl ile yeni ve
farkh bir ili~ki iyine girildigini g6zlenir. Burada, yeni olan, ilgi ve canlanmanm
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mahiyetidir. Muhafaza etme, sUrdUrme kayglsl ve 9abasl, yerini, eskiden oldugu
gibi olma, yeniden on un gibi olma, Roma gibi olma arayl~ma blraklr.
Ronesans'm ba~langlcmdan itibaren Orta9ag oncesi mirasa ilgi "kUltUrUn
temel ve kaynagl olarak, varhgm ama9 ve UlkUsU olarak ve klsmen de orta9ag
temayUlierine kar~1 ~uurlu bir tepki olarak italyan hayatllla kuvvetle mUessir
olmu~tur."55 Yeni bir muhteva ile italyanlann Eski9ag mirasllla egilmeleri,
onunla ili~ki kurmalan 14. yUzyJlda, Ronesans'lIl ba~langlcl ile blrliktedir.
Dogu ticareti ile palazlanan kent cumhuriyetleri, geleneksel anlaYI~ ve
kurumlarm dl~mda arayl~ igerisindedir. Yenilenmi~ ve gU9Ienmi~lerdir. Bu
cumhuriyetler, kJrln hakim oldugu, kilisenin biyimlendirdigi hayatl geride
blrakmak istek ve arzusundadlr. Orta9ag ko~ullarmdaki kendisini muhafaza
etme kayglsmdan slynlml~, elde ettigi gU9 ve imkanlar yeryevesinde yeni siyasi
konumlar yakalamak istemektedir. Bir yanda siyasi iktisadi yUkseli~in onUnde
engel olu~turan kilisenin bi9imlendirdigi dUnya g6rU~Une yonelik ele~tirileri din
dl~1 alan ve kaynaklarla temellendirme ihtiyacl, diger yandan da Roma
imparatorlugu gibi olmak arzusu ve ozlemi. Antikiteye yoneli~te bu iki nokta
belirleyici olmu~tur.
Antikite'nin iki ana daman, Yunan ve Roma mirasl ile ili~ki de farkh
olmu~tur. Eski9ag mirasmm Yunan ayagl ile girilen ili~ki smlrh olmu~tur.
Klasik KUltUrUn Yunan ayagma y6nelik ilgiler sllmh kalml~, yok koklU
giri~imlere donU~ememi~tir. "Eski Yunan kUltUrU Uzerinde yapllan etUtler, XV.
aSlrla XVI. yUzyJlm ba~larmda olmak Uzere, ba~hca Floransa'da toplanml~tl.
Petrarca ile Boccaio'nun te~vikleri, gorUnU~e gore, birkay heveskarm Yunan
etUtierine katllmasl sonucunu vermekten I daha ileriye gidememi~tir:
"Petrarque'm, eski devri rnezardan ylkarrnak iyin saff eUigi dindarane gayreti
muvaffaklyetsizlige ugruyor. 0, Yunanll ustadlar eel betti, fakat bunlar talebesiz kaldllar .
... 0, hayran oldugu ve okuyamadlgl Homeros'un eseri Ozerinde DIU bulundu. "S6 Diger
taraftan, bilgin Grek mtiltecileri kolonisi ile birlikte Yunan etGtleri de, 1520 tarihlerindc
sonmii~tU ... "57 istanbul' un fethinden sonra "Rumlar arasmda, rnOltecilerin ogullan ve
birka~ Giritli ile Klbns'h hcsaba katIimazsa, yeni bir biJgin nesli yeti~miyordu. A~agl
yukan Papa X. Leo'nun 611imU ile genel olarak Yunan etutlerinin gerilemesi de
b~laml~tlr.."S8 1400'lerin sonuna gelindiginde, 1480-1500 arasmda, Fransa'da, tUm
krallikta, eski YunancaYI sokebilen on ki~i bulunmaktaydl. S9
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Eski mirasla ili~kinin onUnde bir ba~ka engel de mirasm kendisine bire
bir ve bir bUtUn halinde ula~ma imkanmm olmaYI~lydl. Daha ziyade eski/antik
tarzda bir Uretme, eskiyi taklit etme, benzerini meydana getirme yoniinde bir
i1i~ki soz konusudur. Donemin "yazar ve sanats;lian, antik eserleri yalmzca
Uslup as;lsmdan taklit edebiliyorlardl. <;:UnkU bu eserlerin s;ogu, 0 doneme kadar
yalmzca pars;a pars;a varhgml koruyabilmi~ti,,60 EndUlUs mirasl ile girilen ili~ki
ya da Has;h Seferleri ile birlikte Yakmdogu'da temasa geldikleri islam
aleminden edindikleri Yunan dU~Uncesine ili~kin metinler de ili~ki kurma ve
on Ian yeniden Uretme as;lsmdan sorunlu metinlerdir. Once, soz konusu
tercUmeler islam aleminin ilgisi ile slmrhdlr ve bu terciimeler araclilglyla
metinlerin kendisiyle bire bir ili~ki kurma imkam da yoktur. Batl'da, kUlli ve
sistematik bir surette klasik gelenekle, Yunan ve Roma mirasl ile ili~ki
kurabilme ancak 19. yUZYllda mUmkiin olabilmi~tir. Bu anlamda Ronesans'm
klasik ilgisi, bir ili~ki kurma, kilise kar~lsmda din dl~1 kaynaklarla kendisini
ifade etme ve kendisini 0 donemle ozde~ klima, kimligini orada bulma giri~imi
olarak kar~lmlza S;lkar.
Yunan mirasl ile ili~ki slnlrh kahrken Roma mirasl biiyiik bir ilgi
konusudur. idealden ozleme tarih yazarhgmdan mimariye, kurumsaJ
orgUtienmeye Roma gibi olma, Roma'YI can land Irma Ronesans a her anJamda
damgasml vurur. Bu anlamda bir yeniden dogu~tan, canlanmadan s;ok eskiyi,
Roma'YI canlandlrma giri~imi soz konusudur. Roma mirasl ile ili~ki, Roma'nm
o gUnkii mevkiine ula~maya, onu yakalamaya, onun gibi olmaya yonelik bir ilgi,
arzu ve ozJemoir.
Siyasi ve iktisadi canJanma, gelenekseJ anlaYI~ ve ideallerin dl~mda
Hemen her kent cumhuriyeti kendisini Yeni Roma
olarak tammlarken, yoneticiler de "yeni ve saglam bir Ulkii" pe~inde, "Romaitalya diinya hakimiyeti hiilyas/"nI bir gers;ek haline sokmaya te~ebbiis bile
ediyorlardl 61 Kilise ve ~atonun dl~mda yeni bir s;ekim ve gUS; merkezi olarak
ortaya S;lkan kentler, klsa zamanda siyasi, ticari ve dU~Unce merkezleri haline
gelirier. Bu kentlerin "egemen gii~leri, kendilerini "halk temsilcisi" ve
"aslizade" olarak gormekte; kendi meclislerini antiks;agm "senato"suyla e~deger
tutmakta; $ehrin kendisini ise "yeni Roma" olarak kabul etmekteydiler.,,62
Ronesans kavraml yeniden dogu~ veya yeniden dirili~ anlamma gelir. "Dirili$
fikri italyanlarm kafasmdaki "Biiyiik Roma"nm yeniden dogu$u dii$iincesiyle
araYI~Jan dogurmu~tur.
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yakmdan ilgiliydi.,,63 Riinesans diineminde, italyanlar biiyiik bir tutkuyla
Romanm eski ~amm tekrar geri getirmeye yah~tlklannda klasik mitoloji
iiykiileri, halk iyindeki okumu~ tabaka arasmdaki herkes tarafmdan sevilmeye
ba~landl. Hayranhk duyulan Yunan ve Roma mitolojisi, bu insanlar iyin ho~ ve
eglenceli masallar olmaktan iite ~eylerdi."4
Bir yandan, giiy ve mevkii kazanan ailelerin ~ecereleri ho~a gitmeye hazlr
genealoglarca soyca eski Roma'nm me~hur ailelerine baglamrken65 diger
yandan, harabeler ~ehri haline gelmi~ eski Roma'ya da ilgi de saygl da
artml~!ir"6 Roma imparatorluk diinemine ait eser paryalan, antik heykel
toplama bir moda haline gelirken67 Eskiyaga yiinelik ilgi edebiyata da
yans!ml~tlr.68 Riinesans heykelciliginin yeni tam portre, heykeller, atlt amtlar
ve klasik mitolojiyi tasvir eden figtir hey keller gibi klasik eserlerin yeniden
canlanmas!yla kendini giisterirken, 69 resim sanatmda portrenin baglmslz bir tarz
olarak ortaya ylkl~!, antik diineme ait iirneklerden alman ilhamla meydana
D
gelmi~ egilimlerden birC ve yiikselen tiiccar ya da burjuva bireyin toplum
iyerisinde yakaladlgl konumun ifadesi olarak kar~lIll1za Ylkar.
Floransa, Venedik ve diger italyan ~ehir-devletlerinin tarihini yazma
yabalan da Livy'nin Roma tarihi model altnarak yiiriitiilmii~tii.71 Machiavelli
ise, "Discourses on Livy" adlt eserinde, antik Roma'nm siyasal ve askeri
diizenlemelerinin (halk milisi gibi) modern devletler tarafmdan da taklit
edilebUecegini ve edilmesi gerektigini hararetle savunuyordu. 72 Diingiisel tarih
anlayl~1 hiimanist tarih yazarlarmca gtindeme aillup, tekrardan Roma gibi
olabilme imkanmm olabilecegine inanmaktaydtlar. 73 Hiimanist yazarlar
"kendilerinin ve yurtta~lannm, Romahlar gibi konu~arak, onlar gibi yazarak,
onlar gibi dii~iinerek ve -Colesseum ve Aenid'den Roma imparator!ugu'nun
kendisine- onlarm ba~anlanm taklit ederek "Yeni Romaltlar" olabilecegini
dii~iinmekteydiler." 74
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Kilise ele$tirisi
Bin y!l sliren orta9ag boyunca kilise Batl kimliginin en zor ko§ullarda
liretilmesiisUrdUrUlmesi konusunda hem maddi hem manevi rol Ustlenmi§tir.
Aglrhkh rolii di.inemin ideolojisini Uretmekle slmrh kalmaz. Uretimden
ba§layarak toplumsal alanda da gi.irev listlenmi§tir. Hlristiyanhk, Bat! kimligi
kilise araclhglyla slirdliriilmli§ Uretilmi§tir. Toprak liretime Kilise araclhglyla
a91Iml§tlr. Y oksul kilise araclhglyla doyurulmu~tur. Gli9lii manastlrlar hem bir
direnme noktasl hem de bir giivenlik alam olmu~tur. Devlet kilise araclhglyla
sUrdUriilmii§, imparatorluk kilise yapllanmasl i9inde varhgml slirdiirmU§tlir. Bu
anlamda, kilise Orta9agm Roma'sldlr, onun miras9lsldlr.
Ri.inesans di.inemine gelindiginde Ha9h Seferleri'ndeki ideolojik
i.incUliiklerine kar~lhk, siyasi ve sivil gU9lerin giderek yeni ili§kilerin
i.irglitlenmesinde daha etkin rol oynamaya ba§lamasl, kiliseyi ikincil konuma
dogru itmi~tir. Kilise i.inceki donemdeki etkinliginin yarattlgl hava, maddi
temeli, ciddi bir zenginlik birikimi ve ideolojik olarak gU9lU olu§u, hala
toplumsal siyasal alanda mqruiyetin temel kaynagl olmasl dolaYlslyla gli9lii
olmaya devam etmektedir.
Ancak, eski roliinU yitirme sUrecine giren kilise bUtlin zenginlik, gii~ ve
birlikte igerden 9UrUmeyi ya~amaya ba§ladlgl gibi, yeni siyaset
Uretemedigi gibi yeni ihtiya9lar kar§lsmda hem siyaset liretememesi hem de
yeni siyaset geli~tirmenin online engel olu§turmasl dolaYlslyla ele~tiri konusu
edilmi§tir. Bir yanda tefesslih, i9 yUrlime, diger yanda ylikselen yeni gliyler, ve
yeni siyaset araYI§1 kilise ele§tirisini beslemi§tir.
ihti~amlyla

Dante'den beri edebiyat ve tarihte kendini gosterdigi gibi, italyanlann
kilise adamlarma kar§1 duyduklan nefret ve dli~manhga dair geni§ etlitler
mevcuttur"'. Boccacio'nun Dekameron'u kilise adamlannm nas!l bir tefessiih
iyinde olduklarmm sergileyen hikayelerle ile doludur.76 Yeni ili§kilerde
palazlanan kent cumhuriyetleri, yUkselen yeni sivil slmflar papahgm
olu§turdugu engeller dolaYlslyla blitline ili§kin, italya ortamma ili§kin bUtlincli
bir siyaset bir siyaset geli§tirememektedirler. Kilise bu noktada siyasi ele§tir'inin
merkezine oturur. Burckhardt, kilisenin hem yeni siyaset olu§turma yetenegini
yitirmesine hem de geli§tirilebilecek olana engel olu§turmasma ili§kin
degerlendirmesinde bunu §i.iyle belirtir.
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" " papahk, kendi eliyle yarattlgl peykleri ve dayanak noktalan He, gelecekte herhangi bir
siyasi birlig:in meydana gelmesini onliyebilecek kadar bir kuvvet gosteriyor, buna kar~1l1k
kendisi bir birlik vUcuda getirecek kudrette bulunmuyordu.,,77

Dante'nin, daha sonra Machiavelli'nin papaltk kar~ltl gorU~lerinin
kaynagl da burasldlr. Machiavelli doneminde italya bUyUk bir iy yeki~me
iyerisindedir. Hem bir iy yeki~me hem de yabancl mUdahalelerin tahrtp edicisi
etkisini ya~amaktadlr. Bunu klrmak, bu sUreci a~mak, Machiavelli'nin deyi~i ile
"yaradan demiri yekip ylkarmak" gerekiyordu. Machiavelli, iy yeki~menin
kaynagmda papaltgl gormektedir. 78 Kilise ele~tirisi sivil gUylerle de slntrlt
degildir. Savonarola hayktrl~a donU~en sesiyle baglracaktlr: "Kilise artlk
kiliselikten ylktl, Roma'ya ba~ka bir mirasyl gelecektir,,79 Kilise Ortayag
ko~ullarmda Roma'YI Uretmi~tir. Roma'YI/Batl'YI Uretemez hale geldiginde yeni
gUyler, yeni merkezler Roma'YI Uretmek isteyeceklerdir. Ronesans'm kent
cumhuriyetJerinin hemen bUtilnUniin kendisini yeni Roma olarak
gormesi/tantmlamasl bu yondeki arayl~m, istek ve ozlemin ifadesidir

Orta,ag KO$ullarmda Kalrna

Ronesansla birlikte, yakalanan yeni siyasi/iktisadi mevkilere bagll
toplumsal hayatm biitiln dUzlemlerine yaYllan bir canlanma ortaya Ylkml~tlr.
Yeni fikirler, egilimler, tarzlar, uygulamalar dogmu~tur. Michelet'nin deyi~iyle
gen, ve din, fikirler, olu~an yeni ortamda serpilme imkant bulmu~lardlr.
Ancak, serpiIme sll'ramaya donU~ememi~tir. Bu anlamda, Ronesans,
modernligin geli~im siireci aylsmdan ortayag ko~ullart ve kaltplart iyinde bir
canlanma ve bir serpilme donemi olarak kalml~tlr. Ortayagdan kesin kopu~u
i~aretJeyen ta~larma Ronesans'ta doneminde rastlanmaz.
Ronesans, bUtUn canltltgma ragmen, yUziine goziine kan gelmesine,
resimlerin, suretlerin, katedrallerin canlanmasma, ~ehirlerin yiyeklenip ~ehir
haline gelmesine, iiretim tarzlarmda yenilenmeye, para ekonomisine donU~e,
yeni ekonomik tarz ve yontemlerin, miiesseselerin geli~tirilmesine ragmen
ortayag ko~ullart iyinde bir yenilenme/canlanma giri~imi olarak kalml~tlr.
Toplumlararasl ili~kilerde, Dogu - Batt ili~kilerinde bUtiiniiyle bir yenilenme,
yeni bir siyaset olu~turma soz konusu olamaml~tlr. Siyasi olarak yenilenemeyi~,
ideolojik olarak da eski kaltplardan, geleneksel anlaYI~lardan slyrtlmaYI
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zorla~tlfllll~

ve R6nesans, eski ile yeni arasmda bir yenilenme

arayl~l

olarak

kalmt~ttr.

Ronesanszn C;okii§u
R6nesans ba~langlcmm tarihlenmesi ve mekana yerle~tirilmesinin g6rece
kolayhgma kar~m, aym kolayhkla nihayetini tespit etmek zor. <;:e~itli
degerlendirmelerin varhgma ka~m 1300 dolaylan R6nesans'm ba~langlCmt
olu~turur. Nerede ve ne zaman nihayet bulur? R6nesansm seyir yizgisi bu
sorularla birlikte yatallamr. Bazl bilim adamlan "1520'li Ylllan biti~ tarihi
olarak kabul ederken, diger baztlan 1600, 1620, 1630 ve hatta daha sonraki
Ylllan tercih eder80
16. Yiizythn ba~lanyla birlikte R6nesans italya'sl, kent cumhuriyetleri
siirecine girmi~tir. Canhltk d6neminin yiiksek yaratmalannm sagladlgl
birikim, giiy ve saygmltk R6nesans'm bu yiiZYlla hatta daha da ilerisine
yaYlldlgl y6niinde izlenim ve aylklamalan beslemi~tir. Somut olarak ya~anan ise
italya cografyasmm, kent cumhuriyetlerinin, ~ehirlerin, kentliligin, sanatm,
kilisenin yiikii~ siirecine girdigidir. Sanatta manerizm ortaya ylkarken kilise
slkmttll siireylerin 6tesinde daha temel meydan okumalarla kar~l kar~lya
kalmaktadlr. Kentler gerilemekte, yeniden feodalle~me siireci ya~anmakttr.
y6kii~

<;:6kii~ siirecini iki farkh geli~me beslemi~tir. ilki, mevcut zenginligin bir
yekim alan! olu~turmasl ve bagh olarak birbiri arkasmdan gelen ispanyol ve

Franslz istiJaJannm, yagma ve tahripJerin kent cumhuriyetJerinin, ~ehirlerin
y6kii~iinii getirmesidir. ikinci geJi~me ise, Ronesans itaJya'smm siyasi ve maddi
temeJini oJu~turan Dogu ticaretinde, Omit Burnu ke~fi birlikte yeni Hindistan
yoJunun buJunu~u ve Amerika kltasmm ke~fi doJaYlslyJa ya~anan eksen
kaymasl, AkdenizJi ili~kiJerin yeni geJi~melerie birlikte ikincil bir konuma
dii~mesidir.

Ronesans italya'sl, kuzey Avrupa hala ortayag yoksullugu iyinde varhgml
siirdiiriirken ciddi zenginlikJerin ortaya ylktlgl bir cografYadlr. 16. yliZYll
81
ba~mda italya yabanctlar iyin egzotik bir iilkeydi
ve muhtemelen
ziyaretyilerinin iizerinde bin bir gece iiJkesi izlenimi blraklyordu. italya
zenginligi ile, geli~mi~ kentliligi ve yliksek y~ayl~ seviyesi ile kuzeyin
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i~tihasml kabartml~tlr. 15. asrm sonundan itibaren italya, bir ke~if, i~gal ve istila

alamdlf. Michelet, bu siireci yok aylk bir dille resmeder:
Kuzey, bu "barbar aiem, gtinUn birinde, gaflet i~inde bu ytiksek medeniyetle temasa
geldi 82 italyanm ke~fi bizimkilerin ba~larml dtindlirmli~tli .... Ke~if kelimesi tam yerinde
bir kelirne. Colomb'un arkada~larmdan daha az hayrete dO~memi~Jerdi. ... gordlikleri
~eylerin yeniliginden fatihlerin gozleri / kama~ml~> adeta tirkmO~lerdiY Toskana"an
ba~hyarak

VIII. Charles'm gC9tigi yerlerde ne oldu? Bizimkiler Floransaya yalm klh9 ve

bo~ kese ile geldiler, bize ilahiler I okuyan bu co~kun milleti soydular. 84 Banka ~ehri olan
ve dunyanm sermayelerini yutan zengin Floransa iflas edivermi~ti.85

istanbul' un fethi BalI'da eski diizenin sonunu, ortayagm, feodalizmin
sonunu getiren araYI~lara viicud vermi~tir. Bir yandan Osman" engelini a~arak
yeni Hindistan yolu bulma giri~imleri hlz kazamrken, diger taraftan da Batl
iyinde kayna~malar/yiiziilmeler yogunluk kazamr. Kiiylii ayaklanmalan,
reformla ba~layan kilise tartl~malan, yilkselen yeni siyasi merkezlerin birbirleri
ile olan yeki~meleri 16.asra damgasml vurur.
15. YilzyIlm sonlarmdan ba~layan ve 16. yilzyIlm ilk yeyregine yaYllan
istilalar diinemi, ta~rala~manm, Riinesans cografyasmm yokii~ilniin esas amili
olmu~tur. Biltilncil bir siyasetin geli~tirilemeyi~i, iy boliinmeler, yeni ticaret
yollannm bulunu~u bu silreci hlzlandlrml~tlr. Riinesans yiikerken yayIlma
silrecine de girer. <;:iikil~ ve yayllma iy iyedir. ManlIki olarak paradoksal
giizilkse de yiikii~ ve yayIlmaYI iy iye silreyler olarak giirilyoruz. Burada
yaYllma olarak ifade ettigimiz silrey bir giiy merkezinin etkinlik alanmm
geni~lemesi ya da siyasal, iktisadi ve kiiltiirel alana ili~kin yapllanma ve
anlaYI~lann yayIlmasl ya da italya dl~mda yeniden iiretilmesi biyiminde
geryekle~mez. Soz konusu yayIlma, italya'da yaratIlan zenginligin ve
iiriinlerinin yayIlmasl olarak geryekle~ir. Burada, ba~langlcl itibariyle italya
cografyasmda yaratIlan teknik, tarz, yontem, kurumsal uygulamalarm ticaretle
ba~layan, seyahatIerle sUren ve istilalarla hlz kazanan ta~InmaSI, Ronesans'In
iiriinlerinin BalI'nm yiikselen yeni merkezlerine dogru yayIlmasml
dogurmu~tur. Riinesans'In yayIlma sorununu tartl~ma" kIlan, hatta biraz da
belirsizlik ve kafl~lk siireyler olarak giiziikmesini getiren geli~me, Dmit
Burnu'nun ke~fi ile yeni baharat yolunun bulunu~u ve Amerika kltasmm ke~fi
ile ortaya Ylkml~tlr. Siimilrgeci seriivene bag" olarak BatI'da yeni siyasi ve
iktisadi merkezlerin olu~mu~tur. Ronesans'm yayIlma siirecinin bu tarihlerden
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ba~layarak belirsiz ve tartl~mah hale gelmesini, Ronesans'la ba~layan sUrece
yeni sUreI' ve geli~melerin eklenmesi beslemi~tir. Bu anlamda, Ronesans'l
italya sava~lan ile ba~layan 90kU~ sUrecinin sonuyla, 1500lerin ilk I'eyregi ile
slmrlamak daha dogru gozUkmektedir.

Sonu~

Ronesans, topilimlararasl ili~kilerin seyrinden dogmu~tur. Yeniden dogu~
da, canhhk da, yUkseli~ de kar~lhkh ili~kiler il'inde ortaya I'lkml~tlr. Tarihten,
tarihi ili~kilerden kaynaklanmaktadlr. Bu ili~kilerin seyrine gore anlam ve
muhteva kazanml~, yine bu ili~kilerin seyrine gore I'okii~ siirecine girmi~tir.
Ortal'ag ko~ullarmdan I'lkl~ araYl~lan Hal'h Seferlerini dogurmu~tur.
Hal'h Seferleri sonrasmda italya cografYasl, Dogu ticaretinde dogrudan etkinlik
kurabilme imkam kazanml~tlr. Ronesans, italya kent cumhuriyetlerinin Dogu
ticaretine dogrlldan katllmanm sagladlgl maddi imkanlar temelinde yUkselen bir
siyasi ve iktisadi canhhk halidir.
Toplumlararasl ili~kiler sadece maddi imkanlarm kazamldlgl bir alan
degildir. Her anlamda bir beslenme ile ya~anml~tlr. Maddi ve manevi. Dogu
Ulkeleri ile, Batl'nm Dogu'su olarak Bizans' da dahil olmak iizere Dogu Ulkeleri
ile olan ili~kiler ve EndUlUs mirasl ile temasa gel me, italya cografYasmda her
llirlU medeni, zirai canlanmanm, Uretim tekniklerinde yenilenmenin, iktisadi
miiesseselerin geli~mesinin, yeni iktisadi aral' ve uygulamalann ortaya I'lkl~mm
kaynagl111 olu~turur. DU~Unsel beslenmelerle akii ve tabiat yeniden giindeme
gelmi~, insan ve evren anlaYl~larmda yeni araYl~lar ul' vermi~tir.
Ronesans, kar~lhkh ili~kiler il'inde bir imkanm yakalanmasmm ve bu
beslemesinin UrUnU olarak kar~lmlza I'lkar. Ancak, Ronesans, aym
zamanda,' maddi manevi biitiin beslenmelere kar~m bir yerde eldeki imkanlan
bir yaratmaya. bir in~aya donU~tiirme giil' ve ba~ansldlr da. Ronesans
yaratmasmm/ba~ansmm altml I'izmek durumundaYlz. Bu sonradan, modernligin
geli~im siirecinde tekrarlanacak bir ozelliktir. Sadece zenginlige el koyma,
ondan beslenme degil, kendisinin iiretiminden ba~layarak toplumlara araSI
ili~kilerin seyrini etkileyecek bir siyaset Uretmeye kadar.
ili~kilerin

Ronesans'm belirgin ozelliklerinin ba~mda kilise ele~tirisi ile Antikiteye
yonelerek klasik mirasla ili~ki kurma l'abaSI gelmektedir. Ronesans'la birlikte
kilise eski rollinU yitirme siirecine girer. BUllin zenginlik, gUy ve ihti~amlyla
birlikte il'erden I'iiriimeyi ya~amaya ba~layan Kilise, yeni siyaset Uretemedigi
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gibi yeni ihtiya~lar kar~lsmda hem siyaset Oretememesi hem de yeni siyaset
geli~tirmenin onOne engel olu~turmasl dolaYlslyla ele~tiri konusu edilmi~tir.
Klasik kaynaklara yonelme, Hlristiyanltk oncesi din-dl~1 kaynaklarla ili~ki
kurma bir yantyla kiliseye yoneltilen ele~tirileri temellendirme arayl~mm
sonucudur. Klasik mirasla ili~ki kurmantn ikinci ve esaslt kaynagl ise yakalanan
imkan ve siyasi konuma baglt olarak ortaya ~Ikan, eski Roma imparatorlugunun
konumuna duyulan ozlem, onun gibi olma arayl~ldlr.
Ronesans, Eskiyag tarihinin, antikitenin du~unsel eserlerinden derlenip
ortaya ~Ikml~ ya da konmu~ degildir. Antikite'nin iki ana daman,
Yunan ve Roma mirasl ile ili~ki farklt olmu~tur. Eski~ag mirasmm Yunan
ayagl ile girilen ili~ki smlrll olmu~tur. Klasik kOltOrun Yunan ayagma yonelik
ilgiler smlrll kalml~, ~ok koklti giri~imlere donO~ememi~tir.
toparlanml~,

Ronesans doneminde Yunan mirasl ile ili~ki smlrll kaltrken Roma
mirastna ili~kin ilgi can It ve daha dogrudan bir ozellik gosterir. ideal den ozleme
tarih yazarltgmdan mimariye, kurumsal orgOtlenmeye Roma gibi olma,
Roma'YI can land Irma Ronesans'a her anlamda damgasml vurur. Ronesans'a
ili~kin yaygm a~lklamalarm bize anlata geldigi bir yeniden dogu~tan,
canlanmadan ~ok eskiyi can land Irma, Eskisi gibi, Roma gibi oltua giri~imi soz
konusudur. Ronesans'm Roma mirasma ilgisi, toplumlararasl ili~kilerde
Roma'nm 0 gOnkO mevkiine ula~maya, onu yakalamaya, onun gibi olmaya
yonelik bir ilgi, arzu ve ozlemin ifadesidir. Canlandtrtlmak istenen Roma
imparatorlugudur. BOWn kesimlere yaygm bir Roma ozlemidir bu. HUmanist
yazar da, yOkselen ve kentlerini, cumhuriyetlerini Yeni Roma olarak goren
kentli unsurlar da, kilisenin tlkanml~ltgml gorOp yeni bir ~Ikl~ arayan kilise
adamlan da, Yeni Roma ozlemi ile doludur.
Ronesans, belli bir tarihten itibaren Batt'nm bOWnOne yaYllma egilimi
ta~lsa da cograf'yasl, merkezi ve gosterdigi ozellikler itibariyle italyan'dlr.
Yayllma sUreci, olgunluk ~agmm ya~andlgl donemdir. Ronesans'la birlikte
italya cografyasmda yakalanan maddi zenginlik, entelektOel birikim ve yiiksek
ya~ayl~ seviyesi, bir cazibe alam olu~turmu~tur. Ticari ili~kiler ve seyahatlerle
ba~layan yaytlma sOreci, italya sava~lan ile, Avrupah diger merkezlerin
italya'YI istila giri~imleri ile hlz kazantr. YaYllma ve yokO~ i~iye sOreyler
halinde geryekle~mi~tir. YaYllma ve yokO~ sOrecini iki farkh geli~me
beslemi~tir. ilki, mevcut zenginligin bir yekim alam olu~turmasl ve birbiri
arkasmdan gelen ispanyol ve Franslz istilalannm, yagma ve tahriplerin kent
cumhuriyetlerinin, ~ehirlerin yokO~OnO getirmesidir. ikinci geli~me ise,
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Ronesans italyasl'mn siyasi ve maddi temelini olu§turan Dogu ticaretinde, Omit
Burnu'nun ke§fi birlikte yeni Hindistan yolunun bulunmasl ve Amerika
kltasmm ke~fi dolaYlslyla ya~anan eksen kaymaslyla, Akdenizli ili§kilerin yeni
geli~melerle birlikte ikincil bir konuma dU~mesidir. Zirve zevalin ba~ladlgl
nokta olur. Avrupa semasmda Hayh Seferlerini takiben paralamaya ba~layan
yeniden dogu~, Eski Romanm ihti~amml yakalayamadan ona talip olan, onunla
ili~ki kurmakla slmrh bir giri§im olarak kalml§, 16. yUzyIldan itibaren
paralamaya ba~layan Atlantik klYlsl kar~lsmda zevale yiiz tutmu§, parlakhgml
yitirmi~tir.

Ronesans/italya cografyasmm iirettigi entelektiiel, estetik, iktisadi, siyasi
ve kurumsal uygulamalar ve fikriyatm bUtiinU sonraki donemde modernligin
muhtevasma hary olacak, oradaki yerini, modern uygarhgml/taratmanm,
zihinsel in§alarm iyinde yer alml~tlr. Ancak aym cografya modernligin
iiretilmesinde, yenifmodern Batl'nm, Ronesans donemi kavramsalla~tlrmaslyla
Yeni Roma'nm ortaya ylkl§mda ve in~asmda miiessir bir rol iistlenememi~tir.
Gerek italya cografyasma, gerek bu cografyadan ba~layarak biitiin Batl adma,
batmm orgUtienmesine ve toplumlararasl ili~kilere ili~kin yeni bir siyaset
iiretememe beraberinde Ronesans'm yokii§iinii getirmi~tir. Sadece belli
zenginliklere ula~ma, onun iizerine bir ~eyler in§a etme ve yakalama ile smlrh
siyasi yozUmlerde kalma, bu noktaYI a~amama italya 'YI yakaladlgl oncUliik
konumunu siirdiirmesini zorla§t!rml~, giderek ta~rala~ma siirecine sokmu~tur.
Bu nedenle, Ronesans bir ba§langly, ortayag ko~ullanndan ylkl~a ili~kin bir kapl
aralanmasl, gelenek iyinde yenilenme ile smlrh kalml§t!r. Ronesans bUtiin
biiyiileyici ihti§am ve zarafetine, yarattlgl zenginlik ve cazibeye kar~m dii~U~U
ya§aml~t!r.

Akdeniz'de, Hayh Seferleri ve Ronesans, kar~lt Uzerine, iistiinlUk ve
hakimiyet araYI~mda smlrh yaba olarak kalml~t!r. Asya'nm, uygarhgm yUksek
ya~ayl~ seviyesi ve askerifsiyasi direny kapasitesi, bu yondeki araYI~lan smlrh
te~ebbUsler haline donU~tiirmU~tiir. Ronesans'la birlikte Bat!, ili~kilere dogrudan
katIlma, bun dan yararlanma, bir aktOr olma konumu yakalanml~, ancak
toplumlararasl ili~kileri belirleme konumu, diger bir deyi~le Roma
imparatorlugu, imperium konumu elde edilememi~tir. Ronesans bUtiin arzusuna
ve ozlemlerine ragmen Yen; Roma'ya yol ayamaml~tlr. Modernlik, bir anlamda
Roma sorunudur, bu yondeki araYI~larm sonucudur. Bir dUnya dUzeni sorunu ve
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araYI~ldlr.

Bu anlamda, Modernlik, Yeni Roma BatI'nm bir ba~ka ucunda, biraz
daha sonraki zamanda kan, barut ve ter iyinde yiyeklenme ve yok farkh ili~ki ve
sUreyler iyinde geli~me imkam bulacaktIr.
22.01.2003

ABSTRACT

Renaissance had emerged out of the relations between civilizations. The
search for getting out of the conditions of the Middle Ages had leaded the
Crusades; and the new relations established with the Eastern Civilizations by
means of the Crusades, had leaded Renaissance. Renaissance was oriented to
establish a relationship with the heritage of the Old Ages. In this context, it can
be said that the relationship established with the ancient Greek heritage was
limited, but the interest in the Roman heritage was much more direct and
central. This interest was focused on "being like Rome ". Renaissance had given
West a chance to acquire a position in the international relations, but they were
not able to reach the position of determining the relations as the Roman
Empire. Modernity is the result of aspirations to be Roman. It can be defined as
a search for the glory of the Roman Empire. But in spite of all its interests and
aspirations, the new Rome did not realize. That's why, it remained to be a
limited attempt in the history of modernity.
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