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2.1. AVRUPA’DA DEĞİŞM ÇAĞI 2 (YENİ ÇAĞ 

AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER)



 Ortaçağ Avrupası’nda kral ile diğer 

egemen bir güç olan prenslikler 

arasında hiyerarşik bir yapı 

bulunmaktaydı. Papa ilahi liderken 

imparator ise dünyevi bir liderdi. 

Reform hareketleriyle birlikte kilise 

dışlandı, feodal devletler güç kaybetti 

ve ulusal krallıklar kuvvetlendi. 

Avrupa’da egemenlik kavramı ve 

bağımsızlık önem kazanmaya başladı. 
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Sosyo-Politik Etkenler

Devletler Arası İlişkilerde Sekülerleşme



 Orta Avrupa devletleri birçok 

prenslikten oluşmaktaydı. Bu 

durum ulusallaşmayı 

geciktirmekteydi. Prenslikler 

mezhep olarak birbirinden 

farklıydı. Bir kısmı Katolik 

mezhebini diğer kısmı da 

Protestanlık mezhebini kabul 

etmişti. Bunların dışında bu 

prensliklerin arasında ortak bir dil, 

ortak bir kültür de 

bulunmamaktaydı. 09.02.2021www.tariheglencesi.com



 Dinin devletler arasında farklı algılanması sonucunda Avrupa’da 

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) yaşandı. Bu savaşlar sonrası 

Westphalia (Vestfalya) Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşma ile 

Avrupa devletlerinin statüleri değişmeye, devletler arasındaki 

ilişkiler sekülerleşmeye başladı. 
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 Örneğin, Avrupa’da daha önceki uluslararası toplantılar dinî nitelik taşırken 

Westphalia Barışı ile din dışı meseleler konuşularak seküler bir konferans

mahiyeti kazandı. Konferansta papalık temsilcileri dinlenilmediği gibi 

antlaşma metni de papaya imzalatılmadı. Kilisenin sahip olduğu bütün 

güçlere sınırlandırma getirildi. Almanya’da Katoliklik, Protestanlık ve 

Kalvenizm geçerli mezhepler hâline geldi.
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 Westphalia Barışı ile Avrupa da millî ve dinî inançlara saygı 

gösterilmesi, Katolik ve Protestan prenslerin eşit kabul edilmesi ve 

dinî azınlıkların koruması esasları kabul edildi. Westphalia Barışı, 

Avrupa’yı dinî ve siyasi anlamda denge sistemine dayandırmak 

amacıyla yapılan ilk konferanstır. Bundan böyle imparatorluklar 

yerini ulusal krallıklara ve ulus devletlere bırakıyordu.
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 Dinde, meydana gelen yenileşme 

hareketleri dinî düşüncenin 

giderek geriletilmesi ve 

aydınlanmada kuruculuk ve 

egemenlik gücünün 

kaybedilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Rönesans ve reformlarla 

başlayan gelişmeler, 

aydınlanmada doruğuna varmış 

ve modernite denilen sürecin 

oluşumunu hazırlamıştır.
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 Bu süreç aydınlanmada ifadesini 

bulan köklü bir zihin değişikliği 

anlamına gelmektedir. Newton, 

Kopernik, Galileo, Descartes 

(Dekart), Jean Jack Rousseu, 

Immanuel Kant, Voltaire (Volter) ve 

Montesquieu (Monteskiyö) 

Aydınlanma Çağı’nın ileri gelen 

temsilcileridir
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İmmanuel Kant
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Sosyo-Ekonomik Etkenler

Merkantilizm ve Burjuva Sınıfı

Merkantilizm, bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere 

bağlayan, bu madenlerin dış pazarda satımını arttıran iç pazarda satımını engelleyen 

ekonomik doktrindir. Diğer bir ifadeyle "merkantilizm, bir milletin ekonomik 

gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacını güden ekonomi modeli"dir. 

XVI ve XVII. yüzyılda Avrupa ülkelerinin ticaret politikalarının temelini 

merkantilizm oluşturmuştur.



 Merkantilist anlayış, Coğrafi 

Keşifler sonrasında Avrupa'da 

ortaya çıkmıştır. İç ve dış 

ticarete önem veren 

Avrupalıların yeni ticaret 

yolları bulmalarında ve 

sömürgecilik yarışına 

girmelerinde merkantilist 

anlayış ön plandadır.
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 Coğrafi Keşifler ile ticarette 

gittikçe zenginleşen burjuva

sınıfı doğdu. Bu sınıf sonraki 

yüzyıllarda Avrupa siyasetinde 

önemli rol oynadı. Feodal 

sistemin çöküşüyle özerkliği 

elinde bulunduran şehirlerde 

yaşayan burjuva sınıfı, 

yönetimde ve ticarette söz 

sahibi oldu.
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Tahsil ve terbiyesi mükemmel olan 

toplumun idaresi kolay, fakat esir 

edilmesi zordur. Lord Brourham



 XVI ve XVII. yüzyılda Avrupa'daki nüfus oranında büyük düşüşler 

yaşandı. İngiltere ve İspanya'da ortaya çıkan veba gibi bulaşıcı 

salgın hastalıklar nüfusun azalmasına neden oldu. XVI. yüzyıl 

ortalarından itibaren arazilerin tarıma açılması, alternatif gıdaların 

üretilmesi, taşımacılığın gelişmesi, hastalıkların azalması ve 

savaşların şeklinin değişmesinden dolayı ölüm oranlarında hızlı bir 

düşüş yaşandı. Ölüm oranlarının Batı Avrupa'dan başlayarak Doğu 

Avrupa'ya doğru azalması nüfus artış oranlarını da yükseltti.
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Kırdan Kente Göç



 Bu durum Sanayi İnkılabı'nın kaynağını oluşturdu. Diğer yandan artan 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan tarım, hayvancılık vb. 

kaynak yetersizliği köylü isyanlarına neden oldu. Bunlardan dolayı 

merkantilist ekonomi, kır nüfusunun kentlere taşınmasında etkili oldu. 

Avrupa'ya büyük devletlerin sömürgelerinden getirtilen köle nüfusu da 

kentlerde nüfus artışının bir diğer nedeniydi. 
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 XVIII. yüzyılda İngiltere ve 

Hollanda merkezli başlayan 

iyileşmeler ve teknolojik 

gelişmeler sayesinde tarımda 

insan gücüne olan ihtiyaç 

azaldı. Bu gelişme sonucunda 

kırsalda yaşayan insanların 

büyük bir kısmı işsiz kalınca 

kentlere göç etmek zorunda 

kaldı.
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 Orta Çağ Avrupası'nda büyük meydan savaşlarında ve ordudaki 

asker sayısında azalmalar görüldü. Savaşların kaderini ise zorlu 

kale kuşatmaları belirlemekteydi. Bölgesel prensliklerin ve küçük 

şehir devletlerinin feodal ekonomik modelleri, Orta Çağ savaş 

modeline şekil vermekteydi. Özellikle XV. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ateşli silahların etkin bir şekilde kullanılmaya 

başlanması Avrupa'da Askerî Devrim'in başlangıcı oldu. 
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Askerî ve Teknolojik Etkenler

Ateşli Silahlar ve Yeni Gemi Türleri



 Ateşli silahların icadıyla küçük 

prenslikler ve şehir 

devletlerinin en büyük 

dayanağı olan Orta Çağ kale 

surları aşılabilir hâle geldi. Bu 

olay feodaliteyi zayıflattı ve 

sonuçta Fransa, İngiltere, 

İspanya gibi merkezî devletler 

küçük prensliklere karşı 

avantaj sağladı.
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 Feodal sistemin çökmesiyle ordu yapıları değişirken kademeli 

olarak ağır atlı birliklerden vazgeçildi. Bunun yerine sayıca fazla, 

daha ekonomik olan hafif silahlı piyadeler ön plana çıktı. XVI. 

yüzyılın ilk yarısından itibaren piyadeler savaşların sonucunu 

belirlemeye başladı. Ateşli silahların kapasitesi ve 

donanımlarındaki teknolojik gelişmeler sonucunda kuşatmalar daha 

hızlı bir şekilde sonuçlandı.
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 Aynı dönemde Avusturya ve Fransa ile savaşan İtalyan 

şehir devletleri büyük bir orduya sahip olmadıkları için 

kale savunmasında yeni bir model geliştirdi. Bu yeni 

modelde kalelerin duvarları daha alçak ve kalın yapıldı. 

Kaleleri daha güçlü savunmak, çapraz ateş gücünü 

sağlamak için yıldız şeklinde inşa edildi.
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 Bu yeni kale surları büyük ölçüde başarılı olunca ateşli 

silahların gelişimi devam etti. XVI. Ve XVII. yüzyıllarda 

hafif ateşli silahların etkisi kademeli olarak arttı. Eski 

model tüfeklerin yerini önce fitilli sonra da çakmaklı 

tüfekler aldı. Yeni tüfeklerin daha az fiziksel güce 

ihtiyaç duyması ve daha etkin kullanılması sonucunda 

ordularda tüfekli piyade asker sayısı arttı.
09.02.2021www.tariheglencesi.com



 Fransız İhtilali'ne kadar Avrupa genelinde piyade ağırlıklı 

profesyonel ordular kullanıldı. Batı'nın yükselişinde bilim, sanat 

ve düşünce alanında gerçekleşen gelişmelerden ziyade ortaya 

çıkan Askerî Devrim'in önemli katkısı oldu. Sömürgecilik çağının 

yaşanmasında Batı'nın askerî gücü etkilidir. Bu başarılar sayesinde 

Avrupa orduları güçlenmeye başladı.
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 1470 ile 1570 yılları arasında 

deniz savaşlarında da büyük 

değişiklikler yaşandı. Bu 

değişiklikler ilk olarak okyanus 

gemiciliğinin gelişmesiyle ortaya 

çıktı. Okyanus şartlarına 

uyarlanan carrackın (karak) yanı 

sıra caravel (karavel) denilen 

başka modelde gemiler uzak 

yolculuklara uygun hâle getirildi.
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carrackın (karak) 



 İkinci önemli değişiklik, 

1570'lerden itibaren gemilerde 

kullanılan demir topun 

ucuzlaması ve kullanımının 

yaygınlaşmasında oldu. 

Üçüncü değişiklik ise deniz 

faaliyetlerinin finansmanında 

devlete düşen rolün 

artmasıydı.
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 XVI. yüzyılın ikinci yarısında devletlerin deniz gücünü 

oluşturmak için iki yolu vardı. Birincisi, kendi filosunu 

güçlendirmek, ikincisi ticaret gemilerini kullanmaktı. İkinci 

tercih her zaman daha işlevsel ve masrafsızdı. Bunun yanında 

XVII. yüzyıl sonunda disiplinli deniz filoları oluşturuldu. XVI. 

yüzyılın sonunda kadırgaların yerini kalyon gemileri aldı. 

Kalyonların geniş kargo kapasitesi ve seyir gücünün yüksek 

olması deniz savaşlarına ve ticarete yeni usulleri de beraberinde 

getirdi.
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